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िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

दनांक – १९.५.२०१८                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे-२०१८ ची मा.महापािलका सभा 
शिनवार द.१९.५.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

२०) मा.बारसे यांका वण 

२१) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२२) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा.ल ढे न ता योगेश 

२९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३२) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३३) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३४) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३५) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३६) मा.मंगला अशोक कदम 

३७) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३८) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३९) मा.संजय बबन नेवाळे 

४०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४१) मा.भालेकर वण महादेव 
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४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४५) मा.घोलप कमल अिनल 

४६) मा.उ म काश कदळे 

४७) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
४८) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४९) मा.जावेद रमजान शेख 

५०) मा.यादव मीनल वशाल 

५१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५२) मा.राजू िमसाळ 

५३) मा.बाबर शिमला राज ू

५४) मा.अिमत राज  गावडे 

५५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५६) मा.खानोलकर ा महेश 

५७) मा.भ डवे संिगता राज  

५८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५९) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६२) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६३) मा.अपणा िनलेश डोके 

६४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६५) मा.गावडे राज  तानाजी 
६६) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
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६७) मा.जय ी वसंत गावडे 

६८) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६९) मा.सुल णा राजू धर 
७०) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७१) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७२) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७३) मा.कदम िनक ता अजुन 

७४) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७५) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७६) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७७) मा.नढे वनोद जयवंत 

७८) मा.काळे उषा दलीप 

७९) मा.पवार मिनषा मोद 

८०) मा.बारणे अचना तानाजी 
८१) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८२) मा. अडॅ. भोसले सिचन सुरेश 

८३) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८४) मा.बारणे माया संतोष 

८५) मा.िनलेश हरामण बारण े

८६) मा.वाघमारे अ नी व म 

८७) मा.दशले रेखा राजेश 

८८) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८९) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९०) मा.कामठे तुषार गजानन 

९१) मा.क पटे सं दप अ ण 
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९२) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९३) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९४) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९५) मा.कुटे िनमला संजय 

९६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९७) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९८) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९९) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१००) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०१) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०३) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०५) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०६) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०८) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१०९) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११०) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१११) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

 
 
यािशवाय मा. वण आ ीकर- .अित र  आयु  (१), मा. दलीप गावडे-

.अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.पाट ल, 
मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डॉ.साळवे-अित र  आरो य वै क य  
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अिधकार , मा.डोईफोडे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.खोराटे, मा.झगडे, मा.राऊत,  
मा.िचतळे, मा.कापडणीस -सहा.आयु , मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.पोमण-
मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.लडकत -कायकार   अिभयंता, 
मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  

                                 ----------- 
मा.महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  

आहे.  
 

मा. वलास म डगेर  – स मा.महापौर साहेब, उ र देशात वादळ व पावसामुळे झाले या 
दुघटनेम ये ७३ जणांचा मृ यू तसेच कै. सुरेश च ध-ेस मा.नगरसद या आरती च धे यांचे 
पती व पीसीएमट चे माजी सभापती, कै. वजयकुमार-कनाटकामधील भाजपा आमदार, कै. 
हमांशू रॉय-आयपीएस अिधकार , कै. दलीप को हटकर- ये  नाटयकम  व द दशक,  कै. 
यमुनाबाई वाईकर- ये  लावणी स ा ी, कै. अ ण दाते- ये  गायक, कै. काश रामचं  
गायकवाड, कै. सुिनता काश गायकवाड, कै. संद प काश गायकवाड, शीतल संद प 
गायकवाड, अिभराज संद प गायकवाड- िभगवण जवळ झाले या भीषण अपघातात 
यमुनानगर िनगड  येथील एकाच घरातील ५ जणांचा मृ य,ू कै. गु डापा पवार, कै. ह.भ.प. 
येदुभाऊ पांडुरंग क पटे, कै. ीमती सुमनताई पोपट काळोख-े सामा जक कायक या यांचे 
दु:खद िनधन झा याने यांना दांजली वाहून आजची सवसाधारण सभा ५ जून पयत 
तहकूब करावी अशी मी सूचना मांडतो.  
मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो. 
मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब, आज खरतर मनाला हाळहाळ करणार  अशी 
घटना घडली तुळजापरू या ठकाणाहून देवीचे दशन घेवून येत असताना पुण-ेसोलापुर 
महामागावर एक भीषण अपघात झाला आ ण या अपघाताम ये एक पाच वषा या 
िचमुरडया सह त घरातील आई वड लांबरोबर, आजी आजोबा बर बर पाच य  यांना 
देवा ा झाली. याम ये काश रामचं  गायकवाड वय वष ६७, सुिनता काश 
गायकवाड वय वष ५८, सं दप काश गायकवाड वय वष ४०, िशतल सं दप गायकवाड 
वय वष ३२, अिभराज सं दप गायकवाड वय वष ५ या पाच य ंच अपघाती दु :खद 
िनधन झाल आ ण आम या यमुनानगर िनगड  या प रसराम ये सव नाग रकांवर एक 
द ु :खाचा ड गर कोसळला. आप या सव सभागृहा या वतीने मा या प कार बांधवा या 
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वतीने अिधकार  वगा या वतीने या कुटंूबाला भावपणू दांजली अपण करतो आ ण 
थांबतो, ध यवाद. 
मा.महापौर- दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  
      (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.महापौर- आजची सभा सोमवार द.११/६/२०१८ रोजी दुपार  २.०० पयत तहकूब 
करणेत येत आहे.                
 
 
 
 
                                           (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                             महापौर 
                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  -४११ ०१८.    
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

( द.१९/५/२०१८ ची तहकूब सभा) 
 
दनांक – ११.६.२०१८                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१९/५/२०१८ (माहे मे-२०१८) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा सोमवार द.११.६.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 



9 
 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

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. अडॅ. िनतीन ाने र लांडगे 

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३६) मा.मंगला अशोक कदम 

३७) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३८) मा.अ नी िभमा बोबडे 
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३९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४०) मा.संजय बबन नेवाळे 

४१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४२) मा.भालेकर वण महादेव 

४३) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४६) मा.घोलप कमल अिनल 

४७) मा.उ म काश कदळे 

४८) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४९) मा.जावेद रमजान शेख 

५०) मा.यादव मीनल वशाल 

५१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५२) मा. मोद कुटे 

५३) मा.राजू िमसाळ 

५४) मा.बाबर शिमला राज ू

५५) मा.अिमत राज  गावडे 

५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५७) मा.खानोलकर ा महेश 

५८) मा.भ डवे संिगता राज  

५९) मा.मोरे र महादू भडवे 

६०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६१) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६३) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
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६४) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६५) मा.अपणा िनलेश डोके 

६६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६७) मा.गावडे राज  तानाजी 
६८) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
६९) मा.जय ी वसंत गावडे 

७०) मा.कोमल दपक मेवानी 
७१) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७२) मा.सुल णा राजू धर 
७३) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७४) मा.कदम िनक ता अजुन 

७५) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७७) मा.नढे वनोद जयवंत 

७८) मा.पाडाळे िनता वलास 

७९) मा.काळे उषा दलीप 

८०) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८१) मा.पवार मिनषा मोद 

८२) मा.बारणे अचना तानाजी 
८३) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८६) मा.िनलेश हरामण बारण े

८७) मा.वाघमारे अ नी व म 

८८) मा.दशले रेखा राजेश 
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८९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९०) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९१) मा.कामठे तुषार गजानन 

९२) मा.च धे आरती सुरेश 

९३) मा.क पटे सं दप अ ण 

९४) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९५) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९६) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९७) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९८) मा.कुटे िनमला संजय 

९९) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१००) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०२) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०३) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०४) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०६) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०८) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१११) मा.संतोष बबन कांबळे 

११२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
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११४) मा.हषल म छं  ढोरे  

११५) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११६) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११९) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

 
यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा. वण आ ीकर- .अित र  आयु  (१), 

मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.पठाण-सहशहर 
अिभयंता,  मा.डोईफोडे, मा.दुरगुडे,  मा.िचतळे, मा.कापडणीस, मा.झगडे, मा.खोराटे, 
मा.राऊत -सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान 
अिध क, मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.गलबले -कायकार   अिभयंता हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  

                                 ----------- 
मा.महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  

आहे.  
 

मा. वलास म डगेर  – स मा.महापौर साहेब, ीनगर येथे केले या दहशतवाद  ह यात 
बीआरएफ चे दोन जवान शह द तसेच मा.ना. पांडुरंग ऊफ भाऊसाहेब फंुडकर- भारतीय 
जनता पाट  ये  लोकनेते व व मान कृषीमं ी, महारा  रा य यांचे िनधन झाले 
आहे. ते यापुव  अकोला लोकसभा मतदार संघातून नव या लोकसभा, दहा या लोकसभा 
आ ण अकरावी लोकसभा या लोकसभेचे तीन वेळा सलग खासदार होते. महारा  
वधानसभा प रषदेम ये वरोधी प नेते पदाची जबाबदार  यांनी सांभाळली. तीन वेळा 
आमदार भारतीय जनता पाट या देशा य  हणून १९९२-९६ या काळाम ये अ य  
होते. यांचा ज म द. १०/८/१९५० रोजी बुलढाणा या ठकाणी झाला. यां या 
जा याने भारतीय जनता प ाचे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे. याचबरोबर 
महारा ाचे आ ण या देशाचा सु दा एक चांगला कतु ववान नेता आपण या ठकाणी 
गमावलेला आहे. यांना या ठकाणी दांजली वाह यात यावी. याचबरोबर कै.उदय 
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शु ला- मा. र मी शु ला पोलीस आयु  पुण ेयांचे पती व र  आयपीएस अिधकार , 
कै.राधाबाई तुकाराम बो-हाडे- माजी नगरसेवक ी अ ण तुकाराम बो-हाडे यांचे 
मातो ी, कै.गणपत रामचं  कोलते- िनगड  येथील उ ोजक, कै.द ा य प हाद पाट ल- 
नवी सांगवी येथील साम जक कायकत, कै. रामदास खामगळ- रामनगर िचंचवड 
येथील ये  नागर क, मु ाबाई पांडुरंग बवले- इं ायणीनगर, भोसर  येथील ये  
नागर क,   कै. मधुकर िलंबराव गोरे- इं ायणीनगर भोसर  येथील साम जक कायकत,  
कै. भागुबाई परबत हगवणे- तळवडे, कै. ानोबा राघू िशंदे- तळवडे, कै. भाकर काटे- 
पंपळे सौदागर, कै. ीम. ए नी [ Annie] जोसेफ-मोरवाड , पंपर  वर ल सव ात, 
अ ात मृत य ंना आज या सभेत दांजली वाहून आजची सभा द.२०/६/२०१८ 
रोजी द ुपार  १.०० पयत तहकूब करावी अशी मी सूचना मांडतो. 
मा.नामदेव ढाके-  मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे.  
       (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.महापौर-  ह  सभा बुधवार द.२०/६/२०१८ रोजी दुपार  १.०० वाजेपयत तहकूब 
करणेत येत आहे.             
     ------ 
    
 
 
                                           (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                             महापौर 
                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  -४११ ०१८.    
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

( द.१९/५/२०१८, द.११/६/२०१८ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.६.२०१८                     वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.११/६/२०१८ (माहे मे-२०१८) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा बुधवार द.२०.६.२०१८ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 



16 
 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा. अडॅ. िनतीन ाने र लांडगे 

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३६) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३७) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३८) मा.मंगला अशोक कदम 

३९) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
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४०) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४२) मा.संजय बबन नेवाळे 

४३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४४) मा.भालेकर वण महादेव 

४५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४८) मा.घोलप कमल अिनल 

४९) मा.उ म काश कदळे 

५०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
५१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५२) मा.जावेद रमजान शेख 

५३) मा.यादव मीनल वशाल 

५४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५५) मा. मोद कुटे 

५६) मा.राजू िमसाळ 

५७) मा.बाबर शिमला राज ू

५८) मा.अिमत राज  गावडे 

५९) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

६०) मा.खानोलकर ा महेश 

६१) मा.भ डवे संिगता राज  

६२) मा.मोरे र महादू भ डवे 
६३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६४) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
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६५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६६) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

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

६९) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

७०) मा.गावडे राज  तानाजी 
७१) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
७२) मा.जय ी वसंत गावडे 

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

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

७७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७८) मा.कदम िनक ता अजुन 

७९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
८०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८२) मा.नढे वनोद जयवंत 

८३) मा.पाडाळे िनता वलास 

८४) मा.काळे उषा दलीप 

८५) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८९) मा. अडॅ. भोसले सिचन सुरेश 
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९०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९१) मा.बारणे माया संतोष 

९२) मा.िनलेश हरामण बारण े

९३) मा.वाघमारे अ नी व म 

९४) मा.दशले रेखा राजेश 

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

९७) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९८) मा.कामठे तुषार गजानन 

९९) मा.च धे आरती सुरेश 

१००) मा.क पटे सं दप अ ण 

१०१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१०२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०५) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०६) मा.कुटे िनमला संजय 

१०७) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०८) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०९) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

११०) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१११) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११२) मा.लोखंडे चंदा राज ू

११३) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११४) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
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११५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११६) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११८) मा.राजापुरे माधवी राज  

११९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१२०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१२१) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२४) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२५) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२६) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२९) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

 
यािशवाय मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-

नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा.पाट ल, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,  
मा.दुरगूडे, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.बोदडे, मा.राऊत-सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा 
स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.िनकम, मा.लडकत -कायकार   

अिभयंता हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  

                                 ----------- 
मा.महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  

आहे.  

मा.राहुल कलाटे:-  मा.महापौर साहेब, भ यू महाराज- अ या मक गु  यांचे िनधन,  
कै. कुमार अिभषेक माने, कै. समीर शेख, कै. पंड तराव दाभाडे, कै. रामभाऊ क ड बा 
लांडगे, कै. द ा य पांडुरंग गुळवे यांचे दु:खद िनधन झा याने यांना दांजली 
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वाह यात यावी. तसेच मा. आयु  साहेब नाह त. तर  ह  सभा एक तासानंतर या 
नाह तर परवा या. अशी मी वनंती करतो. 
मा. वलास म डगेर  :- अनुमोदन दे यात येत आहे.    
मा.महापौर- दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे. 
       (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.महापौर- ह  सभा शु वार द.२२/६/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत तहकूब 
करणेत येत आहे.       
 
      ------ 
            
 
                                           (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                              महापौर 
                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  -४११ ०१८.    
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

( द.१९/५/२०१८, द.११/६/२०१८, द.२०/६/२०१८ (दु .१.०० वा.) ची तहकूब 
सभा) 

 

दनांक – २२.६.२०१८                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/६/२०१८ (दु .१.०० वा.) (माहे मे-
२०१८) ची तहकूब मा.महापािलका सभा शु वार द.२२.६.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत 
करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२६) मा. अडॅ. िनतीन ाने र लांडगे 

२७) मा.सावळे िसमा र वं  

२८) मा.ल ढे न ता योगेश 

२९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३०) मा.लांडे व ांत वलास 

३१) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३६) मा.मंगला अशोक कदम 

३७) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३८) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 



24 
 

४०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४१) मा.भालेकर वण महादेव 

४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४५) मा.घोलप कमल अिनल 

४६) मा.उ म काश कदळे 

४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४८) मा.जावेद रमजान शेख 

४९) मा.यादव मीनल वशाल 

५०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५१) मा. मोद कुटे 

५२) मा.राजू िमसाळ 

५३) मा.बाबर शिमला राज ू

५४) मा.अिमत राज  गावडे 

५५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५६) मा.खानोलकर ा महेश 

५७) मा.भ डवे संिगता राज  

५८) मा.मोरे र महादू भ डवे 
५९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६४) मा.अपणा िनलेश डोके 
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६५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६६) मा.गावडे राज  तानाजी 
६७) मा.जय ी वसंत गावडे 

६८) मा.कोमल दपक मेवानी 
६९) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७०) मा.सुल णा राजू धर 
७१) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७२) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७३) मा.कदम िनक ता अजुन 

७४) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७५) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७६) मा.नढे वनोद जयवंत 

७७) मा.पाडाळे िनता वलास 

७८) मा.काळे उषा दलीप 

७९) मा.पवार मिनषा मोद 

८०) मा.बारणे अचना तानाजी 
८१) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८३) मा. अडॅ. भोसले सिचन सुरेश 

८४) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५) मा.बारणे माया संतोष 

८६) मा.िनलेश हरामण बारण े

८७) मा.वाघमारे अ नी व म 

८८) मा.दशले रेखा राजेश 

८९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
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९०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९१) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९२) मा.कामठे तुषार गजानन 

९३) मा.क पटे सं दप अ ण 

९४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९७) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९९) मा.कुटे िनमला संजय 

१००) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०१) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०३) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०५) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०९) मा.चौगुले िसमा द ाञय  

११०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१११) मा.संतोष बबन कांबळे 

११२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११४) मा.हषल म छं  ढोरे  
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११५) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११६) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११९) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

 
यािशवाय मा. ावण हड कर- आयु , मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  (२), 

मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , मा.लांडे-मु यलेखापाल, 
मा.पाट ल, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डॉ.साळवे-वैदयक य संचालक, मा.िचतळे, 
मा.झगडे, मा.खोराटे, मा.खोत, मा.दुरगूडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.राऊत-

सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.पाट ल- ाचाय औदयोगीक िश ण क , 
मा.िशंदे- शासन अिधकार  (िश णमंडळ),  मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, 
मा.लडकत, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.गायकवाड, मा.घुबे, मा.पवार, 
मा.देशमुख-कायकार  अिभयंता, मा.आगळे, मा.दांगट- शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा 
अिधकार , मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार , मा.माने- भांडार अिधकार  
(पीएमपीएमएल) हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  

                                 ----------- 
मा.महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  

आहे.  

 द ाकाका यांना वनंती आहे क  आपण पकर आणलेले आहेत ते बाहेर 
ठेवलेतर बरे होईल. तुमचा माईक चालू राह ल. 
मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आ ह  
आणलेला माईक बंद बॅगम ये आहेत. िनयमबाहय आ ह  वागणार नाह त. 
मा.महापौर-   सभाशा ञा या िनयमांचे उ लंघन क  नका. येकाचा पसनल पकर 
तु ह  ठेवू शकत नाह त.  

मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आ ह  
याचा वापर केलातर बोला नां. 

मा.महापौर-  पसनल व ती आणता येत नाह . 
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मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. या यापुव  
आमचा आवाज दाब याचे काम झालेले होते. 
मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ह  वेळ 
कशासाठ  आली. नगरसिचव यांनी खुलासा करावा. आ ह  बोलायला लाग यानंतर 
माईक चालू करत नाह त. आ ह  पंचवीस वष सभागृहात आहेत. कुठ याह  सद यां या 
टेबलवरचा माईक बंद केला जात न हता.  ह  था माग या वष पासून पडलेली आहे.  
टेबलवरचा माईक बंद केलातर आ हांला कॉलर माईक सु दा आणता येईल. येथूनपुढे 
आदेश दयावेत क  सगळे माईक चालू राह ले पाह जेत. काय होईल आवाज येईल 
यासाठ  सभागृह आहे. नगरसिचव खुलासा करणार असतीलतर सांगावे क  आजपयत 

असे झाले होते का. 
मा.महापौर -  आपण सगळे जण एकञ उभे राहून बोलायचे हणलेतर सगळेच माईक 
कसे चालू राहतील.  यावेळेला एकजण बोलत असेल याचा माईक बंद केला जाणार 
नाह . एक य  बोलत असेल याचवेळेस दुसरा बोलत असेलतर याचा बंद करायला 
सांगीतले, सगळेच बंद करायला सांगीतले नाह . कोणाचाह  आवाज दाब याचे कारण 
नाह . येकवेळेस तु हांला बोल यासाठ  संधी दलेली आहे. माईक िस ट म एकावेळेस 
जो बोलत असेलतर याचीच चालू राह ल, बाक यांनाह  ते काय बोलतात हे समजले 
पाह जे.  येकाना बोल याची संधी िमळणार आहे. एकावेळेस एकजण बोला. द ा 
काका आपण पकर बाहेर ठेवावेत. आपला माईक बंद केला जाणार नाह . कोणाचाह  
माईक बंद केला जाणार नाह . 
मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आ ह  
पकर आणला याचे कारण यावेळेला सभागृहाम ये मंगलाताई कदम, योगेश बहल 

आ ण अ य नगरसेवक बोलत असताना माईक बंद करा असे तु ह  हणलेल आहे. 
आम या वरोधकाचा आवाज दाब याचा य  क  नका.  येथून पुढे ह  आप याकडून 
अपे ा नाह . या यापुव  सभागृहाम ये असे कार घडलेले नाह त. आता हा कार 
घडला हणून ह  वेळ आलेली आहे. या सभागृहाम ये माईक आण याची वेळ आपण 
आणलेली आहे, आ ह  आणलेली नाह . आमचे हे माईक मी बाहेर ठेवतो, परत कधी 
वेळ आलीतर आ ह  कोणाचेह  ऐकणार नाह त. मी हे माईक बाहेर ठेवतो.   
 

अ)  मा.महापािलका सभा - १३ द. २०/२/२०१८, द.२८/२/२०१८    

  (दु .२.०० व सायं.५.३५ वा.)  चा सभावृ ातं कायम  करणेत आ याचे  

  मा.महापौर यांनी कट केले.   
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    ब)   मा.महापािलका सभा - १५ द. २०/३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम 

  करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये व पंपर   
              िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे  
              संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष  
              के या माणे िश ण सिमती नेमण-े 
              ( टप – िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या  
              आहेत)  

( टप – िश ण सिमती या मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 
महारा  अ यादेश .२ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयामाचे कलम ३१ अ 
म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या 
आहेत.) 
मा.नगरसिचव - वषय मांक १ - महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० 
अ वये व पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे 
संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे 
िश ण सिमती नेमण-े वशेष सिम यां या मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ 
अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे 
करावया या आहेत. 
१) िश ण  सिमती-  िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या 
आहेत.  

(िश ण सिमतीवर ९ पािलका सद याचें नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -७७, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना-
०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना – ०१  या माणे असणारे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधीप नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या 
माण े यां या वतीने िश ण सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनतापाट - ०५, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ०३, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना- 
०१ या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील  
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सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत िश ण  
सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या 
वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले 
नाह त याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर 
सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत आ णा बोदाडे यांचेमाफत 
सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे 
प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी 
प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळा या माणात १) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे, २) मा.बुड सुवणा वकास, 
३) मा.बाबर शिमला राज,ू ४) मा.सोनवणे शारदा हरेन, ५) मा.भ डवे संिगता राज , 
६) मा.तापक र वनया द प (आबा), ७) मा.बनसोडे राजू व नाथ, ८) मा.काळे उषा 
दलीप, ९) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

         या पािलका सद यां या िश ण सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना दारे िनयु या करणते आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र 
करणेत आले. 

ठराव मांक - १८८       वषय मांक - १ 
दनांक – २२/६/२०१८     वभाग – मा.नगरसिचव    

वशेष सिमती 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  
िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे खालील मा.िश ण सिमती नेम यात आली 
अस याचे जाह र करणेत येत आहे, तसेच 

मा.िश ण  सिमती – मा.िश ण  सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन 
२००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे 
कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे 
करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात 
घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधीप नेता/गटनेता यां याशी वचारविनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात           
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१) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे, २) मा.बुड सुवणा वकास, ३) मा.बाबर शिमला 
राज,ू ४) मा.सोनवणे शारदा हरेन, ५) मा.भ डवे संिगता राज , ६) मा.तापक र वनया 
द प (आबा), ७) मा.बनसोडे राजू व नाथ, ८) मा.काळे उषा दलीप, ९) मा.अ नी 

गजानन िचंचवडे-पाट ल या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मा.िश ण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या 
अस याचे जाह र करणेत येत आहे. 

                                             
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                             ----- 

वषय मांक २) मा.आ नी िभमा बोबडे यांनी मा. डा, कला,सा ह य व सां कृितक 

              सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला असनू मा. डा, कला,सा ह य  

              व सां कृितक सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली  

              अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम ३१ अ आ ण  

              पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ .चे  

              संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम . ६९ म ये  

              िनदश के या माणे सदर रका या जागेवर िनयु  करणे. 
मा.नगरसिचव – वषय मांक २ महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २३  
म ये तरतूद के या माणे मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सद य 
पदाचा राजीनामा दला अस याने मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 
सद य सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने सदर रका या जागेवर 
िनयु  करणे. मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ 
अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 
माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करण े कर ता सदर कलमा अ वये 

महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठ त कर यात येणा-या सिम यांम ये 
महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक पुरेसे 
ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची तरतूद 

कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर राजीनामा दलेले मा.सद य या 
मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच 
मा यता ा  प ा या/ न दणीकृत प ा या/गटा या/ आघाड या कंवा ं ट या 
मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे आहेत.१) मा.आ नी िभमा बोबडे – पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट ,  
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      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट चे गटनेते तथा 
सभागृहनेता मा.एकनाथ पवार यांनी यां या प ाचे १ सद यांचे नांव बंद 
लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावेत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
 मा.महापौर यांनी बंद लखोटा सवासम  उघडला आ ण याम ये असणारे नांव 
ी.अ णा बोदडे, यांनी सभागृहात वाचून दाख वले ते पुढ ल माण-े 
१) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता 

पाट .  
ठराव मांक - १८९                         वषय मांक – २ 
दनांक – २२/६/२०१८          वभाग – मा.नगरसिचव  

 

मा.आ नी िभमा बोबडे यांनी मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 
सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला अस याने मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सिमती सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ आ ण पंपर  िचचंवड शहरा या 
महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे सचंालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  
िनयम .६९ म ये िनदश के या माण े माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे 
िनयु  करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
वचारात घेवुन आ ण सदर रका या जागेवर सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील  प ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड या पािलका सद यांची पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सद य हणनू 
नामिनदशना ारे िनयु  कर यात आली अस याचे जाह र करणेत येत आहे.   

 
  

   महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 
     ------  

 

 वषय मांक ३) मा.वसंत भाकर बोराटे यांनी मा. वधी सिमती सद य पदाचा  

               राजीनामा दला असनू मा. वधी सिमती सद य वाची एक जागा  

               रकामी झाली अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे  
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               कलम ३१ अ आ ण पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या  

               सिम यां या सभा इ .चे सचंालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक   
               िनयम . ६९ म ये िनदश के या माणे सदर रका या जागेवर  

               िनयु  करणे. 
मा.नगरसिचव – वषय मांक २ महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २३ 

म ये तरतूद के या माणे मा. वधी सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला अस याने 
मा. वधी सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने सदर रका या 
जागेवर िनयु  करणे. मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश 
मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 

के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करण ेकर ता सदर कलमा 
अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठ त कर यात येणा-या सिम यांम ये 
महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक पुरेसे 
ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची तरतूद 

कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर राजीनामा दलेले मा.सद य या 
मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच 
मा यता ा  प ा या/ न दणीकृत प ा या/गटा या/ आघाड या कंवा ं ट या 
मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे आहेत.१) मा.वसंत भाकर बोराटे – पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट ,  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट चे गटनेते तथा 
सभागृहनेता मा.एकनाथ पवार यांनी यां या प ाचे १ सद यांचे नांव बंद 
लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावेत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
 मा.महापौर यानंी बंद लखोटा सवासम  उघडला आ ण याम ये असणारे नांव 
ी.अ णा बोदडे, यांनी सभागृहात वाचून दाख वले ते पुढ ल माण-े 
१) मा.सागर बाळासाहेब गवळ , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता 

पाट .  
ठराव मांक - १९०                         वषय मांक – ३ 
दनांक – २२/६/२०१८          वभाग –मा.नगरसिचव  

 

मा. मा.वसंत भाकर बोराटे यांनी मा. वधी सिमती सद य पदाचा राजीनामा 
दला अस याने मा. वधी सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ आ ण पंपर  िचचंवड शहरा या 
महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे सचंालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  
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िनयम .६९ म ये िनदश के या माण े माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे 
िनयु  करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
वचारात घेवुन आ ण सदर रका या जागेवर सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील  प ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  या पािलका सद याचंी पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या मा. वधी सिमती सद य हणनू नामिनदशना ारे िनयु  कर यात 
आली अस याचे जाह र करणेत येत आहे.   

 
  

   महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 
     ------  

(िनयु  सिमती सद यांचा पु तक व फुल देवून स मान करणेत आला.) 
(मा.आमोद कंुभोजकर, मु यलेखाप र क व मा. यो सना िशंदे, शासन अिधकार  
(िश णमंडळ) यांचा मा.महापौर यांचे ह ते स मान करणेत आला व यांनी यांचा 
प रचय सभागृहास क न दला.) 
 
                                 --------                   
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह काल 
शहराम ये प हलाच पाऊस झाला आहे आ ण आ ख शहरात ठक ठकाणी पाणी साचले 
आहे. अ रश: तळे तळे साचलेले आहे. आकुड  ेड से ेटर आपण जर पा हला तर तो 
पुणपण ेपा याखाली होता. पंपर  मधील जो ेड सेपरेटर आहे तो देखील पा याखाली 
होता. काह  लोकां या गाडया लीप झा या. ऍ सीडट झाले  आहेत. मह वाची गो  
हणजे अशी आप याच महानगरपािलकेचे ग े ीय कायालय काल जर तु ह  पा हले 

असतेतर आप या कैलासभाऊंचा वॉड आहे तो. ितथे एक शाळेत जाणार  हॅन ती 
सु दा पा याम ये अडकली होती ते शाळेचे वदयाथ  शाळेम येच थांबले होते महापौर 
साहेब. माट िसट  हणून ओळखला जाणारा आपला पंपळे सौदागर प रसरामधे 
अनेक सोसायटयांम ये पाणी िशरले होते. िनगड चा िस नल असेल, िनगड या 
िस नल या प रसराम ये मोठया माणात पाणी साचले होते. आपण जे  नाले सफाईचे 
काम दलेलं होते ते ठेकेदार नेमके काय काम करतात. प ह याच पावसाम ये  
शहराची जर का ह  अव था असेल तर येथून पुढे मोठया माणात पाऊस होणार आहे 
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असे हवामान खा याने वत वले आहे.  ४८ तासाम ये महापौर साहेब, पाऊस मोठा पुण े
वेध शाळेने दाख वला आहे. महापौर साहेब ता काळ आपण जे कोणी  ठेकेदार असतील 
यां यावर कारवाई करावी अशी मी तु हाला न  वनंती करतो. याच माण ेसवात 

मह वाचा वषय हणजे पािलकेम ये कुठून ना कुठून तर  चचा होत असती.  आज 
पुढार  सार या वतमानप ाने देखील छापले आहे असा कोणता अिधकार  आहे क  जो 
म हलांकडून शर र सुखाची मागणी केली गेली होती. आयु  साहेब, सरळ सरळ 
या याम ये िल हलेले आहे. क  उ चपद अिधका-यांची पािलकेत काम करणा-या एका 

म हलेला सेवापु तकाम ये अनुकूल अहवाल िल ह यासाठ  शर र सुखाची मागणी केली 
गेली. तर ह  बातमी खर  आहे का? या पंपर  िचंचवड शहराचे आ ह  नगरसेवक 
आहोत. आ ण या शहराम ये अशा कार या बात या छापून येत असतील तर 
आ हांला पण आमचे नागर क या प दतीने बघतीलनां, मग आ ह  नगरसेवक हणून 
कसे काम करायचे महापौर साहेब. न क  काय चालले आहे. या यावर तु ह  खुलासा 
करावा. संबंिधत जो कोणी अिधकार  असेल यालाह  खुलासा करायला लावा. तसेच 
यांना बडतफ करावे अशी मी मागणी करतो.   

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह मा.आयु  
साहेब आ ह  गे या अनेक दवसापासून ऐकतो क  आप याकडे त ार ा  झाली आहे. 
आ ण आप याकडे त ार ा  झा यानंतरह  आपण कारवाई केली नाह  असे 
नगरसद यांचे हणण ेआहे. काल या एका वृ प ाम ये कुठे वाचले मला आठवत नाह  
पण द ा काकांनी तो वषय उचलला. एकतर प हली गो  अशी आहे क  साहेब अशी 
जर त ार आली असेलतर आपण जागेवर शासन करा. कोणीह  असू दयात तो आ ण 
द ुसरं असे क  या सभागृहाम ये ५० ट के पे ा जा त म हला िनवडून आले या आहेत 
आ ण आ हाला जर कोणी असा अबला, कमजोर आ ण अशा कारची वागणूक देत 
असेलतर ते आ ह  सु दा सहन करणार नाह त. आमच सु दा ते कत य आहे परंत ु
याचबरोबर याचा सु दा आधार घेऊन समथ म हला भिगनींना लाजव याचे काम 

सु दा झाले नाह  पा हजे. आयु  साहेब, का नाह  आपण इथ खुलासा केला. आपण 
वृ प क वाचता. आपण ेसनोट काढायची, आपण सांगायचे होते क  अस काह  झाल 
नाह  हणून आ ण झालं असेलतर त ारदार म हला कोण आहे. तुम याकडे वशाखा 
किमट  आहे. काय चौकशी, काय खर खोट ते आ हांला कळलं पा हजे नां.  
कुठ यातर  एका म हला अिधका-याने सांिगतल ंक  आमका अिधकार  मला हणतो 
जी स घालून का येत नाह . मग खर काय खोट काय याचा सु दा खुलासा झाला 
पा हजे. आज एका पदािधका-याकडे उदया दुस-या पदािधका-याकडे, परवा या अिधका-
याकडे, तेरवा या अिधका-याकडे हा जो कार आहे तो थांबला पाह जे. तुमच कं ोल 
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नाह  या अिधका-यांवरती. आम या भावनेचा तु ह  इथ खेळ क  नका. या शहराचे 
आ ह  या ठकाणी नेतृ व करतो आ ण एखादा अिधकार  एखादया मह ला अिधका-
याबरोबर असे जर वागत असेलतर याची शहािनशा झाली पा हजे आ ण तो पयत 
पुढचा वषय महापौर साहेब यायचा नाह . किमशनर साहेब यांनी खुलासा करायचा. 
काय कारवाई केली ते सांगावे. त ार खर  खोट  जे काह  असेल ते सगळ सांगायचे 
आहे आ ण नावािनशी सांगा साहेब.   
मा. मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह  खरतर 
सचीन िचखलेचे मी आभार मानते. यांनी वषय वाचला यावेळ  आ हाला 
सभागृहाम ये चांगले वाटले नाह . किमशनर साहेब जर आप या अिधका-याचे नांव 
येत असेल, आपली म हला कमचार  असेल. आज या वेळेला त ार येते या वेळेला 
या त ार च ेिनरसन हे झाले पा हजे. म हलां या बाबतीत जर असे कुठे घडलेय, तर 

ते अ जबात सु दा आप या शहरा या ीने तर सोडाच सोडाच पण आप या 
महापािलके या ीने सु दा अजीबात चांगले नाह  आ ण सभागृहात वषय ये या 
आिधच किमशनर साहेब तु ह  जी कोणी म हला आहे याची शहािनशा क न 
या यावर तु ह  कारवाई करायला पाह जे होते. त ार तुम याकडे आली. सभागृहात 
खरतर ५० ट के पे ा जा त म हला आहेत. आज २५ वषापे ा जा त काळ म हला 
राजकारणाम ये काम करतात. आ ण हे काम कर त असताना या अिधकार  म हला, 
हणजे अिधकार  म हला हणून आ ह  यांची बाजू यायची नाह  असं होत नाह . 

आम या अिधकार  म हलेने सु दा स म रतीने काम केले पा हजे. आम या अिधकार  
म हला जर स म रतीने काम कर त असतील तर आम या सगळया नगरसे वका 
या यापे ा सु दा जा त स म रतीने काम करतील. कारण येक अिधका-याकडे 

सगळया नगरसे वकांना जावे लागते. मग जर बघ याचा ीकोण असा झाला तर 
आम या हया नगरसे वकांनी अिधका-यां या समोर जायचे कस.ं उदया  िनमाण 
होईल. आ ण मग काप रेशनम ये, बाहेर प लीक असे बोलते क  राजकारण असे आहे, 
राजकारण तस आहे. आजपयत आ हाला असा कधी अनुभव आला नाह . अिधका-
यांची त डाकडे बघ याची पण हंमत होणार नाह . परंत ुजर अस कुठे होत असेल तर 
हे साहेब यो य नाह . पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये असे कधी घडल नाह . हयाचा 
साहेब तु ह  खुलासा करा. आ ण या अिधका-यावर, आ ह  अस हणणार नाह  क  
तो अिधकार  आता खरतर या जागेसाठ  पा  असेल पण तु ह  शहािनशा करणे 
गरजेचे आहे. एखाद  म हला ह  त ार मागे घेऊ शकते. कुणाचा दबाव हणेल कुणाचे 
अमुक हणेल. साहेब शहािनशा करण ेगरजेचे आहे. आजपयत आ ह  २५ वषाम ये 
अशा त ार  बिघतते या आहेत. परंत ुसाहेब हे सांगायला पाह जे होत. उदया तु ह  हे 
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आ हाला सांगू शकता क  मला हे मा हती आहे. परंत ुयाची शहािनशा झाली पा हजे तो 
पयत पुढ ल वषय घेऊ नका. महापौर साहेब आपण चार दवस सलग जीबी चाल ूठेव ू
काह  ॉ लेम नाह  कुणाला. पण या वषयाचे िनरसन झाले पा हजे. यािशवाय 
आम या म हला भिगनी सभागृह चाल ूदेणार नाह  एवढंच सांगते.   
मा. यांका  बारसे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह खरतर 
सचीन िचखले यांनी एक गो  काशाम ये आणली आहे. म हलांवर अ याय आ ण 
यावर आवाज उठ व याची मता असलेली म हला ितने खर जर या गो ीची त ार 

केली असेल तर ती खोट बोलणारच नाह  आ ण खोट बोलली असेल तर याची 
शहािनशा हा श द मा यामते खूप छोटा आहे. शहािनशा कर यापे ा या अिधका-
याला प ह यांदा या खुच व न बाजूला करणे मह वाचे आहे. कारण या यापुढे अजून 
१०० म हला जात असतील. यामुळे शहािनशा  न करता प ह यांलादा  िनलं बत करा 
आ ण मग चौकशी सिमती बसवा. कारण तो माणूस जोपयत खुच वर आहे. तोपयत 
या या पाठ शी १०० हात राहणार आहेत या या डो यावर १०० लोकांचे आश वाद 

राहणार आहेत. तो कोणा या ना कोणा या तर  पाया पडणार. िचर िमर  देणार. आ ण 
या कणातून सुटणार आ ण या म हलेला याय िमळणार नाह . ितला याय 
िमळ यासाठ  चौकशी या आधी िनलं बत करणे जा त आव यक आहे. कोणतीह  
म हला असा खोटा आरोप करणार नाह . आ ण मी या म हलेचे सु दा अिभनंदन 
करते क  ितने अ याया व द आवाज उठ वला मला यानंतरह  बोलायचय परंत ुहा 
वषय मह वाचा आहे यामुळे हा वषय पह यांदा संपवा आ ण खरच या णी सु दा 
आयु ां या त डावरती बोट आहे ह  मा या ीने खूप शरमेची बाब आहे मी आयु ांचा 
सु दा या गो ीसाठ  िनषेध करते. 
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह  खरतर 
पंचवीस तीस वष राजक य वास करत असताना मा या मा हती माण ेजाह र र या 
सभागृहाम ये अशी चचा थमच होत आहे. काल या आ ण आज या कालखंडाम ये 
बराचसा फरक आहे साहेब. आता सोशल िमड या फार फा ट झाली आहे. 
महानगरपािलकेम ये अशा कारे, हया सभागृहाम य े अशी चचा चाल ू आहे. एक 
सेकंदाम ये जगभर बातमी पसणार आहे. आपली ितमा आ ण आपले वकासाच 
असलेले थान आ ण अशा प र थतीम ये अशी वाद त चचा या सभागृहाम ये होत 
आहे हच आम या ीकोनातून आम या आयु यातील ह  दुदवी घटना आहे. आ ण 
याच पा व य जर टकवायच असेलतर अिधकार  कोण आहे, त ार कोणी केली आहे. 
परंत ुया सगळया प र थतीच ंभान ठेवून आपण व तारपुवक चचा कर त बस यापे ा 
ताबडतोब खुलाशावर येऊन हा िनणय वर त करावा. मला वाटत हा वषय चचचा 
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देखील होऊ शकत नाह . एवढे असे दळभ  जर लोक असतील तर कशाला ठेवायचे, 
काय गरज आहे, का यां यावर महानगरपािलका चालणार आहे का. यांना आरामशीर 
इतक अभय दयायच आ ण मग त ारदार म हलेने एखादया म हलेने धाडस क न 
एखाद  त ार के यानंतर एका य ला एवढ जर अभय िमळत असेल तर या जागी 
द ुसर य  कोणता आधार घेऊन तुम याकडे त ार करणार आहे. नगरसेवकाकडे 
सु दा येणार नाह त. मला वाटत महापौर साहेब यावर फार चचा कर यापे ा ताबडतोब 
कारवाई करावी अशी मी मागणी करतो. 
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह थम मी 
सचीन िचखलेचे मनापासून आभार मानतो. गेली म हनाभर महानगरपािलकेम ये हे   
करण चाल ूआहे. अनेक वृ प ाम ये या बात या सव शहराने न हेतर मला वाटत 

महारा ा या सव लोकांनी पा हलेल असेल. काह  वृ प ाम ये नावे सु दा आलेली 
आहेत. यासाठ  मी मा. आयु  यांना प  दले होते. क  साहेब वृ प ाम ये अनेक 
चचा आले या आहेत. ख-या खोटया याच यावेळेस कुठ या वृतपञाम ये कुठली 
शहरामधली कंवा महानगरपिलके वषयी बात या येतात तर मा. आयु  साहेबांकडे 
अशी एक यं णा आहे क  या बातमीची शहािनशा करण े या यावर चौकशी करण.े 
कंवा अ य काह  करणं  हे काम आदरणीय आयु  साहेबाचं अस या कारणाने ते 
आयु ांनी  केले आहे कंवा नाह  मला माह त नाह . आपण इथ म हनाभर न हता. 
यामुळे हा कार वाढ याचे कारणच असे आहे क  आपण म हनाभर इथ न हता.  

आपण आप या खाजगी कामासाठ  बाहेर होता. या काळाम ये हे सगळे करण घडले 
आहे. पण साहेब काह  काळाम ये यावेळेस हे करण घडले यावेळेस आपण या 
ठकाणी होता. आ ण मला मा या भिगनींना माझी वनंती आहे. िसमाताई आप याला 
देखील माझी वनंती आहे, मंगलाताईह  बोल या.  ह  व तु थती १०० ट के घडलेली 
आहे. या ठकाणी अशी घटना घडली या म हलेने पोलीस चौक म ये एफआरआय केला 
आहे. पण एफआरआय करताना एवढा मोठा ेशर आणला गेला क  तो अिधकार  
वर या पो टला आहे. कोणाला संल न आहे आ ण हणून ते करण दाब याचे काम 
मा.आयु  साहेब जा या या आधी क न गेलेले आहेत हे मी जाह रपण े सगळया 
सभागृहाम ये सांग ू इ छतो. आयु  साहेब आजपयत आ ह  या सभागृहाम ये १५ 
वषापासून आहोत. आ ह  या सभागृहाम ये बंधूभाऊ, ब हणभाऊ या ना याने  वागत 
आहोत. तुम या अिधका-यां या ऑ फसम ये  अनेक भिगनी आहेत. अनेक अिधकार  
आहेत येकाला कुठ या ना कुठ या कामासाठ  या भगीनीला आप याकडे यायच 
असतं आ ण अशा प र थतीम ये हे काह  घडत असेल तर मला वाटत या अिधकार  
वगावरचा व ास उड यािशवाय राहणार नाह  असे मी या ठकाणी सांगतो. साहेब या 
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घटना सगळया आप याला मा हती आहेत. मा याकडे पेपरची का णे आहेत. एका  
का णाम ये नावे सु दा आलेले आहेत. मला एक कळत नाह  जर का पेपरम ये खोट  
बातमी होती तर या पेपरवर कारवाई करायची होती. यावर कायदेशीर कारवाई क न 
ह  बातमी खर  आहे क  खोट  आहे. आजह  पेपरम ये बातमी येत असेलतर 
सभागृहाम ये कोणाच नाव घे यापे ा मी हे आयु ांकड देतो आयु ांनी वाचाव. 
पेपरम ये आलेल आहे, आ हाला माह ती आहे. शहरवासीयांना मा हती आहे. तु हांलाह  
मा हती आहे आ ण मला ह  मा हती आहे. मा या वरोधात एखाद  बातमी आलीतर 
शहरवासीय १०० ट के हणतात पेपरम ये आलय हणजे ह  बातमी खर  आहे. 
या यावर आपण व ास ठेवायचा नाह . केशर  सार या पेपरला, सकाळसार या 
पेपरला, लोकमत सार या पेपरम ये, मोठमोठया वृ पञाम य ेबातमी आली आहे याची 
आपण मजाक करता. हणजे याचा अथ मला न क  माह त आहे क  या याम ये 
काह तर  पाणी मुरले आहे. आ ण आपण खूप मोठ  सेट ंग क न आ ह  पोलीस 
चौक म ये गेलो होतो आ ह  एफआरआय माग याचा य  केला परंत ु ितथे सु दा  
एफआरआय दे याचे काम झालेले नाह , आ हाला दले गेल नाह . साहेब याम ये तर 
िलह ल आहे क  पंपर  िचंचवड महापािलकेतील म हला असुर ीत. काह  पेपरला 
बात या आहेत महापािलकेतील कमचा-यावर केले या अ याचारावर दुल  नको. साहेब, 
हे पञ तु हांला मी देतो. नाव तर मी घेत नाह , तु ह  सांगा. मला वाटत क  लोकमत 
ला बातमी आलेली आहे हे नाव तु ह  वाचलतर बरं होईल, आ ह  वाचून चुक च 
होईल. या अिधका-याचे धाबे दणाणले. सगळे पेपर आहेत. पंपर  िचंचवड 
महापािलकेची म हला असुर त, जर महापािलकेची माझी भिगनी जर असुर त असेल 
तर साहेब, मला वाटत एखाद  म हला सु दा कुठ या अिधका-या समोर जायची डेर ंग 
करणार नाह . हा िनंदनीय कार आहे, हा िनषेधाथ कार आहे. जो कोणी यामधला 
महाभाग असेल तो कुणाचाह  असू देत, कुणाचाह  असेल या यावर कायदेशीर कारवाई 
होण ेअपे त आहे अशी सभागृहा या वतीने मी वनंती करतो. आ ण हे जर झाले 
नाह  आ हाला जर कळाल हाच य  आहे तर हमारे हशाबसे हम उसका जवाब दगे, 
असं मी सांगतो. मा याकडे सगळे करण आहे, पण तो माणूस कोण आहे हे 
शोध यासाठ  मी आतापयत थांबलो आहे. सचीनभाऊ हे सगळे करण सगळयांना 
मा हती आहे. पण आयु  यांनी गपिचळ  भूिमका घेतलेली आहे. काय झाले आहे मला 
काह  कळेना. कारण एखादया अबलेवर अ याचार असं काह  होत असेल तर ह  बाब 
अ यंत दुभा याची आहे. आप या म हला भिगनी सगळया सबला आहेत. पण आपलीच 
एखाद  गर ब भगीनी अस ूशकते हणून कुठ याह  म हलांवर अ याचार होणे, येथून 
पुढे असे काह  घडण े हे आ ह  अपे त ध  शकत नाह त. याने हे केले आहे 



40 
 
यां यावर कठोर कारवाई करावी आ ण या शहरामधील वृ प ाम य ेजेवढया बात या 

आ या आहेत या बात यावर आपण काय केलेलं आहे. साहेब मी हा पेपर तुम याकडे 
देतो या यातील नाव आपण वाचून दाखवाव, ह  बातमी आपण वाचून दाखवावी. मग 
सभागृहाला कळेल क  हे कोणी केलेले आहे. सगळे सांगतील ध यवाद. 
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेम ये िन तच हा वाईट दवस हणावा लागेल. कारण अशा 
कारची चचा होत आहे. पण ह  चचा होत असताना खर तर आयु  साहेब आप या 

महापािलकेम ये एखादया म हलेने अशा कारची त ार केली असेल तर ितची 
मानिसकता कती खराब झाली असेल ितने कती सहन केले असेल. असे असताना 
देखील आपण एवढया दवस वृ तप ाम ये बात या येत असताना यावर कारवाई करणे 
गरजेचे होते. मागे देखील आदरनीय वैदयक य अिधका-यांचे वीय सहा यक ी. 
अजय चौधर  या य  व द सु दा एका म हलेने त ार केली होती, आपण काय 
केले, तर आपण याची  फ  बदली क न ते करण द र  दाखल केले होते. परंत ु
साहेब संपुण सभागृहाला आज तुम याकडून अपे ा आहे क  िन तच या करणाची 
तु ह  कोणालाह  नेमा चांग या कारचे अिधकार  नेमुन याची चौकशी करा जर 
अिधकार  दोषी असेल तर साहेब याची िधडं या महापािलके या प रसराम ये  
आप या सवाना काढावी लागेल. संपुण शहराचे आप याकडे एक व त हणून पाहात 
आहेत आ ण या महापािलकेम ये असे जर घडत असेल तर आज शहर सुर त नाह . 
आपण रोज वृ प ाम य ेवाचत आहोत. शहराम ये या घटना होत असतील आ ण जर 
महापािलकेत अशी घटना होत असेल तर िन तच ते िनंदनीय आहे. आ ण या 
करणाची महापौर साहेब, आयु  साहेब आपण गांिभयाने चौकशी क न दोषी अिधका-

याला कडक शासन करावे अशी मी या ठकाणी वनंती करतो.                                                                           
मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. हे 
आ हा म हला भिगनींना ऐक यास लाजीरवाणे वाटत आहे. खरतर या सभागृहाम ये 
भाऊसाहेब भोईर यांनी सांिगतले क  मी वीस पंचवीस वष आहे. मी सु दा या 
सभागृहाम ये २० वष आहे. परंत ुअशी घटना कधीह  घडलेली नाह . आज एक म हला 
भिगनी अिधकार  आहे. ित यावर अ याय होत असेल तर खरोखर आप या 
महापािलकेम ये ह  द ुदवी गो  आहे. आज िसमाताई सावळे, मंगलाताई कदम यांनी 
सांिगतले आहे क  या महापािलके या सभागृहाम ये आ ह  ५० ट केपे ा जा त 
म हला आहेत. आ ण येक म हलेला कुठ या ना कुठ या कारणा तव अिधका-
यांसमोर जावे लागते. मग कुठलेह  काम असो मग एक असो, दोघी असो. पण या 
कामा या संदभात या म हलेला अिधका-यांसमोर जावे लागते आ ण साहेब जर 
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अिधकार  म हलेवरच असा संग जर येत असेल तर म हला नगरसे वका कशा काय 
या अिधका-यां या समोर जाणार आ ण कशी कामे आप या आप या वॉडातील  

होणार. परंत ुसाहेब मला एवढच सांगायचय क  हा जो वषय आहे. इत या दवस  
पेपरम ये येत आहे. आता द ा काकांनी पण वाचून दाख वले मग तो पयत आपण 
थोड तर  कारवाई केली पा हजे होती. केली कंवा नाह . आपण वचारपूस केली का 
नाह  हे आ हाला पण माह त नाह  साहेब. परंत ुअशा एका अिधका-याची आप या 
महापािलकेम ये वतणूक जर अशी असेल तर आप या या पािलकेम ये  या खुच वर 
काम कर या या यो यतेचा तो अिधकार  न क च नसणार आहे असं मी सांगते. कारण 
म हलांना जर सुर तता नसेल अनेक ठकाणी बाहेर काह  गो ी घडतात परंत ु
आप या महापािलके या म हला अिधका-यावर असा वषय होत असेल व ितची  
अितशय मानहानी झाली असेल, ती या घरातील नातेवाईक मंडळ  असतील आ ण 
आज बाहेर जर थोडस वातावरण असेल तर या म हलेचे कती हे झाले असेल. 
हणजे आज एक म हला हणून आ हाला सु दा वाटत क  असा हा वषय घडला 

न हता पा हजे. आ ण एक म हलेची हया अिधका-याने अशी मानहानी करायला न हती 
पा हजे. याला पण आई, बह ण असेल. या या पण ना या गो यातील असेल. आपण 
बाहेर जर काम कर त असेल तर आपली आई बह ण हणूनच अिधकार  वगाने काम 
केले पा हजे. आज या ठकाणी एवढ वाईट वाटत आहे क  अशी ह  गो  या ठकाणी 
घडायला न हती पा हजे साहेब. खरोखर मी सु दा आप या सभागृहा या वतीने या 
अिधका-याचा िनषेध करते आ ण न क च या अिधका-यावर कारवाई झाली पा हजे. 
अशी मी आप याला वनंती करते.  
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह  
ख-या अथाने सचीनदादांच मनापासून कौतूक करावेसे वाटते क  यांनी आज हा वषय  
सभागृहाम ये छेडला. अनेकांनी पेपरमध या बात या वाच या, वतमानपञाम ये वाचल, 
परंतु सभागृहात कसं बोलायचं असा  सगळयांना पडला होता परंतु तो वषय 
छेडला. परंतु बोलत असताना जे श द उदगारले ते ऐकताना माञ अंगावर शहारे उभे 
रा हले आ ण वाईट ह  वाटले क  या सभागृहाम ये आपण समाजासाठ  काम 
कर यासाठ  आलेलो आहोत, समाजाम ये चांग या कारचे बदल घड व यासाठ  
आलेलो आहोत याच ठकाणी आप याला आप याच एका अिधका-याब ल आ ण 
एखादया म हलेब ल अशा वषयावरती या सभागृहाम ये चचा कर याची वेळ येत आहे. 
हा िन तपण ेअ यंत दुदवी संग मला वाटत या सभागृहाम ये आला आहे. परंत ु
महापौर साहेब, मी तु हाला सांग ू इ छते क  जर अशा कारची त ार किमशनर 
साहेब यां याकडे गेली असेल तर १०० ट के किमशनर साहेब याला दोषी आहेत अस 
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मला िन तपण ेया ठकाणी वाटते. कारण ह  प हली घटना नाह  महापौर साहेब या 
पुव  सु दा आयु  साहेबांना अनेक अिधकार  पञ िलह तात, सांगतात क  मला हा 
ञास आहे, या अिधका-यांनी मला अशी िशवी दली आहे मा यावरती अशी काह  
घटना घडली असेल या या वेळेला आयु  साहेबांकडन सु दा संबंिधत अिधका-यांवर 
कारवाई करत असताना यां याकडून तीतक च ऍ ट ह भूिमका घेतली जात नाह . हे 
या ठकाणी खेदाने सांगावे वाटते. आ ण हया घटना असतील या दोन पु षांमध या 
असतील दोन अिधका-यांमध या असतील या यावर जर साहेब तु ह  ऍ शन घेतली 
असती तर िन तपणे यावेळेस तुम यापयत क लट आले या आहेत. परंत ु
या यावरती कोणतीह  अ ट ह भूिमका घेतलेली नाह . आ ण मग िन तपण ेकाय 

होते क  यावेळेस एखादया अिधका-यावर ती वेळ येते यावेळेस याला वाटत क  
यां यापयत मी ह  मा हती सांगणार आहे, जे मुख आहेत यांना सांगीतलतर 

मा यासाठ  मा या बाजूने भांडणार कोण नसेल. यामुळे आपोआपच हे करण 
पेपरपयत पोहचतात. यूज पेपर पयत वषय जायलाच नको होता. हा तुम या 
ले हलला वषय आ यानंतर तु ह  तो सॉ वह केला असता तु ह  तो सॉटआऊट केला 
असता तर िन तपण ेमहानगरपािलकेची अशा कारची बदनामी झाली नसती कंवा 
आमचा वषय च हाटयावर आला नसता परंतु तुम यामुळे हे वृ पञाम ये गेल ंआ ण 
समाजाम ये सगळया ं लोकांना कळालं. साहेब तुमचे काम आहे हे. का या या  
वेळेला वषय िनकाली िनघत नाह . स मा. महापौर साहेब तु हाला वनंती आहे क  
मा. आयु  साहेबांना स  ताक द दया क  यापुढे अशा कार या कोण याह   घटना 
होत असतील संबंिधत अिधकार  तु हांला प  देत असेलतर यां यावर दोन ते तीन 
दवसाम ये कारवाई झाली पा हजे. जर तु हांला संबंिधत म हलेची त ार खरच आली 
असेलतर संबंिधत अिधका-याला तु ह  िनलंबीत केलच पा हजे. महापौर साहेब तु हाला 
वनंती करते अशा कारचे आदेश तु ह  दयावेत.  
मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह आज 
म हला अिधका-यावर जो अ याचार झालाय याला वाचा फोड याचे काम सचीन 
िचखलेने केलेले आहे याब ल यांचे मी मनापासून अिभनंदन करतो. महापौर साहेब, 
आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क  आता या वषयावर जा त चचा न करता जे  
दोषी अिधकार  आहेत यां यावर िनलंबनाची कारवाई आपण केली पा हजे. द ा 
काकांनी आ ा सांिगतले या अिधका-याला कोण पाठ शी घालतय. मला असे वाटत 
नाह  क  कुठ या प ाचा नेता कंवा कुठ या प ाचे पदािधकार  अशा अिधका-यांना 
पाठ शी घालतील. जो कोणी पाठ शी घालत असेल यांनाह  जनता यांची जागा 
दाख व यािशवाय राहणार नाह , एवढे मी आपणाला सांग ू इ छतो. आज भारतीय 
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जनता पाट या वतीने म हलांचा आदर केला जातो. आताच आपण पा हले क  िश ण 
मंडळाम ये पाच म हलांना आ ह  संधी दलेली आहे. हणून आप याला वनंती आहे 
क  हा वषय इथ जा त न घेता दोषी अिधका-यावर आपण िनलंबनाची कारवाई केली 
पा हजे. आयु  साहेब आपण हा चचचा वषय न घेता दोषी अिधका-यावर िनलंबनाची 
कारवाई करावी एवढ  आप याला वनंती आहे. 
मा.सचीन िचखले - या आधी सु दा हा कार एका अिधका-यांनी केलेला आहे. 
यावेळेस आपण या वषयावर जा त बोललो न हता. हा दुसरा कार आहे. दर वेळेस 

हेच कार घडतात का इथ. 
मा.महापौर - सचीनभाऊ तु ह  बोललेले आहेत. बाक ं याना पण चचा क  दया. 
प ह यांदा तु ह च चचा केलेली आहे. आपण आयु  साहेब यांना आदेश देऊ.     
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह या या 
मा या म हला भिगनींनी या वषयावर आपले मत मांडले आहे. हे खर आहे या 
महापािलकेम ये म हलांना असुर त वाटत असेल कंवा एखादया म हलला कोणी   
जर ास देत असेलतर हे सभागृह नाह  तर, समाज सु दा अशा य ला कधी माफ 
करणार नाह . खरतर सगळयां या भावना याच आहेत. सगळयांना असं वाटत क  
अशा य वर कारवाई झालीच पा हजे. या यामुळे मी कोणी कती भाषण करायच 
काय करायच. मगाशी द ा काकांनी माझं ऐकल.ं एखादया भिगनीचे नाव सु दा सांगणे 
खरतर अशा प दतीम ये खूप वाईट असत.ं हणजे कोटाम ये सु दा एखादया म हलेचे 
नाव आपण जाह र करणे हणजेच एखादया या नजरेआड हला ास दला का? हा तो 
माणूस होता का? या संदभाम ये अशा कारची प र थती होऊ शकते. सभागृहा या 
भावना हया ती  आहेत. मा. महापौर साहेब मी तु हाला वनंती करतो. मा. आयु ांना 
या संदभाम ये खरच क लट झाली का? कोण म हला होती. या यावर काय कारवाई 
केली? कशा प दतीने याने या म हलेला छळ याचा कार केला. मला अस वाटत 
क  महापािलके या वर  अिधकार  या सिमतीचे सद य असून यांनी वर त अशा 
प दती या अिधका-याचे िनलंबन  करावे. अशा प दती या घटना या महापािलकेम ये 
होणार नाह त. खरतर महापािलके या मा यमातून या शहरातील म हला भिगनींचा 
आपण स मान कर याचा य  करतो. यांची सुर ा जप याचा आपण य  करतो. 
अशा प दतीची वृ ी जर थांबवावया या असतील तर या याम ये मा. किमशनर 
साहेबांना, मा.महापौर साहेबांना मी वनंती करतो क  किमशरांनी या संदभात खुलासा 
करावा. आ ण या वषयावर आपण वर त कडक कारवाई करावी अशा प दतीची 
वनंती क न थांबतो. ध यवाद.     
मा.महापौर - आयु  साहेबांना आदेश देतो क  याबाबतीत खुलासा करावा.  
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मा.आयु – मा.महापौर साहेब, स मा. सभागृह. आताच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके 
म ये म हला कमचार  असुर त अस याबाबत स व तर सभागृहाम ये भावना य  
झाले या आहेत. म हलांची सुर तता आ ण वशेषत: कमचार  म हलांची सुर तता ह  
कुटंूब मुख या ना याने आयु  हणून माझी आहे. आ ण या सभागृहात मी सांगतो 
आहे क  ती जबाबदार  मी चोखीने १०० ट केपे ाह  जा त जाऊन पार पाडत आहे. 
यामुळे सभागृहान ेएक काकणभरह  मनात वचार आण ूनये क  मी कोणाला पाठ शी 

घाल याचा य  केला आहे. प हली गो  समजून यायची आहे क  जर कमचा-यांना 
कुठ याह  कारे भययु  वातावरण वाटत असेल तर माझे दार २४ तास उघडे आहे. 
केवळ कायालयाचे नाह  तर घराचेह . याबाबतीत दुसर गो  मला सभागृहाला 
सांगावयाची आहे क  या वषयाची सुरवात प ह यांदा मे म ह या या सुरवातीला 
पेपरम ये, वृ प ाम ये बातमीने झाली होती. आ ण याचवेळेला याच वषयावरती 
मा. थायी सिमतीसमोर देखील चचा घड व यात आलेली होती. मा. थायी सिमती 
समोर देखील मला याबाबत  वचार यात आला होता क  याबाबतीत त य  आहे 
का?  आ ण यावेळेला मी मा. थायी सिमतीसमोर स व तर खुलासा देखील केलेला 
आहे क  अशा व पाची कुठलीह  त ार मा याकडे कुठ याह  म हला कमचा-याने  
आणलेली नाह . यानंतर कुठ याह  कारची लेखी त ार, गोपनीय प  आम या 
टपालाम ये कंवा अ य कुठ याह  ठकाणी दलेले आहे का? याची शहािनशा कर यात 
आली आ ण अशा व पाची कुठलीह  बाब समोर आलेली नाह . यानंतर एकवेळ अस 
समजून चुकलो क  मा या पयत ये यासाठ  कोणी कमचार  घाबरत असेलतर कमचार  
संघटना ह  तर कमचा-यांची आहे. या याम ये म हला कमचार  ितिनधी आहेत. 
हणून म हला कमचार  संघटने या ितिनधीकडे देखील मी वचारणा केली क   
यां याकडे अशा व पाची कुठली त ार केलेली आहे का? काह  म हला अिधका-यांना 
व ासात घेऊन यां याशी वैय क र या मी चचा केली. तथा प, अशा व पाची 
त ार अस याच े मा यासमोर िनदशनास आण यात आलेले नाह . सभागृहाला मी 
स मानाने सादर करतो क  यापुव  या या वेळेला त ार आलेली आहे. वशाखा 
सिमती आप या इथ सव  कायालयाम ये थापन आहे. वशाखा सिमतीसमोर या 
त ार  ता काळ सादर के या जातात. वशाखा सिमती मुख हे या या वभागातील  
म हला अिधकार  कंवा कमचार  या सिमतीचे मुख असते. यां यासमोर स व तर 
याची हेर ंग घेतली जाते. ली ट व पा या या त ार  असतात आ ण या गोपनीय 

प दतीने यांची चौकशी केली जाते. गोपनीय र या चौकशी के यानंतर याचा 
अहवाल गोपनीय प दतीने आयु ांसमोर ठेवला जातो. वशाखा सिमती या 
िशफारशीनंतर या या वरती जे संबंिधत अिधकार  कमचार  असतील यां यावरती 
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कारवाई केली जाते. ह  कारवाई ता काळ आ ण कडक कुठ याह  कारचा खुलासा 
यां याकडून न घेता केली जाते. अशा व पाची भूिमका ठेवून शासन म हला 

कमचा-यां या संर णाथ काम कर त असते. आ ण याबाबतीत वारंवार जो उ लेख 
केला जातोय क  आयु ांनी या याम ये मूग िगळून ग प बसणे कंवा अशा व पाचे 
धोरण घेतले अशी जी वा य ा केली जाते ती अ यंत चुक ची आहे. स मा. पदािधका-
यांपैक  काह  जणांनी ह  बाब िनदशनास आणली होती. यां या समोर मी याबाबीचा 
वैय क र या वेळोवेळ  भेट म ये खुलासा केलेला आहे. नविनयु  मा. वरोधी 
प ने यांनी माझी भेट घेऊन या वषयी मला सांग यात आले होते आ ण यांना 
देखील यावेळेला स मानान ेसांग यात आले होते क  जर यां याशी कुठलीह  म हला 
कमचार  व ासात बोलली असेल क  मा यावरती असा असा संग ओढाव यात  
आला होता तर यांनी मा या ते िनदशनास आणावे मी कोणालाह  पेअर करणार 
नाह . तथा प, अदयापपयत कुठ याह  व पाची मा हती मा यासमोर आलेली नाह . 
स मा. वृ प  हे सजकपण ेघटना समोर आणत असतात. तथा प, सदर काराम ये 
अशा व पाची मा हती वृ प ाम ये जी छापून आलेली आहे ती कॉम सी ह नाह  ती 
सजे ट ह आहे. सजे ट ह मा हती या आधारावरती शासनाचे मनोबल ख ची करणे 
हे कुठ याह  कार या शासक य कायवाह म ये न बसणार  बाब आहे. एखादया 
कमचा-यावरती टारगेट कर याची वृ ी देखील या यामागे असू शकते, ह  आहे असं 
हण याचा माझा दावा नाह . तथा प, कुठ याह  कार या य गत त ार  मा याकडे 
य गत र या आले या नसताना कोणीह  कुठ याह  कारची त ार मला 
य गत र या कंवा सामुदाियक र या कंवा कुठ याह  पदािधका-यामाफत आलेली 
नसताना कुठ या प दतीने कुठ या अिधका-यावर कायवाह  करावी याचा देखील वचार 
याच सभागृहाने कर याची आव यकता आहे. आ ाच सभागृहाम ये म हला कमचा-
यां या बाजूने खुप यो य वचार मांड यात आले. पण हे वचार मांडत असताना काह  
चुक चे श द देखील वापर यात आले. माझी सव स मा. सद यांना वनंती आहे क  या 
शासनाम ये जे तुम या शहराच शासन आहे, या शासनाम ये व ास 

दाख व याची आव यकता आहे. हे शासन कुठ याह  कार या भयास बळ  न पडता 
काम कर यास स म आहे. इथ बसलेला येक जो एचओड  आहे तो तनमनधन 
अपुण काम करतो आहे. चुका कधीकधी होतात यां यावरती या या वेळेला कायवाह  
कर यासाठ  स म शासन इथे आहे. मा  कुठ याह  भया या अधीन राहून काम 
करणे ह  काह  कुठलीह  वृ ी कुठ याह  शासक य कमचार , अिधका-याला शोभा 
देणार  नाह  कंवा आवडणार  नाह . वशेषत: आम या इकड या म हला कमचार  
असतील कंवा अिधकार  असतील, ताठ मानेने चांग या रतीने काम करताना दसत 
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आहेत. या वेळेला वरोधी भूिमका यायची वेळ येते ती देखील कडक श दाम ये 
घेताना या दसत आहेत. आ ण अशा शासना या वतीने यांच ं र ण करणे ह  
माझी जबाबदार  आहे. पण हे होत असताना तस वातावरण िनमाण करण ेआ ण  
या यासाठ  पोषक अशा प दतीने सम वयाने सभागृह आ ण शासनाने काम करणे 

या भूिमकेचा कायम अवलंब या शासनाने केलेला आहे. हणून मी स मानपुवक या 
सभागृहासमोर मी सांग ूइ छतो क  अशी जर कुठलीह  केस मा यासमोर या वेळेला 
िनदशनास येईल या या वेळेला यां यावरती कडक कारवाई कर याची भूिमका माझी 
आहे. अजुनह  मला म हला कमचा-यांना सांगायच आहे क  जर अशी घटना घडली 
असेल आ ण अजुनह  यां या मनावर कुठलाह  दबाव असेल तर कुठलाह  कंत ुन 
बाळगता मा यासमोर यांनी येऊन व ासाने सांगावे यांचे अभय तर आहेच पण जो 
कोणी कतीह  वर  दजाचा अिधकार  असेल या यावर कारवाई ता काळ कर यात 
येईल याची तीतक च द ता मा याकडून घे यात येईल. मा  कुठलीह  बाब केवळ 
संशयाची सुई काह  कारण नसताना कोणी समोर कुठलाह  पुरावा देत नसताना 
कोणालाह  हेलीफाय करणे हे देखील आपण टाळणं तीतकच आव यक आहे. अ यथा  
अिधका-यांचा मोडल देखील डाऊन हो याची श यता नाकारता येत नाह . ते हा 
स मानपुवक मी सभागहाला हा खुलासा सादर करतो क  स मपण े कुठ याह  अशा 
कारची त ार मा या समोर आ यास यां यावर कारवाई कर याची तजवीज 

ठेव यात येत आहे.  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह  
आयु साहेब आप या श दांन आपण गह व न आला होतात, एकदम आपले मन भ न 
आले होते. साहेब या ठकाणी सांगायचे एवढच आहे क  अशी जर का एखादया नाह  
अनेक वृ प ाम ये त ार  आ या असतील कंवा त ारवजा बातमी आली असेल तर 
सुमोटू खुलासा या ठकाणी हायला पाह जे होता जो क  आप या वतीने झालेला नाह  
आ ण यामुळेच आज या सभागृहातील वातावरण बदलल आ ण ते करायलाच पा हजे 
होते ती सु दा िततक च नैितक जबाबदार  आपली आहे. यापुढे अशा कार या जर 
त ार  आ या, वाढतात या त ार  आ ह  सु दा कोणाकडे गेलो तर आ हाला  सु दा 
सांग यात येतं आ ह  सु दा काह  देव नाह त. प कार बंध ुजे आहेत. एखादया वेळेस 
अस होत क  एखादा वषय घडतो आ ण याची त ार कर याची हंमत त ारदाराम ये 
नसते. तर  यामुळ कोट सु दा सुमोटू कायवाह  करतं. पोलीस वत:हून गु हा दाखल 
करतात आ ण तशीच जबाबदार  आप याकडून अपे त आहे हणून या ठकाणी आ ह  
आप याला कठोर भाषेत बोललो. आपण या ठकाणी प या या भूिमकेत आहात आपण 
जर शासन सांभाळत असाल तर ते सांभाळत असताना चांगल वाईट दो ह  सु दा 
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आप या पदरात येणार आहे. आपण प कारांना एक कडे जबाबदार हटले तर  
द ुसर कडे यांनी छापलेली बातमी खोट  आहे. असे ठर वले जर ते खोटं असेल तर तस 
ह  सांगायच क  ती खोट  आहे. कारण का तुम याकडे तशी त ार आलेली नाह . तसा 
खुलासा उदया सगळया वतमानपञाम ये होवू दयात. जेणेक न या वादावरती पडदा 
पडेल. परंत ु याचबरोबर आपण आप या अिधका-यांना म हला अिधका-यांना सु दा 
तंबी देणे गरजेचे आहे. आपण या ठकाणी यांची पाठराखण केली तर यातून काह  
बात या पेर या जातात हे सु दा मी तेवढया जबाबदार ने या सभागृहाम ये बोलते. मी 
सु दा या सभागृहाची जबाबदार सद य हणून या ठकाणी व य करते. हे काह  
साहेब कुठ या नगरसेवकाने फस वलेले नाह . एका म हला अिधका-या या सुपीक 
डो यातुन िनघालेली क पना आहे. हे सु दा ितत याच जबाबदार ने सांगते. तु हाला 
जाह र करताना ास होईल. मला जाह र करताना ास होणार नाह . कारण याची 
वा यता मी वारंवार आप याकडे करतेय. आपण दुल  करताय. आज या ठकाणी जो 
कोणी अिधकार  होता आता आपण सांगीतल क  याच नावच नाह  कंवा त ारच 
नाह  आ ह  तर फासावर दयायला िनघालो होतो. हे कस पेरल गेलं, काय पेरल गेल, 
आपण सु दा शासनातले चांगले त  आहात. तु ह  सु दा नवीन नाह त साहेब. 
आप याला सु दा कळत काय राजकारण घडतय. आपण याकडे हेतुपुर सर डोळेझाक 
करताय एवढच मला या ठकाणी सांगायचय. आपण जो खुलासा केलाय तो रा त आहे. 
आपण या ठकाणी आप या शासना या वतीने लेखी खुलासा सव वृ प ांना जाऊ 
दया. आप याकडे कुठली त ार आलेली नाह . मा. महापौर साहेब आपण एका 
संवेदनशील वषयाला इतका वेळ दला. आपले मनापासून आभार मानून या ठकाणी 
थांबते. जय हंद जय महारा .  
मा.महापौर - ो रे  
मा.नगरसिचव - आदरनीय महापौर साहेब, आदरनीय आयु  साहेब, स मा. सभागृह.  
माहे मे २०१८ चे मा.महापािलका सभेत मा.राहुल तानाजी कलाटे, नगरसद य यांना 
वचारावयाचे .     
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. महापौर 
साहेब मी नगरसद य हणून आप याला  वचारले होते. या ाची उ रे 
शासनाने मला जी दली आहेत या ब ल शासनाचे मी आभार मानतो. आ ण 

दोनतीन वेळा ह  सभा तहकूब झाली आ ण आज सभा होत आहे याब ल मी आपले 
देखील या ठकाणी अिभनंदन करतो, आभार मानतो. पंपर  िचंचवड शहर वाढत 
असताना शहराची लोकसं या जवळजवळ २५ लाख इतपयत पोहोचलेली आहे. इथपयत 
पोहचत असताना या शहरात गे या १०-१५ वषात या गो ीवर हे शहर घडतय या 
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गो ीवर लोक ितिनधी िनवडून जातात तो शहरातला अितशय संवेदनशील वषय 
हणजे अनिधकृत बांधकाम आहे. साहेब मी आप याला वचारल होतं क     

करसंकलन  वभागाकडे  कती बांधकामाची न द आहे. तर मला याच ेउ र दले आहे 
क  ४,७८,७८७ बांधकामांची न द आप या करसंकलन वभागाकडे झालेली आहे. 
यातील ३,१३,०८५ बांधकामे िनयिमत आहेत आ ण जवळजवळ १,७३,४८८ बांधकामे  

या ठकाणी अनिधकृत आप या शहरात आजपयत आप या रेकॉडवर आहेत. मला गावडे 
साहेबांना असा  वचारायचा आहे क  याम ये ािधकरणामधील बांधकामे  देखील 
धरलेली आहेत क  नाह  धरलेली आहेत? तसेच या शहराम ये आपण पा हले असेल 
तर आप या शहरात झोपडप ट म ये राहणार  कुटंूब ेआहेत. हणजे अस आपण गृह त 
धरतो एक कडे १,७३,४८८ ह  कुटंूब ईलीगल घरात राहतात. याच माणे ईलीगल 
झोपडप ट  घोषीतम ये १८९०० आहेत ह  सं या पा हली तर जवळ जवळ ३७८०० ह  
कुटंूबे देखील या शहरा या झोपडप ट म ये राहात आहेत. हणजे साहेब एक कडे 
आपण  कायदा आणतो आ ण दुसर कडे ईलीगल बांधकाम लीगल करावे हणून फ  
५६ अज आप याकडे येतात. ह  मा हती आपणच या उ राम ये िल हली आहे. परंत ु
शासनाने काढले या अ यादेशा माण े कती नागर कांनी बांधकामे िनयिमत करणेसाठ  
अज केले व कती बांधकामे िनयिमत झाली. व ती झाली असतील तर याची मा हती 
दयावी. शासनाने काढले या अ यादेशा माण ेनागर कांनी अनिधकृत बांधकामे िनयिमत 
करणेसाठ  आतापयत ५६ अज आलेले आहेत. यामधील एकह  बांधकाम िनयिमत 
झाले नाह . हणजे साहेब, एक कडे आपण शहराम ये पेढे वाटतो, एक कडे आपण 
होड ज लावतो आ ण दुस-या बाजूला आप याकडे एकह  अज ईलीगल बांधकाम 
लीगल हो यासाठ  येत नाह . कुठेतर  ह  व तु थती देखील आप याला संपुण 
सभागृहासमोर आ ण शहरातील संपुण नागर कांना समजली पा हजे क  जवळजवळ 
२,११,२८८ कुटंूबे ह  या शहरात ईलीगल, अनिधकृत बांधकामे क न राहात आहे. ह  
सं या आपण जर पा हली तर कमीतकमी १० लाख लोक आजह  या शहराम ये 
ईलीगली घरात राहातात. हणजे एक कडे आपण यां याकडून टॅ स घेतोय आ ण  
द ुसर कडे कुठलीह  यव था हणजे वलासराव देशमुख हे आदरनीय मु यमं ी 
असताना जी गुंठेवार ची क म आली यांची बांधकामे लीगल झाली. यानंतर 
आजपयत या रा यात कुठलेह  बांधकाम लीगल झाले नाह  अस ं तुम या या 
आकडेवार व न दसत आहे. मला वाटत क  ीकर परदेशी साहेब आयु  असताना 
जय ी डांगेनी जी केस केली यावेळेस आपणच कोटाम ये ६५ हजार बांधकामे  
ईलीगल आहेत असे एफ डे ह ट महापािलकेने दलेले आहे. आज ती सं या जवळ 
जवळ पावणेदोन लाखा या घरात आहे. याला कोण जबाबदार? मी अजुन  
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आप याला वचारला होता कती जागांवर आर णे आहेत यापैक  कती वकिसत 
झाली आहेत. मनपा या ता यात असले या आर णांवर कती बांधकामे झाली आहेत. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेनुसार एकूण १११५ आर णे  
तावीत केलेले आहेत. सोबत गाविनहाय आर णाचा त ा जोडला आहे. या त यात 

आपण हणताय ३९५.३९ मनपा या ता यात आलेले े  आ ण मनपा या ता यात न 
आलेले आर णाचे े  ७७२.४० आहे. हणजे आपण हा ड पी डे हेलपमट कर त 
असताना कुठेतर  आपण असफल झालो आहोत. हणजे आपण िन मे आर ण देखील 
डे हलप क  शकलेलो नाह  या शहराचे. एकूण आर ण आहे ११६७.७८६ हे टर 
असताना आपण फ  ७७२ हे टर े  आज आप या ता यात न आ यामुळे आपण 
डे हलप क  शकलो नाह . हणजे आपण एका बाजूला शहरा या झाले या वकासाचा 
ढंढोरा पीटत असतो दुस-या बाजूला ह  एक व तु थती देखील नागर कां यासमोर, 
आ ण या सभागृहासमोर येणे गरजेचे होते. आज आपण या शहराम ये अनिधकृत 
बांधकामे कर त असताना तु ह  पोलीस यं णेवर आतापयत जवळजवळ  अड च  कोट  
एवढा खच केला आहे. मी  वचारला होता, तुत वषयास अनुस न  कळ व यात 
येते क  मनपाकड ल पोलीसां या वर डसबर २०१५ ते जुल ै२०१६ पयत ५६,७५,१६७ व 
जानेवार  २०१६ ते फे ुवार  २०१७ पयत १,९२,२३,६९२ असे एकूण २,४८,९८,८५९/- 
पोलीसांना आजपयत अदा केलेले आहेत. तर २,०५,०००/- खच केलेली र कम 
अदयापपयत अदा कर यात आलेली नाह . हणजे साहेब ह  बांधकामे कर त असताना 
आपण एका बाजूला कोटयावधी पये बांधकामे पाड यावर खच आप या रेकॉडवरती 
दसतो आ ण दुस-या बाजूला जी लोक तु हाला िनयिमत बांधकामे कर यासाठ  अज 
करतात या एवढया मोठया चंड माणात रकमा आहेत. ती लोक वत:च बांधकाम  
िलगल क न घेऊ शकत नाह त. हणजे कुठेतर  आपण शासनाने या गो ीवर 
कं ोल आणायचा का नाह  आणायचा. एका बाजूला आपण पंत धान आवाज योजनेची 
घरे बांधतो आ ण दुस-या बाजूला आपण या शहरात या एक ए कर या वरची 
बांधकामे बंद क न टाकतो. हणजे कुठेतर  ईड यूएसची घरे जी एक ए कर या 
वरती २५ ट के कंपलसर  आहेत. दुस-या बाजूला ती घरे आपण बंद करतो दुस-या 
बाजूला आपण पंत धान आवास योजनेवर करोडो पये खच करतो. हणजे पािलके या 
करोडो पया या जागा, करोडे पयाचे टडर, शासनाचे अनुदान हे साहेब कुठेतर  सगळ  
वसंगती दसते. हणजे आपण हे सगळ कर त असताना डे हलपींग साठ  करतो का 
पॉझीट ह अट टयूड ठेवून करतो. हणजे आपण ईलीगल बांधकामे, आज कोटाचा 
साहेब तु हाला आदेश आहे आता आ ह  स ाधा-यावर नाह  तो आप यावर डायरे ट 
आरोप कर त आहोत. हा पोलीसाचंा रपोट आहे साहेब. मनपा िनवडणूक २०१७ नंतर 
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वाकड पोलीस टेशन काय े ात करणेत आलेली अित मण कारवाई. हा रपोट वाकड  
पोलीस टेशननी सीपी मॅडमला सबमीट केला आहे. द. ४/२/२०१७ अित मण 
कारवाई थेरगाव, गणेशनगर, राजक य प ाचा भाव िशवसेना, बंदोब त एक पोलीस 
पंधरा कमचार . द.१०/३/२०१७ पुनावळे ताथवडे राजक य प ाचा भाव िशवसेना  
एक पोलीस पंधरा कमचार , द.२५/३/२०१७ राहाटणी, वजयनगर, काळेवाड , 
राजक य प ाचा भाव रा वाद  कॉ ेस. एक पोलीस पंधरा कमचार , द. २४/३/२०१७  
वजयनगर, काळेवाड , राजक य प ाचा भाव रा वाद  कॉ ेस एक पोलीस पंधरा 
कमचार  द.३०/३/२०१७ अशी ह  ली ट पा हली तर हणजे १० ट केच द. 
५/४/२०१७ तापक र नगर काळेवाड  भाजपा प  एक पोलीस पंधरा कमचार . हे 
आ ह  नाह  हणत हे तुम याच शासनाचे हे डपाटमट यां या शासना या हेडला 
कळवतय. या भागात या कारवाया होतात या कुठ या राजक य प ा या दबावाखाली 
होतात. ह  वेळ का येते तुम या शासना याच एका खा याने दुस-या खा याला हे 
कळ व यासाठ . एकाच बांधकामावर चार-चार वेळा कारवाई होते. यावेळ  आ ह  
संबंिधत अिधका-यांना सांगत यावेळेस सागंतात आ हाला आदेश आहे. ितथ समोर 
तुम या राजक य प ा या लोकांची दुकाने आहेत ना हणजे तु हाला भारतीय जनता 
पाट , मी जबाबदार ने य  करतो तु ह  िल ट दले यांवर कारवाई करता का. दहा 
लाख या शहरातील लोक ईलीगल बांधकामे क न राहात आहेत ती लोक र यावर जर 
आली ना तर सगळयांचे धाबे दणाणतील. एका बाजूला यांची घरे िनयमीत होत 
नाह त आ ण दुस-या बाजुला तु ह  कारवाई करताय. आ ण या कारवाईवर कोटयावधी 
पये खच करताय. शासनाने काय सांिगतल होत तु हाला कोटाने पण आदेश दले 

होते. एक ईलीगली बांधकाम होऊ देऊ नका. तुमचे जर अिधकार  स म असतील तर 
आ ण बांधकामे होऊ दयायची नसतील तर कारवाई करणेची वेळ का येते तुम यावर.  
जे हा तो एक-एक, दोन-दोन मजले बांधकाम बांधतो यानंतर तुम या नोट सा जातात. 
हणजे तु ह  यावेळेस पोलीस खा याला कोटयावधी पये देतात यावेळेस तुमची 

यं णा स म करा ना. एक तर तु ह  एका बाजूला बांधकाम परिमशन देता. दुस-या 
बाजूला कोटह  आदेश देत असते कुठेतर  या यात देखील साहेब सुसूञता आली पाह जे. 
आज आपण या बांधकामांना सु वधा पुर वत असताना जे लोक लीगल घराम ये राहात 
आहेत यां यावर आपण अ याय कर त आहोत. मी तु हांला काल फोन केलेला होता.  
यां याकडून तु ह  एनओशा बंद केले या आहेत. का तर आ ह  तु हाला पाणी देऊ 

शकत नाह . एका बाजूला तु ह  हणता पाऊस पडला पाह जे. साहेब टँकरने 
पाणीपुरवठा होतो. जिमनीतला साठा कमी होतो ना यानंतर टँकरने पाणीपुरवठा केला 
जातो. यावेळेस तु ह  हणता क  तुम या भागात पाणी कमी नाह . आज मी या 
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भागाचे ितिनधी व करतो ितथ ं १४ एमएलड ची गरज असताना तु ह  १० एमएलड   
पाणी देता. आतापयत तु ह  हणत होता, पाऊस उिशरा झाला हणून तु ह   
बांधकाम बंद करताय. आता तु ह  हणताय क  तुमच ंवॉटर डपाटमटचे लाई स एका 
बाजुला आहे हणून तु ह  पाणी बंद करताय. हणजे कुठेतर  तु हाला आ मपर ण 
कराव लागेल. एका बाजूला तु ह  लीगल बांधकामाची परवानगी बंद करता आ ण  
द ुस-या बाजूला तु ह  अनिधकृत बांधकामे पाडता कुठ जायच नागर कांनी. तु हाला 
कुठेतर  एका डसीजनवर थांबावे लागेल. आ ण आज आ ह  जबाबदार ने सांगतो क  
या शहरात ईलीगल बांधकामां या कारवाया बंद करा आ ह  यां या बरोबर आहोत 
पण नवीन एकपण बांधकाम होऊ देऊ नका. आज तुमचे जर आकडे पा हले तर  
कुठेतर  आ हाला वाटल होत क  द डदोन वषात फरक पडेल. पण या याम ये चंड 
माणात वाढ झाली. आता हे तु ह च दलेले आकडे आहेत आ ह  कुठून घेतलेले 

नाह त हे आकडे. हणजे एका बाजूला तु ह  शहर वकासाचा दंडोरा पटतोय. एक 
चांगल लीन शहर तुम यासमोर आल होत. तु हाला फ  डायरे शन दयायच होत. 
पण आज ह  तुमचे अिधकार  आ ण तु ह  ठेकेदारां या मागे दवसभर फाईल घेऊन 
फरत असता. माझी आरो याची फाईल मला क सलटंट नेमायचा आहे. जो कोणी 
या ठकाणी लोक ितिनधी चांग या पदावर येतो तो दवसभर या फाईलीं या मागे 
फरतो. का वेळ येती ह  या शहरावर. माग या वष  टँड गला तीन हजार कोट च 
रेकॉड झाल आता कदािचत या याह  पुढे होईल. ह  वेळच नाह  आली पा हजे एवढे 
अिधकार  स म पा हजेत. शासन स म पा हजे. लोक ितंिनंधीना मला पद िमळाले 
आहे हणून मी या फाईल मागे फरतो. आज आ ह  या शहरात दररोज पाहतो 
तुम याकडे िस ट मच नाह  का. साहेब, जय ी डांगे सार या लेड  यावेळेस कोटात 
गे या यावेळेस या सगळया बाबी समोर आ यात. यानंतर कोटाने देखील आप याला 
आदेश दलेत. पण आपण ते आदेश पाळतो का. आज ब ड ंग परिमशन या अिधका-
यांना सांिगत यावर तो हणतो क  आम या इथ पण डपाटमट केले आहे यामुळे 
आ हाला कारवाई करायला अडचण होते. आज वाकडम ये थाप य वभागाने प  
दलय क  इथ शाळेचे आर ण आहे आ हाला बांधकाम करता येत नाह . याची पण 
कारवाई करायला आ हाला वेळ नाह . मी वत: १० वेळा या अिधका-यांना सांिगतले  
क  साहेब ितथ ंशाळा बांधायची आहे या यावर कायवाह  करा. कुठ यातर  ब डरने 
ती ऑलरेड  ता यात दली आहे. कपांऊड वॉलचे टडर झाले आहे. आ ण तो ठेकेदार 
कपांऊड वॉलचे काम क  शकत नाह . का तर ितथे ईलीगल बांधकाम बांधलेल ंआहे. 
तुम या डपाटमटने तुम या डपाटमटला कळवून पण तु ह  कायवाह  कर त नाह त. 
मग तु ह  या सगळया कारवाया के यात याचे हे रेकॉड आहे मग तु ह  कोणा या 
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सांग याव न करता. आज २,११,२८८ कुटंूब े ह  ईलीगली घरात राहतात. ३६ हजार 
कुटंूबे आज झोपडप ट म ये राहतात. याचा तु ह  कुठे तर  पंत धान आवास योजनेत 
समावेश केला का नाह  केला. ४० हजार कुटंूब झोपडप ट त तुम या रेकॉड माणे 
राहतात. १,७३००० घर अिनयमीत तुम या रेकॉड माणे आहेत. आड च लाख लोक जर  
आपण पकडलेतर आ ण ह  जर र यावर उतरलीतर, शेवट  रा यकता मा य करतो 
तो मताला. तु हांला दर पाच वषानी लोकां या समोर जायच नाह तर आ हांला जायच 
आहे. यामुळे आ ह  तु हांला हणु शकणार नाह  हे पाडा आ ण ते नका पाडू. तु ह   
कुठेतर  असफल आहात हे तुम या कागदाव न दसते. एका बाजुला िचंचवडम ये 
कारवाई अतीशय जोरात आहे. मला नाह  कुठ या शहराची वाटणी करायची पण 
तु ह च वाटणी केली. इकड बांधकाम बदं, तीकड बांधकाम चालू. आज तु ह  
िचंचवडम ये कारवाई करत असताना आ ह  हणणार नाह त तु हांला इथ कारवाई 
करा. तु ह  ती ह  मतदारसंघाची करा. एकसारखी कारवाई संपुण शहरावर का होत 
नाह . एका बाजुला तु ह  शहर वाटून घेता दुस-या बाजुला तु ह  एका मतदारसंघाच 
बांधकाम बंद करता हा सु दा शहरातील जनतेवर अ याय आहे. या शहरात राहणारा 
नागर क हा पंपर  िचंचवड शहरात राहतो. तो िचंचवड मध या मतदार संघात नाह  
राहत कंवा भोसर  मध या मतदारसंघात नाह  राहत कंवा तो पंपर  मध या 
मतदारसंघात नाह  राहत तर तो या शहराम ये राहतो. आ ह  इथ जीबीत ठराव क . 
महापािलका वकायची पण आपण या यावर काय िनणय घेता. आपण याकडे 
कशा ीने पाहताय. मी परवाच सांगीतल आहे आ ह  तुमचा आंबेडकर चौकात स कार 
क  पण िनणय घेताना या शहरातले नागर क आ ण आज येथे १२८ नगरसेवक 
िनवडून आले आहेत. कधी कधीतर वाटत होत आपण १२८ जण आमदार झालो क  
काय. आमचे आदरणीय, आमचे आदरणीय, आमचे आदरणीय. यांची पण जबाबदार  
आहे. दहा दहा वेळा, पाटया लागले या आहेत, होड ज लागले आ ण तुमच एक पण 
बांधकाम िनयमीत नाह . आमच तुमच मी करणार नाह , लोकसभेच इले शन असो, 
वधानसभेच असो, साहेब, या यावरती राजकारण होतं. याच लोकांना वकऑडर देता, 
याच लोकांवर कायवाया के या जातात, तेच लोक मतदानाला बाहेर पडतात. एका 

बाजुला आपण चांगली डे हलपमट करत असताना यांना हणतोय क  नाह  आता 
तु हांला पाणी नको. तु हांला आताच सगळया लाईन बदला या लागतात. हणजे 
हजनलेस काम या ठकाणी चालल आहे असा या ठकाणी मी आप यावर आरोप 

करतो. उदया कोटाचा आदेश असताना देखील या शहरात सगळ राजरोषपणे चाललं 
आहे. आ ह  पण सगळ पाहतो, आपण पण सगळ पाहता. आमची पण मानसीकता 
नाह  क  एखादया कमचा-यांवर कारवाई करावी, याचे वड ल आजार  आहेत, आई 



53 
 
आजार  आहे ते आम याकडे येतात. आ हांला वाटत नाह  कोणाला नौकर पासून दुर 
कराव. पण साहेब, आप याकडन अशी ऍ शन अपे ीत होते क  काह तर  कारवाई 
झाली असतीतर बाक चे लोक सरळ झाले असते. आ ह  हणणार नाह  कुणाला 
नौकर व न काढा, कुणाला घर  बसवा. पण अशा प दतीने आपण जरब बसवायला 
पाह जे होती क  कुठलाह  कमचार  भ व यात चुक च काम करताना दहा वेळा यानी 
वचार करायला पाह जे क  आप या डो यावर आयु  आहेत. तु ह  असं पण सांगीतल 
आहे क  कुटंूब मुख हणून माझी जबाबदार  आहे. साहेब, दुस-या बाजुला तु ह  
शा तीकर पुवल ी भावाने लावला. शा तीकर ईलीगल घराना लागतो यांनी खरतर 
लीगल केल पाह जे. शा तीकरा या घरात राहण हणजे अ रश: भाडया या घरात 
राह यासारख आहे हे शहरात या नागर काना कळालच आहे. यावेळेस ते कळल 
यावेळेस वेळ िनघुन गेलेली असेल. आज तु ह च दोन-दोन, तीन-तीन वेळेला ठराव 

केलेले आहेत. २०/४ ला ठराव झालेला आहे. िनयमाशी वसंगीत असलेला ठराव 
वखंड त होणेबाबत. मंञीमंडळात िनणय हो या या अगोदर जीबीला सु दा अिधकार 
होताना. द.२०/४/२०१७ मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल द.१८/४/२०१७ चे पञ. 
हणजे आ दह  ठराव केलेले आहेत आ ण या वष ह  २०/४ ला आपण पण पाठवलेला 

आहे.  हे पाठवत असताना तु ह  परमीसेबल लोअर पेस इंडे स, कंप ड ंग चाजस 
दहा ट केचे पाच ट के करा हणता. पण हे करत असताना आम या भागात १० 
ट के हणलतर  २०० . होतात. सेटबॅ स येथे तु ह  हणता ५० ट केच १० ट के 
करा. या ायटेर याम ये आपण करायला गेलोतर आज ५६ अज आले. मला नाह  
वाटत पुढे अज वाढतील. येथेह  तु ह  हणतात charges equal to 10% of the land rate 

in current Annual Statement of Rates subject. हे साहेब कोणी पाठवायच शासनाला. 
या याम ये बरेच  आहेत अजुन, ईलीगल बांधकामावर कारवाई करताना तु ह  
ायटेर या काय लावता याच सु दा उ र शासनान दल पाह जे. तु ह  हे पाठवला 

याला सु दा चार मह ने झालेल आहेत. कंपौड ंग चाजस, डे हलपमट ंग चाजस हे चंड 
आहे. या सगळया बाबी सभागृहा समोर आ या पाह जेत. जनतेनी पण स ाबदल केला 
आहे यांनाह  अपे ीत आहे क  हे सगळे  सुटतील पण हे जट ल होत चाललेले 
आहे. तुमची मानसीकता हे  सोडव याची आहे का हे  वाढव याची आहे हे आता 
जनतेसमोर पण आल पाह जे. या दहा लाख जनते या भावनेशी सगळे खेळतात. मी 
आज जाह रपणे सगळयांना सांगतो क , िशवसेना प ा या वतीने पण सांगतो या 
शहरातील नागर कांवर कुठलीह  कारवाई कर यास आमचा वरोध आहे. तु ह  कोटाचे 
आदेश असताना पण या दड वषात स वा लाख बांधकाम का वाढली याच 
आ मप र ण सु दा शासनाने आ ण या सगळया लोक ितनीधीने केल पाह जे. 
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यावेळेस आपण लॅिनंग करतो, डे हलपमट लॅन माणे करतो यावेळेस एवढया 

भागाल एवढ पाणी लागेल, तेवढया भागाला तेवढ पाणी लागेल अस करतो परंतु 
ईलीगल बांधकाम झा यानंतर सव यंञणा को या स होतात. आम याकडे सु दा सदगु  
कॉलनीत या सगळया लाइ स बदल या, आता वॉटर लाई स सु दा बदलणार आहेत. 
आता ेनेज लाईन पण बदल याचे काम केले. हे सगळे करदा यांचे पैसे आहेत. हे 
काह  कोणा या खीशातले पैसे नाह त. हे सगळ गांभीयाने याव लागेल. ११ लाख लोक 
आ ण २ लाख ११ हजार कुटंूब ईलीगल घरात राहत असतीलतर सभागृहाला, 
शासनाला, रा यक याना देखील गांभीयाने या गो ीकडे ल  दयाव लागेल. नाह तर 

काय होईल वमानातून शहरातील चांगले चांगले ीज दसतात. अहमदाबाद सारख 
होईल. आतम ये गेलोतर बाहेर कुठ पडता येत. अशा कारे या शहराचा भुलभूलै या 
होवू नये.  आपण याकडे गांभीयाने पहाव. कुणालातर  ली टवर ठेवून कोणावर कारवाई 
क  नका, मी अनुभवतो. कोटा माणे तु ह  कारवाई करा. यांना तु ह  लीगली करानां 
ते तुम या हातात आहे. तु ह  कारवाई करताना काय ायटेर या पकडता या यावर 
शासनाकडून उ र िमळाल पाह जे. एवढ  बांधकाम का वाढली, याचे उ र मला 

दयावीत.                                                      
मा.अिभषेक बारण े- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. भारतीय 
जनता पाट ची स ा आ यानंतर २०१५ ला अनिधकृत बांधकामे िनयिमत झाली असे 
जाह र झाले यानंतर याचा एक ायटेर या ठरला क  कशा प दतीने ह  बांधकामे 
िनयिमत होतील. १०० ट के पेढे वाटले गेले, साखर वाटली गेली या यात काह च गैर 
नाह . आज आमदार ल मणभाऊ जगताप यांनी य  केला. आज पंपर  िचंचवड 
मध या बांधकामामुळे महारा ात या बांधकामांना एक कायदा आला. क  अनिधकृत 
बांधकामे िनयिमत होणार आहेत. आज या दवसानंतर पंपर  िचंचवड शहराम ये 
या बांधकामाची न द २०१५ पुव ची आहे अशा एकाह  बांधकामावरती कारवाई झालेली 

नाह . असच जर आपण पा हल गेल तर जे रा यक याच काम  होत ते यांनी केलेले 
आहे. आता या यानंतर आप या शहराम ये आप या या सम या आहेत या कशा 
सुटतीलतर या यासाठ  आप या अिधका-यांनी शासनाला पु हा एकदा प यवहार 
करायची गरज होती. आ ण ती देखील केलेली आहे. राजन पाट ल साहेबांनी बसून ते 
केलय. आ ण यानंतर जो आता नवीन लॅन पास होतो आज ती ह  बाजूला तु हांला 
जर शेजार यांची एनओसी भेटलीतर ती ह  बाजूला माज न न सोडता अधा गुंठा, एक 
गुंठयात ते लॅन बस वतात. हे देखील ल ात घेतले पा हजे. आजची ह  पुढची 
प र थती झाली. आज पंपर  िचंचवड शहरा या शा तीकरा या भांडणासाठ  आमदार 
ल मणभाऊ जगतापांनी जो य  केला. शा तीकर पुवल ी माफ कर याला आज तो 
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माफ झाला. या ठकाणी ६०० केवर फुटा या आतील बांधकामे माफ. तर आता 
या यावरती पयाय काय तर या दवशी गावडे साहेबांबरोबर चचा केली. यांना मी 
सांिगतल क  काह  ठकाणी १००० केवर फुटाची बांधकामे आहे तर काह  ठकाणी 
१५०० केवर फुटाची बांधकामे आहेत. या या न द  तशा आहेत कारण काय एक 
कुटंूब आहे याला एखादा भाऊ आहे एक मुलगा आहे. आ ण तो य  कुटंूब मुख 
आहे. या कुटंूबाम ये तीन कुटंूबे तयार झाली. या यामुळे या बांधकामाची न द 
१८०० ते २००० केअर फुट आहे. आपण महापािलके या तरावरती या कुटंूब 
मुखाना यांचेकडून एफ डे ह ट िलहून घेऊन यां याकडून याची वाटणी क न ६००-

६०० केअर फुटा या आतील बांधकामे बसव ूशकतो आ ण हे गावडे साहेबांशी चचा 
क न गावडे साहेबांनी हे अस उ र मला दलयं. आ ण गावडे साहेब हे तुम याकडच 
उ र आहे. आज पंपर  िचंचवड शहरामधली जेवढ  अनिधकृत बांधकामे आहेत गावडे 
साहेबांशी माझी सखोल चचा झाली क  साहेब आपण आतापयतची जेवढ  बांधकामे 
आहेत ती अशा प दतीने न दणी चाल ूक . या दवशी आप याकडे जी ५० ट के 
बांधकामे आहेत यां या न द च नाह त या देखील बांधकामा या लोक न द  करतील 
आ ण यामुळे अस कर याचा आपण य  करावा. आ ण हे जर करता येत नसेल तर 
का करता येत नाह . याचा देखील आयु  साहेब खुलासा दयावा. आ ण हे जर करायच 
नसेल तर कशा प दतीने य  करायचा आपण महापािलके या नगरसद य असताना 
आपण सगळयांनी िमळून काय करायच. आपण फ  एक दुस-यावरती टकाच 
करायची का आज राहुलदादा आज सगळयांनी पा हल ना. आ ह  अहमदाबादला गेलो 
होतो तर या ठकाणी शेजारचा द ुसरा प  असेल याला सारथी प  हणायचे. याला 
वरोधी प  हणत न हते. इथ फ  आपण वरोध कर यासाठ  एक  आलेलो नाह . 
मा. महापौर - वषय सोडून बोल ूनका. वषयाला ध न बोला.   
मा.अिभषेक बारण े- आज माझी एवढ च स मा सद यांना सभागृहाला वनंती आहे क  
सव स मा. सद यांनी अिधका-यांनी सव स मा. सद यांना एक  घेऊन बसून एकदाच 
काय तो तोडगा काढावा आ ण या वषयावरती चचा करावी. जोपयत याचे उ र िनघत 
नाह  तोपयत फ  ऐकायच. आ ण सोडून दयायच अस क  नका. सगळया अिधका-
यांनी समोर बसा. तर आ हाला अजून अ ान असेल तर अिधका-यांनी  सांगावे क  
अशी पाठपुरा याची गरज आहे. रा यकत यां या ले हलला यां या प दतीने 
पाठपुरावा करतात. आपण देखील या महापािलकेचे नगरसद य याना याने सवानी 
िमळून या गो ीची सखोल चचा क न या यावरती उ र शोधले पा हजे ह च वनंती 
करतो आ ण थांबतो. 
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मा.अ जत ग हाण े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. या 
ठकाणी राहुल कलाटे यांनी अनिधकृत बांधकामां या संदभात  वचारले होते. आ ण 
याचे उ र शासनाने या ठकाणी आप याला दले आहे. आयु  साहेब मुळात ह  

आकडेवार  देत असताना हया या पे ा अिधक जी घरे आप या शहराम ये अनिधकृत 
आहेत परंत ु यांची न द नाह . ह  जी सं या आहे ती मुळात चुक ची आहे. गावडेसाहेब 
आप यालाह  हे मा य असेल क  पंपर  िचंचवड शहरात या यापे ाह  जा त घरे झाली 
आहेत. परंत ुआप याकडे यांची न द क  शकलेलो नाह त आ ण राहुल कलाटे यांनी 
या गो ीचा उ लेख केला आहे ती लोक या अनिधकृत घराम ये राहतात. ती सं या 

खूप जा त आहे. आ ण कुठलेह  शासन आले, आ ण कुठलेह  रा यकत आले 
या यावरती कायवाह  होऊ शकत नाह  जर  कोटाचे आदेश असेल तर  तेवढ  स म 
यं णा शासनाकडे नाह . आ ण रा यक याची तशी मानिसकता नाह . आम या 
प ाची स ा होती काय आ ण आता भाजपाची स ा आली. येकाची इ छा आहे क    
या शहरातला जो गर ब वग आहे जो अनिधकृत बांधकामाम ये राहतो. याच घर 
वाचल पा हजे याला अभय िमळाले पा हजे. याच घर अिधकृत झाल पा हजे अशा 
कारची अपे ा आम या येक नगरसेवकांची आहे. आ ण सगळेच नगरसेवक हणून 

जे हा िनवडून येतात ते हा या या आधी वधानसभा असतील, लोकसभा असतील. 
या येक िनवडणुक म ये येक प ाने या वषयावरती लोकांना आ ासन दल क  

आ ह  बांधकाम अिधकृत क . सगळयांचीच मनापासून इ छा आहे. हणजे आता 
अिभषेक बारणेनी काह  गो ीचा उ लेख केला तुमचे नेते माग यावेळेस आम या प ात 
होते यांनी यावेळेस सु दा य  केला होता. आम याह  प ा या ने यानी यावेळेस 
य  केला होता परंत ुमुळात अडचणीचा मु ा असा आहे क  ह  घरे अिधकृत आहे. 

आयु  साहेब आप याला या गो ीची चांगली क पना आहे. कुठ याह  शासनाला 
िनणय घेत असताना जे हा अनिधकृत बांधकाम अिधकृत करायच. या यासाठ  जी 
काय िनयमावली अिधकृत घरासाठ  आहे ती िनयमावली डोळयासमोर ठेवून ह  
अनिधकृत घरे अिधकृत करावी लागतात. आ ण ते कर त असताना आज प र थती 
अशी िनमाण झाली. कोटाने सु दा शासनाला फटकारले क  तु ह  अशा चुक या 
प दतीने घरे अिधकृत क  शकत नाह . या यामुळे जी काह  िनयमावली आहे या 
िनयमावलीला अधीन राहून अनिधकृत बांधकामे या ठकाणी तु हाला अिधकृत करावे 
लागतील. अशा कार या सुचना यावेळेस कोटाने शासनाला द या. आ ण यानंतर 
शासनाने जो िनणय घेतला या िनणयानंतर एकह  बांधकाम अिधकृत झाले नाह . 
याच कारण अस क  मुळात जो शा तीकर भरायचा आहे याबाबत माग या वेळेस या 

संदभात मा.आयु  साहेब आप या समवेत िमट ंग केली होती यावेळेस दादांनी 
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तु हाला वचारल होत क  माग या काळाम ये शा तीकर नंतर यायचो मुळ टॅ स 
आिध यायचो अशा कारची तु हाला वचारणा के यानंतर तु ह  खुलासा केला क  
कायदयामुळे मला तस करता येत नाह . परंत ु माग या काळाम ये आपण अशा 
प दतीने गावडे साहेब आप या आधीचे जे कोणी आयु  अिधकार  होते यांनी प हला   
मुळ टॅ स घेतला. आ ण शा तीकर बाजूला ठेवला होता. अशा कारचे धोरण यावेळेस 
होत यामुळे टॅ स पण जमा होत होता. शा तीकर बाजूला राहत होता. परंत ुतु ह  
आ यानंतर हा िनणय बदलला. आ ण आज जी काह  बांधकामे िनयिमत होत नाह त. 
या यामागचे मुळ कारण अस आहे क  शा तीकर भरावा लागतोय. आता अिभषेक 

बारणेनी उ लेख केला ते हा मागे आ ह ह  होड ग पाह ले या ठकाणी पेढे वाटले 
आ हांलाह  आनंद झाला क  शा तीकर माफ झाला अशा प दतीचा िनणय झाला 
असेलतर िन तपण ेआ ह  या सरकारच मनापासून अिभनंदन क . परंत ु य ात 
आप याला यावेळेस जीआर येईल. मी गावडे साहेबांना यावेळेस दोनतीन वेळेला 
फोन केला होता क  गावडे साहेब खर सांगा क  अजुन तुम याकडे काह  जीआर आला 
आहे का ते हा यांनी सांिगतले क  अजुन तर  आम याकडे जीआर आला नाह . 
यामुळे अजुनह  या कारची कायवाह  आम याकडून करता येणार नाह . यामुळे 

सगळयांना शा तीकर हा भरावा लागणार आहे. अशा कारचे यांनी मला सांिगतल 
तर  माझी आप या सगळयांना वनंती आहे क  आपण आप या प ा या वतीने य  
करावा. हणजे अनिधकृत बांधकाम अिधकृत कर या या संदभात आता अिभषेक 
बारण े हणाले क  कुठ यातर  ठकाणी त ेसारथी प  हणतात आ ह  जर  वरोधी 
प ात असलो तर  आ ह  तु हाला सहकायाची भावना कायम ठेवणार आहे. वरोधाला 
वरोध आमचा कधीच राहणार नाह . अशा कार या चांग या गो ींना आमचा सपोट 
राह ल या ठकाणी या शहरात या एवढया मोठया सं ये या नागर कांना जर दलासा 
िमळणार असेल तर १०० ट के आ ह  तुम याबरोबर आहोत पण तु ह  ते करा. 
माग या दड वषा या काळाम ये खूप होड ज लागतात, परंत ु कुठ याह  िनणयाची 
अंमलबजावणी या ठकाणी होत नाह  कंवा याचे रझ ट िमळत नाह त ह  अ यंत 
द ुदवाची बाब आहे. यामुळे  आयु  साहेब माझी आप याला वनंती आहे.  आपण 
ख-या अथाने या शहराचे मुख आहात आप यावर या शहराची जबाबदार  आहे.  
आप याला चांगल मा हती आहे क  या शहराम ये मोठया माणात अनिधकृत 
बांधकामे आजपण होत आहेत. मग तु ह  िचंचवड मतदार संघाम ये कारवाई 
कर याचा य  केला या ठकाणी तु हाला अनुभव आला. कारवाई करणे इतके सोपे 
नाह . कारण या ठकाणी नागर क एवढया मोठया सं येने या ठकाणी राहतात. 
यामुळे शासनाला कारवाई करणे श य नाह . या यामुळे हा  कधीच सुटणार 
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नाह . आ ह  यापुव  मागणी केली होती क  गुंठेवार चा कायदा झाला. आयु  साहेब  
या वेळेस गुंठेवार या कायदया माण ेसगळ  घरे िनयिमत झाली होती. या ठकाणी  

माक गचा, कुठलेह  वषय न हते परंत ुनंतर या काळाम ये हा कायदा करत असताना 
तशा कारचे िनणय होण ेअपे त होते परंत ुन झा यामुळे आताह  ह  घर अिधकृत 
होत नाह त आ ण भ व यातह  कदािचत होणार नाह त. जर अशाच प दतीचा आपण 
कायदा केला, मुळात तु हाला ड सी लम ये चजेस करावे लागतील. कारण पुव ची 
बांधकामे झालेली आहेत यांना पुव चे परमीशन दलेले आहे. अिधकृत घर बांधायला 
यांना जी परिमशन देताय यांना जे काह  िनयम लावताय तेच िनयम हयांना 

लावणेची अपे ा कायदया माण ेआहे. परंत ु हेच होत नाह . यामुळे तु हाला ड सी 
लम येच काह  चजेस करावे लागणार आहेत. ब ड ंग परिमशन वभागाने खुलासा 

केला. पठाण साहेब होते माग या कालावधीम ये. आता राजन पाट ल साहेब आहेत 
यांनी सकारा मक या ठकाणी भूिमका घेऊन आप या नागर कांना लॅन पास 

कर यासंदभात काह  रलॅ शेशन संबंधी शासनाकडे पाठ वले पेपरला ह  तशा कार या 
बातमी आली होती. परंत ुमुळात जो काह  िनयम आला यां याम ये कमीत कमी सहा 
मीटरचा र ता या घरापुढे पा हजे. आप या शहरातील जी अनिधकृत बांधकामे आहेत 
यांना तेवढा र ता नाह  या या मुळे जो काय जा तीचा एफएसआय वापरला आहे तो 

िनयिमत होवू शकत नाह  यामुळे शहरातले एकह  बांधकाम आज अिधकृत होऊ 
शकलेले नाह . यामुळे आयु  साहेब माझी आपणाला वनंती आहे शासन हणून 
तु ह  आ ह  महापािलके या सभागृहाम ये भाषण करतो. या ठकाणी सभागृहाने ह  
काह  कायदे केले माग या सभागृहा या िमट ंगम ये एकनाथराव तु ह  शा तीकरा या 
संदभात िनणय घेतला होता. यावेळेस आ ह  तु हाला सांगत होतो क  तु ह  ६००, 
१००० चा जो लॅब पाडला तो पाडू नका. आता अिभषेक बारणनी गावडे साहेबांना 
मा हती वचारली या याम ये यांनी आयड या सांिगतली. परंत ुअिभषेक यांनी अशा 
कारची मा हती सभागृहाम ये सांगून तो पण माग तु ह  बंद केला. हा एक चांगला 

माग होता. परंत ुमला नाह  वाटत आता शासन अशा कारची मदत क  शकेल. 
या यामुळे उदया या काळाम ये बांधकामे िनयिमत कर यासाठ  आप याला 

कायदयाम ये आयु  साहेब बदल करावा लागेल. आ ण मुळात एका बाजूला शासन 
य  करते क  गर ब माणसांना घरे दयायची पंत धान आवास योजने या मा यमातून 
कंवा व त घरकुला या मा यमातून घरे दे याचे य  केले आहेत. एसआरए या 
मा यमातून झोपडप ट वािसयांना देखील घरे दे याचा शासनाचा य  होता. या या 
मागची भूिमका अशी होती क  आप या शहरात या येक माणसाला एक वत:चे  
घर िमळाले पा हजे. आ ण ते अिधकृत असले पा हजे अशा कारची शासनाची अपे ा  
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आहे. माग या शासनाची पण तीच होती परंतु या शासनाने पण केले आहे. परंत ु हे 
कर त असताना एका बाजूला आपण अशा कारची मदत कर याची भूिमका घेतो.  
परंत ुदुस-या बाजूला ह  काह  बांधकामे आहेत यां यावर कायवाह  कर याची भूिमका 
घेतली हा वरोधाभास आहे आ ण हे कुठेतर  थांबले पा हजे. मह वाचा मु ा गेले काह  
दवसांपासून शहराम ये जो गाजतोय तो हणजे िचंचवड मतदार संघामधील काह  
गावांना पाणी बंद कर याचा िनणय मा. थायी सिमतीने घेतला आहे. याची 
अंमलबजावणी शासनाने केली क  नाह  मला माह त नाह . परंत ुहा िनणय का यावा 
लागतोय. आज आ ह  मा हती घेतली क  पवना धरणाम ये पाणी आहे. आ ण 
पवनाम ये पाणी असताना असे िनणय घेणे आयु  साहेब चुक चे आहे. आ ण यायचा 
होता तर पुण पंपर  िचंचवड शहरासाठ  हा िनणय यायला पा हजे होता. तस न 
करता ठरा वक ठकाणी ठरा वक कामाम ये अशा कारचे िनणय आपण घेतला ह  
बाब अ यंत द ुदवी आहे. दुसर गो  एका बाजूला आपण अशी भूिमका घेतो अिधकृत 
बांधकामांना परवानगी थांब वतो पण दुस-या बाजूला अनिधकृत बांधकाम होत 
असताना कुठ याह  कारचा अंकुश या ठकाणी शासनाचा नाह . अनअथॉराईज 
कने शनस मोठया माणात या ठकाणी शहराम ये आहेत. अनेक वेळा मी सभागृहा या 
िनदशनास आणून दले. क  आप या इथ या मेन लाईनव न सु दा कने श स 
लोकांनी मारलेली आहेत. या यामुळे मोठया माणात हणजे आप याकडे पा याचा 
जो समतोल रा हला पा हजे तो समतोल नाह . काह  ठकाणी १५०, २०० लीटर ती 
पाणी घरांना िमळत आहे. परंत ुआप या इथ काह  ठकाणी  ५०, १०० या आत पाणी  
िमळते अशा कारची प र थती वशेषत: ामीण प रसर आहे आप या पंपर  िचंचवड 
शहरातला. मग तो िचखली पासून, तळवडेपासून दघीपयत या प रसराम ये मोठया 
माणात पा याचा  िनमाण झालेला आहे. यामुळे आयु  साहेब अशा कारचा 

िनणय होऊ नये अशा कारची अपे ा या ठकाणी य  करतो आ ण थांबतो. 
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. मी या 
सभागृहाचा जा त वेळ घेणार नाह . परंत ु  वचार याची परंपरा यासाठ  असते क  
आप या भागा या कामा यित र  या शहराचे वा तवदशन नेमके काय आहे. 
कोण या गो ीसाठ  शासन उदासीन असताना काय घटना या शहराम ये घडत 
असतात. आ ण अनिधकृत बांधकामांचा वषय तर एवढा वलंत आहे क  यावर 
अनेकां या राजक य पोळया भाज या गे या. यातून अनेक राजकरण घडत गेले.  
काह ंचा काय म झाला, काह ंचा काय म झाला नाह . अजुनह  एक वष राह ले 
अस या कारणाने राहुल कलाटनी यव थत संधी साधून यो य  वचारला. आ ण 
ख-या अथाने जो वलंत  आहे जे वदारक िचञ आप यासमोर आहे ते सगळ  
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सभागृहाला पाह ला िमळाल. खर तर कोणत कुटंूब कती वाढवांव. तो या या कंुटंूब 
मुखाला याचा अिधकार असावा, तो महानगरपािलकेने घेऊ नका. नाह  तर काय 

होईल क  ६०० के.फूट आहे. यांची जर अजुन इ छा असेल जर अजुन दोन अप य 
याला हावी तर तो अिधकार आपण कशाला यायचाय. कायदेशीर कारवाई आपण 

काह  क  नका. जे िनयम आहेत. िनयमा माणे चाललो आहे यावर ल  दया. मला 
एकच दुदवी घटना वाटते आयु  साहेब. आ ह   वचारतो या ने संपुण शहराचे 
वदारक िच  आम या सभागृहा या समोर येते. तो ो रोचा तास संपतो. मुळ 
वषयाला सुरवात झा यानंतर या ाच शासनाने काय िनयोजन केले आहे 
तुम यासमोर काह  उ  आहेत क  नाह त. मी उदाहरण सांगतो क  एकरम ये १०० 
घरे हो याची मता असेल तर यानुसार ती पाणीपुरवठा योजना असते यानुसार 
े नेज योजना असते या ठकाणी संपुण मैलाशु द करण योजना असते आ ण याच 
ठकाणी या १०० घरांवर एक एकरम ये ५०० जर घरे झाली तर याचा दु प रणाम, 
प रणाम या शहरात या सव करदा यांना भोगावा लागतो. आ ण मग एकाच पावसात 
संपुण शहर जलमय होऊन व कळ त होते. या प रणामास आ ह  नगरसेवक 
जबाबदार नाह . शासन जबाबदार आहे. दोन हजार पंधरा कोट ची घरे तु ह  
सांगताय. आ ण एक लाख, दड लाख घरे परत होतात. आज जर कोण शासन उठून 
आयु  उठून जर सांगत असतील या शहराम य ेएकह  अिधकृत बांधकाम चालू नाह . 
तर  आ ह  यापुढे असले फालत ू  तु हाला वचारणार देखील नाह त. सरासपण े
कामे चाल ू आहेत. परत या न द म ये राहुल कलाटे ािधकरण ह मधील घरांचा 
उ लेख नाह . एमआयड सी ह तील घरांचा बांधकामांचा उ लेख नाह . काह  ठकाणी 
मी  वचार यानंतर यांनी सांिगतल क  ती कायवाह  आमची नाह . टॅ स तु ह  
घेताय. वकासाची कामे आपण करतो. आ ण कारवाई या बाबतीत ािधकरणाने  
ािधकरणा या ह तील कारवाई करायची. आजह  या ह त कामे चाल ूआहेत. हे 

सगळ कर त असताना हा करदा याचा पैसा व कळ त होऊन दशाह न होतो. मी मागे 
पाणीपुरवठयावर  वचारला होता. ८०-९० कोट  पये आपले जातात. २०१५ या 
पुव या घरांना जर अभय देणार असाल, हे जर लं बत  असेल यानंतर घरे 
झालीच नाह त का मग तो खच कुठ या ितजोर म ये जातोय. आज वग करणाचे 
हयाचे याचे वषय तु ह  या ठकाणी कामे चाललेली आहेत या कामावंर ल  
क त क न शासन फ  यांचा पाठपुरावा करत. ३५०-४०० कोट  पयांची वसुली 
बाक  आहे. नाह  ल  दले. अनिधकृत बांधकामे सरासपण ेचालू आहेत. नाह  ल   
आ ण अशा प दतीने जर तु ह  कामे कर त राह लात तर काय आ ह   
वचारणारच आहोत. उदया या वतमानप ाम ये आ ह   वचारला हणून आमची 
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नावे येतील. मग याचे प रणाम संपुण २५ लाख जनतेला भोगावे लागत आहेत. 
हया यावर काय िनयोजन आहे तुमच ंकाह ह  िनयोजन नाह . आ ण हे  वचा न 
काय केले काह  केले नाह . पाणीपुरवठयावर   वचा न आज  सहा म हने झाले. 
यावर आज पयत मला एक प ह  आ हाला दलेले नाह . क  तु ह  जे माग 

सुच वलेले आहेत. या मागावर आ ह  ह  या केली आहे ह  ित या केलेली आहे. 
यानुसार एवढे पैसे आमचे वाचलेले आहेत. असे एकह  प  आलेले नाह . याच 

गांभीय नाह , िन वदा िनघा या पा हजेत. कामे नवीन दलीत कंवा कुठली आनंददायी 
घटना घडलेली नाह . असे काह  तर  कृ य शासनाने केले तर या सव गो ीला 
मूठमाती दे याचे काम शासनातून चाल ू आहे. काह ह  उपाययोजना साहेब चाल ू
नाह त. मला यावर खरतर मी अिधकृतर या प नेते यांना वनतंी करतो क  हा वषय 
जो द ड लाख, दोन लाख घरां या संदभातील आहे क  नाह  पाणीपुरवठा यांना होत 
आहे. पाणीप ट  वसुल होत आहे क  नाह . हा अिधकृत र या वषय सिमती या  
मा यमातून आला पा हजे. संपुण सभागृहाला हे िच  समोर एकदा येऊ दया या 
ठकाणी राहुलदादा यांनी अितशय चांगला  वचारलेला आहे. परंत ु याचे गांभीय 
भ व याम ये कोण या प दतीने राहणार आहे. या प र थतीम ये माग या वष  कती 
ट के साठा पवना धरणाम ये होता. अस काय झाल क  पटकन तु हाला बांधकाम 
परवानगी बंद करावी लागली. सव शहराम ये करा ना. या ठकाणी या सगळया 
प र थतीम ये मा. आयु  साहेब, मा. महापौर साहेब आपण आमचे पठसीन 
अिधकार  आहात आपण या प र थतीचे गांभीय सु दा या. पुढचा बदल कधी होईल, 
काय होईल तो भाग सोडून दया. पण हया ठकाणी तुम या हाताम ये काय आहे 
आ ण जाताना आपण काय केले. याच एक तर  आनदंायी घटना तुम या आयु याम ये 
िनमाण करा क  मी हे आदेश दले. हे पैसे वसुल केले. ३५०-४०० कोट ची वसुली 
आहे. कोणी ल  देत नाह . ६०० के. फूट झाले. अिभषेकने सांिगत या माणे. 
यालाह  एक अप य झा यानंतर याने हळूहळू २०० के.फूट वाढ वले. हया २०० के. 

फुटाची न द नाह  या ६०० के. फुटाम ये, हे कोणाचे नुकसान होत आहे. याच गांभीय 
या ठकाणी आपण घेणे अ यंत आव यक आहे. हया वषयावर कती जर  बोललो तर  
तो वषय आपण अशाच प दतीने ठेवणार आहात. परंत ु राहुल कलाटे यांना माझी 
वनंती आहे क  हे   वचार या नंतर या चे परत एकदा आपण वग करण क न 
परत पुढ या सभेत वचा . यावर वारंवार हा  वचा न यावर हयांच काय उ र येत  
शासनाचे. नाह तर शासनाचे काय िन वदा या चाल ूआहे, कायवाह  चाल ूआहे.  

या सगळया आनंददायी घटना यां या ीकोणातून चालले या असतात. आयु  ऐकत 
असतात. काम करत असतात परंत ु हे वदारक िच  आप यासमोर आहे. याची वसुली 
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कोण करणार. आ ण करदा यांचा पैसा आहे. महापौरांना आपण अनेक वष रहाव अशी 
परमे रचरणी ाथना कर त असताना जर आपला कालखंड बदलला तर एक चांगल 
काम आप या हातून घडाव ंअशी मी मागणी करतो. 
मा.बापु उफ शञु न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह  
खरतर राहुल कलाटे यांनी हा चांगला वषय आणला आहे. पण या वषयातून मला 
राहुल दादांची भूिमका समजलेली नाह . एक कडे िचंचवड मतदार संघाम येच कारवाई 
झाली अस यांनी सांगीतल. तसेच यांनी जो उ लेख केला तो वाकड पोलीस 
टेशनचा उ लेख केला आहे. यांनी सांिगतले क  ितथे िशवसेनेचे नगरसेवक आहेत, 

कायालय आहे याच ठकाणी कायवाह  केली. खरतर वाकड पोलीस टेशन हा ए रया 
काळेवाड , थेरगाव, रहाटणीतील आमचा काह  भाग, रावेत, पुनावळे आ ण वाकड असा 
आहे. या ठकाणी शासन आहे, मा. आयु  आहेत. क  कुणाला डोळयासमोर ठेवून  
भारतीय जनता पाट ने ह  कारवाई कर याचे आदेश देत नाह . या शहरातील 
जडणघडण होत असताना येथील इं ा चर डे हेपमट चांगले झाले आहे.  
सुिनयोजीत जर शहर आप याला करायच असेलतर या शहरातील अनिधकृत बांधकामे 
हा जो आकडा दला आहे तो या या डबलह  असेल. आयु  साहेब आ ह  वारंवार 
तु हाला शासनाला सांिगतल क  साहेब कारवाई करा. काह  ठकाणी कारवाईला तुमचे 
लोक गेले या ठकाणी िशवसेनेचे योगेश बाबर आले होते या ठकाणी तु ह  कारवाई 
थांब वली. मला कळल नाह  क  बारा मीटर रोडचा  आहे. गेली सात ते आठ 
वषापासून मी या भागाम ये आहे या लोकांना आ ह  मोबदला दयायला तयार आहे. 
डबल पैसे दयायला तयार आहे. तर काह  ठकाणी भारतीय जनता पाट  जर वकास 
कर त असेल तर कंवा कुठलाह  प  वकास करत असेल तर वरोध करायच काह  
कारण नाह . राहुल कलाटेची एक भूिमका मला कळली नाह  क  िचंचवड मतदार 
संघाम ये बांधकामे करणेसाठ  थायी सिमतीम ये हा ठराव करणेत आला. खरतर हा 
ठराव फ  ४ म ह यांपुव  करायच चाललय. साहेब पंपळे सौदागर या प रसराम ये 
पंपळे गुरव, पपंळे िनलख या ठकाणची पा याची प र थती पा हली तर ितथले लोक 
सांगतात क  आपण दररोज कती ५०३ एमएलड  पाणी उचलतो. आ ण शहराला गरज 
आहे ४००- ४५० एमएलड ची. तर साहेब जर तु ह  सांगा मा या मा हती माणे आता 
तांबे साहेब आहेत यापुव  दु धेकर साहेब होते. फ  ४० ट के पाणी िचंचवड या 
भागाम ये आहे. १०० ट के जर पाणी लागत असेल तर ितथे फ  ४० ट के पाणी 
िमळते. अशा प र थतीम ये जे नागर क ितथे र हवासी आहेत. अशा नागर कांना 
प याचे पाणी ाधा याने दे यात येत आहे. नवीन होणार  बांधकामे हणजे पंपळे 
सौदागरम ये पा हले तर वषाला दड ते दोन हजार लॅट होत आहेत. इं ा चर 
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डे हलपमट लॅ ड ऍ वीझेशन कर त असताना खूप काह  अडचणी आ यात. मी तर 
वारंवार शासनाला सांगत होतो बांधकाम परवानगी या कामकाजाला आ ह  कधीच 
वरोध करणार नाह त. राहुल कलाटेनी जर प र थती पा हली असती तर सगळयात 
जा त कारवाई सांगवी पोलीस टेशन भागाम ये झाली आहे पंपळे सौदागर, पंपळे 
गुरव, रहाटणीचा काह  भाग, पंपळे िनलख येथे वारंवार कारवाया चाल ूआहेत. हया या 
अगोदर जी बांधकामे झालीत ती बांधकामे साहेब अिधकृत करणेचा आपण य  कर त 
नाह त. शा तीकर कती कमी करता येईल. तु हाला या यातील मा हती आहे. पण 
या यातून काय होतय क  वारंवार आप यावरती आरोप होत आहे. हे सगळ कर त 
असताना एकटयानेच शहराची जबाबदार  घेतली आहे असे काह  नाह . शासनाने 
देखील जबाबदार  घेतली पा हजे. या शहराम ये अनिधकृत बांधकामे होत असताना 
आपले ह  या ठकाणी ल  पा हजे. आपले शहर सुिनयो जत असले पा हजे. माट 
िसट  ह  माट िसट  हणताय पण अजूनह  काह  माट िसट  झालेलो नाह . काह  
भागाम ये ह च प र थती ओढावलेली आहे. जर आपण ईलीगल बांधकामांवरती कं ोल 
आणले नाह तर या शहराची वाट लागेल. आज इथ  १२८ नगरसद य बसलेले आहेत. 
ते १०० ट के  यातून वाचणार नाह त. ०५ वीकृत सद य पण आहेत.  पण ते काह  
बोलत नाह त. साहेब या शहराचे राहुल कलाटे यांनी सांिगतले यावेळेस आ ह  १२८ 
जण नगरसद य हणून या सभागृहाम ये आलो. राहुल कलाटेनी सांिगतले क  
आमदार झा यासारखे वाटले. अहो, मी यांना सांगतो क  खरोखर तु ह  या 
महानगरपािलकेचे व त आहात. साहेब मी कुठ या प ा या बाजूने बोलत नाह  पण 
या शहराचा वचार आप याला करावयाचा आहे. ह  व तु थती आहे साहेब. िचंचवड 
मतदार संघाची व तु थती आहे साहेब. मी तु हालाह  वारंवार सांिगतले आहे.  
पाणीपुरवठयाचा चाज आता पठाण साहेब यांचेकडे दला आहे. पंपळे सौदागर म ये 
नजीक या काळाम ये तुषार कामठे यांनी एक िमट ंग घेतली होती. सवात जा त 
त ार  कुठ या तर पाणीपुरवठया या आहेत. तुषार कामठे शेजार  बसलेत यांनाह  
वचारा. ह च प र थती पंपर  िचंचवड शहराम ये ब-याच ठकाणी आहे. हणजे 
आ ह  जो मा. थायी सिमतीने िनणय घेतला आहे तो बरोबर आहे. शासनाने 
प र थती सुधारावी व या यानंतर हा बांधकाम िनयमीत कर याचा जो ठराव केला 
आहे तो पाठ मागे घे यात यावा. खरतर जो वषय होतो. वारंवार आपण आम या 
ने यांवरती आरोप करता. अस आम याकडून काह ह  होणार नाह . साहेब शा तीकराचा 
वषय आता अिभषेकने सांिगतला. तर  शा तीकराम ये ४,७८,७८७ घरांची कर 
आकारणी केलेली नाह . नवीन बांधकामांना आपण कशा प दतीने करणार आहोत. 
याबाबत खुलासा हावा. एवढे बोलून थांबतो.                         
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मा.संद प क पटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह आता 
िचंचवड वधानसभा मतदार संघातील नवीन तीस हजार फुटापे ा जा त बांधकामां या 
संदभात या ठकाणी चचा होत असताना या ठकाणी महापौर साहेब मी खेदाने सांगू 
इ छतो क  खरतर हा िनणय शहरातील नागर कांना पाणीपुरवठयातून दलासा 
दे यासाठ  करायचा असता तर तो िनणय आता न करता उ हाळयात केला असता 
आ ण संपुण शहरासाठ  केला असता तर मा या मते हे एक दलासा दायक ठरले 
असते. आ ण यापे ा पुढे जाऊन या धरणातून आप याला पाणीपुरवठा होतो या 
धरणातील पाणीसाठा वाढ व यासाठ  सवप ीय ने यांनी या ठकाणी य  कर याची 
गरज होती. या यातील गाळ काढलातर पाणी साठ व याची मता देखील वाढू शकते. 
याच माण े आं ा आ ण भामा या धरणातून पाणी आप या शहरात आण यासाठ  

सवानी य  करणे गरजेचे आहे असं या ठकाणी मला वाटत.ं आ ण खरतर अमृत 
योजना, आ ण २४x७ या या योजना आहेत. या योजना खरतर अगद  मुंगी या 
पावलाने येतात क  काय अस या ठकाणी वाटते. खरतर या सव गो ींवर सव प ांनी 
एक  िमळून य  करणे गरजेचे आहे. नागर कांना पाणीपुरवठा तसेच सव कार या 
पायाभूत सु वधा आपण उपल ध क न देऊ शकलो नाह  तर या नागर कांकडून 
िमळकतकर वसुल कर याचा आप याला कुठलाह  नैितक अिधकार नाह . असे मी  
या ठकाणी सभागृहाला सांग ूइ छतो आ ण या ठकाणी थांबतो. 
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर 
राहुलचे मी मनापासून आभार मानेल. यापुव ह  सभागृहाम य ेअनिधकृत बांधकामा या 
संदभात चचा झाली आहे. ह  चचा होत असताना यावेळेस आपण ईलीगल बांधकामे 
शहराम ये कती आहेत, कशी झाली हे जे  वचारलेले आहेत हे  वचारताना 
आयु  साहेब यांनी ह  उ रे दलेली आहेत ती अितशय सुंदर अशी उ रे आहेत ती 
व तु थतीम ये अ जबात नाह त. ती वा त याम ये अजीबात नाह त. आ हाला अशी 
अपे ा होती क  खर  उ रे िमळावीत. आ ण जे  वचारलेले आहेत या ाम ये 
जी मा हती दलेली आहे ती कती बरोबर आहे आ ण कती चुक ची आहे. ती मला 
वाटत परत एकदा ो र परत आ यानंतर मी सांगेन. आज महापौर साहेब आपण 
बिघतल असेल क  ४,७८,७८७ बांधकामे पंपर  िचंचवड शहराम ये पुण आहेत. 
याम ये ३,१३,०८५ बांधकामे िनयिमत करणेत आलेली आहेत आ ण १,७३,४८८ ह  

बांधकामे अनिधकृत आहेत असे आपण हणले आहे. आयु  साहेब आप याला वनंती 
आहे क  आम या काळाम ये मला वाटत २००८ या काळाम ये लालजी वंजारे हा  
कोटाम ये गेला यावेळेस साधारणत: ६६ हजार बांधकामे ह  अनिधकृत होती आ ण 
यासंदभात कोटाने आदेश/िनणय दला. यानंतर खरतर हा उदयोग हा 
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अिधकृत/अनिधकृतचा वषय शहराम ये वाढला. यानंतर जय ी डांगे या सु दा २०१० 
या दर यान कोटात गे या. या दर यान हे वषय कोटात गेले. महापौर साहेब, आयु  

साहेब मी आप याला वनंती करतो क , ह  बांधकामे होत असताना शहर बकाल होत 
आहे तुमचे हणणे आहे. हे जे  वचारलेत मी तर खरच हणेल “ वण आजब 
तुझे सरकार” हटले तर  चालेल. एवढ  बांधकामे होत असताना आपली यं णा स म 
असताना, एवढा आपला पोलीस बंदोब त घेतलेला आहे. बीट िन र क दलेले आहेत. 
हे सव असताना ह  बांधकामे होतातच कशी. याला कोण पाठशी घालतेय. मग 
आम यातला नगरसेवक असेल कंवा अ य कोणी तुमचे अिधकार  असतील. कोणाची 
घेवाण-देवाण होते का, कोणाचे आिथक यवहार होतात का. हे सु दा बिघतल  पा हजे. 
पण अनिधकृत बांधकाम कराय या मा यमातून आर णावर कती बांधकामे असा एक 
सुंदर  आहे, कती जागावर आर णे आहेत यापैक  कती वकिसत झाली आहेत, 
मनपा या ता यात असले या आर णांवर कती बांधकामे झाली आहेत. साहेब तु ह  
या वषयावर खर ल  दयायला पा हजे होतं. आ ण या वषयावर चचा करणे हणजे 
सभागृहाच ल  कंवा आम या नगरसेवकांना कळल असतं. मनपाची कती  आर णे 
आहेत आ ण कतीवर बांधकामे केलेली आहेत. हेच मा हती नाह  आम या 
नगरसेवकांना. महापौर साहेब ह  अपे ा होती क  आप याकडून उ र ये याची कंवा 
आम या राहुलला उ र दे याची. जर शहराम ये ११५५ आर णे मंजुर केलेली आहेत 
सोबत गाविनहाय आर णाचा त ा जोडला आहे. एवढे दले. साहेब यांनी मािगतल 
होतं या ता यात आले या आर णावर कती बांधकामे झालेली आहेत. याच उ र कुठे 
साहेब, का उ र िमळाल नाह  हयाच साहेब. जर हे उ र िमळाल असत तर आम या 
सभागृहाला अथरॉईज काय, अनअथरॉईज काय, करतय कोण, मदत करतय कोण 
साहेब मा याकडे ह  आ खी फाईल आहे. मी जर कोटात गेलो ना  तर आपले चांगले 
चांगले अिधकार , हे सगळ वाचून दाखवू का साहेब. तर बराच वेळ जाईल याम ये. मी 
यावेळेस कोटात जाईल यावेळेस सांगेन. पण आप या अिधका-यांनी शहरामध या 

जेवढे जेवढे आर णे आप या महानगरपािलकेचे आहेत यावर अनेक ठकाणी 
महानगरपािलकेने वत: या खचाने बांधकामे केलेली आहेत. मग याला जबाबदार 
कोण आमचे गोरगर ब, कोणा या आया, ब हणी यांचे दागदािगने मोडून वत:ची जी 
काह  घरे बांधून राहतात. यावर रतसर याचा सातबारा केला जातो. याचा रतसर 
मोबदला दला जातो. यांची घरे आपण बीनधास पाडू शकतो. मा या आईबह णींचा 
तळतळाट घेऊ शकता. मग जथ महानगरपािलके या अिधका-याने स म अिधका-याने 
आयु ां या सह िनशी जथ िनधी गेला. ती बांधकामे आपण  बांधली गेली याला कोण 
जबाबदार. महानगरपािलकेची आर ण कती आहेत यासोबत त ा जोडला गेलाय.  
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याम ये आप या ता यात कती आलेली आहेत असं पण वचारल होत.ं याचाह  

िनणय आप याकडन दलेला नाह . मग जर राहुल कलाटे या ांची उ रे जर 
आप याला शासन नीट देत नसेल. सभागृहाची दशाभूल कर याचा य  कर त 
असेल तर हे न क  काय कुठ या प दतीने काम चालेल आहे आपल साहेब. माझी 
आप याला वनंती आहे राहुलभाऊ आज आप या महानगरपािलकेची अनेक आर णे 
ता यात नाह तच साहेब. इथ दलेले आहे क  एकूण आर णे १७२ आ ण ता यात 
आलेली आर णे आहेत मला वाटत एकूण १७२ ठकाणे. नंतर १७० हे टर ७३ आर ह  
े  आप या ता यात. आ ण आप या ता यात नसलेले े  १४ हे टर ९८१ आर.  

साहेब, ह सु दा दशाभूल केलेली आहे. आकडेमोड केलेली आहे. अ यूअली मला 
चांगल आठवतय यात अनेक आर ण ेआपली आपण ता यातच घेतलेली नाह त. साहेब 
आ ह  अनेक वेळा सभागृहाम ये ब बलून सांिगतल होत.ं क  जी आर णे आहेत, 
याला कपाऊंड बांधा. आ ण ितथ ंमहानगरपािलकेचा बोड लावा. मा या सार या सव 

सामा य कायक याला तु ह  आपला शेतकर  असेल, एखादा ब डर असेल. कंवा  
अ य कोणी असेल. तो ितथ ंजातो आ ण याला तो जागा घेतो, बांधतो  आ ण मग 
नंतर  महानगरपािलका जागी होती क  ितथ ंमहानगरपािलकेचे आर ण आहेत आ ण 
मग ते पाडा. अजुनह  तु ह  आ ह  रा वाद म ये असताना सु दा अनेकवेळेस 
सभागृहाम ये चचा केली. चांगले िनणय सांग याचा आ ह  य  केलाय. यावेळेस 
आमचे अ आ ण ब झालय. यावेळेस महापौर ितथे होते. हणून महापौरांना सांगतोय.  
तु ह  असताना आम याकडे ह  महापौर होते. यावेळेला ामीण भागासाठ  चचा केली 
असताना यावर आपण हणल होतो क  जी आर णे आहेत यावर कपाऊंड करा. ती 
ता यात असो अगर नसो. पण ती जागा ता यात िमळेपयत हणजे ितथे तोपयत 
कोणी जाणार नाह  कोणी फसणार नाह . कुणी माणूस फसणार नाह . कंवा ितथे जागा 
घेताना-देताना सु दा घेणा-या-देणा-याची फसवणूक होणार नाह . असा आ ह  वचार 
केला होता. साहेब ते सु दा आजपयत घडले गेल नाह . साहेब आ हाला कळल 
शा तीकर माफ झाला. अनिधकृत बांधकामाचा िनणय झाला. आ ह  ते पेपरला वाचल. 
फेकबाजी झाली. आज जे जे काह  लोक बोलले ना, मगाशी भाऊसाहेब बोलले ना. 
काह  लोकांची चांद  झाली. शा तीकर माफ करतो, अनिधकृतचा  सोडतो, रेडझोनचा 

 सोडतो काह  आमदार झाले. काह  आमदारां या सभा झा या. मी लोकांना 
सांिगतले क  आपला शा तीकर सुटणार आहे, रेडझोन सुटणार आहे. आज काह  
ठकाणी साखर वाटली जाते, पेढे वाटले जात आहेत. मला वाटत आखखी साखर 
संपली, बाक  सव साखर इथं आली. हे कर त असताना आहो पण मूळ वषय काय. 
आ ह  आयु ांना सांग ूइ छतो क  आ ह  यावेळेस सभागृहाम ये वषय मांडला होता. 
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६०० नाह  १००० केअर फूटापयत शा तीकर माफ करा. १००० चे २००० पयत  आ ह   
सभागृहाने तो िनणय दला होता. आयु  साहेब आपण या िनणयाला आमचा फाटा 
मारला. ितथ ंतो ठराव वखंड त केला िनणय आमचा. तुमचेच उ र आहे हे. शासन 
िनणयाची अंमलबजावणी महानगरपािलका े ात कर यात येत असून १००० केअर 
फूट कारपेट  े ा या िनवासी अवधै बांधकामांना शा तीची आकारणी क  नये. असा 
केलेला महापािलका सभा ठराव मांक ०८ द. २०/४/२०१७ िनयमाशी वसंगत 
अस यामुळे ठराव वखंड त करणेत येत आहे. साहेब, आपण आ हाला अडचणीत 
आणताय. जो सभागृहाने ठराव केला तो १०० ट के माफ  यानंतर ५० ट के माफ  
यानंतरचा िनणय तो असा हावा. असा आ ह  सभागृहान े केलेला िनणय आहे तो 

तु ह  बीनदा तपण ेशासनाला वखंड त कर यासाठ  पाठ वला आहे. साहेब आम या ह  
काह  यावेळेस पुव च ेमहानगरपािलकेचे आमदार, जे स ाधार  होते यां या काळाम ये 
हा िनणय घेतला गेलेला आहे. आ ह  शा तीकराबाबतचा िनणय या सभागृहाम ये 
फेटाळला. आ ण शासनाला जो पाठ वला तो जसाचा तसा मंजुर होऊन आला. आ ह  
फेटाळलेला जो ठराव तो परत इथ ंआला. मग हयाला कारणीभूत सु दा आताचे जे नेते 
वत:ला समजतात ते नेते सु दा या काळाम ये शा तीकराला जबाबदार आहेत आता 

ते हणतात क   सुटलाय. तेच हणताय क  हे झालय. आ ह  गावडे साहेबांना 
वचारले क  साहेब शा तीकराचा जीआर आला का हो. शा तीकराचा जीआर आला 
नाह . तर मग जीआर आला नाह तर पेढे वाटले कसे बनॅर लागले कसे आलय कुठून. 
लोकांनी समजायच काय, जनताह  सं मात आहे. आपण लोकासंाठ चा जो चांगला 
िनणय याल यासाठ  आ ह  न क च मला वाटत आता आम या अ जत भाऊंनी 
सांिगतल.ं जो चांगला िनणय घेतला आ ह  यास वरोध करणार नाह . चांग या 
िनणयास आ ह  स मपण े पाठ मागे राहू. अस मी आज तुम या ने यांना कंवा 
तु हांला सांगतो साहेब. पण चुक चे कर त असताना चुक चे संभाषण चाल ूअसताना 
ितथ ं आ ह  १०० ट के वरोध क . या िनिम ाने मी सांगतो साहेब हे प नेते 
असताना हे सांगण े गरजेचे आहे क  यावेळेस आपण महानगरपािलकेम ये ठराव 
करतो आ ण ठराव वखंड त क न ठराव शासनास पाठ वणे. तु हाला कोणाला 
आयु ांनी वचारले होते का मी असा ठराव या ठकाणी पाठ वतो. आ ण  तो  ठराव 
मा याकडे पेपर आहे. आ ण यांचेच उ र आहे. आयु ांची सह  आहे या यावर असं 
सगळ असताना तो मा ती भापकर हणलाय ना. मला वाटत यांनी चांगल उ र 
दलंय. यां या मताशी मी पण सहमत आहे. क  आपण आम या महानगरपािलके या 
नागर कांची फसवणूक करतात. तर तुमची घरवापसी कर यासाठ  आ हाला वेळ 
लागणार नाह . मला वाटत साहेब आपण सभागृहाची दशाभूल कर त आहात. अस 
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माझा न क च आरोप आहे. आ ण हे जे आणतायना यास आपण सु दा हयाला 
कारणीभूत आहोत. सगळया लोकांचा, जनतेचा न क  िनणय काय तर मला वाटत 
खरंच अिभषेक भाऊ तु ह  गावडे साहेबांना आणून तो िनणय आता आपण काह  क  
शकत नाह . कोणी ६०० फुटाची घरे ड हाईड करायची कोणी २००० के. फुटाची घरे 
ड हाईड करायची हे पण मािगतल होत.ं हया यातून शा तीकराम ये कती फायदा 
होणार आहे. याच मी उ र मािगतल होत याम ये मा याकडे आकडेवार  सु दा आहे. 
आपला ठराव होता ६०० केअर फूट बांधकामाचा. माझी आयु  साहेब कंवा महापौर 
साहेब यांना वनंती आहे क  अनिधकृत बांधकामां या वषयाम ये आपण गांभीय ठेवा. 
शा तीकरा या वषयाम ये आपण गांभीय ठेवा. शा तीकराचा जो काह  वषय 
शासनाकडे पाठ वला आहे. तो पु हा एकदा आमची सभागृहाची मदत लागली तर परत 
या. आम याकडून शासना या बाबतीत काह  लागत असेल तर आम याकडून ती 

मदत क न अनिधकृत बांधकामाबाबत लोकांवर चाललेला जो अ याय आहे तो 
थांबवावा आ ण कुठे तर  कुठ या िनयमात बसत असेल तर ते तु ह   थांब वलेल ंआहे 
कुठली अनिधकृत बांधकामे लीगल झालेली आहेत. साहेब मला अजुन एक मा हती 
पा हजे होती क  आप याकडे जी बांधकामे लीगल कर यासाठ  जे अज केलेले आहेत. 
लीगल अजाम ये ५६ अज आले आहेत. या ५६ अजामधील नावे आ ण गाव ेजर 
वाचली ना साहेब. कुठ या गावातून आलाय आ ण कुठ या नावाचा हा माणूस आहे. हा 
जर िमळाला तर अजुन चांगले होवून जाईल आ ण साहेब हे ५६ अज का आले. याच  
सु दा आप याला आ मपर ण करणे गरजेचे आहे. परंत ु याची मुदतच संपलेली आहे  
अनिधकृत बांधकामे अिधकृत कर याची जी आपण मुदत आप या सभागृहाम ये ठेवली 
होती कंवा आपण जी मुदत दली होती. याची मुदत देखील मला वाटत ंसंपली आहे. 
मुदत संपत असताना हे लोक का आले नाह त आप याकडे. साहेब आ ह  अनेक वेळा 
आप याला द ाकाकांना या संदभात देखील  वचारला होता. क  हे काम कर त 
असताना जी बांधकामे आहेत. याकर ता जी िनयमावली आपली आहे ती सुधार याची 
गरज आहे. ती िनयमावली महानगरपािलकेची जी आपण बांधकामे लीगल 
कर यासाठ ची जी िनयमावली आहे ित याम ये खरतर सुधारणा करणे गरजेचे आहे. 
साहेब या िनिम ाने मी आप याला असे ह  बोलतो क  साहेब इकडे ल  ठेवा. मी 
तुम या चांग या साठ च सांगत आहे. आयु  साहेब यासाठ  मला वाटत. आपण 
नागपूरव न आलेला आहेत. नागपूर पॅटन हणून घरांचा डेमो तयार केला. मला वाटत 
केरळम ये काह  तर  आहे. मला वाटत क  बगलोर म ये एक ठकाणी हा डेमो आहे. 
एक गुंठयाच,ं अधा गुंठा, दड गुंठा, दोन गुंठे, तीन गुंठे रेिसडेनसीयल फ  घर. याची 
जर आपण डझाईन क न दली. एखादया या समोर आम या एखादयाला कंवा लॅन 
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कंवा घर बांधायचे आहे याला. तर ते जर आपण केल तर याने यानंतर या 
प दतीने या घराचे डझाईन आप याकडे दले. लॅन क न पेपर आप याकडे दले. 
आपण वर त मंजुर  दली. तर मला वाटत अनिधकृत बांधकामे थांब यािशवाय 
राहणार नाह . अशी मला खा ी वाटते. हे कर त असताना आपण िनयमावलीम ये 
िशथीलपणा केला कंवा लोकांना जर अनिधकृत बांधकामे १०० ट के थांबवावयाचे 
असेल तर यांना सु दा पयायी यव था आपण काह  तर  केली पा हजे. नाह तर इकडे 
आपण अनिधकृत बांधकामे थांबली पा हजेत. आ ण एका बाजूला बिघतल तर आपली 
िनयमावली कचकट आहे. यामुळे मला वाटत सातच अज होते साहेब. पण आता ह  
चचा जा त झा यामुळे ५६ अज आले आहेत साहेब. आ ण हे अज कोणाचे आहेत 
याची मा हती आ हाला देणे गरजेचे आहे. हणून महापौर साहेब, आप याला वनंती 
आहे. अनिधकृत बांधकाम, शा तीकर, कंवा आता जे हे चाललय आहे राहुलभाऊंचा 
वषय यांनी वचारलेले , हे सगळे कर त असताना आपण हयाम ये ल  घालून, 
आयु  साहेब आपण याम ये ल  घालावं. यानंतर यापुढे शहरात  अनिधकृत बांधकाम 
होणार नाह त. जस मी सांिगतल या माण ेडेमो करावे. पण राहते घर आहेत याला 
जर तु ह  असा डेमो केला तर मला वाटत शहरातील अनिधकृत बांधकामे थांबतील. 
अस मला वाटतय महापौर साहेब मला बोल यास वेळ द या ब ल ध यवाद.  
मा.ॲड.सचीन भोसले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह खरतर 
आज अितशय चांग या वषयावरती या शहरातील नागर कांचा अितशय ज हाळयाचा 
वषय असलेला अनिधकृत बांधकाम आ ण शा तीकर या वषयावर आपण चचा 
करतोय. खरतर या शहरातील नागर कांनी अनिधकृत बांधकामे िनयिमत कर यासाठ  
आ ण शा तीकर माफ कर यासाठ  गेले अनेक वष यासाठ  झटत आहेत. परंत ुया 
शा तीची या शहरातील नागर कांनी धा ती घेतलेली आहे. या सभागृहाम ये कुठ या 
ने यां या नावाचा उ लेख करणे मला यो य वाटत नाह . काह  वेळापुव  आमचे 
सहकार  िम  अिभषेक बारण े यांनी ने यां या नावांचा उ लेख केला. यांनी या 
सभागृहाम ये सांिगतल क  ने यांनी हे  सोड व यासाठ  य  केले परंत ु
जाह र र या मी या ठकाणी सांगेन क  जोपयत शासनाचा जीआर येत नाह  तोपयत तो 

 सुटला अस हणता येणार नाह . पेढे वाटले, बॅनस लावले कंवा आणखी 
आनंदो सव साजरा केला तर तो ज हाळयाचा  आहे. तो असा नुसते पेढे वाटून 
सुटणार नाह . या सभागृहाम ये मला वाटत कुठ या ने यां या नावाचा उ लेख न 
करता मा या िम ाला आठवण क न देईन क  या ने यांनी अनिधकृत बांधकामांचा 

 सुटत नाह . शा तीकर माफ होत नाह . यामुळे या ने यांनी दुस-या प ात 
जाऊन जनते वषयी अित ेम, जनते वषयी अितशय आ मीयता दाख व याचा य  
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केला या घटनेला ४ वष पुण झाली. तो  सोड वणे तर... स मा. महापौर मी 
वषयावरच बोलतोय. मी एवढच सांगतो मी स मा. महापौर साहेब या सभागृहा या 
मा यमातून मी मा या िम ाला आठवण क न देतोय क  या ने यांनी श द दला 
होता क  आ ह  अनिधकृत बांधकामाचा  सुटत नाह  हणून आ ह  द ुसर कडे 
जातो पण ४ वष झाले. क ात, रा यात सगळ कडे स ा आहे मग हा  का सुटत 
नाह . तर सांगायच ता पय एवढच आहे. आ ह  स ेत जर  असलोतर  आ ह  
जनते या बाजून े राहणार आहोत. जनते या ज हाळयाचा  आहे. आ ह  सतत 
य  कर त असतो. माझ एवढच हणण आहे क  मी या सभागहृाला सांगू इ छतो 

क  या जनते या ांशी खेळू नका. राजकरण, स ा िनवडणूक आ या क  तु ह  
हणता क  आ ह  हा  सोडव.ू येक वेळ  तु ह  नागर कां या भावनेशी खेळ याच 

बंद करा अशी माझी कळकळ ची वनंती आहे. कुणीपण असेल नेता, ल ात या 
आपण या सभागहृाम ये नागर कांचे ितिनधी व करतोय. कुठ या वैय क 
ने या वषयी माझ मत नाह . कोण काय करतय या या वषयी मला काह  हणायच 
नाह . परंत ु फ  द णसारखे झाले नाह  पा हजे. आपण काय बोललो याच 
आप याला भान रा हले पा हजे. हणून या सभागृहा या मा यमातून जाह र आवाहन 
करतो.  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह आता 
या ठकाणी अनिधकृत बांधकामा या ो रे संदभात सु वात केली होती. यांना 
जनतेचा असलेला कळवळा, असलेले ेम, येणा-या िनवडणुका हया सगळयांचे जमून 
आलेल ग णत या ब ल यांनी केलेली ो रे, याब ल तुमच ंमनापासून कौतुक. 
आता द ाकाका साने पण बोलले एवढ  बांधकामे झाली. एका दवसाततर झाली 
नाह त, तु ह  आ ह  या सभागृहाम ये गे या १५ वषापासून आहोत. आ ह  बबी या 
देठापासून ब बलायचो. तु ह  थांबवा, थांबवा, थांबवा परंत ुती थांबली नाह त. कारण 
या या वेळेस थांबवावयाला गेलेत अिधकार  या या वेळेस आप या सारखेच लोक  

जाऊन उभे रा हले. आ ण हणून या संपुण शहराम ये लोण पसरले गेले आहे. या 
सभागृहात या कुठ याह  नगरसेवकाला नाकारता येणार नाह . याची स यता अशी 
आहे क  खरच या शहरात या घराचे जे दर आहेत ते गगनाला िभडलेले होते. आ ण 
सवसामा यां या आवा याबाहेर दर गेलेनंतर काह  घर बांध याचा वषय झाला आ ण 
याच बरोबर जे यावसाियक आहेत यांनी छोटे लॉट घेऊन ितथ ं धंदा केला. 
यां यावर िन तपणे आयु साहेब कठोर कारवाई हायला पा हजे होती. आ ण ती 
शासनाकडून झाली नाह . याचे सा ीदार सु दा या सभागृहाम ये मी, हे शहर, आ ह  

सगळेजण आहोत. आता इथ सगळयांनी सांगीतल क  कोणीह  राजकारण करायच ं
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नाह . ने यांचे नाव यायच नाह . मग कोणी राजीनामा दला, कोणी प  सोडला, हो 
सोडला ल मणभाऊनी प . यावेळेस याय दला नाह . यावेळेस ते रा वाद  संल न 
होते. रा वाद चे आमदार न क च न हते. यामुळे यांनी राजीनामा दला आ ण यांच 
संल नता जे होत ते यांनी तेथून सोडल.ं याच बरोबर या शहरातील आताचे जे 
खासदार आहेत िशवसेनेचे आ ह  यां याबरोबर खांदयाला खांदा लावून नागपूरला 
मोचा काढला आहे मग ते बेगड  ेम होतं का. िशवसेनेचे अनेक द गज नेते, या 
शहरातून अनिधकृत बांधकामा या बाबतीत आ ह  मोचा काढू लागलो होतो. मग ते 
बेगड  ेम होत कां. अ जबात नाह . या या वेळ या प र थतीनसुार जे जे यो य 
वाटल ते ते या या वेळेस िनणय घेतले गेले. तु ह  आ ह  राजकारणी आहोत 
आपण सं यासी नाह त. या वेळेला जो तगडा प  होता याला खाली खेच यासाठ  
जे जे राजकारण करता ये यासारखे होते ते ते सगळे राजकारण तु ह , आ ह  िमळून 
केलेले आहे. कशाला सांगायचे मी नाह  यातला. मला मा हत नाह . आ ह  काह  तर  
वेगळे. हा आव आण याची गरज नाह . वषय काय आहे क  माग या १५ वषा या 
काळात या ावरती का याकुट झाला नाह .  या यावरती एकह  जीआर िनघाला 
नाह . या यावरती एकह  सो यूशन काढल गेल नाह . भारतीय जनता पाट ची स ा 
आ यानंतर कमान जीआर तर िनघाला. मा य आहे ते ६०० फुटा या घरांनाच आ ह  
या ठकाणी या िनयमाम ये सूट दली. एका सव सामा य य ला कती फुटाच ंघर 

लागत.ं तर आपण माकटम ये जर स ह केला तर ल ात येईल क  या शहरात ब डर  
आहेत, वन बीएचके जो बांधतो तो ५०० ते ५२५  फुटाचाच बांधतो. हणून याम ये 
जा तीत जा त सूट देऊन या ठकाणी ६०० फुटापयतचा नवीन जीआर आणला. तो 
जीआर आण यानंतर सु दा आ ह  अस हटल का क  अनािधकृत बांधकाम पाडा.  
आ ह  सांिगतल क  या ठकाणी यावसाियक बांधकाम आहेत तीतर पाडलीच 
पाह जेतना.ं कारण मग जी लोक या ठकाणी करोडो पये भ न आप याकडे जे ब डर 
आहेत ते सभागृहाम ये सु दा आहेत. तु ह  या ठकाणी वकसन शु क एवढ मोठ 
भरायचं आ ण मग अशा कारचे जे लोक दुकानदार  करतात यांनातर तु ह च पाठ ंबा 
देतायनां. आमच काह च हणण नाह  साहेब. आ ण मग ईमानदार न ंजो काम करतोय 
यां या डो यात ध डा का घालायचा. आ ण हणून सवसामा य गोर गर ब जनतेला 

याचा लाभ िमळावा “सबका साथ सबका वकास” आमच धोरण गर बाचं आहे.  
या ठकाणी टँड ंगने पाणीबंद चा िनणय घेतला. आयु  साहेब आप यालाह  माह ती 
होत. टँड ंगने िनणय घेतला. मग काह  तर  आिथकच असल पा हजे. टॅ ड ंग आहेच 
आथ क, ओपनली केलयना, सगळयांनाच मा हती आहे. सगळे आथ कच वषय इथ 
आहेत. परंत ु टँड ंगला अिधकार नसतानीच टँड गने या ठकाणी िनणय घेतला आहे 
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ते मह वाच आहे. पण तसा िनणय घे याचा अिधकार या सभागृहाला आहे. टँड ंगने 
िनणय घेतला तो ठराव क न या जनरल बॉड कडे पाठवायाला पा हजे होता. आ ण मग 
नुसत या शहरात या भागाचा नाह , टका करता हणून नाह तर हेअर ंग कर याचे 
काम सु दा यांनी केलं. तुम या ने यांना सांगा सभागृहाम ये सुचना आ ह  करायला. 
तु ह  पञ दया तसे, घेऊ आ ह  िनणय या यावरती. परंत ुताकाला जायचं आ ण 
भांड लपवायच आ ण मग घेतले या िनणयावर सु दा तु ह  जर का टका कारणार 
असालतर तस ते काह  यो य नाह . आता ऑलरेड  या ठकाणी आ ह  िनणय जाह र 
केलाय ६०० केअर फुटापासून ते १००० केअर फुटापयत या बांधकामांना पुवल ी 
भावाने या ठकाणी आपण सुट देतो. मग या यातह  आप याला ॉ लेम आहे 

साहेब. ॉ लेम कशाम ये आहे. आपण खरोखर याची अंमलबजावणी करायची नाह , 
क  अंमलबजावणी होऊ दयायची नाह , क  लोकांम ये सं म िनमाण करायचा आहे. 
जशी स ा आम या कडे आहे तसा आमचा सारथीप  हणून, िम  प  हणून 
िशवसेना सु दा आम या बरोबर आहे आ ण यांनी सु दा मोच काढलेले आहेत, यांनी 
सु दा धरण े धरलेली आहेत. इथ आ ह  कंुडया फोडले या आहेत. मंगलाता नी 
आ हाला पाट या भाषेत सुनावलेले आहे या ठकाणी सभागृहनेता हणून. आ ह  
वसरलेलो नाह त ताई. आ ह  केलीत क  सगळ  नाटके. मग आ ह  यावेळेस करत 
होतो यावेळेस ती नाटके होती का, तर अ जबात नाह . आ ण आता नाटके करणार  
ह  जी आम याबरोबर होती. आता आ ह  काय करायला लागलो हणून ती नाटक 
बनायला लागली. अस नाह  तु ह  एक समजून या. तुमची भूिमका ठरवा काय 
करायच आहे. वरोध आहे डायरे ट वरोध करा. बरोबर आहेतर मग बरोबरच हणा.  

ो र चांगले आहेत, शहराचा  सुटला पा हजे. वचारा पण यो य. पण टारगेट 
क  नका. हो ल मणभाऊ चांगलेच आहेत, यांनी चांगला िनणय घेतला का तर हो 
चांगलाच िनणय घेतला. नेता हणून माझी पाठराखण करण ंकामच आहे. कारण क  
नेता चुकत नसतो, काय करत असतो हणून नेता हा नेताच असतो आ ण कायकता 
हणून आपण इथच आहोत. तर  याच सु दा भान ठेवले पा हजे. परंत ु यावेळेस 

आपण मयादा ओलांडून, पातळ  ओलांडून एखादयावरती टका करतो तर आपण सु दा 
या या िनणयात या या वेळेस सामील होतो. एवढच मला या ठकाणी मा. महापौर 

सांगायचय. या ठकाणी खूप चांगली चचा झालेली आहे. मला अस वाटत क  लवकरात 
लवकर आपण हे वषय संपवून पुढ या वषयाकडे गेलात तर बर होईल ध यवाद 
महापौर साहेब. 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह  मी 
थोडस ं िनयमाकडे ल  वेध ू इ छतो. आपली सवसाधारण सभा द.ु२.०० वाजता सु  
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झाली. िनयु यांम ये अधा पाऊण तास या ठकाणी गेला. िश ण सिमती या सद यांची 
िनवड आपण केली. मी पाहतोय गेले अड च तास गटनेते राहुल कलाटे यांनी 
वचारले या ावर राहूल कलाटे बोलले अ य सव स मा.सद य बोलतात. पण मी 
सभागृहाचे या ठकाणी ल  वेध ूइ छतो क  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानुसार 
चचा स ासाठ  एकच तास वेळ दयावी अशा कारची अिधिनयमाम ये तरतूद आहे. 
गेली दोन अड च तासापासून चचा चालू आहे. वषय चांगला आहे, वाईट आहे या 
गो ीकडे मी जाणार नाह . परंत ु एक तासापे ा जा त चचा ो रावर करता येत 
नाह . सभागृह कतीह  तास चाल ूशकते या यावर बंधन नाह . यामुळे भरपूर चचा 
या ठकाणी झालेली आहे. मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे क  आपण हे 
चचास  या ठकाणी थांबवावे. दोन जीबी होणार आहेत. भरपूर वषय आहेत. 
या याम ये सु दा बरेच लोक चचास ाम ये सहभागी होणार आहेत. यामुळे 

सभागृहा या पुढ या वषयाकडे आपण जावे. ध यवाद. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, महापौर 
साहेब आपले आभार आ ण स ा ढ प ने यांचे आभार. मा. महापौर साहेब आ ण 
वशेषत: आयु  साहेबांना या ठकाणी वनंती करायची आहे क  सगळ  आकडेवार , 
मा हती, गोषवारा आपण ांजळपण े इथ मांडलेले आहे. जे स य आहे ते तु ह  
जनतेसमोर ठेव याचा य  केलेला आहे. परंत ु आयु  साहेब हया सभागृहाम ये 
असणारे जेवढे जुने नगरसद य आहेत. सव प ातले आहेत आ ह  प ह यापासून 
बोलत असतो क  अगद  या वेळेला बांधकाम सु  होताना ख डा खणला गेला, कॉलम 
भरायला लागले क  यावेळेला पाडून टाका. मग तो कोणा या वॉडातला असू दया. 
ितथ ऐक याची काह  कसर ठेवायची नाह . परंत ुएकदा का आयु  साहेब मजले दोन 
मजले, तीन मजले बांधले गेले. आ ण मग शेवट  तो कामगारच असतो, तो गर बच 
असतो. याने कुठलेतर  कज काढलेले असते. कुठेतर  सोने तारण ठेवलेले असते. 
आ ण मग अशा प र थतीम ये तो घर बांध याचा य  कर त असतो. मग 
यावेळेला या भागात या नगरसेवकांना साह जकच याला सांभाळ याचे काम तो 

ितथ आहे हणून य  करतो. दुसर एक गो  अशी क  आयु  साहेब हया वभागाला 
तु ह  रे हे यु मधुन येणारा एक चांगला अिधकार  दया. भागवाईज कॉड तु ह  करा. 
कारण इथ असलेला अिधकार  यांचे संबंध या भागात या नगरसेवक असतील कंवा 
जुने आम यासारखे पाच पाच, सात सात टम झालेले नगरसद य आहेत. यांना सु दा 
ते ेशर आणतात. यामुळे यांना ॉ लेम असा येतो क  एका बाजुला तुमचा ेशर 
द ुस-या बाजुला आमचा ेशर. आ ण याम ये काय होत या वभागात बदलीच नको. 
ब ड ंग परिमशन ड पाटमटच नको. या ऑफ सरची बदली कर या ऑफ सरची बदली 
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कर. परंत ुतु हाला अपे त असलेले यश िमळत नाह . यामुळे आ ह  तु हाला कायम 
सांगत असतो क  रे हे यूव डपाटमटचा एखादा कडक अिधकार  ठेवा, चांगले कॉड 
ठेवा, पोलीस यं णा आहे, पैसे आहेत सगळं आहे. काम सु  होताच जर पाडल गेल तर 
लोक धाडस करणार नाह त. परंत ु तु ह  वत: पा हलेले आहे. तुम या िनदशनास 
आलेले आहे. प काराने वतमान प ाम ये छापलेले आहे. चार-चार पाच-पाच सहा-सहा 
मजली अनिधकृत इमारत बांधली जात े तोपयत कारवाई ह  होत नाह . हे खरतर 
शासनाचे द ुदव आहे. दुसर गो  मा.महापौर साहेब या ठकाणी आता शासनाचा जीआर 

आणला, या ठकाणी आता ताई पण बोल या. परंत ुआपण पाह ल असेल क  शासनाने 
काढले या आदेशानुसार आतापयत फ  ५६ अज आले आ ण यात या एकालाह  
रे युलराईज करता आलेलं नाह . मग याचा अथ ह  जी िनयमावली आली ती ॅ पच 
करावी लागणारनां. कंवा मगाशी एका स मा. सद यांने सांिगतले क  बाजूची भींत न 
पाडता माज न साईडला न सोडता, ं ट माज न न सोडता अधा, एक गुंठयाम ये करता 
येत.ं ह  मा हती आपण जनतेपयत दलेली आहे का. याला आपण प लीिसट  दली 
आहे का याला आपण वतमानप ातून अशी काह  जाह रात दली आहे का, भागवाईज 
आपण याची जनजागृती केली आहे का, क  जेणे क न अशा प दतीने साईडला माज न 
नाह , तर मग लोक घरे रे युलराईज करायला येतील. ता नी आता सांिगतले क  
ब डर ५०० ते ५५० फुटा पयतची घरे करतो. ६०० फुटा या वरती आपण शा तीकर 
भरतोय. मग ते ब डरने बांधलेले घर तर अनिधकृत नसत. शेवट  जे चाळ म ये 
राहतात ते तेथेच राहतात आ ण अनिधकृत घरे करतात, यांना याचा फायदा 
िमळालाच नाह . १००० या पुढे केलेला आहे. आ ण या िनणयाचा काह च उपयोग 
झालेला नाह . आ ण आता िसमाता नी सांगतांना सांिगतले स ाधा-यांना खाली 
ओढ यासाठ  आ ह  सवानी िमळून ताकद लावली. आ ह  मा य करतो क  तु ह  
ताकद लावली. याम ये तु ह  यश वी झाला. आता पण तु ह  यश वी हावे अशी 
आमची इ छा आहे. नागर कांना तु ह  व न  दाख वलेले असेल त े तु ह  क न 
दाखवा. नुसता फतवा काढून, िमठाई वाटून, पेढे वाटून, गाजावाजा क न, ने यांची 
नावे घेऊन यांना पुढारपण देवून  नागर काचें सुटणार नाह त. स ेचा उपयोग 
आपण चांग यासाठ  करावा. शहरातील नागर कांचे  सुटावेत. या ठकाणी बसले या 
भारतीय जनता पाट या नगरसेवकांना मी मनापासून वचारतो क  यांनी यां या 
छातीवर हात ठेवून मनापासून सांगावे यांना यां या वॉडाम ये ह  अडचण नाह  का. 
यांना यांचे नागर क वचार त नाह त का, क  घोषणा केली होती आ ह   सोडव ू

आ ण का सोडवत नाह त. या या ह  पलीकडे जाऊन मी सभागृह ने यांना व महापौर 
साहेब तु हालाह  वनंती करतो क  िनदान रा वाद या काळाम ये यावेळेला राजीव 
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जाधव आयु  होते या काळाम ये शा तीकर वगळून आप याला सामा य कर 
यायची मुभा होती. ते हा मला अस हणायच एकनाथराव क  शासन िनणय घेईल 

ते हा घेईल. िनदान तु ह  पालकमं यांना सांगा, संबंिधत नगर वकास मं यांना सांगा 
जोपयत िनणय होत नाह  तोपयत कमान सामा य कर घे याची मुभा तर  
नागर कांना दया. तो पण तु ह  बंद केलाय, नागर कांना अडचण होते. आज होतय 
काय आप या ितजोर म ये पैसा येत नाह . साहेब, कतीतर  रटायड लोक असे आहेत 
यांना परत दम दला जातो क  नळ कने शन कट क , घराला सील लाव.ू परंत ु
रटायड झालेली माणसे आज पेशंट झालेली आहेत, यांचे लड ेशर वाढतेय, यांची 
शुगर वाढतेय. आज यां याकडून टॅ स घेतला जात नाह . यामुळे आप या 
ितजोर म ये पैसा जमा होत नाह  आ ण दुस-या बाजूला आपण अस हणतो क  
आपल सॉ टवेअर अस आहे. ते सॉ टवेअर अलाऊ करत नाह . मग शेवट  हा 
सॉ टवेअर बन वणारा पण माणूसच आहे ना. आपणच बन वलेले सॉ टवेअर आहे ते. 
याम ये अमडमे ट काय करायची ते तु ह  करा, तो बदल करा. िनदान सामा यकर 

घे यास सु वात करा. तो शा तीकर देतोयतर या तु ह . आज या ठकाणी बसलेले 
भारतीय जनता पाट चे अनेक नगरसेवक आहेत त ेसु दा मागे हणत होते. मी वत: 
ऐकलेले आहे यां या ऑ फसम ये बसताना िम  आहेत ते हणले क  तु ह  शा तीकर 
भ  नका, तु ह  टॅ स पण भ  नका, शासन िनणय घेणार आहे. हणजे आज सगळे 
नगरसेवक सांगताना सवाना असे सांगतात तु ह  शा ती भ  नका. सव या सव 
नगरसेवक सांगतात. भारतीय जनता पाट चे लोक सांगतात कारण ते मॅजॉर ट म ये 
आहेत. मग मला अस हणायच आहे क  आपण असं नागर कांना कती दवस 
फस वणार आहेत. कमान तो िनणय के हा होईल ते हा होईल. तो पयत आपण यांना 
सामा य टॅ स भ न घे याची मुभा दयावी अशी माझी वनंती आहे. दुसरं मा. आयु  
साहेब, आपण टॅ स भरणेसाठ  जा हरात करतोय. १२ तारखेपयत तुम या टॅ सची बले 
छापून आली न हती. नागर क आता घराम ये येतात कारण तु ह  तो ट ंगचा ठेकेदार 
बदलून टाकलाय. तो पंपर  िचंचवडम ये कोणतर  ठेकेदार होता. आज तो तुमचा 
अिधकार आहे, थायी सिमतीचा अिधकार आहे. तो ठेकेदार बदलला तर बदलला, 
पु याला दले. पु यावा याने या याम ये २०१८ ऐवजी २०१७ छापून टाकले. परत ते 
द ु तीला दले. नागर क आता येतात आ ण हणतात क  आज २२ तार ख उजडली 
आहे. आ हाला अदयाप टॅ स या पाव याच िमळाले या नाह त. आ हाला अजून टॅ सची 
मागणीच होत नाह य तर आ ह  टॅ स भरायचा कसा. आ ह  संबंिधत अिधका-याला 
वचारले तर अिधकार  हणतात आमचं नाव सांग ूनका परंत ुआताच आ हाला १२,१४  
तारखेला बले छापून िमळालेली आहेत. आता आ ह  ते िलहणार आ ण आता आ ह  या 
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कॉ यूटर या ींट काढणार आ ण मग नागर कांना बले देणार. माझी आप याला वनंती 
आहे आयु  साहेब संबंिधत वभागाला सांगून आपण याची मुदत १५ दवस वाढवावी   
कंवा १ म हना मुदत वाढवावी जेणेक न या रटायड लोकांना कंवा म हलांना सामा य 
कराम ये ५० ट के सूट देतो. ये ांना  आपण १० ट के सूट देतो. इतरांना आपण ०५ 
ट के सूट देतो. ती सामा यकराची सूट तर  कमान या लोकांना िमळ व यासाठ  तु ह  
या मुदतीम ये वाढ करावी. दुसर गो  अशी क  मा या वॉडाम ये कारवाई कर त 

असताना आपण बाहेरगावी जा या या आधी या ठकाणी राऊत मॅडम सु दा बसले या 
आहेत. मी तु हाला वनंती क न सांिगतले होते क  आयु  साहेब १८-१८ वष २०-२० वष 
ह  मंडळ  ितथ ं यवसाय कर त आहेत आ ण आज यवसाय करताना तु ह  या टप-या 
काढू नका, तोडू नका, यावेळेस तु ह  ऐकले नाह . तु ह  यावेळेला सांिगतले क  चज 
ऑफ हव मी काढणार. आज संततुकारामनगर भाजीमंडईम ये जे तु ह  तीन गाळयांची 
परवानगी दलेली आहे या तीन गाळयांचे चज ऑफ हवच चज झालेल आहे.  तो 
कुणा या परवानगीने केलाय. तु ह  यांना मा यता दलीय. याला भूिम जंदगीने 
मा यता दलीय. या ठकाणी खाल या बाजूला भाजीमंडईम ये रे टॉरंटचे आर ण होते.  
ते रे टॉरंट काढून तु ह  या ठकाणी तीन शॉप अलॉट केलेले आहेत. कोण या िनयमाने 
केलेत, कोणाला दलेत, कसे दलेत. याला काय धोरण आहे. हणजे चज ऑफ हव 
तु ह  क  शकता चज ऑफ हव टपर धारक क  शकत नाह , गर ब क  शकत नाह . 
जे तु ह  क  शकता ते सामा य माणूस क  शकत नाह . काय आदश ठेवणार तु ह  
यां यासमोर. तु हाला वचारल होत परवानगी घेऊन केलय हे. तो मागासवग य गर ब  

गंगावणे, तो फाळके, आवडे हया लोकां या तु ह  एका दवसात १८ वषापासून या टप-या 
काढून टाक या. मी तु हाला वत: वनंती केली, साहेब, याच लायसे स आहे तर 
तु ह  हणाला आदेश दाखवा. आता कशाला आदेश पा हजे, क  तु ह  कशा प दतीने 
हया परवान या द या. बाक या या बेकायदेशीर टप-या आहेत या काढा हटल तर 
या काढत नाह त. मग महापािलकेने चुकायच का, महापािलकेने चुक च काम करायच 

का. मग नागर कांना आ ह  काय बोलाव.मा. आयु  साहेब, अशा प दतीने वागण ंअसेल 
तर  इथ काह  लोक हणतील आता क  भारतीय जनता पाट  असं क  नका तसं क  
नका हणते. परंत ुमाझ हणण अस आहे आयु  साहेब अशा प दतीने कोणता पण 
िनणय होता कामा नाह . आज स ाधा-यांना माझी वनंती आहे ठ क आहे जे नगरसेवक 
आहेत, ते या या प ा या स ाधा-यांचा उदो उदो करतील. केले पा हजे तो यांचा धम 
आहे. परंत ुनागर कांना जे आ ासन दले आहे याची पुतता मा  आपण करावी,  यांची 
फसवणूक होणार नाह  याची द ता आपण यावी अशा कारची वनंती करतो. ध यवाद.  
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मा. एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह दोन वेळा 
उभा रा हलो दो ह  वेळेला बसलो. खरतर राहुलदादा मी अिभनंदन कर न तुमच.ं एक 

तासाचा िनयमाने वेळ असताना, साडेतीन-चार तास, या वषयांवर आपण चचा करतोय. 

खरतर योगेशभा चे मी द ाकाका वरोधी प नेता झा यानंतरचे आ मक भाषण ऐकले. 

यांना या शहरामध या लोकांची िचंता आहे. यांनी या पोटितडक ने गे या १५-२० 
वषापुव चा इितहास या ठकाणी सगळयांसमोर सांिगतला. द ाकाका मला आता बोलू  
दया ना. द ाकाका तुमचा आवाज तर आ ह  दाबला नाह  ना. जेवढा वेळ तु हाला 
बोलायच होत तेवढा वेळ तु हाला मा. महापौरांनी बोल याची संधी दली. आता आमचा 
नका दाब,ू आता बोल ूदया.  आ ण खर तर सगळया वशेषत: अनिधकृत बांधकामां या 
संदभाम ये कती बांधकामे आहेत, या या व यांनी भाऊसाहेब भोईरांनी खूप चांगल 

बोलल.ं अ जत ग हाणनी चांगल भाषण केले. सचीन भोसलेने तर आम यावर टका 
केली. यांच ं हणण ामा णकपणान होत क  आ ह  पेढे वाटले नाह  पा हजे. साखर 
वाटली नाह  पा हजे. खरतर पंपर  िचंचवड या शहराला हणजे द ाकाका बोलता बोलता 
तुम या मनाम ये अनिधकृत बांधकामा या संदभाम ये आप या पाट ची भूिमका काय 

आहे, हे खरतर रा वाद  कॉ ेसने आ ण िशवसेनेने एकदा ठर वले पा हजे. आमची 
भूिमका काय आहे. अनिधकृत बांधकामे िनयिमत करण े ह  तुमची भूिमका आहे. 
शा तीकरा या संदभात खरतर हे सगळे जुने वषय आहेत. हणजे िसमाताई यावेळेस 

बोलत हो या हे खर आहे. या शहराम ये अनिधकृत बांधकामा या वरोधामधल आंदोलन 
करायला नामदेव ढाके आ ह  सवजण होतो, िशवसेनेवाले खूप नंतर उतरले. नंतर हणजे 
हे आता आता दोन-तीन वषापुव  लोकसभा, वधानसभे या िनवडणुक या अगोदर 
यामुळे हा इितहास आहे. खरतर या गो ीं या संदभात मी सभागृहाला एवढंच सांगेन या 

शहराम ये अनेक बांधकामे हणजे १,७५,००० बांधकामे असेल स वादोन लाख बांधकामे 

असतील ७५,००० असतील जी काह  सं या राहुलदादा तु हाला दली. खरतर मी 
ल मणभाऊंचा वशेष उ लेख केला आहे. खरतर हे यासपीठ आहे ते ल मणभाऊंच 

सभागृह नाह य. तर मी एवढच सांगेन ल ात ठेवा कुणी तर  सांिगतल क  एखादा  नेता 
आम या प ात होता आ ण यावेळेस यांनी केले. खरतर एक गो  आप या सगळयांनी 
मनाम ये धरली पा हजे ती खर  आहे. हणजे रा वाद शी संल न असून सु दा या 
शहरामध या लोकांची बांधकामे िनयिमत होत नाह त हणून स ेवर पाणी फेरणारा तो 
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आमदार होता हे ल ात ठेवा आ ण हे आपण वसरतोय. गे या १५ वषापासूनचा 
अनिधकृत बांधकामाचा वषय या शहराम ये आहे. कुठ या राजक य ने यांना वाटले, 
कॉ ेसला वाटल,ं रा वाद  कॉ ेसला वाटल.ं क  हा  सुटला पा हजे. या ाच वेळोवेळ   

िनवडणुक या काळाम ये राजकारण कर याचे काम खरतर आता आमची स ा आली.  
२०१४ ला क ात आ ण रा यात आमची स ा आली. महापािलकेम ये माग या वष  

आमची स ा आली. १५ वष रा याम ये तु ह  स ेम ये आहात. खोट  आ ासने कोणी 
दली. आठवा ती मागची िनवडणूक. मला आठवतय क  मी खूप लहान कायकता होतो. 
एका वधानसभे या िनवडणुक या काळाम ये मी सांगतो ना तु हाला. खोटा जीआर 
रा वाद या ने यांनी खोटा जीआर वाटला. 
[ सभागृहाम ये  ग धळ ]  

मा. एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर 
तुम या सवाचे भाषण मी शांतपण ेऐकले. शा तीकरा या संदभाम ये राहुलदादा तु ह  

बोलले, योगेश बहल बोलले.  शा तीकराचा िनणय सु दा भारतीय जनता पाट ने केला.  हे 
ल ात ठेवा. हे या सभागृहा या मा यमातून लोकांना सांग याची गरज आहे. एक गो  

ल ात ठेवा.    
[ सभागृहाम ये  ग धळ ]  

मा. महापौर - प नेते वषयावरती बोला.   
[ सभागृहाम ये  ग धळ ]  

मा. महापौर -   वषय मांक ४ वाचावा. 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- १९१        वषय मांक- ४ 
दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु    

    संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
             .झोिनपु/ था/का व/२२५/२०१८ द.१०/४/२०१८ 
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९३ द.२५/०४/२०१८  
          ३) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६२८ द. २/०५/२०१८ 

    झोिनप ु वभागामधील जी वकासकामे चालू आहेत कंवा पुण झाली आहेत, 
यासाठ  द.३१/०३/२०१८ पुव  बलाची र कम देता येणे श य नाह  अशा ठेकेदारांना 
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अंदाजप क य र कम तातड ने उपल ध क न बले अदायगी कर याची यव था कर यात 

यावी अशी सूचना मा.आयु  प.ंिचं. मनपा यांनी द.३१/०३/२०१८ चे प  

. था/लेखा/७/का व/२५३/१८ अ वये केली आहे. यास अनुस न झोिनप ु थाप य 

वभागाकड ल वग करण करणे बाबतची तावात नमुद केलेली वकास कामे समायो जत 

क न, सन २०१८-१९ चे अंदाजप कातील संबंिधत लेखािशषाम ये वाढ/घट क न सुधार त 

तरतुद करणेस मा यता देणेत येत आहे.       

(भांडवली वाढ/घट र. .१७,९०,६७३/-) (महसुली वाढ/घट र. .३१,७५,५३१/-)   
मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        ------ 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पढु ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- १९२        वषय मांक- ५ 

दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु    
         संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                  .लेखा/६/का व/५०३२/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९५ द.२५/०४/२०१८    

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ह या े य कायालयाकड ल काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे. तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा समावेश 
इतर भागांम ये झालेला आहे. यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह . अशा 
कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर बलांची 
अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/ मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष 
योजना/ प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले माणे र. .४,२८,६६,४७२/- 
(अ र  र. .चार कोट  अ ठावीस लाख सहास  हजार चारशे बाह र फ ) वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        ------ 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- १९३        वषय मांक- ६ 
दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु    
 

    संदभ–  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
              .लेखा/६/का व/५०३४/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९६ द.२५/०४/२०१८    

सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल जलिन:सारण इ, ह े य 
कायालयाकड ल काह  कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग 
रचनेमुळे काह  कामांचा समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे. यामुळे या 
कामांवर तरतूद झालेली नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत 
अदायगी होऊ शकलेली नाह .  तावात नमुद केले माणे वभागाअंतगत 
र. .१२,००,०००/- (अ र  र. . बारा लाख फ ) वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        ------ 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 



81 
 
ठराव मांक- १९४        वषय मांक- ७ 

दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु   
          संदभ–  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  

                   .लेखा/६/का व/५०३१/२०१८ द.११/०४/२०१८ 
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९७ द.२५/०४/२०१८    

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ग  या े य कायालयाकड ल  काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे. तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे. यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
नाह . अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह . सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले माणे 
र. .७३,२६,०००/- (अ र  र. . याह र लाख स वीस हजार फ )  वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        ------ 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- १९५        वषय मांक- ८ 
दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु   

         संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                 .लेखा/६/का व/५०२९/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९८ द.२५/०४/२०१८    

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल फ  या े य कायालयाकड ल काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  
कामांचा समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद 
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झालेली नाह . अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह . सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले माणे 
र. .५,०८,३९,५९०/- (अ र  र. .पाच कोट  आठ लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे 
न वद फ ) वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, यावेळेला बजेटची िमट ंग चालू होती यावेळेला 
आ ह  तु हांला सांगत होतो क  भागाम ये हा ॉ लेम झालेला आहे.  
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        ------ 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
          वषय मांक- ९ 
दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु   

 

     संदभ–  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
               .लेखा/६/का व/५०३०/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९९ द.२५/०४/२०१८    

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल इ  या े य कायालयाकड ल  काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  
कामांचा समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद 
झालेली नाह . अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह . सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले माणे 
र. .२,२६,७१,०००/- (अ र  र. . दोन कोट  स वीस लाख ए काह र हजार फ ) 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- भाग . २८ 
पंपळे सौदागर म ये नाग रक व तीम ये मोठया माणावर वाढ होत आहे. यामुळे 
खालील नमुद केले या वकास कामे नाग रकां या सोयी या ीने करणे गरजेची 
आहेत. तथा प खालील वकास कामांना सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात असलेली 
अंदाजपञक य र कम अपुर  पडत आहे. तर  सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकातील 
खालील कामांना वाढ व अंदाजपञक य र कम िमळणेस मा यता देणेत यावी. 
अनु. . कामाचे नाव  पान /अनु. . अंदाजपञक य 

र कम 
आव यक 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ भाग . २८ पंपळे सौदागर 
मधील आर ण . ३६७ अ 
खेळाचे मैदान वकसीत 
करणे.   

३५/११९ ३०,००,००० ७,५०,००,००० 

२ भाग . २८ पंपळे सौदागर 
मधील आर ण . ३६२ 
खेळाचे मैदान वकसीत करणे 
व िश प वॉल तयार करणे.    

३५/१२२ ३०,००,००० ६,००,००,००० 

 

तसेच थाप य “इ” भागमधील सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजपञकाम ये नाव 
समा व  क न शासक य मा यता व तरतूद वग करणास मा यता दे यात यावी.   
अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष  अंदाजपञक य 
र कम 

पानांक अ. . सन २०१८-
१९ ची मुळ 
तरतूद 

वाढ करावयाचे 
तरतूद 

घ
ट 
क
रा
व
या
ची
 
त
र
तू
द 

सन २०१८-१९ 
चा सुधार त 
अंदाज 
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१ भाग . 

४ दघी-
बोपखेल 
मधील 
आय.टु.आर
अंतगत 
ता यात 
आले या 
जागेत 
बहुउद देशी
य इमारत 
बांधणे व 
जागा 
वकिसत 
करणे.    

वशेष 
योजना  

५,००,००,००० नवीन 
काम 

न वन 
काम  

० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

२ वॉड .४ 
दघी 
येथील 
आर ण 
. २/१२२ 

म ये शाळा 
इमारत 
बांधणे.  

वशेष 
योजना  

५,००,००,००० ५३ ६१ ५,००,००० ९५,००,००० ० १,००,००,००० 

३ भाग .४ 
बोपखेल 
गणेशनगर 
CME 
िभंती या 
कडेचा 
१२.०० मी. 
र ता 
वकिसत 
करणे.    

वशेष 
योजना  

२,००,००,००० २७ १९४ ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

४ भाग . 
४ बोपखेल 
गावातील 
मशान 

वशेष 
योजना  

३,००,००,००० २७ १९४ ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 
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भूमीजवळ
ल १२.०० 
मी/२४.०० 
मी.र ता 
वकिसत 
करणे.   

५ भाग . 
४ रामनगर 
बोपखेल 
येथील 
नाला 
पाईपलाईन 
टाकून 
बंद त 
करणे. 

वशेष 
योजना  

२,००,००,००० २७ १९५ ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

 एकूण     ५,००,००० ४,९५,००,००० ० ५,००,००,००० 

तर  वर नमूद केले या सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात काम समा व  
करणेचा व तरतुद वग करणा या तावास मा यता देणेत यावी. तसेच 
वग करणा दारे वाढ व यात आले या र कमां या कामांना व वाढ व र कमे इतक  
वाढ व शासक य मा यता देणेत यावी.  

मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक- १९६        वषय मांक- ९ 
दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु   

   संदभ–  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
             .लेखा/६/का व/५०३०/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२५९९ द.२५/०४/२०१८    

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल इ  या े य कायालयाकड ल  काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा 
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समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे. यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह . 
अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर 
बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष 
योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले माणे र. .२,२६,७१,०००/- (अ र  
र. . दोन कोट  स वीस लाख ए काह र हजार फ ) वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच भाग . २८ पंपळे सौदागर म ये नाग रक व तीम ये 
मोठया माणावर वाढ होत आहे. यामुळे खालील नमुद केले या वकास कामे 
नाग रकां या सोयी या ीने करणे गरजेची आहेत. तथा प  खालील वकास कामांना 
सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात असलेली अंदाजपञक य र कम अपुर  पडत आहे. 
तर  सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकातील खालील कामांना वाढ व अंदाजपञक य 
र कम िमळणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनु. . कामाचे नाव  पान /अनु. . अंदाजपञक य 
र कम 

आव यक 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ भाग . २८ पंपळे सौदागर 
मधील आर ण . ३६७ अ 
खेळाचे मैदान वकसीत 
करणे.   

३५/११९ ३०,००,००० ७,५०,००,००० 

२ भाग . २८ पंपळे सौदागर 
मधील आर ण . ३६२ 
खेळाचे मैदान वकसीत करणे 
व िश प वॉल तयार करणे.    

३५/१२२ ३०,००,००० ६,००,००,००० 

थाप य “इ” भागमधील सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजपञकाम ये नाव समा व  
क न शासक य मा यता व तरतूद वग करणास मा यता दे यात येत आहे.   
अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष  अंदाजपञक य 
र कम 

पानांक अ. . सन २०१८-
१९ ची मुळ 
तरतूद 

वाढ करावयाचे 
तरतूद 

घ
ट 
क
रा
व
या
ची

सन २०१८-१९ 
चा सुधार त 
अंदाज 
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त
र
तू
द 

१ भाग . 
४ दघी-
बोपखेल 
मधील 
आय.टु.आर
अंतगत 
ता यात 
आले या 
जागेत 
बहुउद देशी
य इमारत 
बांधणे व 
जागा 
वकिसत 
करणे.    

वशेष 
योजना  

५,००,००,००० नवीन 
काम 

न वन 
काम  

० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

२ वॉड .४ 
दघी 
येथील 
आर ण 
. २/१२२ 

म ये शाळा 
इमारत 
बांधणे.  

वशेष 
योजना  

५,००,००,००० ५३ ६१ ५,००,००० ९५,००,००० ० १,००,००,००० 

३ भाग .४ 
बोपखेल 
गणेशनगर 
CME 
िभंती या 
कडेचा 
१२.०० मी. 
र ता 
वकिसत 

वशेष 
योजना  

२,००,००,००० २७ १९४ ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 
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करणे.    

४ भाग . 
४ बोपखेल 
गावातील 
मशान 

भूमीजवळ
ल १२.०० 
मी/२४.०० 
मी.र ता 
वकिसत 
करणे.   

वशेष 
योजना  

३,००,००,००० २७ १९४ ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

५ भाग . 
४ रामनगर 
बोपखेल 
येथील 
नाला 
पाईपलाईन 
टाकून 
बंद त 
करणे. 

वशेष 
योजना  

२,००,००,००० २७ १९५ ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

 एकूण     ५,००,००० ४,९५,००,००० ० ५,००,००,००० 

 

तर  वर नमूद केले या सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात काम समा व  
करणेचा व तरतुद वग करणा या तावास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
वग करणा दारे वाढ व यात आले या र कमां या कामांना व वाढ व र कमे इतक  
वाढ व शासक य मा यता देणेत येत आहे.   

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

        ------ 
[ सभागृहाम ये  ग धळ ]  
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मा. द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह तु ह  

सगळे  वषय मंजुर के यानंतर काय बोलणार आ ह . काय बोलणार सांगा ना आ ह . 

काय चचा करणार आ ह . तु ह  सगळे वषय मंजुर केले तर काय चचा करणार आ ह . 

तु हाला घाई झाली का. महापौर साहेब आप याला पुढे आणखी एक द ड वष र वे ट 
करणार आहे. तु ह  रहा अजुन. तु हाला घाई झाली आहे का. कशाला घाई करताय. 

बघाना काय चाललय. यांनी काय वाचल ते कळतय का. 
मा.महापौर-  पुढ ल वषयावर चचा करा.   
[ सभागृहाम ये  ग धळ ]  

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- १९७        वषय मांक- १० 
दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु   
  

          संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                   .लेखा/६/का व/५०२८/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०० द.२५/०४/२०१८    

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ड या े य कायालयाकड ल काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  
कामांचा समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे. यामुळे या कामांवर तरतूद 
झालेली नाह . अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह . सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातनू तावात नमुद माणे  
र. .२,९७,७६,३१४/-  (अ र  र. . दोन कोट  स या णव लाख शहा र हजार तीनशे 
चौदा फ ) वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.ल मण उंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर-  द ा काका तु हांला बोलायच का, कोणाला बोलायच का. 

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

        ------ 
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव  
                   मांडतो. 
ठराव मांक- १९८        वषय मांक- ११ 
दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु   
 

           संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                    .लेखा/६/का व/५०२७/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 
                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०१ द.२५/०४/२०१८    
 

      शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल क या े य कायालयाकड ल काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह .  
अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह .  सदर 
बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले माणे 
र. .३,८८,९८,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  आ याऐंशी लाख अ या णव हजार फ ) 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.ल मण उंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह सन 

२०१७-१८ म ये व वध हणजे सवच भागांचे या ठेकेदारांना बले अदा करावयाची 
होती या संदभात हा वषय आप यापढेु आलेला आहे. महापौर साहेब, मी फ  फ 
भागा या संदभात आता बोलतो. महापौर साहेब, स या भाग जर का पा हला तर 
भागाची रचना जर पा हली तर ती खूप मोठया माणात आहे. सुरवातीचे प हले एक वष  

कमीत कमी पाच ते सहा म हने कोणतेह  काम आप या हाताम ये न हते. आ ण 

या यानंतर काम हाताम ये आ यानंतर असं आम या िनदशनास आले क  भाग रचना  
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या भागातून आ ह  सव नगरसद य िनवडून आलो आहोत प हली जी भाग रचना 

होती सन २०१२ ची जर पा हली गेली तर दोन वॉड िमळून एक वॉड होता. आ ण आता 
जर का पा हले तर चार वॉड िमळून एक वॉड केलेला आहे. आ ण संबंिधत जे कोणी 
ठेकेदार असतील े नेजचा असेल, थाप य वभागाचा असेल,  उदा. एकच ठेकेदार जर 
ववीध वभागाला दला आ ण यानी जर का दोन-दोन तीन-तीन चार-चार कामे  जर 
का घेतली तर मग एक ठेकेदार पुण भागाम ये वापरावा लागतो आ ण तोपयत टाईम 

िनघालेला असतो, गेलेला असतो. यावेळेस एखाद  पाईपलाईन टाकावयाची असती 
यावेळेस आम या व वध लोकांची मागणी आलेली असती क  आम याकडे पण 

वेगवेगळया लाई स  चज कराय या  आहेत. परंत ुतो ठेकेदार आ हाला वेळोवेळ  सांगत 

असतो क  आम याकडचे एक काम चाल ूआहे, दुसरं काम आ ह  क च शकत नाह . हे 
जर का पाहायला गेल तर थाप य वभागाकडून पण आ हाला पाह यात आलेल आहे 
क  एकच ठेकेदारानी हे चार-चार टडर भरलेली आहेत. ते ८०-८०, ९०-९०, ते ५० 
लाखापयतचे टडस आ ण एक-एक काम कर त तो पुढे चाललेला आहे. यामुळे तो एकह  

काम यव थत न के यामुळे आम या भागातील नागर क नाराज झालेले आहेत. 

खरतर एवढा मोठा भाग असताना महापौर साहेब, आयु  साहेब मी तु हांला न  

वनंती करतो क  जो कोणी टडर भरणार आहे याला एक कंवा दोन टडर दे यात यावेत. 

जेणेक न पुढचे जे कोणी लोक असतील यांना पण कामे िमळतील. आ ण लोक 

ितिनधींची  कामे वेळोवेळ   झाली पा हजेत.  जर एकाच य ला  सहा-सहा, सात-सात 

टडर गेले कंवा चार-चार टडर जर का गेले तर तो य  यव थतपण काम कर त 

नाह  आ ण लोकांची मागणी मोठया माणात अस यामुळे आ ण भाग मोठा 
अस यामुळे ह  कामे वेळेवर होत नाह त. याची महापौर साहेब तु ह  दखल यावी  
जेणेक न आता स वावष उलटून गेले आहे. भांगाम ये सवसामा य नागर कांचे खूप 
मोठया माणात नैरा याचे वातावरण आहे. आ ण ते नैरा याचे वातावरण ते ठेकेदार 
मंडळ  आम यावर करतात, ठेकेदार यव थत पणे  काम कर त नाह त. जेणेक न सव 
सामा य नागर कांची कामे होताना दसत नाह त. मा. आयु  साहेब मी तु हाला एवढ   

वनंती करतो क  येथून पुढे े नेज वभाग असेल, थाप य वभाग असेल, येक 

ठेकेदाराला वेगवेगळया प दतीची कामे दे यात यावीत क  जेणेक न सवाची कामे होतील. 

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

        ------ 
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- १९९        वषय मांक- १२ 
दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु   
 

           संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                    .लेखा/६/का व/५०२५/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 
                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०२ द.२५/०४/२०१८    
 

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल अ या े य कायालयाकड ल काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  
कामांचा समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद 
झालेली नाह .  अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ 
शकलेली नाह .  सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले माणे 
र. .१,८१,४७,०००/- (अ र  र. . एक कोट  ए याऐंशी लाख स ेचाळ स हजार फ ) 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        ------ 
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मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- २००        वषय मांक- १३ 
दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु  

      संदभ–  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                .लेखा/६/का व/५०२६/२०१८ द.१७/०४/२०१८ 
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०३ द.२५/०४/२०१८     

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल ब या े य कायालयाकड ल  काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे.  तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे.  यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
नाह . अशा कामां या बलांची द.३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह . सदर बलाचंी अदायगी करणे आव यक आहे. भाग/मु यालयातील 
भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातून तावात नमुद केले माणे 
र. .१,४०,९८,०००/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख आ या णव हजार फ ) 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        ------ 
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
          वषय मांक- १४ 
दनांक – २२.६.२०१८        वभाग – मा.आयु  

       संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                .लेखा/६/का व/५०३३/२०१८ द.१७/०४/२०१८  
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०४ द.२५/०४/२०१८  
    

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल थाप य उ ान  वभागाचे काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे. अशा कामां या द. ३१/०३/२०१८ पयत बलांची 
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अदायगी होऊ शकलेली नाह . सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भांडवली  
अंदाजप कातून तावात नमुद केले माणे र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस लाख 
फ ) वभागांतगत वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा. द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर 
महापौर साहेब ४ ते १४ वग करणाचे हे सव वषय आपण आणलेले आहेत. हे वग करण 

कर त असताना यावेळेस आपले २०१६-१७ चे बजेट होत  होते. या काळाम ये आ ह  

आप याला ओरडून ओरडून सांगत होतो. यावेळेस बजेटम ये चचा केली असती तर ह  
वेळ आली नसती. आता जे वग करण मागची बले देणे-घेणे काय, आता जे वषय 

आलेले आहेत. महापौर साहेब, या वषयाची ह  नामु क  आप यासमोर आली नसती. 
महापौर साहेब, मला एक सांगा सभागृहा या वतीने कंवा मा या वतीने शहर अिभयंता, 
आयु  साहेब यांना एक स लागार नेम याची गरज पडली आहे असे दसतय. या 
सगळया वषयांकडे बघून खरतर हे िन य काम कंवा आ हाला हे बजेट बन वता आले 

नाह , हणून ह  वेळ आप यावर ओढावलेली आहे काय असे मला तर  वाटत आहे साहेब. 
हे अनेक कामांना आतापयत वग करण लेखा वभागामाफत करणेत येते. व वध वकास 
कामां यासाठ  तरतुद  येतात. अ यथा या वकास कामांचे िनयोजन करता येत नाह .   

आथ क वषाम ये वकास कामावर खच केला जातो. िनयोजनाम ये वकास कामे केली 
असता परंत ुमाहे मे २०१८ या सवसाधारण सभेम ये त बल १० वषय हे वग करणाचे 

आपण आणलेले आहेत. कामांसाठ  तरतुद  करण,े वग करण,े कंवा आता या उपसूचना 
येक दले या आहेत या उपसूचना काय कोणा या वॉडातून, कोणा या भागातून, 

कोणाची पळवली, कोणाची ठेवली आहे मला वाटत नगरसेवकांना खरच माह त नसाव.ं 
अ य वभागातून कोणा या वॉडात न क  नेलेले आहेत कंवा मागची बले दयायची 
थांब वलेली आहेत. महापौर साहेब, हे सगळ अनभी  आहे हणून मला वाटत क  

इथूनपुढे जर बजेट नीट चालवावयाचे असेल तर आदरणीय आयु ांना आ ण शहर 
अिभयंताना एक स लागार जर चांगला दला तर मला वाटत ह  गडबड परत बजेटम ये 

होणार नाह  अस मला वाटत. हे हो याचे कारण मला समजल नाह  का झाल.ं हे बजेट 
एवढ मागेपुढे जायच पुढचा वषय सगळा बजेटचाच आहे. काल वन के खाली वषय 
आयु  नसताना दाखल केले आहेत हे सु दा वग करणाचेच आहेत. २५८ कोट  पये 



95 
 
वग करण. हयाचा अथ न क च आपला िन काळजीपणा, आप यावर आलेले खापर 
अिधकार  आप यावरच फोडतात अस मला वाटतय. हणून आमची वनंती आहे क  

येथून पुढे तर  लोकांना सवय लागलेली आहे. आता आम या ने यांनी जे काय काय 

रा य आ ण क ाचे भाषण ेकरायचे काम आमचे नेते करतात. पण इथ हे सांगत नाह त 

क  इथ आ ह  सगळे चुकलोय हणून आ ह  सभागृहाम ये हे आलेलो आहे. एकदा 
बजेटला मंजुर  द यानंतर आ ह  आम या काळाम ये एखाद  उपसूचना जर जोडली तर 
ठणाठणा सभागृहा बोलायचे, पार पेपरम ये बात या याय या इथ तर कती ह  चाललेल 

आहे. इथ ह  अशा कारची सवय लागलेली आहे लोकांना. हणून माझी वनंती आहे 
आयु  साहेब, आपण आपले अिधकार  आप याकडून काय चूक झाली आहे मला काय 

कळायला तयार नाह . आपले ीकर परदेशी साहेबांचे आ हाला दवस आठवतात. कधीह  

कुठ या पेपरवर असा गोलमाल करायचा अशी हंमत न हती कुठ या अिधका-याची. 
आता सगळा ढसाळ कारभार चालला आहे, खालीपासून वरपयत चाललेला आहे. मगाशी  
खूप बोलत होता. खूप भाविनक झाला होतात. हे बजेटचे वषय आणताना खरतर हे 
अिधका-यांना स  करा, ताक द दया. असे वषय यव थत आणावेत अशी आप याला 
वनंती करतो साहेब. येथून पुढे ह  नामु क  आप या भाजपा सरकारवर येऊ नये अशी 
मी आम या रा वाद  कॉ े या वतीने  आप याला वनंती करतो.  
मा. राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह ८ ते १०  
वषय होते. या भागात या ठेकेदारांना पैसे देता आले नाह त. नवीन कामे झाले नाह त. 

लांडेसाहेब १५ वा वषय पण तोच आहे का. जरा लेर फ केशन दया ना आ हाला.  
तु हाला का गरज पडली. बजेट करताना तुमच ेल  न हते का. आ ह  तर तुम या 
बजेटचे एवढे कौतुक केले. मला वाटत आप याला अवॉडच िमळाला असेल या वषयाच.  

यानंतर ह  गरज पडती तर का पडती हयाची आ हाला जरा मा हती दया ना. १५ वा 
वषय पण तसाच आहे ितथ ं पण तु ह  हणताय १५० कोट  पये ठेकेदारांची बले 

आहेत. महापौर साहेब, आयु  साहेब बजेट करताना अिधकार  यांचे ल  न हते का. 
यां यावर तुमचा कं ोल न हता का. आ हाला तर कुणी वचारलेच नाह . क  तुम याकडे 

काय काम करायचीत, काय नाह त. तर मला वाटल हड कर साहेब तु ह  ह  था बंद 
पाडली आहे. ितिनधींनी महापािलकेत कुठ या भाग अिधका-यांकडून बजेट यायच 

आ ण क न मोकळ हायच. वाकडला काम आहेत, आ ह  आपलं माग लागून, माग 
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लागून वचारायच अंबादास च हाण यांना वचारायच, राजन पाट ल यांना आ ह  

वचारायच. तु हांला स ाधा-यांना या दवशी वचारल असंल. आ हाला यां या मागे 

लागूनच वचारायला लागत क  हे करा ते करा. हंजवड या पुलासाठ  तर आ ह  
चेअरमन या कती मागे लागलो. आयु ांनी मदत केली. पण याची गरज का पडली याचा 
खुलासा लांडे साहेब तु ह  सांगा. याचा अथ बजेट करताना तु ह  स म न हते. तु हाला 
घाईघाईत बजेट करायच होत.ं कोण माग लागल होत.ं हेच आ हाला काय कळायला 
तयार नाह . कारण ह  वेळ आली. आता आ ह  पाह ल चेअरमन यांनी दोनदा बजेट 
मांडल. महापािलकेच ं रेकॉड झालं महापािलके या इितहासातल. पण यावेळेला लांडे 
साहेबांना हे आ हाला अपे त न हत ेक  असे वषय परत परत येतील परंत ु हे वषय 

तसेच पुढचे वषय आहेत ३०० कोट चे. मला वाटत ५०० ते ६०० कोट ंचा पाऊस पडला 
आहे. बरोबर आहे ना सभागृहातच पैशांचा पाऊस पडतोय. बाहेर कुठे पडतोय. शहरातील 

नागर कांची कामे झाली पा हजेत. पैसे दले गेले पा हजेत. महापािलकेची प र थती 
अ यंत चांगली आहे. परंत ुबजेट करताना कुठेतर  आपला कं ोल न हता हे या यातून 

िस द होते. महापौर साहेब लांडे साहेबांना सांगा याबाबतीत खुलासा करावा. 
मा. महापौर - लांडे साहेब यांनी याबाबतीत खुलासा करावा. 
मा.राजेश लांडे (मु यलेखापाल) - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह 
वषय ५ ते १५ हे लेखा वभागामाफत ठेव यात आलेले आहेत. वषय ४ हा झोिनप ु
माफत ठेव यात आलेला आहे. वषय ५ ते १५ ची एकूण र कम १७७ कोट  २८ लाखाची 
आहे वग करणाची. यातल य  वग करण केवळ २७ कोट  २८ लाखाचे आहे. आ ण  

कलाटे साहेबांनी जी वचारणा केलेली आहे तो वषय १५ हा वग करणाचा नसून तरतूद 
वाढवावयाचा वषय आहे. सन २०१६-१७ म ये अनामत ठेवी अनामत र कम  

कं ाटदाराकडून आपण कं ाट देताना सुर ा ठेव हणून घे यात येते.  या सुर ा ठेवीची  
२०१६-१७ ची जी र कम होती ती सुमारे १५० कोट पे ा कमी होती, जवळपास १२५ कोट  

होती. याअनुषंगाने मुळ बजेटम ये सन २०१७-१८ म ये १५० कोट ची तरतूद कर यात 

आली होती. परंत ुसुधार त अंदाजप का या वेळ  माहे न हेबरपयत ह  र कम कमी 
पडणार या अंदाजाने याम ये १०० कोट ची वाढ क न अनामत र कम ह  २५० कोट  

कर यात आली. परंत ु यावेळेस मा. थायी सिमतीम ये सुधार त अंदाजप क हे २० 
फे ुवार ला सादर कर यात आले. यावेळेस पयत सुमारे २४९ कोट  पये खच होऊन 
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गेले होते. हणून िन वदा या बंद पडू नये. िन वदा या ह  अ याहत सुरळ तपण े

सु  रहावी. यासाठ  अनामत रकमे या लेखािशषाम ये १५० कोट  पयाची वाढ कर यात 

आली. ह  जी वाढ आहे अनामत लेखािशषाची हे दु बेर  लेखािशष आहे या यात य ात 

कुठून रसीट येत नाह  कंवा कुठे पेमट जात नाह . कं ाटदाराची जी रसीट येते ती 
रसीट घे यासाठ  तरतूद करावी लागते. आ ण ती रसीट कं ाटदारालाच परत केली जाते.  

हणजे ती य ात  महापािलकेची रसीट रहात नाह . यामुळे हा १५० कोट चा ह  जी 
वाढ/घट आहे ती  नोशनल  झॅ शन आहे  ते य ातले वग करण नाह . उवर त जे 

वषय आहेत ते  व वध कायालयांम ये सुमारे २७ कोट  २८ लाखाचे वग करण आहेत. 

ती मा  य ात तावीत करणेत आलेली वग करण े आहेत. सुमारे ७ ते ८ 
कायालयाम ये माहे माच अखेर स व वध कारणांनी यांना देयके सादर करता आली 
नाह त. कामे वेळेवर पुण झाली नाह त. कंवा देयकांची रेकॉड ग होऊ शकलेल ंनाह . कंवा  
देयके तयार करता आली नाह त. वेगवेगळया कारणांमुळे वेगवेगळया वभागांना यांची 
देयके लेखा वभागाकडे दानासाठ  सादर करता आली नाह त. आ ण उरले यांना पुढ या 
२०१८-१९ या वषात तरतूद उपल ध नाह . कामतर पुण झाले, देयके आता तयार आहेत, 

परंत ु२०१८-१९ म ये तरतूद नाह . अशा देयकां या दानांसाठ  तरतूद करण ेगरजेच होते 

पण या वभागांनी इतर ठकाण या यावष  होणा-या बचतीमधूनच हा पैसा उपल ध 

क न दलेला आहे. हा इतर वभागाकडून कंवा इतर डपाटमटमधून कंवा द ुस-या 
कोणा या कामातून हा पैसा घेतलेला नाह . तो या या वभाग मुखाने यां या यां या 
वभागात या  कामामधून तो उपल ध क न दलेला आहे.  
मा. एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर 
वग करणा या वषयाम ये द ाकाका, राहुलदादा यांनी शंका उप थत के या हो या.  
मला अस वाटत क  लांडे साहेबानी तुमची मा हती दे याचा िन तच  य  केला आहे.  
द ाकाका थोडस ंतु हाला, तु ह  भाषण खूप चांगल करता. कधी कधी सभागृहाच ंल  

वेध याचा य  करता. तर मग ह  प र थती का आली. तर मागचे वरोधी प नेते 

आता आप या सभागृहाम ये आहेत. आदरनीय योगेशभाई मला अस वाटत क   परवा 
आपण यावेळेस सभा घेतली होती. यावेळेस सभे या सु वातीला सु दा िसमाता नी या 
वषयावर आपले मत य  केले होते. हया या अगोदार वग करणाचे वषय आपण 

माग यावष  सव नगरसेवक, सव पदािधकार  आपण या सभागृहाम ये होतो परंत ु
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वग करणाचा एकह  वषय या सभागृहाम ये आला न हता, येत न हता. योगेश भाई 
कोटाम ये गेले. कोटात गे या या नंतर आता वग करणाचे वषय मा. थायीमधून 

सगळेच वषय या सभागृहामधुनच आप याला मंजुर करावे लागतात. खरतर हे एका 
ीने आम यासाठ  जर  हे थोडस ासदायक असले तर  वग करणाचा सव अिधकार 

मला वाटत हा महासभेला आहे. यामुळे मला अस वाटत क  थोडासा द ाकाका तु ह  

जर अ यास केला असता तर हे सगळे, इथ वषय आणायला कारणीभूत तु ह  आहात, 

तुमची पाट  आहे.  
मा. महापौर - प नेते तु ह  वषयावरती बोला.   

मा. एकनाथ पवार - मी खरच बोलत आहे. आपण कोटात गेलो नसतो तर थायी 
सिमताला अिधकार रा हले असते.  सव या सव वषय जीबीसमोर आलेच नसते ना. मी 
खरच सांगतोय खोट नाह  बोलत. लांडे साहेब असतील, तु ह  असाल, लीगल अड हायजर 
असतील, योगेशभाई इथच आहेत. ह  खर  प र थती आहे ना. महापािलका सभेसमोर 
वग करणाचे सव वषय येणार आहेत. हे खर आहे क  तु ह  कोटात गेल.े खरतर या 
सभे या िनिम ाने आप याला पुढ या काळाम ये कुठलेह  सगळे वषय तरतूद चे या 
सभागृहाम ये मंजुर कराव ेलागणार आहेत. नामंजुर करावे लागणार आहेत हे जर  सव 
सद यांनी ल ात ठेवले तर मला वाटत खूप चांगल होईल. खूप खूप ध यवाद. पुढचा 
वषय या महापौर साहेब. 
मा. सुवणा बुड- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- भाग .३   
च-होली – मोशी येथील खालील वकास कामा या मुळ अंदाजप कातील मुळ य  
काम करतेवेळेस झाले या पर माणातील बदलामुळे ( Scope Variation ) सदर कामास 
सुधार त शास कय मा यता देणेत यावी. तसेच सदर कामातील व ुत वषयक 
जलिन:सारण, पाणीपुरवठा कामातील बचती मधून थाप य वषयक कामे करणेचा 

तावास सुधार त शास कय मा यता देणेत यावी.  
१) भाग  ३ च-होली डूडूळगाव व येथील मशान भूमीची सुधारणा व थाप य 

वषयक कामे करणे.(िन वदा . ३०/४६/२०१७-१८)   
२) भाग  ७ च-होली, पठारे मळा, ड  वाय पाट ल कॉलेज वकास  
      आराख यातील ३० मी ं द या र याचे उव रत थाप य वषयक कामे करणे.  
      (िन वदा . ३०/६४/२०१७-१८) 
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३) . . ७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  ते च-होली गाव र ता 

वकिसत  करणे. (िन वदा . ६६/०१/२०१६-१७) 
४) च-होली ७ दाभाडेव ती ते च-होली गावठाण ३० मी. ड .पी. र ता वकिसत 

करणे.(िन वदा . ६६/०४/२०१६-१७) 
५) पुणे आळंद  र यालगत स.न. ७८ येथील समुह िश पचे उवर त थाप य 

वषयक कामे करणे.(िन वदा . ८६/०१/२०१६-१७) 
६)  भाग . ६ डुडुळगाव गट नं.१८ व २४ मी वकास आराख यातील मोशी  
      आळंद  र ता माऊली नगर ते पुणे आळंद  र ता वकसीत करणे.(िन वदा .  
      ६६/०६/२०१७-१८) 
७) भाग  ७ च-होली बुडव ती मु य र ता ते सव न.८७ येथील वकास  
      आराख यातील १८ मी. र ता वकिसत करणे.(िन वदा . ५२ /०३/२०१७-१८) 
८)    भाग  ७ च-होली येथील पुण-े आळंद  र ता ते दाभाडे व ती येथील वकास  
      आराख यातील ३०/४५ मी ड  पी र ता वकिसत करणे. (ट पा २ ).(िन वदा  
      . ३०/२०/२०१७-१८)  
९) भाग . ७ च-होली येथील पुणे आळंद  र ता ते ताजणेमळा - काळजेवाड   
      -च-होली गाव वकास आराख यातील १८ मी र ता वकिसत करण.े (ट पा  
      २).(िन वदा . ३०/२८/२०१७-१८)  
१०) भाग  ७ च-होली मु य र ता दाभाडे व ती ते इं ायणी नद  पयतचा ४५  
      मी. ं द र ता सी. वक सह वकास आराख यानुसार वकिसत करणे.(िन वदा  
      .३०/३२/२०१७-१८) 
११)   भाग  ६ मोशी येथील गट  ५७ ते ६१ पयतचा १८ मी ड  पी र ता  
      वकिसत करणे.(िन वदा .४७/०१/२०१७-१८) 
१२)   भाग  ७ च-होली,द नगर (काळ िभंत र ता ) वकास आराख यातील र ता  
      १८ मी वकिसत करणे.(िन वदा . ५२/०२/२०१७-१८)  
१३) भाग  ७ च-होली येथील सव न.१०१३ ते ८ पयतचा १८ मी र ता वकिसत  
      करणे.( मशानभूमी कड ल र ता).(िन वदा .५२/०४/२०१७-१८) 
१४) भाग  ७ चो वसावाड  येथील सव न. १८६ ते वडमुखवाड  स.न ५५ येथील  
      १८ मी वकास आराख यातील र ता वकिसत करणे व पुणे आळंद  र ता ते  
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      स.  १ ते २५ येथील वकास आराख यातील र ता वकिसत करणे.(िन वदा  
      . ५२/०१/२०१७-१८) 
१५) भाग . ६ डुडुळगाव येथील सव . १३४ ते १८६ वकास आराख यातील   
      १८ मी. र ता वकसीत करणे. (िन वदा . ८४/०२/२०१७-१८) 
१६) . . ७ च-होली येथील हरामाता पुल, खडकवासला व ती ते ९० मी ड.पी. 

र ता वकिसत करणे.(िन वदा .६६ /०९/२०१७-१८) 
तर  वषयांक त कामाचा मुळ अंदाजप कातील प रनाम बदल (Scope 

Variation) व व ुत वषयक/जलिन:सारण/ पाणीपुरवठा कामातील बचतीमधुन 
थाप य वषयक कामे करणेस सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच भाग 
. ७ च-होली येथील ड .वाय.पाट ल कॉलेज समोर ल व ड िसट  जाणारा र ता आहे. 

सदर व ड िसट  म ये जवळपास २००० लोकांची व ती आहे सदर नाग रकांना 
जाणेक रता डांबर  र ता नस याने र ता करणेबाबत तेथील नाग रक वारंवार मागणी 
कर त आहेत. सदर र याची जागा नुकतीच मनपा या ता यात आली आहे. तथा प 
सदर र याचा समावेश अंदाजपञकात नाह . अंदाजपञकात कामाचा समावेश क न 

तुत काम करणेस बराच कालावधी लागू शकतो यामुळे सदर वाढ व काम भाग 
. ७ च-होली येथील स ह नं.४५८ ते स.नं. ४०४ (पठारे मळा) येथील १८ मी. 
वकास आराखडयातील र ता वकसीत करणे कामातून करणे आव यक आहे. सबब, 
सदर कामास सुधा रत शासक य मा यता व खचास मा यता देणेत यावी.  

 
अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष  पानांक अ. . सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

मुळ शासक य 
मा यता 

सुधार त शासक य  
मा यता 

१ भाग . ७   
च-होली येथील 
स ह नं. ४५८ ते 
स.नं.४०४ (पठारे 
मळा) येथील १८ 
मी. वकास 
आराखडयातील 
र ता वकसीत 
करणे.   

वशेष 
योजना  

२३ १०५ ७०००१००० १०००००००० २०००००००० 

 एकूण    ७०००१००० १०००००००० २०००००००० 
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 तर  वषयांक त कामातून ड.वाय.पाट ल कॉलेज समोर ल ाईड व ड िसट  कडे जाणा-या २४ मी. ड.पी.र ता वकसीत   
करणेसाठ  सुधार त शासक य मा यता व खचास मा यता देणेत यावी. 

 

 ब) तसेच थाप य इ भागातील सन २०१८-१९ या नवीन 
अंदाजपञकाम ये शासक य मा यता वाढवून देणेस मा यता देणेत यावी. 
अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष  पानांक अ. . सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

मुळ शासक य 
मा यता 

सुधार त शासक य  
मा यता 

१ भाग . ३ 
मोशी-आळंद  र ता  
ते डुडूळगाव 
गावठाणा पयतचा 
१८ मी. ड.पी.र ता 
वकसीत करणे.   

वशेष 
योजना  

२७  १८३ ५०००००० १५००००००० ३०००००००० 

 सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी.  

 

तसेच थाप य इ भागामधील सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजप काम ये 
नाव समा व  क न  शासक य मा यता देणेत यावी. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप
कय 

र कम 

पानां
क 

अ.
. 

सन 
२०१८-१९ 
ची मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाचीत

रतूद 

घट 
करावयाचीत

रतूद 

सन २०१८-
१९ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ ( पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके 
तील भोसर  
वधानसभा 
काय े ातील 
ाथिमक सोय 

सु वधा करण)े 
गट नं. ९६ 
वराज कॉलनी 

बो-हाडेवाड  
मोशी  येथे 
अंतगत िसमट 
र ते व गटार  
करणे. 

वशेष 
योजना 

१००००००   ० ८००००० ० ८००००० 
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२ भाग . ३ 
मोशी येथील 
आदशनगर 
भागातील र ते 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

१५०००००००   ० ५०००००० ० ५०००००० 

३ भाग .३  
च-होली येथील 
स ह .१३३ ते 
स ह .१०० 
पयतचा २४ मी 
ड.पी. र ता 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

४००००००००   ० ५०००००० ० ५०००००० 

४ भाग .३  
च-होली येथील 
स ह . ४५८  
ते १९५ पयतचा 
२४ मी ड.पी. 
र ता वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

४००००००००   ० ५०००००० ० ५०००००० 

५ भाग . ३ 
च-होली येथील 
ता यात आलेले 
र तेखड मु म 
व बी.बी.एम. 
प तीने  करणे. 

भांडवली-
अ खड  
मुरमाचे 
र ते 

९००००००   ० ४०००००० ० ४०००००० 

६ भाग . ३ 
मोशी येथील 
ता यात आलेले 
र ते खड  
मु म व 
बी.बी.एम. 
प तीने  करणे. 

भांडवली-
अ खड  
मुरमाचे 
र ते 

९००००००   ० ४०००००० ० ४०००००० 

७ भाग . ३ 
च-होली 
/चो वसावाड / 
वडमुखवाड  
ठकाणचे 

भांडवली-
अ डांबर  
र ते 

९००००००   ० ४०००००० ० ४०००००० 
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ता यात आलेले 
र ते 
डांबर करण 
करणे. 

८ भाग . ३ 
मोशी, 
डुडूळगाव, 
धायरकरवाड  
येथील ता यात 
आलेले र ते 
डांबर करण 
करणे. 

भांडवली-
अ डांबर  
र ते 

९००००००   ० ४०००००० ० ४०००००० 

९ भाग . ३   
च-होली येथील 
व वध ठकाणी  
थाप य 
वषयक कामे 
करण े
. 

भांडवली-
अ 

थाप य
वषयक
कामे 

९००००००   ० ३०००००० ० ३०००००० 

१० भाग . ३ 
च-होली, 
चो वसावाड , 
वडमुखवाड , 
काळजेवाड , बुड 
व ती, पठारे 
मळा शाळेची 
सुधारणा करणे. 

भांडवली-
अ 

थाप य 
वषयक
कामे 

९००००००   ० २०००००० ० २०००००० 

११ भाग . ३ 
मोशी, डुडूळगाव 
येथील ाथिमक 
शाळेची 
सुधारणा करणे. 

भांडवली-
अ 

थाप य
वषयक
कामे 

९००००००   ० ४०००००० ० ४०००००० 

१२ भाग . ३  
मोशी, डुडूळगाव 
येथील व वध 
ठकाणी  

भांडवली-
अ 

थाप य
वषयक

९००००००   ० ३०००००० ० ३०००००० 
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थाप य 
वषयक कामे 
करण े
 

कामे 

१३ भाग . ३  
चो वसावाड , 
वडमुखवाड , 
येथील व वध 
ठकाणी  
थाप य 
वषयक कामे 
करण े
 

भांडवली-
अ 

थाप य
वषयक
कामे 

९००००००   ० ३०००००० ० ३०००००० 

१४ . . मोशी 
डुडुळगाव येथील 
ता यात 
आले या 
जागेवर 
ाथिमक शाळा 

इमारत बांधणे. 

वशेष 
योजना  

२००००००० २३ १०७ ५०००१००० ० ४६८००००० ३२०१००० 

 एकुण     ५०००१००० ४५८००००० ४५८००००० ५०००१००० 

 
        तर  वर नमूद केले या सन २०१८-१९ या अंदाजप कात काम समा व  
करणेस व तरतुद वग करणास मा यता देणेत यावी. 
मा. वनल हेञे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे.    
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – २०१                                    वषय मांक- १४ 
दनांक – २२.६.२०१८          वभाग – मा.आयु  

       संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                .लेखा/६/का व/५०३३/२०१८ द.१७/०४/२०१८  
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०४ द.२५/०४/२०१८  

 

शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल थाप य उ ान  वभागाचे काह  कामांवर 
तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे. अशा कामां या द. ३१/०३/२०१८ पयत बलांची 
अदायगी होऊ शकलेली नाह . सदर बलांची अदायगी करणे आव यक आहे. भांडवली  
अंदाजप कातून  तावात नमुद केले माणे र. .२०,००,०००/- (अ र  र. .वीस 
लाख फ ) वभागांतगत वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग 
.३ च-होली – मोशी येथील खालील वकास कामा या मुळ अंदाजप कातील मुळ 
य  काम करतेवेळेस झाले या पर माणातील बदलामुळे ( Scope Variation ) सदर 

कामास सुधार त शास कय मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर कामातील व ुत 
वषयक जलिन:सारण, पाणीपुरवठा कामातील बचती मधून थाप य वषयक कामे 
करणेचा तावास सुधार त शास कय मा यता देणेत येत आहे. 
१) भाग  ३ च-होली डूडूळगाव व येथील मशान भूमीची सुधारणा व थाप य 

वषयक कामे करणे.(िन वदा . ३०/४६/२०१७-१८)   
२) भाग  ७ च-होली, पठारे मळा, ड  वाय पाट ल कॉलेज वकास  
      आराख यातील ३० मी ं द या र याचे उव रत थाप य वषयक कामे करणे.  
      (िन वदा . ३०/६४/२०१७-१८) 
३) . . ७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  ते च-होली गाव र ता 

वकिसत  करणे. (िन वदा . ६६/०१/२०१६-१७) 
४) च-होली ७ दाभाडेव ती ते च-होली गावठाण ३० मी. ड .पी. र ता वकिसत 

करणे.(िन वदा . ६६/०४/२०१६-१७) 
५) पुणे आळंद  र यालगत स.न. ७८ येथील समुह िश पचे उवर त थाप य 

वषयक कामे करणे.(िन वदा . ८६/०१/२०१६-१७) 
६)  भाग . ६ डुडुळगाव गट नं.१८ व २४ मी वकास आराख यातील मोशी  
      आळंद  र ता माऊली नगर ते पुणे आळंद  र ता वकसीत करणे.(िन वदा . 
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      ६६/०६/२०१७-१८) 
७) भाग  ७ च-होली बुडव ती मु य र ता ते सव न.८७ येथील वकास  
      आराख यातील १८ मी. र ता वकिसत करणे.(िन वदा . ५२ /०३/२०१७-१८) 
८)    भाग  ७ च-होली येथील पुण-े आळंद  र ता ते दाभाडे व ती येथील वकास  
      आराख यातील ३०/४५ मी ड  पी र ता वकिसत करणे. (ट पा २ ).(िन वदा  
      . ३०/२०/२०१७-१८)  
९) भाग . ७ च-होली येथील पुणे आळंद  र ता ते ताजणेमळा - काळजेवाड    
      -च-होली गाव वकास आराख यातील १८ मी र ता वकिसत करण.े (ट पा  
      २).(िन वदा . ३०/२८/२०१७-१८)  
१०) भाग  ७ च-होली मु य र ता दाभाडे व ती ते इं ायणी नद  पयतचा ४५  
      मी. ं द र ता सी. वक सह वकास आराख यानुसार वकिसत करणे.(िन वदा  
      .३०/३२/२०१७-१८) 
११)   भाग  ६ मोशी येथील गट  ५७ ते ६१ पयतचा १८ मी ड  पी र ता  
      वकिसत करणे.(िन वदा .४७/०१/२०१७-१८) 
१२)   भाग  ७ च-होली,द नगर (काळ िभंत र ता ) वकास आराख यातील र ता  
      १८ मी वकिसत करणे.(िन वदा . ५२/०२/२०१७-१८)  
१३) भाग  ७ च-होली येथील सव न.१०१३ ते ८ पयतचा १८ मी र ता वकिसत  
      करणे.( मशानभूमी कड ल र ता).(िन वदा .५२/०४/२०१७-१८) 
१४) भाग  ७ चो वसावाड  येथील सव न. १८६ ते वडमुखवाड  स.न ५५ येथील  
      १८ मी वकास आराख यातील र ता वकिसत करणे व पुणे आळंद  र ता ते  
      स.  १ ते २५ येथील वकास आराख यातील र ता वकिसत करणे.(िन वदा    
      . ५२/०१/२०१७-१८) 
१५) भाग . ६ डुडुळगाव येथील सव . १३४ ते १८६ वकास आराख यातील   
      १८ मी. र ता वकसीत करणे. (िन वदा . ८४/०२/२०१७-१८) 
१६) . . ७ च-होली येथील हरामाता पुल, खडकवासला व ती ते ९० मी ड.पी. 

र ता वकिसत करणे.(िन वदा .६६ /०९/२०१७-१८) 
तर  वषयांक त कामाचा मुळ अंदाजप कातील प रनाम बदल ( Scope 

Variation ) व व ुत वषयक/जलिन:सारण/ पाणीपुरवठा कामातील बचतीमधुन 
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थाप य वषयक कामे करणेस सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
भाग . ७ च-होली येथील ड .वाय.पाट ल कॉलेज समोर ल व ड िसट  जाणारा र ता 

आहे. सदर व ड िसट  म ये जवळपास २००० लोकांची व ती आहे सदर नाग रकांना 
जाणेक रता डांबर  र ता नस याने र ता करणेबाबत तेथील नाग रक वारंवार मागणी 
कर त आहेत. सदर र याची जागा नुकतीच मनपा या ता यात आली आहे. तथा प 
सदर र याचा समावेश अंदाजपञकात नाह . अंदाजपञकात कामाचा समावेश क न 

तुत काम करणेस बराच कालावधी लागू शकतो यामुळे सदर वाढ व काम भाग 
. ७ च-होली येथील स ह नं.४५८ ते स.नं. ४०४ (पठारे मळा) येथील १८ मी. 
वकास आराखडयातील र ता वकसीत करणे कामातून करणे आव यक आहे. सबब, 
सदर कामास सुधा रत शासक य मा यता व खचास मा यता देणेत येत आहे.   

      
अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष  पानांक अ. . सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

मुळ शासक य 
मा यता 

सुधार त शासक य  
मा यता 

१ भाग . ७   
च-होली येथील 
स ह नं. ४५८ ते 
स.नं.४०४ (पठारे 
मळा) येथील १८ 
मी. वकास 
आराखडयातील 
र ता वकसीत 
करणे.   

वशेष 
योजना  

२३ १०५ ७०००१००० १०००००००० २०००००००० 

 एकूण    ७०००१००० १०००००००० २०००००००० 

 तर  वषयांक त कामातून ड.वाय.पाट ल कॉलेज समोर ल ाईड व ड िसट  कडे जाणा-या २४ मी. ड.पी.र ता वकसीत 
करणेसाठ  सुधार त शासक य मा यता व खचास मा यता देणेत येत आहे.      

 

 ब) तसेच थाप य इ भागातील सन २०१८-१९ या नवीन 
अंदाजपञकाम ये शासक य मा यता वाढवून देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष  पानांक अ. . सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

मुळ शासक य 
मा यता 

सुधार त शासक य  
मा यता 

१ भाग . ३ 
मोशी-आळंद  र ता  

वशेष 
योजना  

२७  १८३ ५०००००० १५००००००० ३०००००००० 
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ते डुडूळगाव 
गावठाणा पयतचा 
१८ मी. ड.पी.र ता 
वकसीत करणे.   

 सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 

तसेच थाप य इ भागामधील सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजप काम ये 
नाव समा व  क न  शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप
कय 

र कम 

पा
नां
क 

अ.
. 

सन 
२०१८-१९ 
ची मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची
तरतूद 

घट 
करावयाची
तरतूद 

सन २०१८-
१९ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ ( पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके 
तील भोसर  
वधानसभा 
काय े ातील 
ाथिमक सोय 

सु वधा करण)े 
गट नं. ९६ 
वराज कॉलनी 

बो-हाडेवाड  
मोशी  येथे 
अंतगत िसमट 
र ते व गटार  
करणे. 

वशेष 
योजना 

१००००००   ० ८००००० ० ८००००० 

२ भाग . ३ 
मोशी येथील 
आदशनगर 
भागातील र ते 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

१५०००००००   ० ५०००००० ० ५०००००० 

३ भाग .३  
च-होली येथील 
स ह .१३३ ते 
स ह .१०० 
पयतचा २४ मी 

वशेष 
योजना 

४००००००००   ० ५०००००० ० ५०००००० 
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ड.पी. र ता 
वकिसत करणे. 

४ भाग .३  
च-होली येथील 
स ह . ४५८  
ते १९५ पयतचा 
२४ मी ड.पी. 
र ता वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

४००००००००   ० ५०००००० ० ५०००००० 

५ भाग . ३ 
च-होली येथील 
ता यात आलेले 
र तेखड मु म 
व बी.बी.एम. 
प तीने  करणे. 

भांडवली-
अ खड  
मुरमाचे 
र ते 

९००००००   ० ४०००००० ० ४०००००० 

६ भाग . ३ 
मोशी येथील 
ता यात आलेले 
र ते खड  
मु म व 
बी.बी.एम. 
प तीने  करणे. 

भांडवली-
अ खड  
मुरमाचे 
र ते 

९००००००   ० ४०००००० ० ४०००००० 

७ भाग . ३ 
च-होली 
/चो वसावाड / 
वडमुखवाड  
ठकाणचे 
ता यात आलेले 
र ते 
डांबर करण 
करणे. 

भांडवली-
अ डांबर  
र ते 

९००००००   ० ४०००००० ० ४०००००० 

८ भाग . ३ 
मोशी, 
डुडूळगाव, 
धायरकरवाड  
येथील ता यात 
आलेले र ते 

भांडवली-
अ डांबर  
र ते 

९००००००   ० ४०००००० ० ४०००००० 
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डांबर करण 
करणे. 

९ भाग . ३   
च-होली येथील 
व वध ठकाणी  
थाप य 
वषयक कामे 
करण े
. 

भांडवली-
अ 

थाप य
वषयक
कामे 

९००००००   ० ३०००००० ० ३०००००० 

१० भाग . ३ 
च-होली, 
चो वसावाड , 
वडमुखवाड , 
काळजेवाड , बुड 
व ती, पठारे 
मळा शाळेची 
सुधारणा करणे. 

भांडवली-
अ 

थाप य 
वषयक
कामे 

९००००००   ० २०००००० ० २०००००० 

११ भाग . ३ 
मोशी, डुडूळगाव 
येथील ाथिमक 
शाळेची 
सुधारणा करणे. 

भांडवली-
अ 

थाप य
वषयक
कामे 

९००००००   ० ४०००००० ० ४०००००० 

१२ भाग . ३  
मोशी, डुडूळगाव 
येथील व वध 
ठकाणी  
थाप य 
वषयक कामे 
करण े
 

भांडवली-
अ 

थाप य
वषयक
कामे 

९००००००   ० ३०००००० ० ३०००००० 

१३ भाग . ३  
चो वसावाड , 
वडमुखवाड , 
येथील व वध 
ठकाणी  
थाप य 

भांडवली-
अ 

थाप य
वषयक
कामे 

९००००००   ० ३०००००० ० ३०००००० 
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वषयक कामे 
करण े
 

१४ . . मोशी 
डुडुळगाव येथील 
ता यात 
आले या 
जागेवर 
ाथिमक शाळा 

इमारत बांधणे. 

वशेष 
योजना  

२००००००० २३ १०७ ५०००१००० ० ४६८००००० ३२०१००० 

 एकुण     ५०००१००० ४५८००००० ४५८००००० ५०००१००० 

 
        तर  वर नमूद केले या सन २०१८-१९ या अंदाजप कात काम समा व  
करणेस व तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.  
  अनुकूल-८१      ितकूल- ० 

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

      -------  
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
               वषय मांक- १५ 
दनांक – २२.६.२०१८          वभाग – मा.आयु  

          संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                   .लेखा/०६/का व/५०३५/२०१८ द.१७/४/२०१८ 
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०५ द.२५/०४/२०१८    
 

  पंपर  िचंचवड मनपाचे सन २०१७-२०१८ या आिथक वषाक रता भाग-३ म ये 
ठेकेदार अनामत या लेखािशषावर र. .१५० कोट  तरतुद कर यात आलेली होती.  
दनांक ६/१/२०१८ पय त एकूण र. .१४७.२८ कोट  य  खच झा याने सन २०१७-
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१८ या सुधार त अंदाजप कात र. .१०० कोट  वाढ क न पंपर  िचंचवड मनपाचे सन 
२०१७-२०१८ या आिथक वषाक रता भाग-३ म ये ठेकेदार अनामत या लेखािशषावर  

र. .२५० कोट  तरतुद कर यात आलेली होती.  दनांक १६/३/२०१८ पयत एकूण 
र. .२४९.९८ कोट  य  खच झालेला असून एक लाख छ ीस हजार िश लक होते.  
सदरचे आिथक वषाम ये बयाणा व सूर ा ठेवीची र कम मोठया माणात घेत या 
गे याने ह  तरतुद मुदतीपूव च संपलेली आहे व ठेकेदारांकड ल बयाणा व सूर ा ठेवीची  
र कम अदा करणे लं बत होते.  यापुढे माच १८ वष अखेर स साधारणत: १० दवस 
कालावधी बाक  अस याने यावर वाढ व र. .१५० कोट  तरतूद करणे आव यक होते 
वाढ व अनामत रकमेसाठ  द.२०/३/२०१८ या मा.महापािलका सभेत उपसूचना सादर 
क न वाढ करणे श य होते. मा  सदरची उपसूचना मंजूर हो यास ७ ते ८ दवसाचा 
कालावधी जाणार अस याने  तोपयत अनामत परतावा करणे लं बत ठेवणे यो य 
होणार न हते, र. पये १५० कोट ची र कम तातड ने अदा करणेकामी तरतूद त वाढ 
करणे आव यक होते.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) म ये 
नमूद केले माणे ठेकेदार अनामत रकमेवर र. .१५० कोट  वाढ करणेत आलेली आहे, 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) नुसार "कोण याह  
आ णबाणी या प र थतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा सुर ततेसाठ  कंवा मनपा या 
मालम े या संर णासाठ  अशा आ णबाणी या प र थतीमुळे यास समथनीय कंवा 
यास आव यक वाटेल अशी तातड ची कायवाह  या या अिधिनयमा वये दुस-या 

एखा ा नगरपािलका ािधका-या या कंवा रा य शासना या मंजूर , मा यता कंवा 
ािधका-या िशवाय करता येत नसली तर ह  अशी कायवाह  केली पा हजे परंतू 

आयु ाने याने केलेली कायवाह , याबाबतची कारणे आ ण  या अिधिनयमाचे 
तरतूद वये चालू अथसंक पीय अनुदानात समा व  नसलेला जो कोणताह  खच अशा 
कायवाह मुळे झाला असेल कवा हो याचा संभव  असेल तो खच या वषयीचे ितवृ  
थायी सिमती व महापािलका यां याकडे ताबडतोब पाठ वले पा हजे.  मा.आयु  

यांचेकड ल  द.१९/३/२०१७ चा ताव अ वये सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात भाग-३ 
म ये र. .१५०,००,००,०००/- (अ र  र. .द डशे कोट  फ ) लेखा वभागाकड ल  

"ठेकेदार अनामत" या लेखािशषावर वाढ कर यात आलेली आहे.  महारा  
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महानगरपािलका अिधिनयम ६७ (३) (क) नुसार वाढ  कर यात आले या र कमे 
वषयीचे इितवृ  अवलोकन करणेत आले.   
मा.ल मण उंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.      
मा.नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसुचना माडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वकास आराखडयातील र ते व आर णे वकसीत कर याबाबत 
सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात समावेश नसलेले व काम करणे आव यक असलेले 
काम खालील माणे आहे. सदर कामाचा थमत: अंदाजपञकाम ये समावेश करणे 
आव यक आहे. यानुसार खाली नमुद केले या कामांचा अंदाजपञकात समावेश 
करणेस व सदर कामां या नावासमोर दश वलेली अंदाजपञक य रकमेस शासक य 
मा यता देणेत यावी. 
अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य र कम 

(२०१८-१९) 
१ भाग . २३ थेरगाव गावठाण येथील अंतगत 

र ते आव यकतेनुसार काँ ट करण करणे. 
५,००,००,०००/- 

२ भाग . २३ थेरगाव गावठाण स ह नं.९ येथे 
वाहनतळ वकिसत करणे.    

२,००,००,०००/- 

                               एकूण ७,००,००,०००/- 

 

 तसेच रावेत येथील जलउपसा क  येथे पवना नद मधील व इनटेक चॅनल 
मधील गाळ व कचरा काढणे या कामाचा महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकाम ये समावेश क न यासाठ  होणा-या र. . ४०,००,०००/- चे खचास 
शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच बी.आर.ट .एस. वभागाकड ल व वध वकास 

कामांना काळेवाड  फाटा (धमवीर संभाजी महाराज चौक) ते पंपर  (काळेवाड ) ेड 
सेपरेटर बांधणे या कामाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजपञकात नाव व तरतूद नस यामुळे 
सदर कामास व अंदाजपञक य खचास . १४०००००००/- यांस न याने शासक य 
मा यता द. १६/१०/२०१७ रोजी या मा.महापािलका सभा अ वये मंजुर कर यात 
आली होती. तथा प जी.एस.ट . कर णाली व ड .एस.आर. आ ण एस.एस.आर. या 
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दरसूचीतील दर फरक तसेच काह  तांिञक बदलाव के यामुळे अंदाजपञक य रकमेत 
वाढ झाली असून सुधा रत अंदाजपञक य र कम . ३५०००००००/- यांस शासक य 
मा यता देणेत यावी. तसेच अंदाजपञकात समा व  खालील कामांस अंदाजपञकात 
समा व  करणसे व तसेच आव यक तरतूद शहर वकास आराखडा या लेखािशषामधुन 
वग करण करणेस मा यता देणेत यावी.  
अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष  शासक य 
र. . 

पान .  अनु. . आव यक 
तरतूद र. . 

१ भाग .२ म ये 
ता यात आले या 
ड पी र याला 
काश यव था 

करणे. 

सावजिनक 
सुर तता   

२००००००० ३०४ ३८ १००००००० 

२ भाग .२ म ये 
व वध ठकाणी 
वदयुत वषयक 
काम करणे.      

सावजिनक 
सुर तता   

२००००००० ३०४ ३९ १००००००० 

३ . . २ मधील 
र यावर ल 
दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरण करणे.  

सावजिनक 
सुर तता   

२००००००० ३०४ ४० १००००००० 

४ . . २ मधील 
िनयोजीत र यावर 
दवाब ीवी 
यव था  करणे.  

सावजिनक 
सुर तता   

२००००००० ३०४ ४१ १००००००० 

५ . . २ म ये 
न याने होणा-या 
उदयानाम ये 
वदयुत वषयक व 
इतर अनुषंिगक 
कामे करणे.     

उदयाने २००००००० ३२० ११ ७०००००० 
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६ . . २ मधील 

उदयानांम ये 
वदयुत वषयक 
नुतनीकरणाची कामे 
करणे.   

उदयाने २००००००० ३२० १२ ७०००००० 

७ . . २ मधील 
व वध ठकाणी 

CCTV बसवणे    

सावजिनक 
सुर तता   

२०००००००   १००००००० 

८ .  २ बो-हाडेवाड  
येथील ता यात 
येणा-या गायरान 
जागेतील 
आर णावर शाळा 
इमारत बांधणे या 
कामात 
वदयुत वषयक 
कामे करणे.   

इमारत,शाळा, 

शॉ पंग सटर  

१०००००००   ४०००००० 

 एकुण  १५०००००००   ६८०००००० 

               

तसेच सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये भाग-३ जमा व खचात िश क 
क याण िनधी नावाचे लेखािशष नाह  व िश क सोसायट  या लेखािशषावर अपुर  
तरतूद अस याने िश क क याण िनधी नावाचे न वन लेखािशष भाग तीन म ये 
िनमाण कर यास आ ण जमा व खच बाजूस र. .२०,०००/- (र. . वीस हजार फ ) 
तरतुद कर यास व िश क सोसायट  लेखािशषावर जमा व खच बाजूस र. . 
१०,००,००,०००/- (अ र  र. . दहा कोट  फ ) वाढ कर यास मा यता देणेत यावी. 
तसेच भाग . ९ मधील आ णासाहेब मगर टे डयम अंतररा ीय दजाचे व संपुण 
टे डयमचे एकञीत र या िनयोजन क न करावयाचे आहे. यामुळे भाग . ९ मधील 

अ णासाहेब मगर टे डयम येथे े क गॅलर , हॉ टेल ब ड ंग बांधणे व मैदाने 
वकसीत करणेचे काम याच भागाम ये इतर ठकाणी करणे आव यक आहे. भाग 
. ९ मधील अ णासाहेब मगर टे डयम येथे े क गॅलर , हॉ टेल ब ड ंग बांधणे व 
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मैदाने वकसीत करणे या कामाअंतगत मु लीम दफनभुमी येथे संर णिभंत 
(Retaining wall)  बांधणे व भाग .९ म ये इतर वॉड तर य थाप य वषयक  
कामे कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये 
खालील कामाचा समावेश आहे कायालयीन कामकाजाक रता सदर कामा या 
अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. (पा. . २६९ अ. .२१०)  

लेखािशष कामाचे नाव वॉड .  मुळ 
अंदाजपञक य 
र कम . 
(सन २०१८-१९ 
साठ ) 

सुधा रत 
अंदाजपञक य 
र. .  

थाप य 
उदयाने 

पंपर  भाग . २१ 
मधील आ. . १६६ येथे 
उदयान वकसीत करणे.  

२१ २२५०००० ५००००००० 

                            

तर  सदर या वषयास शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकाम ये न वन कामाचा वशेष योजनेअंतगत समावेश करणेस व या वषयास 
अनुस न नाग रकां या सोयी या व पयटना या ीने सदर ठकाणी खालील कामे 
करणे आव यक आहे. भाग . १० म ये वाहतुक वषयी वदळ पाहता ॅ फक 
आयलँड वकिसत करणे अ यंत मह वाचे आहे जेणेक न अपघाताचे माण कमी 
होईल. तसेच मोरवाड  म ये मुलांसाठ  खेळाचे मैदान अ त वात नाह  तर  सदर 
ठकाणी खेळाचे मैदान मुलांसाठ  व नाग रकां या सोयी या ने वकसीत करणे 
मह वाचे आहे सबब खालील माणे न वन कामाचा अंदाजपञकात समावेशास मा यता 
देणेत यावी. 

अ. . लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

१ वशेष योजना  भाग . १० मधील व वध ८,००,००,०००/- 



117 
 

चौकांचे सुशोिभकरणाची कामे 
करणे.    

२ वशेष योजना  भाग . १० मधील आर ण 
.९४ खेळाचे मैदाने वकिसत 

करणे.   

८,००,००,०००/- 

                

  तसेच भागातील आव यक बाबीचे अवलोकन करता खालील चालु कामे सन 
२०१८-१९ वषातील अंदाजपञकात समा व  करणेस मा यता देणेत यावी.  

अनु.
. 

संबंिधत 
वभाग   

लेखािशषक  कामाचे नाव अंदाजपञका
तील र कम 

सन 
२०१८-१९ 
ची 
आव यक 
तरतूद 

१ अ 
मु यालय 
थाप य 

थाप य 
वषयक 
कामे करणे.  

अ भागात व वध 
काय मांकर ता मंडप 
यव था करणे 
(उदघाटने, डा 
पधा, भुमीपुजन इ.)  

२५००००० ० 

२ अ 
मु यालय 
थाप य 

थाप य 
वषयक 
कामे करणे.  

अ भागात व वध 
काय मांकर ता मंडप 
वषयक कामे करणे.  

१५००००० ० 

                                    एकूण ४०००००० ० 

 

तर  वर ल चालु कामे सन २०१८-१९ म ये समा व  करणेस मा यता देणेत यावी. 
तसेच सन २०१७-१८ या अंदाजपञकाम ये न वन कामाचा वशेष योजनेअंतगत 
समावेश करणे या वषयास अनुस न द नदयाळ अं योदय योजना- रा ीय नागर  
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उप ज वका अिभयान या क  शासन पुर कृत नागर  बेघराना िनवारा या घटकांतगत 
पंपर  िचंचवड मनपा या भाग . पंपर  कॅ प १९., वा ण य व भाजीमंडई 
इमारतीमधील जुने राञ िनवारा क  वाढ वणे व दु त करण े ता वत आहे. सदर 
कामाचा व तृत DPR क प अहवालास मनपा सभा ठराव मांक ७२ 
द.१९/०८/२०१७ अ वये मा यता दे यात आली आहे. सबब खालील माणे न वन 
कामाचा अंदाजपञकात समावेश करणेस व शासक य मा यता देणेत यावी.  

अ. . लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

१ वशेष योजना  पंपर  िचंचवड मनपा या भाग 
.१९, पपर  कँप वा ण य व 

भाजीमंडई इमारतीमधील जुने 
राञिनवारा क  वाढ वणे व दु त 
करणे.       

१,००,००,०००/- 

                  

    तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा ठराव . १८७ द. 
२०/०४/२०१८ मधील अनु मांक ६ अ वये भाग . २ मधील ता यात असलेले 
ड .पी.र ते वकसीत करणे या कामाम ये खालील माणे कामाचे अंदाजपञक य 
र कमेत व कामा या नावात बदल करणेस मा यता देणेत यावी.  

अ. . कामाचे 
नाव 

पान 
. 

अ. . लेखािशष अंदाजपञक य 
र कम 

ठराव . १८७, 
द.२०/०४/२०१८ 
अ वये सन 
२०१८-१९ ची 
मंजूर तरतुद  

शेरा 

१ भाग . 
२ मधील 
ड.पी.व 

३७ १६२ वशेष 
योजना  

४०,००,००,००० २,००,००,०००  
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नॉन 
ड.पी.र ते 
वकसीत 
करणे.    

     

     तसेच खाली नमुद केलेली कामे व याची अंदाजपञक य र कम 
द.२७/०३/२०१८ या मा.महापािलका सभेम ये समा व  करणेबाबतचा ठराव करणेत 
आलेला आहे. सदरची कामांची िन वदा या करणेकामी खाली नमुद केले या 
कामा या पुढे तरतुद माणे वाढ करणेस, व वग करण करणेस मा यता देणेत यावी.        

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ. . अंदाजपञक य 
र कम 

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

सन २०१८-
१९ साठ  
असणार   
तरतुद  

शेरा 

१ भाग . २ 
जाधववाड  
कुदळवाड  
मधील 
अ त वातील 
अंतगत र ते 
हॉटिम स 
प दतीने 
डांबर करण 
करणे.  

२५ १५० ३०,००,००,००० - २,००,००,०००  

२ भाग . २ 
बो-हाडेव ती 
बनकरव ती 
मधील 

२६ १५१ ३०,००,००,००० - २,००,००,०००  
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अ त वातील 
र ते 
हॉटिम स 
प दतीने 
डांबर करण 
करणे   

३ भाग . २ 
बो-हाडेवाड  
बनकरव ती 
बारणेव ती 
म ये 
ठक ठकाणी 
र याचे 
कडेने पे ह ंग 
लॉक व 
गटस करणे.   

१२ ६६ ३७,५०,००० - २०,००,०००  

४ भाग . २ 
मोशी देहु 
आळंद  
र या या 
बाजू या 
पर सरातील 
भागात 
पे ह ंग लॉक 
व गटस 
करणे. 

१२ ६९ ३७,५०,००० - २०,००,०००  

५ भाग . २ १९ १०० ७५,००,००० - ५०,००,०००  
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म ये 
जाधववाड , 
बनकरव ती, 
बो-हाडेवाड  
येथे कमानी 
उभारणे 

६ भाग . २ 
िचखली 
मधील से.नं. 
१६ 
राजेिशवाजी 
नगर म ये 
फुटपाथ 
वकसीत 
करणे    

२७ १७५ १,५०,००,००० - ५०,००,००० 

 

 

 एकूण   ६३,००,००,००० - ५,४०,००,०००  

 

 तसेच क शासनाने भागाक रता धानमंञी आवास योजनेम ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने सािमल होणेबाबत महारा  शासनाचे द.०९/१२/२०१५ चे शासन 
िनणयानुसार द.०३/०२/२०१६ चे पञ महानगरपािलकेस ा  झाले आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेस धानमंञी आवास योजना “सवाक रता घरे २०२२” म ये 
योजना तयार करणे संदभात व शहर  गर ब लाभाथ  िन त करणे संदभात शासनाने 
कळ वले आहे. तसेच शासनाने हाडाची रा य तर य सुकाणू अिभकरण सिमती हणून 
नेमणुक केली असून यांनी द.०१/०६/२०१६ चे पञा वये धानमंञी आवास योजनेचा 
आराखडा DPR (Detailed Project Report) तयार क न तावा या छाननी क रता मु य 
अिधकार  पुणे गृहिनमाण ेञ व ेञ वकासमंडळा या कायालयाकडे सादर 
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करणे वषयी तसेच द.१५/०६/२०१६ चे पञा वये धानमंञी आवास योजने अंतगत 
मागणी स ह ण बाबतचा अहवाल देणेबाबत कळ वले आहे. 

   यानुसार पंपर  स.नं.१७५ पै. येथील मनपाचे ता यातील लॉटवर  HDH 

(Houses for Dis houses) या आर त जागेवर घरकुल क प राब वणेचे िनयोजन 
करणेत आले आहे. स या महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील बेघरांसाठ  घरे 
(HDH) या आर णांतगत सदर जागा ता यात आलेली आहे. 

त ा अ  

   या लॉटचे ेञफळानुसार येथे २५० घरे बांधणेचे ता वत करणेत येत आहे. 
या क पा या अंतगत येणा-या संभा य खचाचा तपिशल खालील माणे आहे. 
अ. . गावाचे 

नाव 

आर ण . स.नं. जागेचे एकुण 
ेञ चौ.मी. 

मनपा या 
ता यात 
आलेले ेञ 
चौ.मी. 

होऊ 
शकणार  
संभा य 
घरे 

शेरा 

१ पंपर   ५७ (HDH 
आर त)  

१७५ पै ४२८३.७६ ४२८३.७६ २५० मनपा या पुणपणे 
ता यात आली आहे. 
लॉटला संल न र याचे 
योजन झालेनंतर 

िन वदा काढ यात येईल.  

                        

त ा ब 

    सदर क पाचे अंतगत पाणी, े नेज, दवाब ी व इतर सु वधा मनपामाफत 
पुर वणेकामी येणारा अंदाजपञक य खच खालील माणे आहे.  

 
अ.
. 

ठकाणाचे 
नाव  

सीमािभंत 
दु ती  

र ते पावसाळ  
गटर व 
Rain 
Water 
harvesting 

पा.पु. डेनेज मल 
शु द क
रण 
क  

(STP) 

घन 
कचरा 
यव
थाप

न 

S.W.
M. 

दवाब
ी 
ा स

फॉमर 
फडर 
इ.   

एकुण . 
ल  

                                        सव आकडे ल  म ये 

१ पंपर   २.०० २०.०० १२.०० ४.०० २०.०० ३०.०० १.०० ५.०० ९४.०० 
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त ा क 

सदर क पासाठ  येणारा खच (Infra खच वगळता) खालील ामण-े 

गावाचे नाव आर ण . होऊ शकणार  
संभा य घरे 

संभा य खच र. . 

पंपर  स.नं.१७५ 
पै.  

७९ २५० २३,००,५०,०००/- 

 

   येक सदिनकेला येणारा खच हा. र. .९,२०,२००/- इतका आहे. इमारती या 
बांधकाम ेञा माणे येक सदिनकेचा Construction Built up Area हा ५४५ चौ.फुट 
आहे. हणजेच ित चौ.फुट बांधकामाचा खच र. .१६८८/- इतका येत आहे. 

सदिनका या खचाचे वाटप खालील माणे. 

१) क शासन - .१.५० ल  अनुदान 

२) रा यशासन - . १.०० ल  अनुदान 

३) लाभाथ  ह सा- . ६.७० ल      

एकूण  - . ९.२० ल  

सदर क पासाठ  महानगरपािलका िनशु क जागा उपल ध क न देणार आहे. 
तसेच क पासाठ  लागणा-या स या या रेड रेकनर नुसार जागेची कंमत, बाधंकाम 
परवानगीचे वकास शु क, िमअमची शु क इ याद  महानगरपािलका लाभा याकडून 
घेणार नाह .  

     त ा ड 

   पंत धान आवास योजनेक रता शासक य मा यतेक रता खचाचा तपिशल 
खालील माणे- 
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अ. . तपिशल  क प खच  Infra खच एकूण र. . 

१ क पाचा एकुण खच २३,००,५०,००० ९४,००,००० २३,९४,५०,००० 

२ ५% Contingencies सह २४,१५,५२,५०० ९८,७०,००० २५,१४,२२,५०० 

३ २%  Work Charges 
establishment Charges 
सह 

२४,६३,८३,५५० १,००,६७,४०० २५,६४,५०,९५० 

४ ५% भाववाढ 
(Escalation) 

१,१५,०२,५०० ४,७०,००० १,१९,७२,५०० 

          एकूण (३+४) २५,७८,८६,०५० १,०५,३७,४०० २६,८४,२३,४५० 

             एकूण . २५.७९ कोट  १.०५ कोट  २६.८४ कोट  
    

    वर ल त ा-ड नुसार क शासन, रा यशासन व मनपा यांचे संयु  िनधी मधुन 
पंत धान आवास योजनेअंतगत २५० सदिनका बांधणेकामी र. .२५.७९ कोट  व सदर 
क पाचे साईटवर मुलभूत सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी येणा-या र. .१.०५ 

कोट चे खचास शासक य मा यता देणेत यावी. व पंपर  स.नं.१०९ पै व ११० पै 
आर ण . ७९ या जागेवर यापुव  मा.महापािलका सभेने व शासनाने मंजुर केले या 
पंत धान आवास योजनेचा क प याऐवजी पंपर  स.नं. १७५ पै येथील आर ण . 
५७ येथे राब वणे या तावास मा यता देणेत यावी.  

मा. चं कांत नखाते –  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.    
मा. वलास म डगेर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक- २०२                                वषय मांक – १५  
दनांक- २२/६/२०१८                                वभाग – मा.आयु    

              
       संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                .लेखा/०६/का व/५०३५/२०१८ द.१७/४/२०१८ 
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६०५ द.२५/०४/२०१८    
 
  पंपर  िचंचवड मनपाचे सन २०१७-२०१८ या आिथक वषाक रता भाग-३ म ये 

ठेकेदार अनामत या लेखािशषावर र. .१५० कोट  तरतुद कर यात आलेली होती.  
दनांक ६/१/२०१८ पय त एकूण र. .१४७.२८ कोट  य  खच झा याने सन २०१७-
१८ या सुधार त अंदाजप कात र. .१०० कोट  वाढ क न पंपर  िचंचवड मनपाचे सन 
२०१७-२०१८ या आिथक वषाक रता भाग-३ म ये ठेकेदार अनामत या लेखािशषावर  
र. .२५० कोट  तरतुद कर यात आलेली होती.  दनांक १६/३/२०१८ पयत एकूण 
र. .२४९.९८ कोट  य  खच झालेला असून एक लाख छ ीस हजार िश लक होते.  
सदरचे आिथक वषाम ये बयाणा व सूर ा ठेवीची र कम मोठया माणात घेत या 
गे याने ह  तरतुद मुदतीपूव च संपलेली आहे व ठेकेदारांकड ल बयाणा व सूर ा 
ठेवीची  र कम अदा करणे लं बत होते.  यापुढे माच १८ वष अखेर स साधारणत: १० 
दवस कालावधी बाक  अस याने यावर वाढ व र. .१५० कोट  तरतूद करणे आव यक 
होते वाढ व अनामत रकमेसाठ  द.२०/३/२०१८ या मा.महापािलका सभेत उपसूचना 
सादर क न वाढ करणे श य होते. मा  सदरची उपसूचना मंजूर हो यास ७ ते ८ 
दवसाचा कालावधी जाणार अस याने  तोपयत अनामत परतावा करणे लं बत ठेवणे 
यो य होणार न हते, र. पये १५० कोट ची र कम तातड ने अदा करणेकामी तरतूद त 
वाढ करणे आव यक होते.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) 
म ये नमूद केले माणे ठेकेदार अनामत रकमेवर र. .१५० कोट  वाढ करणेत आलेली 
आहे, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६७(३)(क) नुसार "कोण याह  
आ णबाणी या प र थतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा सुर ततेसाठ  कंवा मनपा या 
मालम े या संर णासाठ  अशा आ णबाणी या प र थतीमुळे यास समथनीय कंवा 
यास आव यक वाटेल अशी तातड ची कायवाह  या या अिधिनयमा वये दुस-या 

एखा ा नगरपािलका ािधका-या या कंवा रा य शासना या मंजूर , मा यता कंवा 
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ािधका-या िशवाय करता येत नसली तर ह  अशी कायवाह  केली पा हजे परंतू 

आयु ाने याने केलेली कायवाह , याबाबतची कारणे आ ण  या अिधिनयमाचे 
तरतूद वये चालू अथसंक पीय अनुदानात समा व  नसलेला जो कोणताह  खच अशा 
कायवाह मुळे झाला असेल कवा हो याचा संभव  असेल तो खच या वषयीचे ितवृ  
थायी सिमती व महापािलका यां याकडे ताबडतोब पाठ वले पा हजे.  मा.आयु  

यांचेकड ल  द.१९/३/२०१७ चा ताव अ वये सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात भाग-
३ म ये र. .१५०,००,००,०००/- (अ र  र. .द डशे कोट  फ ) लेखा वभागाकड ल  
"ठेकेदार अनामत" या लेखािशषावर वाढ कर यात आलेली आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम ६७ (३) (क) नुसार वाढ कर यात आले या र कमे 
वषयीचे इितवृ  अवलोकन करणेत आले. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वकास आराखडयातील र ते व आर णे वकसीत कर याबाबत सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकात समावेश नसलेले व काम करणे आव यक असलेले काम खालील माणे 
आहे. सदर कामाचा थमत: अंदाजपञकाम ये समावेश करणे आव यक आहे. 
यानुसार खाली नमुद केले या कामांचा अंदाजपञकात समावेश करणेस व सदर 

कामां या नावासमोर दश वलेली अंदाजपञक य रकमेस शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 
अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य र कम 

(२०१८-१९) 
१ भाग . २३ थेरगाव गावठाण येथील अंतगत 

र ते आव यकतेनुसार काँ ट करण करणे. 
५,००,००,०००/- 

२ भाग . २३ थेरगाव गावठाण स ह नं.९ येथे 
वाहनतळ वकिसत करणे.    

२,००,००,०००/- 

                               एकूण ७,००,००,०००/- 

 

 तसेच रावेत येथील जलउपसा क  येथे पवना नद मधील व इनटेक चॅनल 
मधील गाळ व कचरा काढणे या कामाचा महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकाम ये समावेश क न यासाठ  होणा-या र. . ४०,००,०००/- चे खचास 
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शासक य मा यता देणेत येत आहे.  तसेच बी.आर.ट .एस. वभागाकड ल व वध 
वकास कामांना काळेवाड  फाटा (धमवीर संभाजी महाराज चौक) ते पंपर  
(काळेवाड ) ेड सेपरेटर बांधणे या कामाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजपञकात नाव व 
तरतूद नस यामुळे सदर कामास व अंदाजपञक य खचास . १४०००००००/- यांस 
न याने शासक य मा यता द. १६/१०/२०१७ रोजी या मा.महापािलका सभा अ वये 
मंजुर कर यात आली होती. तथा प जी.एस.ट . कर णाली व ड .एस.आर. आ ण 
एस.एस.आर. या दरसूचीतील दर फरक तसेच काह  तांिञक बदलाव के यामुळे 
अंदाजपञक य रकमेत वाढ झाली असून सुधा रत अंदाजपञक य र कम . 
३५०००००००/- यांस शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच अंदाजपञकात 
समा व  खालील कामांस अंदाजपञकात समा व  करणेबाबत व तसेच आव यक तरतूद 
शहर वकास आराखडा या लेखािशषामधुन वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष  शासक य 
र. . 

पान .  अनु. . आव यक 
तरतूद र. . 

१ भाग .२ म ये 
ता यात आले या 
ड पी र याला 
काश यव था 

करणे. 

सावजिनक 
सुर तता   

२००००००० ३०४ ३८ १००००००० 

२ भाग .२ म ये 
व वध ठकाणी 
वदयुत वषयक 
काम करणे.      

सावजिनक 
सुर तता   

२००००००० ३०४ ३९ १००००००० 

३ . . २ मधील 
र यावर ल 
दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरण करणे.  

सावजिनक 
सुर तता   

२००००००० ३०४ ४० १००००००० 

४ . . २ मधील 
िनयोजीत र यावर 
दवाब ीवी 
यव था  करणे.  

सावजिनक 
सुर तता   

२००००००० ३०४ ४१ १००००००० 
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५ . . २ म ये 

न याने होणा-या 
उदयानाम ये 
वदयुत वषयक व 
इतर अनुषंिगक 
कामे करणे.     

उदयाने २००००००० ३२० ११ ७०००००० 

६ . . २ मधील 
उदयानांम ये 
वदयुत वषयक 
नुतनीकरणाची कामे 
करणे.   

उदयाने २००००००० ३२० १२ ७०००००० 

७ . . २ मधील 
व वध ठकाणी 

CCTV बसवणे    

सावजिनक 
सुर तता   

२०००००००   १००००००० 

८ .  २ बो-हाडेवाड  
येथील ता यात 
येणा-या गायरान 
जागेतील 
आर णावर शाळा 
इमारत बांधणे या 
कामात 
वदयुत वषयक 
कामे करणे.   

इमारत,शाळा,शॉ पंग 
सटर  

१०००००००   ४०००००० 

 एकुण  १५०००००००   ६८०००००० 

               

   तसेच सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये भाग-३ जमा व खचात िश क 
क याण िनधी नावाचे लेखािशष नाह  व िश क सोसायट  या लेखािशषावर अपुर  
तरतूद अस याने िश क क याण िनधी नावाचे न वन लेखािशष भाग तीन म ये 
िनमाण कर यास आ ण जमा व खच बाजूस र. .२०,०००/- (र. . वीस हजार फ ) 
तरतुद कर यास व िश क सोसायट  लेखािशषावर जमा व खच बाजूस र. . 



129 
 
१०,००,००,०००/- (अ र  र. . दहा कोट  फ ) वाढ कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच भाग . ९  मधील आ णासाहेब मगर टे डयम अंतररा ीय दजाचे व 
संपुण टे डयमचे एकञीत र या िनयोजन क न करावयाचे आहे. यामुळे भाग . ९ 
मधील अ णासाहेब मगर टे डयम येथे े क गॅलर , हॉ टेल ब ड ंग बांधणे व मैदाने 
वकसीत करणेचे काम याच भागाम ये इतर ठकाणी करणे आव यक आहे. भाग 
. ९ मधील अ णासाहेब मगर टे डयम येथे े क गॅलर , हॉ टेल ब ड ंग बांधणे व 

मैदाने वकसीत करणे या कामाअंतगत मु लीम दफनभुमी येथे संर णिभंत 
(Retaining wall)  बांधणे व भाग .९ म य इतर  वॉड तर य थाप य वषयक  
कामे कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये 
खालील कामाचा समावेश आहे कायालयीन कामकाजाक रता सदर कामा या 
अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. (पा. . २६९ अ. .२१०) 

 

लेखािशष कामाचे नाव वॉड .  मुळ 
अंदाजपञक य 
र कम . 
(सन २०१८-१९ 
साठ ) 

सुधा रत 
अंदाजपञक य 
र. .  

थाप य 
उदयाने 

पंपर  भाग . २१ 
मधील आ. . १६६ येथे 
उदयान वकसीत करणे.  

२१ २२५०००० ५००००००० 

                            

   तर  सदर या वषयास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१८-
१९ या अंदाजपञकाम ये न वन कामाचा वशेष योजनेअंतगत समावेश करणेस व या 
वषयास अनुस न  नाग रकां या सोयी या व पयटना या ीने सदर ठकाणी खालील 
कामे करणे आव यक आहे. भाग . १० म ये वाहतुक वषयी वदळ पाहता ॅ फक 
आयलँड वकिसत करणे अ यंत मह वाचे आहे जेणेक न अपघाताचे माण कमी 
होईल. तसेच मोरवाड  म ये मुलांसाठ  खेळाचे मैदान अ त वात नाह  तर  सदर 
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ठकाणी खेळाचे मैदान मुलांसाठ  व नाग रकां या सोयी या ने वकसीत करणे 
मह वाचे आहे सबब खालील माणे न वन कामाचा अंदाजपञकात समावेशास मा यता 
देणेत येत आहे.  

अ. . लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

१ वशेष योजना  भाग . १० मधील व वध 
चौकांचे सुशोिभकरणाची कामे 
करणे.    

८,००,००,०००/- 

२ वशेष योजना  भाग . १० मधील आर ण 
.९४ खेळाचे मैदाने वकिसत 

करणे.   

८,००,००,०००/- 

                

 भागातील आव यक बाबीचे अवलोकन करता खालील चालु कामे सन २०१८-१९ 
वषातील अंदाजपञकात समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अनु.
. 

संबंिधत 
वभाग   

लेखािशषक  कामाचे नाव अंदाजपञकाती
ल र कम 

सन २०१८-
१९ ची 
आव यक 
तरतूद 

१ अ मु यालय 
थाप य 

थाप य 
वषयक कामे 
करणे.  

अ भागात व वध 
काय मांकर ता मंडप 
यव था करणे (उदघाटने, 
डा पधा,भुमीपुजन इ.)  

२५००००० ० 

२ अ मु यालय 
थाप य 

थाप य 
वषयक कामे 
करणे.  

अ भागात व वध 
काय मांकर ता मंडप 
वषयक कामे करणे.  

१५००००० ० 

                                    एकूण ४०००००० ० 
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तर  वर ल चालु कामे सन २०१८-१९ म ये समा व  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच सन २०१७-१८ या अंदाजपञकाम ये न वन कामाचा वशेष योजनेअंतगत 
समावेश करणे या वषयास अनुस न द नदयाळ अं योदय योजना- रा ीय नागर  
उप ज वका अिभयान या क  शासन पुर कृत नागर  बेघराना िनवारा या घटकांतगत 
पंपर  िचंचवड मनपा या भाग  . पंपर  कॅ प १९., वा ण य व भाजीमंडई 
इमारतीमधील जुने राञ िनवारा क  वाढ वणे व दु त करण े ता वत आहे. सदर 
कामाचा व तृत DPR क प अहवालास मनपा सभा ठराव मांक ७२ 
द.१९/०८/२०१७ अ वये मा यता दे यात आली आहे. सबब खालील माणे न वन 
कामाचा अंदाजपञकात समावेश करणेस व शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

१ वशेष योजना  पंपर  िचंचवड मनपा या भाग 
.१९, पपर  कँप वा ण य व 

भाजीमंडई इमारतीमधील जुने 
राञिनवारा क  वाढ वणे व दु त 
करणे.       

१,००,००,०००/- 

                  

    तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा ठराव . १८७ द. 
२०/०४/२०१८ मधील अनु मांक ६ अ वये भाग . २ मधील ता यात असलेले 
ड .पी.र ते वकसीत करणे या कामाम ये खालील माणे कामाचे अंदाजपञक य 
र कमेत व कामा या नावात बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे 
नाव 

पान 
. 

अ. . लेखािशष अंदाजपञक य 
र कम 

ठराव . १८७, 
द.२०/०४/२०१८ 
अ वये सन 
२०१८-१९ ची 
मंजूर तरतुद  

शेरा 
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१ भाग . 

२ मधील 
ड.पी.व 
नॉन 
ड.पी.र ते 
वकसीत 
करणे.    

३७ १६२ वशेष 
योजना  

४०,००,००,००० २,००,००,०००  

     

    तसेच खाली नमुद केलेली कामे व याची अंदाजपञक य र कम 
द.२७/०३/२०१८ या मा.महापािलका सभेम ये समा व  करणेबाबतचा ठराव करणेत 
आलेला आहे. सदरची कामांची िन वदा या करणेकामी खाली नमुद केले या 
कामा या पुढे तरतुद माण े वाढ करणेस, व वग करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.       

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ. . अंदाजपञक य 
र कम 

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

सन २०१८-
१९ साठ  
असणार   
तरतुद  

शेरा 

१ भाग . २ 
जाधववाड  
कुदळवाड  
मधील 
अ त वातील 
अंतगत र ते 
हॉटिम स 
प दतीने 
डांबर करण 
करणे.  

२५ १५० ३०,००,००,००० - २,००,००,०००  
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२ भाग . २ 

बो-हाडेव ती 
बनकरव ती 
मधील 
अ त वातील 
र ते 
हॉटिम स 
प दतीने 
डांबर करण 
करणे   

२६ १५१ ३०,००,००,००० - २,००,००,०००  

३ भाग . २ 
बो-हाडेवाड  
बनकरव ती 
बारणेव ती 
म ये 
ठक ठकाणी 
र याचे 
कडेने पे ह ंग 
लॉक व 
गटस करणे.   

१२ ६६ ३७,५०,००० - २०,००,०००  

४ भाग . २ 
मोशीदेहु 
आळंद  
र या या 
बाजू या 
पर सरातील 
भागात 

१२ ६९ ३७,५०,००० - २०,००,०००  
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पे ह ंग लॉक 
व गटस 
करणे. 

५ भाग . २ 
म ये 
जाधववाड , 
बनकरव ती, 
बो-हाडेवाड  
येथे कमानी 
उभारणे 

१९ १०० ७५,००,००० - ५०,००,०००  

६ भाग . २ 
िचखली 
मधील से.नं. 
१६ 
राजेिशवाजी 
नगर म ये 
फुटपाथ 
वकसीत 
करणे    

२७ १७५ १,५०,००,००० - ५०,००,००० 

 

 

 एकूण   ६३,००,००,००० - ५,४०,००,०००  

 

 तसेच क शासनाने भागाक रता धानमंञी आवास योजनेम ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने सािमल होणेबाबत महारा  शासनाचे द.०९/१२/२०१५ चे शासन 
िनणयानुसार द.०३/०२/२०१६ चे पञ महानगरपािलकेस ा  झाले आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेस धानमंञी आवास योजना “सवाक रता घरे २०२२” म ये 
योजना तयार करणे संदभात व शहर  गर ब लाभाथ  िन त करणे संदभात शासनाने 
कळ वले आहे. तसेच शासनाने हाडाची रा य तर य सुकाणू अिभकरण सिमती हणून 
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नेमणुक केली असून यांनी द.०१/०६/२०१६ चे पञा वये धानमंञी आवास योजनेचा 
आराखडा DPR (Detailed Project Report) तयार क न तावा या छाननी क रता मु य 
अिधकार  पुणे गृहिनमाण ेञ व ेञ वकासमंडळा या कायालयाकडे सादर 
करणे वषयी तसेच द.१५/०६/२०१६ चे पञा वये धानमंञी आवास योजनेअंतगत 
मागणी स ह ण बाबतचा अहवाल देणेबाबत कळ वले आहे. 

    यानुसार पंपर  स.नं.१७५ पै. येथील मनपाचे ता यातील लॉटवर  HDH 

(Houses for Dis houses) या आर त जागेवर घरकुल क प राब वणेचे िनयाजन 
करणेत आले आहे. स या महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील बेघरांसाठ  घरे 
(HDH) या आर णांतगत सदर जागा ता यात आलेली आहे. 

त ा अ  

    या लॉटचे ेञफळानुसार येथे २५० घरे बांधणेचे ता वत करणेत येत आहे. 
या क पा या अंतगत येणा-या संभा य खचाचा तपिशल खालील माणे आहे. 
अ. . गावाचे 

नाव 

आर ण . स.नं. जागेचे एकुण 
ेञ चौ.मी. 

मनपा या 
ता यात 
आलेले ेञ 
चौ.मी. 

होऊ 
शकणार  
संभा य 
घरे 

शेरा 

१ पंपर   ५७ (HDH 
आर त)  

१७५ पै ४२८३.७६ ४२८३.७६ २५० मनपा या पुणपणे 
ता यात आली आहे. 
लॉटला संल न र याचे 
योजन झालेनंतर 

िन वदा काढ यात येईल.  

                        
त ा ब 

    सदर क पाचे अंतगत पाणी, ेनेज, दवाब ी व इतर सु वधा मनपामाफत 
पुर वणेकामी येणारा अंदाजपञक य खच खालील माणे आहे.  
 
अ.
. 

ठकाणाचे 
नाव  

सीमािभंत 
दु ती  

र ते पावसाळ  
गटर व 
Rain 
Water 
harvesting 

पा.पु. डेनेज मल 
शु द क
रण 
क  
(STP) 

घन 
कचरा 
यव
थाप

न 
S.W.
M. 

दवाब
ी 
ा स

फॉमर 
फडर 
इ.   

एकुण . 
ल  

                                        सव आकडे ल  म ये 
१ पंपर   २.०० २०.०० १२.०० ४.०० २०.०० ३०.०० १.०० ५.०० ९४.०० 
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त ा क 

सदर क पासाठ  येणारा खच (Infra खच वगळता) खालील ामण-े 

गावाचे नाव आर ण . होऊ शकणार  
संभा य घरे 

संभा य खच र. . 

पंपर  स.नं.१७५ 
पै.  

७९ २५० २३,००,५०,०००/- 

 

    येक सदिनकेला येणारा खच हा. र. .९,२०,२००/- इतका आहे. इमारती या 
बांधकाम ेञा माणे येक सदिनकेचा Construction Built up Area हा ५४५ चौ.फुट 
आहे. हणजेच ित चौ.फुट बांधकामाचा खच र. .१६८८/- इतका येत आहे. 

सदिनका या खचाचे वाटप खालील माणे. 

४) क शासन - .१.५० ल  अनुदान 

५) रा यशासन - . १.०० ल  अनुदान 

६) लाभाथ  ह सा- . ६.७० ल      

एकूण  - . ९.२० ल  

सदर क पासाठ  महानगरपािलका िनशु क जागा उपल ध क न देणार आहे. 
तसेच क पासाठ  लागणा-या स या या रेड रेकनर नुसार जागेची कंमत, बांधकाम 
परवानगीचे वकास शु क, िमअमची शु क इ याद  महानगरपािलका लाभा याकडून 
घेणार नाह .  

त ा ड 

     पंत धान आवास योजनेक रता शासक य मा यतेक रता खचाचा तपिशल 
खालील माणे- 

अ. . तपिशल  क प खच  Infra खच एकूण र. . 

१ क पाचा एकुण खच २३,००,५०,००० ९४,००,००० २३,९४,५०,००० 
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२ ५% Contingencies सह २४,१५,५२,५०० ९८,७०,००० २५,१४,२२,५०० 

३ २%  Work Charges 

establishment Charges 
सह 

२४,६३,८३,५५० १,००,६७,४०० २५,६४,५०,९५० 

४ ५% भाववाढ 
(Escalation) 

१,१५,०२,५०० ४,७०,००० १,१९,७२,५०० 

          एकूण (३+४) २५,७८,८६,०५० १,०५,३७,४०० २६,८४,२३,४५० 

             एकूण . २५.७९ कोट  १.०५ कोट  २६.८४ कोट  
    

     वर ल त ा-ड नुसार क शासन, रा यशासन व मनपा यांचे संयु  िनधी 
मधुन पंत धान आवास योजनेअतंगत २५० सदिनका बांधणेकामी र. .२५.७९ कोट  व 
सदर क पाचे साईटवर मुलभूत सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी येणा-या र. .१.०५ 
कोट चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे व पंपर  स.नं.१०९ पै व ११० पै 
आर ण . ७९ या जागेवर यापुव  मा.महापािलका सभेने व शासनाने मंजुर केले या 
पंत धान आवास योजनेचा क प याऐवजी पंपर  स.नं. १७५ पै येथील आर ण . 
५७ येथे राब वणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.   

 अनुकूल-८१      ितकूल- ० 

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

मा.िनमला गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
                                  वषय मांक – १६  
दनांक- २२/६/२०१८                                वभाग – मा.आयु   

         संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                  . था/बीआरट एस/१४८/२०१८ द.३/५/२०१८ 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६३७ द.९/०५/२०१८    

 बोपखेल गावासाठ  दापोड  येथून CME ह तून जाणारा र ता मा.उ च 
यायालयाचे आदेशा वये द.१३/५/२०१५ रोजी CME ारे बंद कर यात आला आहे.  
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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत यापुव  सुच व या माणे मुळा नद वर ल 
पुल ते खडक तून जाणारा Elphistone Road हाया टँक रोड हा र ता प या 
व पात कर या या अनुषंगाने या वभागामाफत सव ण कर यात आले आहे. द. 

२४/६/२०१६ रोजी पंपर  िचंचवड मनपामाफत Defence Estate Officer (DEO) 
यांचेकडे बोपखेल वािसयांसाठ  मुळा नद वर व पातील पुल व प का र ता 
बांधणेकामी ताव सादर करणेत आला. मनपामाफत सादर तावास अंितम 
करणेकामी संर ण खा याचे व वध वभागांचे अिधका-यांचा समावेश असणारे Board 

of Officers चे द.८/८/२०१६ रोजी गठण कर यात आले आहे. या तावाचे 
अनुषंगाने संर ण खा याचे व वध वभाग जसे क , Station Head Quarter (Station 

H.Q.), Ammination Factory Kirkee (AFK), Defence Estate Officer (DEO), 
Kirkee Cantonment Board (KCB), Army Base Workshop (ABW) यांचे ितिनधी 
समवेत वेळोवेळ  बैठका झा या आहेत. या बैठकादर यान संर ण खा याचे व वध 
वभागामाफत दे यात आले या व वध सूचनांचा अंतभाव क न पंपर  िचंचवड 
मनपामाफत द.०५/१०/२०१६ चे प ा वये अंितम ताव Board of Officers यांचे 
समोर ठेव यात आला आहे.  

 तसेच महानगरपािलकेमाफत प  .Civil/BRTS/1028/2018 
द.०२/०१/२०१८ अ वये Station Commandant, गेड यर िधरज मोहन यांना 
वषयां कत पुलाचे तावाचे अनुषंगाने स थतीबाबत आढावा बैठक आयो जत 
करणेबाबत वनंती कर यात आली आहे. तसेच प  . Civil/BRTS/1027/2018 
द.०२/०१/२०१८ अ वये, ी.मिनष ठाकुर (IAS) जॉ ट से े टर  (Works) क  शासन 
यांना वषयां कत बोपखेल गावासाठ या पुला या तावास मा यता िमळणेकामी 
वनंती केलेली आहे.  

 उपरो  नमुद दनांक २/१/२०१८ D.O. Letter चे अनुषंगाने राज  पवार, र ा 
संपदा अिधकार , पुणे मंडल यांनी यांचे द.४/४/२०१८ चे प ा वये वषयां कत, 
बोपखेल गावासाठ  मुळा नद वर पूल बांधणे व पोहोच र ता बांधणे कामी आव यक 
असले या संर ण वभागा या जागेची कंमत र. .२५,८१,५१,२००/- असलेबाबत 
कळ वले आहे. तसेच उपरो  नमुद जागे या बद यात संर ण वभागात कोणती जागा 



139 
 
ह तांतर त करणार अथवा जागा ह तांतरण बाबत मनपाचे काय हणणे आहे हे 
कळ व यास सांिगतले आहे.  
 वर ल सव बाबींचे अनुषंगाने िनणय घेताना खालील बाबींचा वचार करणे 
आव यक आहे.  
१) बोपखेल गावासाठ  बांधावया या पोहोच र ता हा मनपा ह  बाहेरचा आहे.  
२) सदर पूल व र ता बांधणेकामी मा.महापािलका सभा ठराव .८९०, द.२० जुन 
२०१६ अ वये र. .४२.०० कोट  एव या खचास शास कय मा यता ा  आहे.  
३) मनपाने द.५/१०/२०१६ रोजी संर ण खा याकडे सादर केले या अंितम तावात 
पूल व र ता बांधणेसाठ  संर ण वभागाची आव यक जागा वनामोबदला (Free of 

Cost) िमळावी अशी वनंती केली आहे.  
 वर ल ववेचन वचारात घेऊन, सदरचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.िभमाबाई फुगे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसुचना मांडतो- मे.मुंबई उ च 
यायालयाचे खंडपीठ पुणे/ पंपर  िचंचवड शहराम ये हावे यासाठ  गेली अनेक 

वषापासुन पुणे, पंपर  िचंचवड मधील नाग रक, कामगार, सव वक ल-बार असोिसएशन 
व पुणे वभाग य शील आहेत. पुणे शहर हे वदयेचे माहेरघर अस याने येथे 
िश णासाठ  आलेले लोक नंतर नोकर -धंदयासाठ  इथेच थाियक होतात. पुणे/ पंपर  
िचंचवड शहरात मा.उ च यायालय, मुंबईचे खंडपीठ नस याने समाजातील सव 
घटकांना, नाग रकांना मुंबई येथे वारंवार जावे लागते. यामुळे जनतेचा नाहक खच 
होतो व वेळह  वाया जातो. पुणे/ पंपर  िचंचवड शहरात मे. मुंबई उ च यायालयाचे 
खंडपीठ िनमाण झा यास समाजातील सव घटकांची, पुणे ेञातील जनतेची गैरसोय 
द ुर होईल व दावे वेळेवर िनकाली िनघ यास मदत होईल. अशी सव पुणे, पंपर  
िचंचवड शहरासह न जक या ज हयातील नाग रकांची इ छा आहे. सदर मागणी रा त 
असून नाग रकां या हताची व मे. यायालया या कामात गितमानता आणणार  आहे. 
तर  मे. मुंबई उ च यायालयाचे खंडपीठ पुणे/ पंपर  िचंचवड शहर ेञाम ये 
होणेसाठ  मा यता देणेत यावी व तसे शासनास कळवणेस मा यता देणते यावी. तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या मंजुर वकास योजनेत काळेवाड  
फाटा ते देहू आळंद  र यावर ल िचंचवड येथे पवना नद जवळ ४५ मी. र या या 
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दो ह  बाजूस चढ यास व उतर यास रँप आव यक आहे. तर  िचंचवड येथील स.नं. 
६४ म ये ४५ मी. र यावर चढणेसाठ  १२ मी. रँप व रॅपचे आजुबाजूस मोकळ  जागा 
अंदाजे ३००० चौ.मी. ेञ ता यात घेणे आव यक आहे. तसेच िचंचवड येथील स.नं.६६ 
व ६५ म ये ४५ मी. र याव न उतरणेसाठ  १२ मी. रँप व रँपचे आजुबाजूस मोकळ  
जागा अंदाजे ३६०० चौ.मी. ेञ ता यात घेणे आव यक आहे. सदर दो ह  ेञ मंजूर 
वकास योजनेत र यासाठ  आर त नाह . 

 तर  िचंचवड येथील स.नं. ६४ म ये ४५ मी. र यावर चढणेसाठ  १२ मी. रँप 
व रॅपचे आजुबाजूस मोकळ  जागा अंदाजे ३००० चौ.मी. ेञ  व स.नं.६६ व ६५ म ये 
४५ मी. र याव न उतरणेसाठ  १२ मी. रँप व रँपचे आजुबाजूस मोकळ  जागा अंदाजे 
३६०० चौ.मी. ेञ असे एकूण ६६०० चौ.मी मनपा वकास योजनेत आर त नसलेले 
ेञ न वन भूसंपादन कायदयानुसार कंवा खाजगी वाटाघाट ने तातड ने ता यात 

घेणेबाबत मा यता िमळणेकामी व उपरो बाबत मा.आयु सो यांना संपुण अिधकार 
देणेत यावे. सबब उपरो  रँपसाठ  आव यक आर त नसलेले ेञ न वन भूसंपादन 
२०१३ चे कायदया वये संपादन करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.िनमला गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.   

मा. घुले नानी उफ हराबाई  :- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह   
पंपर  िचंचवड शहराम ये बोपखेलकडे जा यासाठ  सीईएमइकडे जाणारा वष नुवष  र ता 
बंद कर यात आला आहे. बोपखेल वािसयांना गेले अनेक वष वनवास सहन करायला 
लागला आहे. पंपर ला कंवा पु याला जाताना १५ ते २० कमी वळसा घालून जावे 
लागायचे यामुळे बोपखेल वािसयांचा वेळ व पैसा वाया जायचा. मुलांना नोकर ला  
जाणा-यांची मोठ  आडचण झाली आहे. काह  मुलांना िश णापासूनह  वंिचत रहावे लागले. 
र यासाठ  आंदोलनेह  झाली. यामुळे २०० बोपखेल वािसयांना तु ंगवास ह  भोगावा 
लागला आहे. तसेच जवळजवळ तीन वेळा उपोषणासाठ  बसावे लागले. तसेच म हला 
डली हर साठ  व नागर कांना, अटॅक सार या र णांना आपले ाणह  गमवावे लागले. 

मा  आज बोपखेल गावा या या मुलांना आंदोलनामुळे खूप ास झालेला आहे. आज 

आंदोलनामुळे  आत गेलेले १०० ते १२५ मुले आहेत. तर या मुलांना नोकर  िमळत नाह . 
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नोकर  िमळ यासाठ  पोलीसांकड ल हेर फकेशन मागतात. वॉचमनची जर  नोकर  

मािगतली तर  पोलीस हेर फकेशन मागतात. तर  या मुलांनी  करायच काय. यां या 
वर तर द:ुखाचा ड गर कोसळला आहे. कोणी वॉचमनची नोकर  देत नाह त कंवा बगार  

कामासाठ  गेल तर  ४०० ते ५०० पये िमळणार या यातून अध पैसेतर 
ये याजा यातच जाणार आहेत. र यामुळे खूप मुलांचे नुकसान झालेले आहे. आज 

मुलांचे ल नाचे वय झालेले आहे. थळ जर आली तर वचारतात क  स ह सला कुठे 
आहे, शेती आहे का, सांगणार तर काय सांगणार ना. आई वड लांना या गो ीचे खूप दुख: 

झालेले आहे. तर आज मी सभागृहाला वनंती करते क  आज यांच जे द ु :ख आहे 
यां या डो यावर जे ओझे आहे यासाठ  सव सभागृहान ेहात लावला तर यांचे ओझे 

उचलले जाईल माझी एवढ च वनंती आहे.  आज माझ गाव अनाथ झालेले आहे तर  या 
गावासाठ  हणजे एखादया मुलाला आईवड ल नसेल तर ते मुल कस अनाथ झालेले 

असतं तस बोपखेल गाव अनाथ झालेले आहे. एवढ  वनंती आहे क  सगळयांनी सहकाय 

करा. मा  भाजपा सरकारमुळे ह  गैरसोय टळणार आहे. बोपखेल वािसयां या सम या 
टळणार आहेत. आज सवसाधारण सभा यास  मा यता देईल अशी खा ी आहे. “सबका 
साथ सबका वकास” असे हणणारे मा.मोद  साहेब यांचे मी आभार मानते, सवाचे 

आभार मानते आ ण थांबते.   
मा. वकास डोळस - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह आज  

बोपखेल या पुलाचा वषय आप या सभागृहापुढे आलेला आहे. आज मा या मातो ी 
नानींनी बोपखेल या पुला वषयी आप या भावना य  के या. कुणीतर  पाठ मागून  

हटले क  िलहून दलय. ज र िलहून दलय, ज र िलहून दलय मातो ी आहेत मा या 
या परंत ु या याम ये यांनी यां या भावना य  के या आहेत. आज जे कोणी हटले 

असतील ते. आम या नानींनी यां या भावना य  के या आहेत. आम या नागर कांना 
जो ास होत आहे. तो य  केला आज बोपखेलचा र ता बंद क न तीन वष झाले आहे. 
तीन वेळा नागर कांनी उपोषण केले आहे. आंदोलन झाले याला हंसक वळण लागले. 

जवळजवळ ८०० जणांवर गु हा दाखल झाला. १७८ जण जेलम ये होते. यातले १०४ 
जण पु ष  आ ण ७४ म हला १५ दवस जेलम ये  होते. आज आम या भावना आ हाला 
मा हती आहेत हणून आम या नानीं इथ ंबोल या. या यात एका पोलीस कमचा-याला 
आपला जीव गमवावा लागला. आज तु ह  जर अवलोकन केले तर दोन कमी. या 
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र याला अठरा कमी. र ता वळसा घालून याव े लागत आहे. एखादा र ता बंद 
झा यानंतर काय वेदना  होतात या  आम या आ हाला मा हत आहे. आज वदया याचे 

शै णक वष होते. यांच वष वायाला गेले आहे. जे कामगार होते यां या कामाम ये 

य यय िनमाण झालेला आहे. आ ण अशा रतीने सभागृहाम ये एखादया सद यांवरती 
बोलणे चुक चे आहे. मगाशीच शासना व द आप या नगरसेवकांनी भूिमका घेत या 
आहेत. आ ह  नवीन नगरसेवक आहोत. बोपखेल या पुलाचा वषय असेल कंवा आमचा 
आर णाचा वषय असेल आम या भागातील चारह  नगरसेवक संबंिधत वभागाकडे 
जायचे. आता बोपखेल या पुला वषयी मी जा त बोलणार नाह . कारण टँड ंगला वषय 

झा यानंतर आयु  साहेबांनी तो वनडे म ये  ताव पाठ वला. पण आर णा संदभात 

थोडस बोलेन मी. आज जो माझा भाग आहे तो पािलकेत जाऊन २० वष झाले. तर  

फ ् एकच आर ण डे हलप झालय ं ते हणजे पा या या टाक चं. साधी मशानभूमी 
पण ता यात घेता आली नाह . अिधका-यांना जाऊन वचारल तर अिधकार  काय 

हणायचे साहेब, आर ण ता यात घे यासाठ  याला वेळ लागेल. वेळ लागेल हणजे 

काय. आप याला इथ काय खुच  गरम करायला ठेवले आहे काय. हणजे नगररचना 
वभागाने काय करायच यांच काम काय असत. आता भूसंपादन वभागाचा ताव 
पाठ माग या वष  होता. तो आता म हनाभरापुव  ज हािधकार  कायालयाकडे गेला. 
कारण वचारले तर सांिगतले क  एवढ दवस  कारण सांगत होती सातबारा िमळत नाह  

असे सांिगतले आहे. सातबारा िमळत नाह  हे कारण आयु  साहेब हा यां पद होते. या 
दवशी ते कारण िमळाल या दवशी माझ टेटमट होत नगररचना हा दलालांचा अ डा 
आहे. आ ण खरच प र थती आहे नागर कांची कामे कर त नाह त ते. एजंट लोकांची 
कामे करतात तो नगररचना वभाग. आज समा व  गावांब ल सगळेच बोलतात. क   

समा व  गावांचा वकास करायला याचे मूळ कुठे तर  शोधयला पा हजे. हे जे संबंिधत 
वभाग आहेत ना यांना टारगेट दया. यांना टाईमटेबल दया. क  हया कालावधीम ये 

तु ह  हे काम केल ंपा हजे. आज बोपखेलचा पुला वषयी हा वषय असाच झाला नाह  

यासाठ  आमचे भाऊ द लीला जाऊन आले असतील. आम या नानी, आमचे तीन 

नगरसेवक हे संबंिधत वभागाकडे सारखे हेलपाटे मारतोत हणून हा वषय आलेला आहे. 
हणजे इथ काय शासनाचे खूप  मोठे कौतुक कर यासारखी गो  नाह . आज मला या 

सभागृहात हे सांगायचय क  जे नागर कांचे  आहेत या ांबाबत कुठेतर  आपण 
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हणजे शासनाने संवेदनशीलता दाख वली पा हजे. अिधकार  या अ वभावात असतो क  

ह  माझी जाहागीर  आहे. नवीन नगरसेवक गेला ना यां याकडे यांची वाग याची प दत 

बघा. जशी काह  यांची जाहागीर  आहे, भीक माग यासाठ  नगरसेवक आला. आयु  

साहेब हया अशा अिधका-यांना तु ह  वठणीवर आणले पा हजे.  या अिधका-यांवर आपला 
वचक रा हला नाह . कदािचत नवीन नगरसेवक हणून यां या मनात अस वाटत असेल 

क  हे काय करणार आहेत. अशा अिधका-यांना माझे सांगणे आहे क  जनतेचे  

सोड वणार नसाल तर आम या प दतीने आ ह  तु हाला वठणीवर आण यािशवाय 

राहणार नाह त. मी पुण सभागृहाच, शासनाच नाह  सभागृहाच कौतुक करेल क  हा 
वषय इथ आणला आपण एकमताने मंजुर क . पण भ व यात शासन जर अस काम  

करणार असेल तर कोण याह  प ाने वरोध नाह  केला पा हजे. मग भाजपा असेल, 

रा वाद  असेल, िशवसेना असेल जनते या ासाठ  हे एकमत होऊन या अिधका-
यांवरती कारवाई केली पा हजे. थांबतो जय हंद जयमहारा . 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक - २०३                                 वषय मांक – १६  
दनांक- २२/६/२०१८                                वभाग – मा.आयु   

 

      संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
               . था/बीआरट एस/१४८/२०१८ द.३/५/२०१८ 
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६३७ द.९/०५/२०१८    
 

  बोपखेल गावासाठ  दापोड  येथून CME ह तून जाणारा र ता मा.उ च 
यायालयाचे आदेशा वये द.१३/५/२०१५ रोजी CME ारे बंद कर यात आला आहे.  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत यापुव  सुच व या माणे मुळा नद वर ल 

पुल ते खडक तून जाणारा Elphistone Road हाया टँक रोड हा र ता प या 
व पात कर या या अनुषंगाने या वभागामाफत सव ण कर यात आले आहे. द. 

२४/६/२०१६ रोजी पंपर  िचंचवड मनपामाफत Defence Estate Officer (DEO) 
यांचेकडे बोपखेल वािसयांसाठ  मुळा नद वर व पातील पुल व प का र ता 
बांधणेकामी ताव सादर करणेत आला. मनपामाफत सादर तावास अंितम 
करणेकामी संर ण खा याचे व वध वभागांचे अिधका-यांचा समावेश असणारे Board 

of Officers चे द.८/८/२०१६ रोजी गठण कर यात आले आहे. या तावाचे 
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अनुषंगाने संर ण खा याचे व वध वभाग जसे क , Station Head Quarter (Station 

H.Q.), Ammination Factory Kirkee (AFK), Defence Estate Officer (DEO), 
Kirkee Cantonment Board (KCB), Army Base Workshop (ABW) यांचे ितिनधी 
समवेत वेळोवेळ  बैठका झा या आहेत. या बैठकादर यान संर ण खा याचे व वध 
वभागामाफत दे यात आले या व वध सूचनांचा अंतभाव क न पंपर  िचंचवड 
मनपामाफत द.०५/१०/२०१६ चे प ा वये अंितम ताव Board of Officers यांचे 
समोर ठेव यात आला आहे.  

 तसेच महानगरपािलकेमाफत प  .Civil/BRTS/1028/2018 द.०२/०१/२०१८ 
अ वये Station Commandant, गेड यर िधरज मोहन यांना वषयां कत पुलाचे 

तावाचे अनुषंगाने स थतीबाबत आढावा बैठक आयो जत करणेबाबत वनंती 
कर यात आली आहे. तसेच प  . Civil/BRTS/1027/2018 द.०२/०१/२०१८ 
अ वये, ी.मिनष ठाकुर (IAS) जॉ ट से े टर  (Works) क  शासन यांना वषयां कत 
बोपखेल गावासाठ या पुला या तावास मा यता िमळणेकामी वनंती केलेली आहे.  

 उपरो  नमुद दनांक २/१/२०१८ D.O. Letter चे अनुषंगाने राज  पवार, र ा 
संपदा अिधकार , पुणे मंडल यांनी यांचे द.४/४/२०१८ चे प ा वये वषयां कत, 
बोपखेल गावासाठ  मुळा नद वर पूल बांधणे व पोहोच र ता बांधणे कामी आव यक 
असले या संर ण वभागा या जागेची कंमत र. .२५,८१,५१,२००/- असलेबाबत 
कळ वले आहे. तसेच उपरो  नमुद जागे या बद यात संर ण वभागात कोणती जागा 
ह तांतर त करणार अथवा जागा ह तांतरण बाबत मनपाचे काय हणणे आहे हे 
कळ व यास सांिगतले आहे.  
 वर ल सव बाबींचे अनुषंगाने िनणय घेताना खालील बाबींचा वचार करणे 
आव यक आहे.  
१)  बोपखेल गावासाठ  बांधावया या पोहोच र ता हा मनपा ह  बाहेरचा आहे.  
२) सदर पूल व र ता बांधणेकामी मा.महापािलका सभा ठराव .८९०, द.२० जुन 
२०१६ अ वये र. .४२.०० कोट  एव या खचास शास कय मा यता ा  आहे.  
३) मनपाने द.५/१०/२०१६ रोजी संर ण खा याकडे सादर केले या अंितम तावात 
पूल व र ता बांधणेसाठ  संर ण वभागाची आव यक जागा वनामोबदला (Free of 

Cost) िमळावी अशी वनंती केली आहे.  
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 वर ल ववेचन वचारात घेऊन, सदरचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच मे.मुंबई उ च यायालयाचे खंडपीठ पुणे/ पंपर  िचंचवड शहराम ये हावे यासाठ  
गेली अनेक वषापासुन पुणे, पंपर  िचंचवड मधील नाग रक, कामगार, सव वक ल-बार 
असोिसएशन व पुणे वभाग य शील आहेत. पुणे शहर हे वदयेचे माहेरघर अस याने 
येथे िश णासाठ  आलेले लोक नंतर नोकर -धंदयासाठ  इथेच थाियक होतात. 
पुणे/ पंपर  िचंचवड शहरात मा.उ च यायालय, मुंबईचे खंडपीठ नस याने समाजातील 
सव घटकांना, नाग रकांना मुंबई येथे वारंवार जावे लागते. यामुळे जनतेचा नाहक 
खच होतो व वेळह  वाया जातो. पुणे/ पंपर  िचंचवड शहरात मे. मुंबई उ च 
यायालयाचे खंडपीठ िनमाण झा यास समाजातील सव घटकांची, पुणे ेञातील 

जनतेची गैरसोय दुर होईल व दावे वेळेवर िनकाली िनघ यास मदत होईल. अशी सव 
पुणे, पंपर  िचंचवड शहरासह न जक या ज हयातील नाग रकांची इ छा आहे. सदर 
मागणी रा त असून नाग रकां या हताची व मे. यायालया या कामात गितमानता 
आणणार  आहे. तर  मे. मुंबई उ च यायालयाचे खंडपीठ पुणे/ पंपर  िचंचवड शहर 
ेञाम ये होणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे व तसे शासनास कळवणेस मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या जु या ह या मंजुर 
वकास योजनेत काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  र यावर ल िचंचवड येथे पवना 
नद जवळ ४५ मी. र या या दो ह  बाजूस चढ यास व उतर यास रँप आव यक 
आहे. तर  िचंचवड येथील स.नं. ६४ म ये ४५ मी. र यावर चढणेसाठ  १२ मी. रँप व 
रॅपचे आजुबाजूस मोकळ  जागा अंदाजे ३००० चौ.मी. ेञ ता यात घेणे आव यक 
आहे. तसेच िचंचवड येथील स.नं.६६ व ६५ म ये ४५ मी. र याव न उतरणेसाठ  १२ 
मी. रँप व रँपचे आजुबाजूस मोकळ  जागा अंदाजे ३६०० चौ.मी. ेञ ता यात घेणे 
आव यक आहे. सदर दो ह  ेञ मंजूर वकास योजनेत र यासाठ  आर त नाह . 

 तर  िचंचवड येथील स.नं. ६४ म ये ४५ मी. र यावर चढणेसाठ  १२ मी. रँप 
व रॅपचे आजुबाजूस मोकळ  जागा अंदाजे ३००० चौ.मी. ेञ  व स.नं.६६ व ६५ म ये 
४५ मी. र याव न उतरणेसाठ  १२ मी. रँप व रँपचे आजुबाजूस मोकळ  जागा अंदाजे 
३६०० चौ.मी. ेञ असे एकूण ६६०० चौ.मी मनपा वकास योजनेत आर त नसलेले 
ेञ न वन भूसंपादन कायदयानुसार कंवा खाजगी वाटाघाट ने तातड ने ता यात 

घेणेबाबत मा यता िमळणेकामी व उपरो बाबत मा.आयु सो यांना संपुण अिधकार 
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देणेत येत आहेत. सबब उपरो  रँपसाठ  आव यक आर त नसलेले ेञ न वन 
भूसंपादन २०१३ चे कायदया वये संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 अनुकूल-८१      ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

         ------ 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - २०४                                  वषय मांक – १७  
दनांक- २२/६/२०१८                                 वभाग – मा.आयु   
 

  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/५५१२/१८  
           द.८/५/२०१८ 
        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६३८ द.९/०५/२०१८    
   जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत पंपर  िचंचवड मनपाचे से. .२३ येथील १०० 

द.ल.ली. मतेचे जलशु करण क  ट पा-४ उभारणेचे काम, ठेकेदार मे.आर.बी.कृ णानी 
यांनी द.४/२/२०११ रोजी पुण केलेले आहे. सदरचे काम कर त असताना ठेकेदार 
मे.आर.बी.कृ णानी यांनी म.न.पा.कडे अित र  बाबींसाठ  झाले या खचा या रकमेची 
मागणी केली होती. सदर या सव माग या पाणीपुरवठा वभागाने फेटाळुन लाव या. 
तसेच काह  माग या ठेकेदाराने वतः मागे घेत या. मे.आर.बी.कृ णानी यांनी 
म.न.पा.ने फेटाळले या मागणी या वरोधात मे. यायालयात म.न.पा. व  से शन 
८९ खाली दावा दाखल केला. मे. यायालयाने या करणी दले या आदेशा माणे 
ी. ह .आर.क याणकर यांची लवाद हणून िनयु  कर यात आली. दनांक 

३०/११/२०१५ पासून लवादाचे येस सु वात झाली असुन करणी ७ बैठका झा या. 
व ी. ह .आर.क याणकर यांनी दनांक २८/४/२०१७ रोजी या करणाचा अवाड 
म.न.पा.ला कळ वला आहे. यानुसार मे.आर.बी.कृ णानी यांना र. .२,१७,९८,०२७/- 
अिधक द.४/२/२०११ पासून सदर रकमेवर दरवष  १२% सरळ याज लावून अदा 
करणेचे िनदश दले आहेत.  
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 उपरो  िनणय म.न.पा. स मा य नसलेने पाणीपुरवठा वभागाने अवाड व  
मे. यायालयात ित ाप  सादर क न दरखा त दाखल केली होती व मे. यायालयाने 
अवाडवर Stay िमळ याकामी द.१४/३/२०१८ रोजी अज दाखल केला होता. तथा प, 
या संदभात मे. ज हा यायालयाने ऍटॅचमट वॉरंटचा हुकूम केलेला असून पुढ ल 
सुनावणी ६/६/२०१८ रोजी होणार आहे. त पुव  अवाडम ये नमूद केलेली याजासह 
र. .४,०९,८०,२८८/- मे. यायालयाकडे जमा करावयाची असून याकामी अंदाजप कात 
तरतूद उपल ध नाह . अशा कार या यायालयीन करणांसाठ  जमा करावया या 
रकमांकर ता अंदाजप काम ये नवीन लेखािशष िनमाण क न या लेखािशषावर 
वर ल माणे र कम वग करण क न िमळावी अशा तावासह शहर अिभयंता, 
पाणीपुरवठा वभाग यांचेकडून द.५/५/२०१८ रोजी ा  झालेला आहे.  

 सहशहर अिभयंता, पाणीपुरवठा वभाग यांचेकड ल ा  ताव वचारात घेता, 
याकामी र. .४,०९,८०,२८८/- तातड ने उपल ध क न देणे गरजेचे आहे. तर  सन 
२०१८-१९ चे अंदाजप कात कायदा वभागा या महसुली खचाकडे “ यायालयीन 
करणासाठ  जमा करावया या रकमा” हे नवीन लेखािशष िनमाण कर यास व महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ करण ७ (२) (१) अ वये सदर लेखािशषावर 
सन २०१८-१९ चे भांडवली खचाचे अंदाप कातील थाप य वशेष योजना या 
लेखािशषातगत पानांक १४ अ. .१४ वर ल, भ  श  चौक येथे ेड सेपरेटर व 
उ डाणपुल बांधणे या कामावर केले या ३३ कोट  तरतुद तुन र. .४,१०,००,०००/- 
(अ र  र. .चार कोट  दहा लाख पये फ ) तरतुद वग कर यास मा यता देणेत येत 
आहे.    

मा.ल मण उंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
    अनुकूल-८१        ितकूल-० 
   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले.  

      ------- 
मा.वसंत बोराटे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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                                                  वषय मांक – १८  
दनांक- २२/६/२०१८                                 वभाग – मा.आयु   
 

        संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                 . था/बीआरट एस/१५९/२०१८ द.५/५/२०१८ 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६३९ द.९/०५/२०१८ 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हे देशातील तसेच महारा ातील वेगाने 

वाढणारे शहर आहे. गे या २० वषात शहरातील लोकसं येची वाढ हे दशवते. 
 सन २००१- १०६०४१७   लोकसं या 
 सन २०११- १७२९३५९  लोकसं या 
 सन २०१७- २१०००००  लोकसं या 
या अनुषंगाने शहरातील वाढलेले वाहनांचे माण खालील माणे आहे. 

 
साल दुचाक  वाहने 

सं या 
चार चाक  वाहने 

सं या 
इतर वाहने 
सं या 

एकूण वाहने 
सं या 

सन २००१ १६४५९८ २०४८९ २५४७८ २१०५५६ 
सन २०११ ५३७९२० ९०३४६ ७५२१० ७०३४७६ 
सन २०१७ ११६९८३४ २५४९३३ १४३८४० १५६८६०७ 

 
हणजेच २१ लाख लोकांसाठ  जवळपास १६ लाख वाहने आहेत व यामुळे शहराम ये 

पाक गची सम या जाणवु लागली अस यामुळे यासाठ  सव समावेशक पा कग पॉिलसी 
करणे गरजेचे आहे. 
 भारतातील द ली, चे नई, पुणे, मुंबई, बगलोर, नागपूर या शहाराम ये 
वत:ची पा कग पॉिलसी क न सावजिनक पाक ग या भावी यव थापनासाठ  दर 

आकारनी कर यास सुरवात केली आहे.  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके म ये पा कग पॉिलसी मधील मु य बाबी खालील 
माणे- 

१) पा कगचे दर ठरवताना ECS(Equivalent Car Space) हा मु य तां क मु ा 
वचारात घेतला आहे. 
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वाहन ECS 

दुचाक ०.२० 
र ा ०.६० 

चारचाक  १.०० 
टे पो १.०० 

मीनी बस १.५० 
क २.२० 

खाजगी बस ३.९० 
 

२) शहर हे तीन वभाग (Zone) करणेत आले आहे. 

i)Zone A 

उ च पा कग मागणी (High Demand Parking) 

शहरातील अशी ठकाणे जी दवसभर ८०% ते१००% पा कगची आव यकता 
आहे. 
ii) Zone B 
म यम पा कग मागणी (Medium DemandParking) 

शहरातील अशी ठकाणे याम ये दवसभराम ये वाहने पाक करणेचे माण 
६०% ते८०% आहे. 
iii) Zone C 
कमी पा कग मागणी (Low Demand Parking) 

शहरातील अशी ठकाणे याम ये दवसभराम ये वाहने पाक करणेचे माण 
४०% ते६०% आहे. 
iv)Zone D 
कमीत कमी पा कग मागणी (Lower most Demand Parking) 
शहरातील अशी ठकाणे याम ये दवसभराम ये वाहने पाक करणेचे माण 
४०% पे ा कमी आहे.(या झोनसाठ  पा कग धोरणाची आव यकता नाह ) 

३) पा कगचे शु क  
P= नाग रकानंे पाक केले या भरावयाचे पा कग शु क  
P= (ECS)xRxTxZ 
ECS= Equivalent Car Space 
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R= एका ECS साठ  ठरलेला दर 
T= वाहन पा कग केलेला वेळ 
वेळेचे शु क हे १ तासासाठ  आहेत. 
Zone A साठ  Z = २.०० 
Zone B साठ  Z= १.५० 
Zone C साठ  Z= १.०० 
Zone Dसाठ  Z= ०.०० 
Z= पा कग zone नुसार बदलणारा दर 
Z=Zone Factor 
Zone A/ Zone B/ Zone C/Zone D 

 
४) या र यांसाठ  पा कग दर ठरवलेले आहेत या र या या लगत या सव 
र यासाठ  मु य र यांपासून  १०० मी. पयत या र यांसाठ  पा कग पॉिलसी लागू 
राहणार आहे. 
५) र यावर ल पा कग साठ  प ह या र यांसाठ  एका कारसाठ  १ ECS साठ  
र. .१० / ित तास आकार यात येतील यानुसार शहरातील पा कगचे दर पुढ ल 
माणे असणार आहे. 

 
 

वाहन ECS Zone A Zone B Zone C 

दुचाक ०.२० ४.०० ३.०० २.०० 
र ा ०.६० १२.०० ९.०० ६.०० 

चारचाक  १.०० २०.०० १५.०० १०.०० 
टे पो १.०० २०.०० १५.०० १०.०० 

मीनी बस १.५० ३०.०० २२.०० १५.०० 
क २.२० ६६.०० ४८.०० ३३.०० 

खाजगी बस ३.९० ७८.०० ५८.०० ३९.०० 
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६) रा  िनवासी पाक ग साठ  रा ी ११ ते सकाळ  ८ या ऐके वेळेसाठ  (एका ECS 

साठ ) र. . २५ ित दनी नुसार र. .९,१२५/- ती वष  वा षक परवाना 
दे यात येणार आहे. 
 

वाहन ECS Zone A, Zone B, Zone 
C साठ चे रा  पा कग 
परवाना दर र. . ित 
दन (रा ी ११ ते सकाळ  

८ पयत) 

Zone A, Zone B, 
Zone C साठ चे 
रा  पा कग 
परवाना दर 
र. . ित वष  

दुचाक ०.२० ५/- १८२५/- 
र ा ०.६० १५/- ५४७५/- 

चारचाक  १.०० २५/- ९१२५/- 
टे पो १.०० २५/- ९१२५/- 

मीनी बस १.५० ३८/- १३६८८/- 
क २.२० ५५/- २००७५/- 

खाजगी बस ३.९० ९८/- ३५५८८/- 
 

७) गावठाण भाग, झोपडप ट  व ती या ठकाणी स ा पा कग पॉिलसी लागू राहणार 
नाह  परंतू पुढ ल दोन वषानंतर याचा अ यास क न आव यकतेनुसार यो य ते 
धोरण ठरव यात येणार आहे. 
 
८) सदरची पा कग पॉिलसी सु  के यापासून एक वषासांठ  सव zone साठ  zone c  
माणे (कमी demand े ) पाक गचे दर आकार यात येतील. एक वषानंतर य  

Parking Demand ची मा हती तयार झा यावर शहरातील सव मु य र ते Zone A/ 

Zone B/ Zone C/Zone D म ये वभाग यात येतील व यास िस  दे यात येणार 
आहे. यामुळे स थतीत पा कगचे दर खालील माणे राहतील. 
 

वाहन ECS Zone A, Zone B, Zone Cसाठ चे 
दर र. . ित तास 

दुचाक ०.२० २/- 
र ा ०.६० ६/- 

चारचाक  १.०० १०/- 
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टे पो १.०० १०/- 
मीनी बस १.५० १५/- 

क २.२० ३३/- 
खाजगी बस ३.९० ३९/- 

 
९) या ता वत पा कग पॉिलसीम ये येणारे े  पुढ ल माणे आहे 

i) सव बीआरट  र ते/ पंपर  (Camp) 

ii) भोसर गाव, नािशक फाटा उ डाणपूल, िचंचवड- पंपर -कासारवाड -आकुड   
      रे वे टेशन प रसर 
iii) देहू-आळंद  र ता/ ािधकरण े  
iv) भुमकर चौक ते के.एस.बी. चौक र ता  

 
१०) खालील वाहन कारांना शु कातून सवलत असणार आहे 

i) सायकल 
ii)  णवा हका 
iii)  द यांगांची वाहने  
iv) मा यता ा  र ा थांब े

 
११) पूण पंपर  िचंचवड महानगरपािलके म ये सावजिनक वाहनतळ धोरण सु  क न 
भावीपणे अंमलबजावणी करणेसाठ  भागामाफत येक व वधभागासाठ  पा कग फ  

जमा करणेसाठ  ठेकेदारांची नेमणुक कर यात येणार आहे. 
 
१२) शहरातील मंजूर वकास आराख यातील वाहनतळांची आर णे वकिसत 
कर यासाठ  कालब द काय म हाती घे यात येणार आहे. यानुसार महानगरपािलका 
जी वाहनतळे वकिसत करेल या ठकाणी पा कगचे दर नजीक या झोन या दरा या 
२५% कमी ठेवणेत येत आहे. 
१३) शहरातील पा कगचे शु क व पाक ग करावायाचे र ते याबाबत दर दोन वषानी 
आढावा घेऊन याम ये यो य ते बदल करणेत येणार आहे. 
 

 सदर पा कग पॉिलसी या कामासाठ  अ याधुिनक तं ानाचावापर कऱ यात 
येणार असून Parking App तयार क न पा कगचे िनयं ण ठेव यात येणार आहे. तर  
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महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २४३(अ)(१) नुसार सदरचे धोरणास मा यता 
देणेत येत आहे. 

मा.चं कांत नखाते -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा. नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने वाहनतळ धोरण-२०१८ मा.महापािलका सभेपुढे मा यतेकामी सादर 
केलेले आहे. यानुषंगाने महानगरपािलकेची वाहनतळे वकिसत करेल या ठकाणचे 
पा कगचे दर नजीक या झोन या दरा या २५% ने कमी क न सुधा रत दर लागू 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.राज  गावडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.  
मा. वसंत बोराटे-  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे. 
मा.अ नी िचंचवडे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  
िचंचवड शहराम ये पाक ग पॉलीसी राब व यापुव  महानगरपािलकेने आ मप र ण 
करावे. उदा. याच महानगरपािलका कायालयाला पुरेसे पाक ग नाह . महापािलके या 
इमारती, भाजीमंडई, उदयाने, दवाखाने यांना पाक गची सोय अजीबात नाह . याचे 
िनयोजन थम महापािलकेनी करावे. िचंचवड म ये मागील वष या बजेटम ये 
बहुमजली पाक गसाठ  तरतूद केलेली होती. परंतु सु त शासनाने वषभर कोणतीह  
कारवाई केलेली नाह  व या वष तर ते हेडच गायब झालेल आहे. यामुळे महापािलकेनी 
थम आप या सव इमारतीनां पाक ग यव था िनमाण क न दयावी. शहराम ये 

पु या माणे गद या ठकाणी वत:चे बहुमजली पाक ग उभे रहावे व मह वाचे हणजे 
बीआरट एस मागावर या बांधकाम यावसायीकां या इमारतीम ये पाक ग राखीव ठेवले 
होते ते देखील ता यात यावे ह  वनंती, ध यवाद. 
मा. िमनल यादव- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात थम 
मी हे सांगू इ छते क  आपण बाक या लोकांना पे ऍ ड पाक सु  कर या या आ द 
महापािलकेम ये जे हा जीबी असते त हा सवसामा यांना गाड  पाक कर यासह  जागा 
नसते ते हा आप या सव नगरसेवकां या गाडया एकदम येतात ते हा आप याला 
लाजीरवाणी गो  होती क  सगळया गाडया बाहेर उत न सगळयांना आतम ये चालत 
याव लागत. ते हा पे ऍ ड पाक कर या या आ द  महापािलकेम ये पे ऍ ड पाक चालू 
करा. आपण जे आता नवीन पुल बांधलेल आहेत ीज खाली जी अनिधकृत टप-या 
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लागले या आहेत कंवा जी लोक तीथे राहातात ती पाक ग युज म ये आणा. ते वे टेज 
होते याचा आ द चांगला उपयोग करा. याचबरोबर या लोकांना जागे संदभात 
टड आर दलेला आहे पण या जागा अजून महापािलकेनी ता यात घेतले या नाह त. 
जी आर ण पाक गसाठ  ठेवलेली आहेत ती आर ण देखील ता यात नाह त. जे 
खासदार, आमदार असतील यां याकडून ते आर ण आ द ता यात या, ती डे हलप 
करा आ ण मग सवसामा यांना पे ऍ ड पाक करा, ध यवाद.                             
मा संद प क पटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह पंपर  

िचंचवड शहराम य े वाढलेली लोकसं या आ ण याच माणाम ये वाढले या वाहनांचे 

माण. याच माण ेनोकर , यवसायाचे िनिम ाने हंजवड  आयट  पाक असेल, भोसर  

एमआयड सी असेल या शहरात येणा-या जाणा-याची वाढलेली सं या आ ण र या या 
कडेला, फुटपाथवर आ ण मनाला वाटेल ितथे पाक ग कर याची वाढलेली वृ ी. 
महापािलका शासन आ ण पोलीस वाहतुक यं णेचे याकडे झालेले द ुल . या सव पाक ग 

आ ण वाहतुक या ीने शहराला खूप मोठ  सम या आज या ठकाणी भेडसावत आहे. 
माग या वष  आप या पंपर  िचंचवड शहराचे वतं  पाक ग पॉलीसी हावी अस ंमा. 
आयु ांना मी प  दले होते आ ण या ीने आज पाक ग पॉलीसी हा वषय अजडयावर 
आण याब ल मी सव थम आयु  साहेबांचे मनपूवक अिभनंदन करतो. परंत ुहे पाक ग 

पॉलीसी िन त कर त असताना या ठकाणी पंपर  िचंचवड शहराम ये वाहनतळासाठ  

असलेली आर णे ता यात घेणे सवात गरजेचे आहे. या ठकाणी सवात मह वाचे हणजे 

म ट ले स अशी पाक ग यव था उपल ध करणे गरजेचे आहे आ ण सुर े या ीने 

या ठकाणी चांगले सीसीट ह  कॅमेरे असतील, सुर ा र क उपल ध करणे गरजेचे आहे. 
अ नशामक यं णा देखील उपल ध करणे गरजेचे आहे. आ ण सवात ामु याने हणजे 

या पाक गचे चाजस घेताना या शहरातील नागर कां या खशाला परवडेल अशा कारचे 

दर आपण या ठकाणी िन त केले तर वाहतुक आ ण पॉलीसी या सम येतून िन त 

आप या शहरातील नागर कांना दलासा िमळेल अशी आशा य  करतो. आ ण या 
वषयाचे खरच अिभनंदन क न याला मा यता दयावी अशी मागणी करतो.  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह पाक ग 

पॉलीसीचा आजचा हा वषय. या वषयाचे अनुषंगाने मा. महापौर साहेब, असे सांगायचे 

आहे क   पाक ग पॉलीसी शहराला असली पा हजे का, तर न क च असली पा हजे. कारण 
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आता आपण शहरात कुठेह  जा गाड  लावायला सु दा जागा नाह . यामुळे  जागा दसेल 

या ठकाणी गाड  लाव याचे माण दवसे दवस वाढत चाललेले आहे. परंतु याला नुसते 

नागर कच जबाबदार नाह  तर महानगरपािलका सं था हणून िततक च जबाबदार आहे.   
आपण खरोखरच पाक गसाठ  कती जागा वकत घेत या आहेत. कती ठकाणी लोकानंा 
आपण सु वधा उपल ध क न द या. सु वधा द या असताना लोकांनी याचा वापर 
केला क  नाह  केला. लोकांना ती सु वधा अडवळणीची वाटती का आ ण हणून र यावर 
पाक ग करतात का. याचबरोबर या ठकाणी जे लोक यवसाय कर त असतात ते 

यवसाय कर त असताना यां या सु दा गाडया ते र यावरच लावतात. यांनी 
र यावर लाव या क  अटोमॅट कली सवा या गाडया र यावरच येतात. िनयम आणला 
पा हजे का तर आणला पाह जे. हणून िनयमाची अंमलबजावणी करताना यातले 

खाचखळगे सु दा मा हती क न घेणे िततकेच गरजेचे आहे. मला वाटत किमशरनर 
साहेब, आपण माग या वष  सु दा आ ह  तुम या मागे लागलो होतो. ते हा पाक गसाठ  

आपण एकदाच काह तर  केले पा हजे. संपुण मुंबई पुण ेर ता आपण ल ात घेतला तर 
दापोड  पासून िनगड पयत तर या या ठकाणी मॉल आहेत मॉलला आपण परवानगी 
दली. मॉलला परवानगी देताना ितथली पाक ग पेस काय असली पा हजे याच ंभान 

िन तपण ेआप या अिधका-यांना मा हती नाह  आ ण मॉल वा यांना सु दा माह ती  
नाह .  आज ितथे गाडया लावून देत नाह त साहेब. मॉल तर झाला, शो मतर झाल परंत ु

आतम य ेक टमरला गाड  लावता येत नाह . हणून तो पयाय नस यामुळे र यावरती 
गाड  लावतो. पण यासाठ  आप याला या यावसायीकांना, ते जे काह  दुकानदार 
असतील, शो मवाले असतील, मॉलवाल ेअसतील यां यावरती आपण स ची कारवाई 
करणे गरजेचे आहे. आपण काय करतो साहेब, उठसूठ काय करायचतर तर आपण 

नागर कां या गळयाशी चाकू लावतो. यांना कोण वठणीवर आणणार. आयटूआर झाला.  
आपण कमला आकड या समोर जावा सगळया गाडया तु हाला र यावर दसतील. का 
आतम य े गाड  लावायला जागा नाह . यांनी यांचे ितथे सुर ार क उभे केलेत. 

आतम य ेगाडया लाव ू देत नाह त. पलीकडे जी जागा ितथ ंआहे ती आपली पाक गची 
जागा आहे साहेब.  ितथ टप-यावा यांनी अित मण केलेले आहे. मग र ता अ ंद होतोय. 

एक कडे आपण बीआरट  चाल ू करायची हणतोय, मे ो आली आहे. लोकांनी गाडया 
चालवाय या क  नाह  चालवाय या. जे शहरात राहतात ते टॅ स भरतात यांचा ह क 



156 
 
आहे या र यावर चाल याचा. यांना काह  ह क रा हला आहे क  नाह  रा हला. मग 

तु ह  काय करता एकाच दवशी तुमच ंअस हणण आहे क  तु हाला पाक गचा िनयम 

लाग ूकरायचा, पाक गचा िनयम ज र लाग ूकरा. परंत ु याआधी यांना वठणीवर आणा. 
या जेवढया संपुण गाडया उ या आहेत,  यांना नोट सा गे या पा हजेत उदयापासून. क  

तुमची परवानगी जत या लॅटची होती, ईथे तुमचा मॉल आहे ईथे तुमच ंशो म आहे. 
या शो मला तु हाला पाक ग पेस कती आहे आ ण या या गाडया आहेत या 

तुम या तेथेच आतम येच लाग या पा हजेत. जोपयत तु ह  हे करणार नाह त तोपयत 

तु हाला ह  पाक ग पॉलीसी राब वताच येणार नाह . रोज उठून नागर कांचे, पोिलसांचे 

आ ण पयायाने आमचे पोलीसांबरोबर भांडण ेहोणार आहेत. िनयम आणा िनयम चांगले 

आहे परंत ु ते िनयम आणताना यातले खाचखळगे आपण या ठकाणी ल ात घेतले 

पा हजेत. मा. महापौर साहेब, आपण पंपर  मंडईम ये गेलो होतो साहेब ितथली  आताची 
पाक गची जी जागा आहे. भूिम जंदगीचे िचतळे या ठकाणी नवीनच आलेले आहेत. यांचे 

मा हती गोळा कर याचे काम चाल ूआहे. एक दोन चार लोकांकडून यांनी मा हती घेतली. 
एक दोन चारच ते मा हती  देऊ शकले. या ठकाणी अड च लाख पये थकबाक  आहे 
साहेब. आ ण अजून पे अँड पाक चाल ूआहे साहेब. पे अँड पाक काय तर यांची थकबाक  

या ठकाणी थकली नाह  पा हजे. यां याकडून आपण वसुली केली पा हजे. आज काय तर 
या आमदाराचा समथक आहे. उदया काय तर या आमदाराचा समथक. परवा काय तर 
टॅ ड ंग चेअरमनचा समथक. माणस बदलतात. समथक कोणाचा, आमदार असेल, 

द ुसरा आमदार असेल, मग अजून कोण टँड ग चेअरमन असेल मग थकबाक  का जमा 
होत नाह  आप याकड. का कारवाई केली गेली नाह  साहेब, आप याकडून. वसुली तर 
झाली पा हजे ना. महानगरपािलकेने या ठकाणी परवानगी दलेली आहे. आपण 

करारनामा केलेला आहे, आपण का वसुली नाह  केली. या ठकाण या वसुली सु दा  होण े

साहेब तेवढेच गरजेचे आहे. दुमजली आपण पाक ग केलेले आहे. याची सु दा थकबाक  

तशीच पेड ंग आहे. या यावर आपल अजीबात ल  नाह  साहेब. महापािलकेचे उ प न 

वाढले पा हजे क  नाह . याकडे आपले दुल  आहे. आप याकडे डेटा सापडत नाह  साहेब. 
४ ते ५ दवस झाले साहेब मा हती माग वली होती साहेब. मला वाटत मागची जीबी 
तहकूब झाली साहेब या या आधीपासून मा हती मािगतली होती. तर अजून आप याकडे 
याचे करारनामे सापडत नाह त. आ ण इतका जर भ गळ कारभार असेल तर आपण 
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काय खुलासा करणार मला कळत नाह  मा. महापौर साहेब, किमशरनर साहेब. मधुकर 
पवळे उ डाण ्   पुला या खालची जी वाहनतळाची जागा आहे या ठकाणी िन वदा कायवाह  

करणेत आली होती परंत ु  िन वदाधारकांनी िन वदा िनयमानुसार पैसे भरले नस यामुळे 

िन वदा र  करणेत आली आहे. पाक गतर होतात साहेब, मग िन वदा का र  झाली. मग 

पाक गचे पैसे कोण घेतय आपले काह  ल  नाह  या यावरती. ल  घाला ना साहेब 
महानगरपािलकेचा वषय आहे. दान नाह  केल लोकांना. रामकृ ण मोरे े ागृहाम ये 
सुयकांत एंटर ायजेस यांना ३३ म हने कालावधीसाठ  आपण दली होती. ५ लाख २७ 

हजार पये यांनी भरले. आ ण जवळपास १ लाख ५१ हजार यां याकडे सु दा थकबाक  

आहे. जे थक त आहे ितथे ठेवा ना रामकृ ण मोरे े ागृह या शहराची ल मी आहे, 
कुठलाह  काय म यायचा झाला तर १०० ट के स सेस होतो. ितथ ंसाहेब थकबाक  

आहे. वाहतुकनगर ला या ठकाणी आपण जर गेलात तर या ठकाणी शे पाचशे क ऍट ए 
टाईम उभे असतात कुणालाच आपण पाक ग दलेले नाह  भाडयाने. अजून याची 
िन वदा िस द कामी कायवाह  चाल ूआहे. कती वष झाले साहेब, आप या ता यात 
येवून आ ण का आपण िन वदा िस द कर त नाह त. कोणा या हतासाठ  आपण  

िन वदा िस द कर त नाह त हजारो लाखो पये लुटलेत या महानगरपािलकेचे काय केल 

आपण, काय केले. या या ठकाणी आता हॉटेल बांधलेलेत या हॉटेल या या जागा 
आहेत याक रता पाक ग हो या. तेथे आज हॉटेल यवसाय रोजरोसपण े चाल ूआहेत.  

लोक र यावर गाडया लावतात. साहेब भूक लागली तर खायला जाणार ना. गाड  

डो यावर घेऊन थोड च बसणार आहेत हॉटेलम ये. र यावरच गाड  लावावी लगणार. 
तु ह  पे अँड पाक केले आ ण जवळपास नसेलतर नो पाक गम येच गाड  लावणार. 
आ ण नो पाक गम ये लावली तर गाड  उचलून पोलीस नेणार. धंदा कोणाचा  पोलीसांचा, 
भूदड कोणाला तर नागर कांला का तर तो टॅ स भरतो. असे जे काह  पॉट आहेत ते 

पॉट शोधा या या ठकाणी  आपण पाक गसाठ  जागा उपल ध क न देणे खूप गरजेचे 

आहे. खास क न पंपर  मंडईम ये, मुंबई-पुणे र याला आ ण या या ठकाणी हॉटेल 

आहेत, मॉल आहेत या या ठकाणी साहेब आपण अशा कारचे लाद ू नका. या 
देशाम ये लोकशाह  आहे आ ण लोकांना कायदा तोडायला तेवढेच आवडते. यावेळेस 

यांची नडवणूक होते. यां याकडून कायदयाची अंमलबजावणी कर याचा तु ह  य  
करा. यांना जागा सु दा उपल ध क न दया. याची यावेळेस जाह र नोट स आपण 
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कराल यावेळेस लोकां या हरकती सुचना तु हाला मागवा या लागतील. याम ये हरकती 
सुचना माग व यात का साहेब आपण. माग व या नसतील तर मागवा या लागतील 

साहेब. असे असे आ ह  धोरण िन त केलेले आहे. याम ये तमु या काह  हरकती सुचना 
असतील तर दया आ ण यानंतर तु हाला ते परत आम याकडे मा यतेसाठ  आणावे 
लागणार आहे. पाक ग आप याकडे शहराम ये सगळ कडे पे अँड पाक ग होण ेकाळाची 
गरज आहे. परंत ु याजागी तु ह  लोकाचंी कॉलर ध न, गचांड  ध न लोकांकडन 
कायदयाची अंमलबजावणी क  शकणार नाह त. याजागी तु हाला खूप मोठ  कायवाह  

करावी लागेल. आपण साहेब ितथे गेलो मोरवाड  चौकाम ये. तु हाला माग या वेळेस 

सांिगतल होत क  ितथ महानगरपािलकेचे आर ण आहे. ती जागा तु ह  ता पुरती 
मोकळ  करा आ ण पे अँड पाक चाल ूकरा. महानगरपािलकेकडून चालू क  दया. एखादा 
माणूस नेमा ितथ.ं परंत ु या शो मपासून ते बग बझारपयत िस नलपयत असं य 

गाडया उ या असतात. जामर लावला क  साहेब ५ हजार पये दंड आहे. फोटो  काढतो  
आ ण मग एसएमएस येतो कंवा मेल येतो. आ ण मग दंड भर यािशवाय गाड  सोडत 

नाह . पाच हजार पये दंड भरणे, जर एखादा चाकरमार  असेल तर याने फोर ह लर 
घेतली असेल. याचा पाच हजाराचा ह ता जात असतो. आ ण साहेब पाच हजार पयाचा 
दंड यांनी भरायचा हणलतर हे काह  यो य नाह . आ ह  काम खूप चांगल करतो परंत ु 

बेधुंदपण ेकाम करतो. आ ण हणून मला अस वाटत क  आपण आता ितथ ंनवीन पुल 

चाल ू केला आहे पंपर त जा यासाठ  ितथ ं आपण पाक गसाठ  पेस उपल ध क न 

दलेली आहे. जा तीत जा त नागर कांना ितथ अवेअरनेस केला पा हजे, लोकांना 
सांिगतले पा हजे. तु ह  यांना ो साह त केले पा हजे. आ ण ो साह त क न तु ह  
या ठकाणी गाडया लाव यास सांगा ना साहेब. इथली जागा तु ह  जर मोकळ  केलीत 

तर िचंचवड या िस नल पयत या गाडया लागतात. या गाडया मोरवाड या तेथे 
लागतीलना साहेब. काय केले आपण ितथं, आजपयत जंगलच वाढलेले आहे साहेब ितथ.ं 

कमान ितथ ंकाह  तर  चांगल होईल. कमला आकड या ितथ ं या टप-या लागले या 
आहेत या काढून टाका ना साहेब. नोट स बजवा यांना. यांना सांगा तुम या गाडया 
आहेत. तुम या बँका आहेत, तु ह  भाडयाने दले या आहेत. तु ह  शो म चाल ू केलेले 

आहे तुमची जबाबदार  आहे. आ ण सगळयात मह वाच हणजे लॅन पास करताना 
आपण लॅन पास केलेला आहे. यामुळे यासाठ च पाक ग आपण ठेवलेल आहे. यामुळे 
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या लोकां या गाडया आतम ये लाव या पाह जेत. अंमलबजावणी चाल ू करा. तु ह  

लोकांना नाह , जे मालक आहेत यांना वेठ स धरा. आ ण या पाक ग धोरणाचे मी खरतर 
मनापासून वागत  करते. परंत ु वागत करत असताना याम ये एकच सांगते क  आज 

जर  महापौर साहेब, आपण सगळयांना वचारले कोणाला बोलायचे का, कोणाला बोलायचे 

का कोणी हात वर केला नाह . आ ण हे राब व यानंतर या या वेळेस दंड होईल 

यावेळेस मा  या सभागृहाम ये बाक  सगळे जण िश या घालत असतीत. माझी 
आप याला वनंती असेल क  आपण दापोड या पुल संपलेनंतर पासून ते िनगड पयत, 

आ ण ितथून रावेतपयत आ ण रावेतपासून सांगवीपयत या या ठकाणी आपण 

परवान या दले या असतील घरसंकुलाना आपण परवान या दले या आहेत यां या 
गाडया या ठकाणी आतम येच लाग या पा हजेत. बीआरट एस पाक ग या बाबतीत 

सांगेन साहेब आपण या ठकाणी मोफत पाक ग देतो. ितकडे सु दा माणूस ितथे पावती 
फाडायला उभा असतो. ितथे सु दा पाक ग पैसे देऊन लावावे लागते. तर या यावर 
सु दा आपले काह  िनयं ण नाह . आ ण जथ आपण पाक ग दलेले आहे ितथ ंपाक ग 

या या मालकाचे या या कमचा-या या गाडया रा ं दवस उ या असतात. आप या 
लोकांना गाडया लाव यास जागा नाह . आपण काळेवाड चा पुल आता जो ओपन केलेला 
आहे ए पायर इ टेटचा ितथ तु ह  जर गेलात काळेवाड म ये तर कालच सं याकाळ  मी 
तीकडन परत येत होते तीथ गाड  पाक केली. एकाने बस अशी लावली होती मला 
मा हत नाह  बसवा याला मा हती होत का नाह  परंत ु पुण र ता यापून टाकला होता. 
माझी गाड  छोट  अस यामुळे माझी गाड  िनघाली. पण इतर सगळया गाडया परत 

काळेवाड तून पंपर मागच यांना माग थ हावं लागल. या र यावर कमान ७०० ते 
८०० बसेस लागतात. मला माह त नाह  आतला तो र ता चाल ूझालेला आहे. माग या 
वेळेस तु ह  मला हणलात क  आपण याची खूप घाई केलीत उदघाटनाची. जो पयत 

उदघाटन कर त नाह  तोपयत गाडयांची आवक जावक होणार नाह . तोपयत लोकांना 
कळणार पण नाह . तीन चार िमिनटाम ये आ ह  तुम या घरापयत पोहोचतो, 
काळेवाड त पोहचतो या यापे ा आनंद दुसरा आ हांला काय असु शकेल. आ ण 

हणून या ठकाणी गाडयांसाठ  साहेब आजपासून सवय लावा. आपण काय करतो क  

वाट बघतो आ ण मग कारवाई करायला जातो. यावेळेस लोक आप या अंगावर येतात. 

आपण या सगळया सुचनांची ताबडतोब दखल घेऊन साहेब आपण या संदभात लवकरात 
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लवकर जाह र नोट स देऊन लोकां या हरकती सुचना मागवा यात आ ण यां या 
सुचनांचा आदर क न यानंतरच आपण पे अँड पाक लागू कराल अशी अपे ा य  

करते. थांबते जय हंद जय महारा .  

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह मा या 
सहकार  ने यांनी आता बरचसे मु े सांिगतले आहेत. परंत ुतु ह  यावेळेला आज नुसत ं

काप रेशनच नाह  तर एमआयड सी आ ण ािधकरण यां या या पाक ग पेस आहेत 

या पेस आपण ता यात घेत या पा हजेत. आ ण ितथे सु दा आपण सगळया या 
गो ींचा वचार केला पा हजे. आज काय झालेले आहे काह  नागर कांनी, लोकांनी घरे 
वाढ वली. यांना पाक गला आतम ये जागाच नाह  ते लोक काय करतात बाहेर रोडवर 
गाडया लावतात आ ण मग गाडया लाव यानंतर स या याला पंपर  िचंचवडम ये गेली 
क येक म हने असा धुमाकूळ चाललेला आहे. गाडया फोड याचे स  चाल ूआहे. साहेब हे 
स  यावेळेला चाल ूआहे लोक काय हणतात पैसे देवून लोक जरा लांब पाक ग असेल 

तर  सु दा ते ितथ ंगाड  पाक करतील आ ण ितथून ते गाड  सकाळ  कले ट करतील. 

हणजे कतीतर  ठकाणी फॉरेनम ये सु दा अशा कार या सगळ कडे पाक ग पेस 

आहेत. पाच-पाच सात-सात मजली पाक ग पेस आहेत. आ ण गाड  नेवून लावायची 
दवसभर लावा रा ीची लावा आ ण याच तु ह  नॉिमनल जे काह  दर आकारणी करणार 
आहात चाज लावणार आहात. तर तो चाज भरायला नागर क तयार असतात. परंत ु

स या या प र थतीम ये पंपर  िचंचवडम ये जागा तेवढ च आहे. पु याची पण  

प र थती तशी आहे पु यात आप याला जायला नको वाटत ंयाच कारण काय तर जागा 
तेवढ च आहे पण लोकसं या वाढली. गाडया वाढ या. तसंच आता काह  दवसांम ये 
पंपर  िचंचवडच साहेब होणार आहे. आताच हयांचा एकच वषय यां याकडून सुटला 
गेला क  मंगल कायालय.े  साहेब मंगल कायालयांना जर तु ह  परवानगी देणार आहात, 

या परवान या देत असताना जस आपण ब ड ंग परिमशनला झाडे एवढया केअर 
फुटला लावलीच पा हजेत. साहेब हयांना टॅ स सोबत वषाची आकारणी करा पाक गची. 
हणजे टू ह लरच े पाक गचे तु ह  पैसे घे यापे ा या पंपर  िचंचवडम ये जी 

सवसाधारण लोक आहेत, क  जी टू ह लरचा वापर करतात. यां याकडून आपण 

करकोळ पैस घे यापे ा जे मंगल कायालय े असतील, मॉल असतील, मोठमोठे  
हॉ पट स आहेत ितथ या बाक या गाडया लागतात. या गाडयां या हया यातून 
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आप याला पैसे  जर िमळाले तर १०० ट के साहेब आप याला टू ह लर वा यांकडून पैसे 

घे याची गरज नाह य.  आ ण अशा प दतीने कराव ेक  यावेळेला ल नसराई असते. तर 
साहेब शहराम ये कुठून कुठे जा यासाठ  या रावेतम ये गेला तर  तीच प र थती, 
भोसर म ये गेला तर  तीच प र थती, िनगड त जर गेलात तर  तीच प र थती. 
कोण याह  र याला जा. ल नसराईम ये तु ह  कुठेह  अ यूल स वाजत असेल तर ह  

सु दा गाड  काढणार कसा अ यूल सवाला. अशी प र थती पंपर  िचंचवड शहरात 

आहे. इथून पुढे तर आणखी भयाण प र थती पाक ग या बाबत होणार आहे. आ ण 

हणून टू ह लर वा यांना पैसे चाज कर याबाबत मी असे हणेल क  आपण इड यल 

ए रयात आहोत. आ ण गर ब सवसामा य या याकडे टू ह लर आहे. जथ गाड  लावावी 
ितथ याने दहा पये दया पाच पये दया हे कर यापे ा तु ह  टू ह लरवा यांकडून 
चाज वगळणेत यावा. अशी मी सभागृहाला वनंती करते. क  गर ब सवसामा य माणूस 

ट  ह लर घेऊन फरतो. या याकडून घेऊ नका वेळ आली तर  र ावा यांकडून सु दा 
घेऊ नका. कारण र ाम ये चार-चार पाच-पाच लोक बसतात. याने जर एखादया 
ठकाणी पाक ग करायचे ठर वले. कारण ितथ ंजर र ा टँड आहे तर सव सामा य 

माणसाकडे याचे पैसे लावणार आहे. तस जर का साहेब तु हाला काह  पॉट सोडता 
आले तर तस ं सु दा करा. किमशरनर साहेब, जर आप याला उ प नाचे तो  

वाढवावयाचे असतील तर पंपर  िचंचवडम ये ब-याचशा तशा गो ी आहेत या यातून 

तु ह  उ प न ्वाढव ूशकता. तु ह  आरट ओम ये कं पलट केलेली असताना र याम ये 

बसेस लागतात. ग ली बोळातून बसेस लागतात. ाय हल टुर चाल वणा-या या बसेस 

लागतात ना साहेब. या आ या ग लीबोळातून पंपर  िचंचवड शहराम ये लागतात. याच 
आपण कुठे घेतो. याच ंकोण घेतो. पावती फाडली जाते. पण ितथ आपण घेत नाह .  
टप-याधारकांना आ ह  तु हाला आजपयत आपली टपर धोरण झाल नाह  साहेब. दया ना 
यांना लायसन दया आ ण यां याकडून म ह याला पैसे या. असे ह  लोक पैसे घेतातच 

आ ण मग यांना अिधकृत का देत नाह  साहेब. दया ना अिधकृत लायसे स दले  

पा हजे. यांना लायसन दले पा हजे. सं याकाळ  भेळवाले, पाणीपुर वाले वडापाववाले 

सगळयांना तु ह  चाज करा. दोन तासासाठ  तीन तासासाठ  इथ काप रेशनम ये पैसे 

भरायचे. यांना एक मोठ लायसन दया यांनी यां या गाड वर लावावे. क  हयांना इथ 

उभे राहायचे अिधकार आहेत. साहेब आपण या यातून खूप रे हे यूय जमा क  शकतो. 
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या मा यमातून पाक गचे हे झालंच पा हजे. पंपर  िचंचवड जर आप याला सुिनयो जत, 

यव थत र या करायच असेल तर पाक ग सार या गो ी आपण या योजना राब व या 
पा हजेत. या याबरोबर साहेब हया बाक या गो ीपण राब व या पा हजेत. आज म ये 

आपण हातगाड  धोरण जर हणल ंतर एक एका भागाम ये जर तीस-तीस चाळ स-
चाळ स प नास-प नास हातगाडया जर उ या राहणार असतील तर एवढया भागाम ये 

कती हातगाडया झा या. मग यांचे आपण लायसन देऊ शकणार आहे का. पण 

राहतातच ना. लोक आजकाल काय करतात टे पोमधून भा या वकतात. गद या इथ, 

गाडन या इथ आज आपण चाज घेतो का. भाजी धंदयाम ये ू ट धंदयाम ये साहेब १०० 
ट के ॉफ ट आहे. पण आपण घेत नाह  यां याकडून पैसे. अिधकृतपणे यांना लायसन 

दया तीन तासाची परिमशन दया. यां याकडून पैसे या. अिधकृत धंदा कर यासाठ  

तु ह  जर दल तर १०० ट के  लोक पण काम करायला तयार आहेत. आ ण अशा रतीने 

जर केले तर टू ह लरवाले आ ण र ावाले हया यातून वगळावेत अशी मी सभागृहाला 
वनंती करते. क  गर ब लोकांना टू हलरवा यांना तु ह  पाक गचा चाज क  नका. 
बहुतेक कामगारांकडे टू ह लर असतात. इकडून ितकडून जाताना यांना टू ह लरचा 
वापर करावा लागतो. जथे जथे वापर करावा लागेल ितथे ते परवडणार नाह . तर  

या ीकोनातून वचार हावा अशी मी वनंती करते आ ण थांबते.                            
मा.उषा उफ माई ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह  दोन 

वाजलेपासून बसलेलो आहोत. पाक गचा वषय अितशय मह वाचा आलेला आहे. खरतर 
हा वषय खूप उिशरा आलेला आहे. यावेळेस ामपंचायतीचे गाव नगरपािलकेम ये येते 

आ ण नगरपािलकेतून महानगरपािलका होते याचवेळेस ह  सु वधा अिधकृतपण े
राबवयाला पा हजे होती आ ण ती राब वली गेलेली नाह . आजपयत मु य वषय हणजे 

साहेब पाक गचा आहे. आज आ ह  वॉडम ये फरायला गेलोतर येक ग लीम ये 

र या या दो ह  बाजूने गाडया लावले या असतात. आ ह  काय हणणार लाव, कारण 
आ हांला मत लागतात. पण शासनाने अितशय जागृतपण ेकाम केले पा हजे. आ ण 

याम ये पाक ग ह  स ने केली गेली पा हजे होती. खरतर पु यासार या कमी 
जागेम ये एक खाजगी पाक ग आहे एक महापािलकेचे पाक ग आहे आ ण  आप याकडे 
तर येक वॉडम ये वेगवेगळया ठकाणी वेगवेगळे आर ण आपण क न ठेवलेले आहे. 
एकह  आर ण आप या ता यात नाह त. अशी काह  आर ण आहेत क  या ठकाणी 
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आप याला पाक ग करता येईल. याकर ता याचा ताबा या आ ण महापािलकेचे 

उ प न या यातून वाढवा. आज िसमाताईनी सांिगतल, मंगलाताईनी सांिगतल. क  

मुळात हणजे ॅ हलींग या बसेस काढा. ते वत: राजरोसपणे बझनेस करतात. 

रा ी या गाडया यां या सुटले याच असतात. कुठ गो याला जा, कुठे साता-याला जा  
आ ण दवसा र यावर या ठाम मांडून गाडया उ या रा हले या असतात. आपण 

कोटयावधी पये खच क न र याची कामे कर त असतो आ ण या र याने जर पुढे 
जा याकर ता जायच ं हटल ंतर या ठकाणी आप याला सतरा वेळा य यय येतो. या 
गाडयांची खूप दाट  असते यामुळे आप याला या ठकाणी जायचय या ठकाणी १० 
िमिनटा या ठकाणी अधा तास लागतो. खरतर आप याला पाक ग करणे हणजे 

मु यत: जे मेन बझनेस आहेत, जे ॅ हलसवाले आहेत. आधी यांना तु ह  वॉिनग करा.  
क  तुमचा असा असा बझनेस आहे. मगाशी मंगलताई हण या क  मंगल 

कायालयांम ये गद  असते. मला माह त आहे क  मंगल कायालयांम ये  तासभराचे काम 

असते दवसभर गद  असेल असं मला वाटत नाह . पण बझनेसवा यांना यांनी 
शहराम ये शेती दली. शेतक-यांनी काह  तर  बझनेज केला पा हजे हणून आप या 
जागेम ये मंगल कायालये केलेले आहेत. महापौर साहेब, आयु  साहेब आज शहराम ये 

कती तर  असे आहेत क  यांना घरे नाह त यांना आपण घरे देणार आहोत. परत जैसी 
थी प र थती झालेली आहे. झोपडया या ठकाणी वाढले या आहेत. भाजीवाले या ठकाणी 
वाढलेले आहेत. भाजीवा यां या गाडया कुठेह  शहरव तीम ये उ या के या जातात. 

यांची भाजी वकेपयत तो टे पो या ठकाणी उभा असतो. आ ण पुण याने भाजी खाली 
केली क  या ठकाणी भाजीचा  सगळा  कचरा हा  पडलेला असतो. तेह  माणसेच आहेत. 
बचारे गर ब आहेत. यांना ास देऊ नये या मताची मी पण आहे. पण गर बांनी सु दा 
शहरात राहत असतानी कस रा हल पा हजे याची िशकवण आपण अिधका-यांनी दली 
पा हजे, वॉिनग दली पा हजे क  बाबांनो तु ह  टॅ स देत नाह त र यावर, फुटपाथवर 
भाजी वकता. पण शहराम ये तु ह  हा कचरा करता. याचबरोबर भंगारवा याची दुकाने 
आहेत. या भंगारवा या या सु दा दवसभर या गाडया चाल ूअसतात. कधीकधी असा 
संग येतो क  या ठकाणी कुठला तर  अपघात झालेला असतो कुणाला तर  ऍ यूल स 

लागत असती कुणाला तर  फायर गेडची गाड  लागत असती आ ण अशा वेळेला र ता 
रकामा भेटत नाह . ब-याचशा वेळेला अशा केसेस झाले या आहेत  क  या घराला आग 
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लागली ते घर जळून खाक होत या माणसाला इमरज सीम ये ऍ यूल सम ये 
यायचय तर तो माणूस जागेवरच यांचे िनधन झालेले असते. अशा कतीतर  घटना 

घडत असतात. बार कसार क गो ीकडे आपण लोकांनी ल  दल गेल पा हजे. आता बजेट 
वर आपण खूप अगद  मन लावून बोलत होता. याम ये बोलत असताना तो वषय 

या ठकाणी फ  पैसाच दसत होता. पण हया याह  पे ा सभागृहाम ये आ यानंतर 
शहरा या वकासाबाबत चचा कर त असताना शहरातील नागर कांना कसं सुर त ठेवले 

पा हजे. यांना र ते देत असताना यावर पैसे खच करत असताना तो र ता कती ं द 
आहे कशा कारे आप याला दसणार आहे कशा कारे र याची  ठेवण आहे. अनिधकृत 
पाक ग या ठकाणी झाली नाह  तर तो र ता आप याला पुणपण ेवापरता येईल. कारण 

या र यामुळे पाक गमुळे अनिधकृत असा तो कार झाला नाह  घराचा. तो या 
र या या पाक गमुळे झालेला आहे. येकजण घरे फेस टू फेस बांधतो ती घरे एकदा 
झा यानंतर आपण काह च क  शकत नाह त. ती लोक फेस टू फेस घरे बांधतात व 
ं टला यांची गाड  घोडे. जो याचा मालक याचे नावे लॉट आहे तो भांडण ेकरतो.  

आ ण उगीचच एखादया गो ीचा बाऊ करतो. हणून पाक गचा वषय हा अितशय 

मह वाचा आहे. महापौर साहेब, आयु  साहेब आपण शहराम ये नाह  येक वॉडाम ये 

पाक ग केले पा हजे. आ ण या पाक गमधून आप याला करा या पाने टॅ स या पाने 

र कम गोळा करतो. या रकमेम ये, या बजेटम ये या पाक गची र कम न क च भर 
पडून देणार आहे. आप याला मा हती आहे क  जे काह  आप याला िमळणार आहे पण 

आप याला भ न काढ याकर ता अशा कारचे उ प न आप याला चाल ूकर याची गरज 

आहे. असो अितशय मह वाचा  आहे आपण तो अंमलात आणावा आ ण गोरगर बांना 
हणजे जे टू ह लरवाले, र ावाले, भाजीवाले टॅ पोवाले आहेत यांना समज दयावी. 

आ ण  र यावर अडचण न करता यांना एका बाजूला यव थत र या यांनी यां या 
गाडया उ या करा यात आ ण याम ये तो काह  पाक गचा वषय आहे यांना याम ये 

सवलत दयावी. एवढे बोलून थांबते.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह   
अ यंत मह वाचा  आहे. थोडासा माग  लाग याचे िच ह या ठकाणी सभागृहाम ये 
दसत आहे. याचा मनापासून आनंद होत आहे. परंत ु आतापयत अनेकांनी यां या 
बोल यात सांिगतले क  सभागृहाम ये वषय आ यानंतर बोलायच का तर अंमलात 
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आणताना आप याकडून कुठे तर  या धोरणाला अंमलात आणत असताना 
आप याकडून कोण याह  कारची चुक सभागृहाकडून होऊ नये. आ ण नागर क 

यां यामुळे आपले शहर आहे. यां याकडून येणा-या रे ह यूव मधून आपले शहर चालते  
यां यावर कोण याह  कारचा अ याय चुकूनह  आप याकडून होऊ नये. अशा कारचे 

धोरण या सगळया नगरसेवकांचे असते आ ण हणून सगळया नगरसेवकांना आपले 

वचार या ठकाणी मांडायचे असतात. सगळयात मह वाचा भाग हणजे दापोड पासून 

सु वात केली तर आप या महानगरपािलकेची ह  सु  होते. दापोड या एका साईडला 
सीएमईचा गेट भाग आहे आ ण दुस-या साईडला दापोड चा लम भाग कंवा 
िस दाथनगर असा प रसर सु  होतो. या प रसराम ये दवस दवस टप-यांची सं या 
वाढत चालली आहे. आ ण टप-या वाढ यामुळे पयायी ितथ या लोकां या गाडया, र ा 
सु दा र यावर लागतात. जथ ंछोट  छोट  घरे आहेत यामुळे ते र ा चालवत असतात 

टे पो चाल वत असतात, ी हलर चाल वत असतात आ ण अशा वेळेला 
या ठकाण या या टप-या हो या या टप-या टाक या गे यामुळे आता तर यां या 

गाडया र यावर हायवेवरती पाक ग होत असतात ह  अ यंत दुदवाची बाब आहे. आ ण 

या संदभात अनेकवेळा भाग अिधका-यांशी बोलणे झालेले आहे. या टप-या काढा, 
जु या असतील यां यावरती कारवाई करणेत मजा नाह  परंत ुनवीन तर  होऊ देऊ नका 
अशा कारे अनेकवेळा सांगीतलेले आहे. याचबरोबर तु ह  पु हा कासारवाड त आला तर 
उज या बाजूला जो र ता आहे. या र तया या दो ह  साईडला कार डेकोरची दुकान 
आहेत. खरतर या वेळेला आपण पाक ग पॉलीसी करणार आहोत या ठकाणी काह  

यावसाियक दुकाने आहेत. या ठकाणी आपण ठरवल क  यांनी कसला यवसाय 
करायचा आहे जर तु हाला कार डेकोर करायचा असेल, वाहने उभे करायची वेळ येणार 
असेल  तर या ठकाणी आपण सु दा वचार केला गेला पा हजे. आज कार डेकोर या 
तेथे दोन-दोन तीन-तीन गाडया लागले या असतात. आ ण सगळया या सगळया गाडया 
र यावर लागले या असतात. यामुळे र यातून जायला आता जो पुल आहे. तो पुल 

चाल ू केला तर या पुलाचा एन स सु दा आप याला दसत नाह . आता जो काह  

काळेवाड चा वषय आहे याच माण ेया कासारवाड या  पुलावरती चढायला  आप याला 
र ता सु दा दसत नाह . कारण या ठकाणी कार डेकोरची दुकान आहेत आ ण यामुळे 

यां या गाडया पुढे पण लागले या असतात. कंबहुना आ ह  पण वेडेपणा करतो हॉन 
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देतो आ ण गाड  पुढे काढतो. याम ये सामा य नागर कानंा वेळ नसतो. तो यां या 
नाद  लाग यापे ा आपला र ता क न घेतात. नािशक फाटया या इथ बिघतल तर कती 
टप-या लागले या आहेत. तु ह  तो वषय आता छेडलाय. तु ह  या टप-या काढाच. 

हणजे तु ह  ते ठरवा काय करायच ते. टप-या काढा ितथ ंलोकांना पाक ग धोरण करा. 
ितथ ं रे वे टेशन आहे. एका साईडला एसट  टँड आहे, दुस-या साईडला बस टॉप आहे. 
आ ण अशा ठकाण या टप-या झा या तर आ ह  या ठकाणी कस काम करायच. ितथ ं

अपघात होतात. एखादा ए सीडट होतो यावेळेला आ ह  काय करायच. अशा कारे जर 
शहराचा र ता यापला असेल तर पाक ग धोरणचा ख-या अथाने वषय मंजुर होईल. 

परंत ु याचे इ लीमट होताना तु हाला, मला आ ण १२८ नगरसेवकांना या ठकाणी ास 

झा यािशवाय राहणार नाह . साहेब, एवढेच बोलून थांबत नाह  तर आता मा नी जो  
वषय काढला क  शहरा या आत या बाजूला र याची अव था काय आहे. आज 

आम या शहराम ये यावेळेला सगळया ब ड ं ज आहेत कंवा छोटयाछोटया अ या 
गुंठयाम ये, एक गुंठयाम ये जी काह  घरे बांधलीत. सगळयां या गाडया या तुम या 
र यावरती येतात. या ठकाणी या महानगरपािलके या सभागृहाम य ेठराव झाला पा हजे 

क  या घरांना पाक गची यव था असेल अशाच लोकांनी फोर ह लर गाड  खरेद  केली 
पा हजे. असे आपण केले नाह तर आप या शहराची अव था अ यंत बकाल होईल. या 
प दतीने आमचे सफाई कमचार  सकाळ  सकाळ  र ता झाडत असतात यावेळेस  

ब ड ंग या बाहेर र यावर फोर ह लर लागले या असतात. आमचे कचरा काढणारे जे 
सफाई कमचार  असतात ते र ता झाडतात. नंतर गाड वाला येतो नऊदहा वाजता तो 
गाड  काढतो. आ ण या गाड या खालचा कचरा तसाच असतो. आ ण मग आमचे 
नागर क हणतात क  र ताच झाडला नाह . मग या ठकाणी गाडया लागले या असतात 

यामुळे नागर क हणतात क  या ठकाणचा र ताच झाडला नाह . ितथ गाडया 
लागले या असतात यामुळे तो र ता झाडता येत नाह . आमचे कमचार  काम करतात 
का, तर काम करतात.  परंत ुकुठेतर  आपले धोरण िन त करताना आपण शहरा या 
आतील जो  भाग असतो, आतील जे र ते असतात या ठकाणचे धोरण वचारात घेतले 

पा हजे. व याच सु दा इं लीमट केले गेले पा हजे. तस ं करणार नसाल तर या 
धोरणाला र यासाठ  फ  इं लीमट क न मजाच नाह . आज जसे सांिगतले गेले क  

मोठमोठया गाडया  एखादा  ाय हर राहत असतो १० बाय १० या घराम ये  आ ण 
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याची एखादया हंजवड या कंपनीला गाड  असते आ ण ती गाड  सु दा आम याच 

प रसराम ये पाक केली जाते. आप या ह भागा या आवाराम ये बघुन या एकदा, 
एकह  गाड  नागर क, नगरसेवक आले तर आपण बाहेर गाड  लाव ू शकत नाह .   

यामुळे थोड यात सांगायचे झाले तर शहरा या आतील आ ण बाहेर या भागातील 

एक त र या वचार केला पा हजे. धोरण चांगले जर  असले तर  याचे इं लीमट 
करताना आयु ांनी या यावर तोडगा काढून मग इं लीमट करा. क  जेणेक न कुठेतर  

आप यावरती खापर फुटले नाह  पा हजे याची काळजी घे याची गरज आहे असं 
या ठकाणी नमुद करते आ ण थांबते जय हंद, जय महारा .  

 मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर या 
शहरातील मु य  हणजे पाक गचा. या संदभात आपण या वषयावर चचा कर त 

आहोत. आयु  साहेब एकतर हणजे माटिसट कडे वाटचाल करणारं शहर आहे. 
मे ोिसट सारखे शहर आहे. याच ठकाणी शहरा या जवळ असणारा देहू आ ण आळंद चा 
प रसर. आयट साठ  गजबजलेले हे शहर आ ण प रसर. जर दवस दवस पा हलेतर आ ण 

कामगारां या व वध े ातील हे शहर आहे आ ण दवस दवस जर पा हले आपण तर 
शहरावर हळूहळू लोकसं येचा भार वाढत चाललेला आहे. आता िसमाता नी  सांिगतले 

क  दापोड पासून भ श पयत गेलो  काळेवाड चा जो प रसर असेल पंपर  भाजीमंडईचा 
प रसर जो असेल खरतर गाड  चाल वताना सु दा आप याला जीव मुठ त घेऊन गाड  

चालवावी लागते. या प रसरामधील जे जे मॉ स असतील, हॉटे स असतील कंवा 
यापार  असतील. जर या याम ये नीट तु ह  पा हले तर पाक ग असताना सु दा  काह  

लोकांनी गोडावून तयार केलेले आहेत व व वध े ातील लोक या ठकाणी खरेद साठ , 
यवसायासाठ  येतात परंत ु यां या गाडया सव र यावर असतात आ ण र यावर हे 
ठेवत असतात. काह  लोकांचा जीव सु दा ऍ सीडटम ये गमवावा लागलेला आहे. स मा. 
महापौर आज आपण धोरण राब वताना प हले यां यावर कारवाई होण ेखूप गरजेचे आहे. 
क  जागा पाक गसाठ  अ हॅलेबल आहे ती जागा पाक गम ये न वापरता व वध 

उदयोगधंदयासाठ  वापरली जाते. जर का तु ह  आप या महानगरपािलके समोरचा सु दा 
मॉल जर पा हला तर या ठकाणी याच ब ड ंगम ये जी पाक गची जागा होती ती 
पाक गची जागा यवसायासाठ  वापरली जाते. आ ण या गाडया र यावर आहेत. स मा. 
महापौर साहेब, हा वषय कर त असताना आपण एक गो ीची काळजी घेतली पा हजे  क  
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या या ठकाणी पाक गची यव था होण ेगरजेच ेआहे या या ठकाणी मोठेमोठे 

पु याम ये जसं भाजीमंडईम ये या ठकाणी ाय हेट आ ण महानगरपािलकेची पाक ग 

आहेत. तशा यव था जर काह  के या तर ितथ या थािनक यापा-यांना, ितथ या 
थािनक ाहकांना याचा फायदा होईल. आ ण शहरातील लोकांना सु दा याचा फायदा 

होईल. परंत ुमहापौर साहेब, हे जर का पाक ग धोरण आपण पुण शहरभर राब वले. अ ब 
क ड फ माणे तर सवसामा य नागर कांना ते न परवडणारे आहे. तर  थोड शी सु वात 

क न हणजे प हली सु वात क न जर का याचा अनुभव घेतला आ ण या यानंतर 
सव शहराम ये हे धोरण जर का राब वले गेले तर चांगल ंराह ल महापौर साहेब. सवात 

मह वाची गो  हणजे जर का तु ह  पा हल तर यमुनानगरचा प रसर असेल, 

भ श चाचा प रसर असेल. आपण मे ोचा शेवटचा बस टॉप या ठकाणी करणार 
आहोत. मावळ असेल, ािधकरण असेल  जी मंडळ  येतात ती भ श  चौकातून येतात 

आ ण याच ठकाणी भ श चा शेवटचा बस टॉप देखील केलेला आहे. याच ठकाणी 
मोठया माणात पाक ग केली जाते. आ ण दवसभर काह  लोक बसम ये बसून दवसभर 
पु याम ये कामासाठ  जातात व या पाक गम ये गाडया तशाच पडले या असतात. तर  

महापौर साहेब अशा ठकाणी पाक ग धोरण अवलंबावे क  या ठकाणी गरजेचे आहे. 
या ठकाणी मह वाचे आहे याच ठकाणी पाक ग धोरण करावे. शहरभर याचा वचार 

क  नये अशी मी सुचना करतो आ ण थांबतो, ध यवाद. 
मा.वसंत बोराटे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह  या शहराला 
कुठेतर  िश त लागली पा हजे या मताचे आ ह  सु दा आहोत. आ ण तु ह  एक चांगला 
य  आ ण शहराला  काह  तर एक चांगले  आपण देऊ शकतो असे आपले य  आहेत. 

परंत ु हे कर त असताना मगाशी िचंचवडेताई असतील बाक या आम या भिगनी 
बोल यात. याम ये जे जे बोलले याकडे दुल  क नह  आप याला चालणार नाह . 

मा.आयु  या ठकाणी काप रेशनने वत: सुधारणा करण े गरजेच े आहे. ते आप याला 
आधी करावे लागणार आहे. नाह तर वामी ववेकांनंदासारखे होणार आहे लोक 

आप याला तसे बोट दाखवणार आहेत क  तु ह  आधी सुधारा. यामुळे ता नी व 
बाक यांनी सांिगतले क  महानगरपािलकेची आपण थती बघताय सु वात इथूनच 

करतो. महापौर साहेब, आप याच महापािलके या इमारती या माग या बाजूला 
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साधारणत: २२ हजार वेअर मीटरची जागा आप याकडे आयटूआर म ये ता यात 

आहे. जी जागा ता यात असताना सु दा ती ं टला नाह , कंवा ितचा चेहरा मोठा नाह . 

कंवा ितथ जाता येत नाह   एवढ  मोठ  जागा आप याकडे  दोन हे टरपे ा अिधक २२ 
हजार वेअर मीटर आहे. एवढ  मोठ  जागा असताना सु दा आपण महानगरपािलकेने 

पंपर  िचंचवड शहरवािसयासाठ  से ंल लाय र  हणून बांधलेली जी इमारत आहे ती 
पंपर  चौकाम ये महा मा फुले पुतळया या मागे आहे. याम ये या समाजा या 
लोकांनी माग या वेळेला आंदोलनसु दा केलेले आहे, मागणी सु दा केली आहे. परंत ु

आप याला जागा कमी पडते हणून आपले काह  ऑ फसेस आपण या ठकाणी िश ट 
केलेले आहेत. माझी आप याला वनंती आहे क  आयु  साहेब, तु हांला भ य मोठ  

इमारत या ठकाणी जे हा करायची असेलतर करा. परंत ु तु हाला हया डपाटमटला 
जागा कमी पडते. अस या ठकाणी हटले जाते क  नगररचना वभाग असेल, ब ड ंग 

परिमशन वभाग असेल या ठकाणी ठेकेदार असतात, मोठे ब डस असतात यां या 
गाडया लावले या असतात. आ ण नगरसेवकांना मा  गाड  लाव यास जागा नसत.े कंवा  
गोरगर बांना गाड  लाव यास जागा नसते असे वभाग तु ह  या माग या २२ हजार 

वेअर मीटरम ये बांधा ना ऍड शनल. आता कालच पु याम ये यांनी ऍड शनल 

ब ड ंगचे उ घाटन झाले तु ह  या काय माला गेले होते. अशी मोठ  ऍड शनल इमारत 

जर तु ह  इथ ंबांधली  आ ण जर तु ह  म ट पपज पाक ग या ठकाणी केले  तर ितथे 

तुमचे मेन मेन डपाटमट िश ट  होतील. पाक ग ईझीली उपल ध होईल आ ण ती जागा 
आप या ता यात आहे मा.आयु  साहेब, याचा वापर आपण केला पा हजे. आ ण हणून 
आपण जे हा शहराम ये जाऊ यावेळेला लोक आप याला नावे ठेवणार आहेत. ह  गो  
आपण ल ात ठेवण ेगरजेचे आहे. धोरण असावे लोकांना िश त लागली पा हजे. हे जर  

मा य असले तर  मा. आयु  साहेब, आज र यांची काय प र थती आहे ते तु ह  बघा.  
आज भोसर  असेल, थेरगाव असेल, आपला पंपर  चौक बघा. मी वत: तु हाला 
कतीतर  वनंती केली असेल. आज ितथ ं बाबासाहेब आंबेडकरां या पुतळया यासाठ  

आपण लाखो पये, कोट  पये खच क न सुशोिभकरण करतोय. या पुतळया या 
समोरच रोडवर ितथ ंवॉटरनेक आहे. या वॉटरनेकम येच टप-या आहेत या यापुढे र ा 
टँड आहे. याला आपली मा यता आहे का नाह . या यावर आपण कारवाई करतो का 

नाह . आपल काह  रोल आहे का नाह . हणजे या वॉटरनेकम ये एक नाह  तर ितथे 
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दोन फुटां या अंतरावर ितथ या ितथ ं १० र ा इकडे १० र ा ितकडं आ ण अशा 
प र थतीम ये ितथ ं वॉटरनेकचा ॉ लेम आहे. कोण अ याय करतय का अिधकार  

या ठकाणी. कंवा या मेन चौकापासून २०० मीटरपयत कुठ याह  कारचे पाक ग नको. 
कंवा या ठकाणी टप-या नको. अशी सव ठकाण, असे सगळे चौक, चांगले असे भरलेले 

आहेत ितथ ंकाह  आपलं ल  नाह . आपण हे धोरण केलेले आहे, धोरण चांगले आहे. 
परंत ुते कर यासाठ  महानगरपािलकेने पुढाकार घेतला पा हजे. आ ण या या ठकाणी 
पॉिसबीिलट  आहे. आज पंपर म ये सु दा पाक गचे आर ण आहे आपण ते डे हलप क  

इ छत नाह , कंवा आपली इ छा नाह  हणून कर त नाह . परंत ुआता नवीन ड पी 
करणार आहोत कंवा आपले लॅिनंग आहे. या लॅनींगम ये सु दा आप याला जा तीत 

जा त जागा महानगरपािलके या अनुषंगाने आप याला पाक ग कर यासाठ  दुचाक , चार 
चाक  वाहने असतील, मोठे क असतील, कंवा या मोठयामोठया बसेस असतील या 
गो ींचा ह  आप याला वचार करावा लागणार आहे. आ ण या मोठया बसेस आहेत जस 

आता इथ उपसूचना दली गेली क  २५ ट के या झोन या ठकाणी जर दुसरे पाक ग 

असेल तर या लोकांनी र यावर पाक ग न करता जाऊन या पाक ग या ठकाणी  
पाक ग करा क  जेणे क न यांना २५ ट के कमी पैसे लागतील. अशाच प दतीने 

आप याला या मोठया बसेस जर रोडवर थांब या यांना हया यापे ा कडक कारवाई 
कंवा मोठे  दंड  कंवा पाक गचे रेट जा त लावावे लागतील.  जेणेक न कलोमीटर दोन 

कलोमीटर लांब जाऊन यांनी या बसेस लाव या पा हजेत  क लावले पा हजेत. क 

टिमनल केले पा हजे अशा आप याला सु वधा करायला पा हजे मा.आयु  साहेब. हे सव 
आप याला या ड पीम ये इनकाप रेट करावे लागणार आहे. आ ण या  पाक ग या जागा 
आप याकडे ए हॅलेबल आहेत. या प ह यांदा आपण डे हलप कर याचा य  करावा 
ह च तु हाला वनंती आहे. आ ण िमनीमाईज रेट क न मगाशी तु हाला ता नी उपसूचना 
दली क  टू ह लरला माफ करा असं यांचे हणण ं आहे. परंत ु िश त लाग या या 
अनुषंगाने पया का होईना आपण घेणे गरजेचे आहे. अस मला पण वाटत. पण तो 
नॉिमनल असावा. लोकांना िश त लागली पा हजे आ ण या िश त लाव यासाठ  तु ह  

आठ नंबरम ये हटले आहे. सदरचे पाक ग पॉलीसी एक वषासाठ  आहे प ह यांदा. आ ण 

याम ये नॉिमनल रेट दलेत. या नॉिमनल रेटम ये तु ह  दोन पये दुचाक ला, सहा 
पये र ाला, आ ण चारचाक साठ  दहा पये, टे पोसाठ  दहा आ ण िमनी बससाठ  
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पंधरा पये आ ण कसाठ  तेहतीस. माझी अशी वनंती राहणार आहे मा. आयु  साहेब  
आपण दोन ऐवजी एक करा हरकत नाह . परंत ुिमनीबस आ ण कचे जे तु ह  केलेत ते 

तेहतीस आहेत ते कमान प नास ते साठ असले पा हजेत. तर बसेससाठ चे पैस ेतु ह  

वाढवा. इकडं मा  तु ह  यांना सवलत दली. रोडला या लोकांमळेु कंझमशन होते. या 
लोकांमुळे ऍ सीडट होते. तर अशा लोकांना आपण यांनी र यावर थांबव ूनये. अशा 
कारची उपसूचना प नेते आपण जर दली तर ती बर  राह ल. बसेस लावणारे, टे पो  

लावणारे यांचे रेट आपण वाढवावेत. दुचाक वा यांना िश त लाव यासाठ   नसून 

कमान यांना काह तर  असले पा हजे अशा प दतीने आपण करावे. आ ण अशा 
प दतीने आपण वषय मंजुर केला तर हरकत नाह , ध यवाद.               

मा. द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह  पाक ग 

पॉिलसीचा आप या महानगरपािलके या मा यमातून हा वषय आप या सभागृहासमोर 
आलेला आहे.  या दवशी आपण जो रमोट ठेवला होता या दवशी आ ह  तो बिघतला 
या दवशीच मी माझी भूिमका आप यासमोर मांडलेली आहे. खरतर मी काह  मह वा या 
वषयावर या पाक ग पॉिलसी या बाबतीत ल  वेधू इ छतो हया याम ये मला उ र 
दले गेले आहे. तु ह  या दवशी हटल क  हे सगळ नगरसेवकांना दया. आ ण परवा हा  
तु ह  दाख वलेला डेमो याम ये मला एक दसत नाह  क  यातल एक पान नेमकं गहाळ 

केलय क  काय मला माह त नाह . तर  शहराम ये कती पाक ग लॉट आहेत आ ण 

कती ए हॅलेबल आप या ता यात आहेत. आ ण कती ट के जागा आप या ता यात 

आहेत. यातला मी पेपर पाहतोय. पण काय तो मला सापडलेला दसत नाह . का जाणून 
बुजून मला दला नाह  मला माह त नाह . एक आप याला सांगू इ छतो क  सगळयांत 
मह वाच हणजे आज या महानगरपािलके या या ठकाणी आज इथ आपण बसलेलो 
आहोत. आ ण या बसले या ठकाणी आपले धोरण काय मला माह त नाह  पण 

महानगरपािलकेम ये आपण येतो या ठकाणी सु दा आप याला पाक गला आप या 
वत: या महानगरपािलकेला जागा नाह . आज जर इथून महानगरपािलकेतून वषय 

आपण लोकांना सांगतोय क  तु ह  पाक ग अंमलात आणा कंवा जो वषय समोर 
आलेला आहे. जर महानगरपािलकेकडे पाक ग नसेल तर दुस-याला आपण काय हणतात 

ना “दुस-याला सांगे ान आ ण वत: कोरडे पाषाण” अस ंकाह  आहे ना. तशी त-हा 
हटले तर  दुस-या सांगे ान आ ण वत: कोरडे पाषाण. अशा मा यमातून आपला हा 
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िनणय आहे असे मला नकक च वाटतय. साहेब हया डेमोम ये ब-याच ठकाणी 
सांिगतलय तु ह  जगभर फ न आणलय आ हाला. या फोटोम ये मी बिघतल कुठे 
हाँगकाँग, मकाऊ, पॅर स अस काय काय दलेले आहे हया याम ये. ह  जी पाक ग 

पॉिलसी आली, जी प दत आहे ती दाखवावयाचा आपण खूप मोठा य  आ हाला या 
दवशी दाख वला गेला. साहेब मा य आहे. हया जगाम ये आपण वावरायाचा य  केला 
तर अजून आप याला प नास वष हणजे बरोबर  करायची असेल तर आप याला तर 
आपण प नास वष आपण मागे आहोत अस ं हणल तर वावगं ठरणार नाह . साहेब 
पु याच ंजर उदाहरण दलं कंवा चे नई, रांची असे उदाहरण ेबंगलोर ह  उदाहरण ेआपण 

दलेली आहेत. या ठकाणी यांना प हले वचारले पा हजे होते क  आपण या शहराम ये 

जे पाक ग लॉट आहेत ते ता यात घेतलेत का. कंवा दलेत का. आ ण ते डे हलप केलेले 

आहेत का. साहेब मला आप याला वनंती करायची आहे क  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका पुण-ेमुंबई रोडवर सचीनने मला वाटत काह  नगरसेवक  बोलले गेले. क  

जे मॉ स आहेत, जे मोठमोठे दुकाने आहेत, र ता आहे या र याला मला वाटत या 
लोकांना तु ह  आज हणजे पाक ज ते यांना दलेत का ?  याचा ते वापर करतात 

का. या र यावर यांची वाहने का लावली जातात. हे सु दा पाहणे आता आप याला 
गरजेचे आहे. साहेब, दुसरं हणजे असं क  आपण यावेळेस पाक गची यव था   
या ठकाणी करणार आहोत कंवा ती पॉिलसी आपण समोर आणणार आहोत. या 

पाक ग पॉिलसीची जागा कुठे आहे. कुठ या ठकाणी आपण करणार आहोत. आ ण या 
ठकाणाहून जर मला महानगरपािलकेत यायच ंअसेल तर कंवा मला संबंिधत ठकाणी 
जायच असेल उदया तु ह  पंपर म ये पाक ग पॉिलसी राब व याचा कंवा  पुण-ेबॉ बे 
रोडला पाक ग पॉिलसी राब व याचा  य  कर त असाल तर या ठकाणी मला मा या 
या ठकाणी मला जायचय या ठकाणची यं णा आप याकडे काय आहे. हणजे मी 

माझी गाड  घेऊन यायच ह  काय १०,२०,२५ पये दयायचे ितथून परत एखादा र ा 
घेऊन या ठकाणी जायच का. हणजे याचा अथ क  आपण आपली यं णा सु दा प हली 
स म करण ेगरजेचे आहे. आ ण हे करावे अशी माझी आप याला प हली वनंती आहे. 
साहेब आपण एवढ  घाई करायची काह  कारण नाह . आ ह  काय पॉिलसी तु ह  धोरण 

चांगल आणलय राबवताय. पण हे राब वताना आपण प हले बीओट  त वावर पाक ग 

चाल ूकरावे. एखाद  जागा ता यात यावी. ती बघावी कशा प दतीने चालतय. कशा 
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प दतीने या लोकांचा ितसाद येतोय. तु ह  आता येक ग ली बोळाम ये तो 
राब व याचा ए बी सी आ ण ड . असे झोन तु ह  ड लेअर केले आहे. मग ए झोन 

कुठला आहे. याच काय सांिगतल नाह . बी झोन कुठला आहे ते आपण सांिगतल नाह . 

सी आ ण ड  झोन कुठला आहे हे मला माह त नाह . परंत ुझोन कुठला हे पण याम ये 

आपण उ लेख केलेला नाह  साहेब. हणून आप याला मला वाटत मगाशी कोण तर  

बोलले, योगेशभाई बोलले क  जथ ंआपले महानगरपािलकेचे पाक ग आहे. या दवशी 
बुधवार कंवा काह  काम असेल या दवशी ती ठरा वक पाक ग ठरा वक लोकांनाच दली 
जाते. हणजे आप याला कोण काय करतय हे मला पण मा हती आहे  मी बोललो नाह  

परंत ु ितथ ं आप या नगरसेवकांना कंवा कायक याना जागा िमळत नाह . पण ती 
ठरा वक लोकांसाठ  आप या या पुतळया या समोर दो ह  बाजूने ते बॅर गेटस आप या 
आऊटगेट पयत ते राखीव ठेवलेले असते. साहेब ह  आपलीच यव था धड नाह .  उदया 
आपण ठर वले अ ब क ड फ म ये भागवाईज तु ह  करणार आहेत. या या तु ह  

ठेकेदार नेमणार आहात. हणजे मला तर  अस दसतय क  कोणाला तर  पोसायंच काम 

आपण या पाक ग धोरणामधून आणलय क  काय मला मा हत नाह . तर मा या या 
वषयाला आ ह  सवजण प हले एक होऊ. क  प हले  बीओट  त वावर चालवा. एखाद  

जागा ता यात या. आज जवळपास मला अस कळत क  महानगरपािलकेची ७८ ते ८० 
आर ण ेआहेत पाक गची. यातन ंएक ०.५ पण आर ण आप या ता यात आलेले नाह . 

हे अस असताना आपला एवढा अ टाहास का. हणजे ते प हले ता यात या. या यावर 
पाक ग उभे करा. पु याम ये तर मला वाटत क  एकावर एक पाक ग आहे. आ ण अनेक 

ठकाणचे पु याचे तर चांगले पाक ग आहे. या पु या या धोरणानुसार आप याला 
करायच असेल तर आप याला लॉट अलॉट असला पा हजे. आपले धोरण कर त असताना 
तो लॉट जर ता यात असला तर तेथून पूढे जा याची यव था आप याला पा हजे. अशा 

ीकोनातून आपण जर हा वषय परत आणत असाल तर आ ह  याचा वचार क  

अ यथा रा वाद  कॉ ेस या मा यमातून मला वाटत अस कळालेलं आहे क  एका एका 
माणसाचे वषाला दहा दहा हजार पये एक गाड ला जाणार आहेत.  लोक आधीच वैतागले 

आहेत तुम या महागाईला वैतागले आहेत, तुम या पे ोलला, डझेलला वैतागले आहेत. 

सव वषयालय वैतागले आहेत आ ण तु ह  हा जर अजून बोजा राब व याचा य  जर 
केला राजकारणी लोकां या मा यमातून आमचा हा वरोध न दवून तु हाला जर मंजुर 
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करायचा असेल तर तु ह  मंजुर करा. पण रा वाद  कॉ ेस या मा यमातून आमचा या  
वषयाला वरोध राहणार आहे.  
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. आज 

आप या शहराची एकंदर अव था जर पा हली तर चंड वाहने वाढलेली आहेत. आयु  

साहेबांनी देखील या दवशी बैठक म ये स व तर तो वषय सवासमोर मांडलेला आहे. 
साहेब, आमचा कोणाचाह  या पाक ग पॉिलसीला वरोध नाह . या दवशी मी आप याला 
एक  वचारला होता क  मला वाटत राजन पाट ल साहेबांनी उ र दले होते क  संपुण 

शहराम ये पाक गची आर ण ेआहेत ती फ  ०.२१ ट के आहेत. तर तु ह  ह  पाक गची 
पॉिलसी डे हलप केली पा हजे. यानंतर या या अगोदर आपण दुसरे ेझेटशन केले ते 

पीएमपीएमएलचे. यानुसार आप या कती बसेस कमी आहेत. बस टॉपची अव था. 
यांना तु ह  देणारे पैसे सगळे  म ह याचे. तर कुठे तर  सावजिनक वाहतूक स म झाली 

पा हजे. ती झा यानंतर कुठेतर  साहेब तु ह  पाक ग पॉिलसी टेप बाय टेप ह  पाक ग 

पॉिलसी राबवाल, यावेळेस आपण मॉलम ये जातो या मॉलम ये आपण गेलो तर चंड 
माणात पाक गचे पैसे आप याकडून घेतात. यामुळे लोक वत:ची गाड  नस यामुळे 

या िथएटरम ये जातात. यावेळेस ब ड ंग परिमशन आपण सवाना देत असतो तर 
याचा कं ोल मला वाटत  ब ड ंग परिमशन हणून साहेब आपला मोठमोठया मॉलवर, 

मोठमोठया कमिशयल केसेसवर असला पा हजे. कुठे असे पॉिलसीज म ये आहे का, कुठे 
असे हटल आहे का. आपण यांना आतम ये पैसे यायचे थांबव ूशकत नाह . तस ंकुठे 
पॉिलसीजम ये हटलेले नाह . साहेब, कुठे पॉिलसीजम ये असे हणलेले नाह . या 
िथएटसनी, मॉ सनी आतम ये पाक गचे पैसे घेतात. हे पैसे घेत अस या कारणाने या 
देखील गाडया कुठेतर  र यावर येतात. तु हाला आम याच काळेवाड  भागातील 

प र थती सांगतो. साहेब सं याकाळ  जर तु ह  गेलात तर या काळेवाड , रहाटणी, 
आम या  क पटे व ती या रोडने तु ह  चालूच शकत नाह . परंत ु या ठकाणी देखील 

आज आपली पाक ग पॉिलसी नसताना आपण कोणाला आज ह  ठेके दलेले नसताना 
या ठकाणी पाक गचे पैसे आकारले जातात. रतसर पावती दली जाते साहेब. हा 

अिधकार आहे का, जय भवानी पाक ग काळेवाड  फाटा ते क पटे व ती पावती नंबर   
द. ८/६/२०१८  गाड  नंबर एमएच १४- १५००. गाड चे १०० पये रोज, मग हे कोण घेत 

साहेब तु ह  सु दा पोलीस खा याला कळ वले तु ह  या दवशी मला काय सांिगतल क  
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पाक ग पॉिलसीला वरोध क  नका. जर पाक ग पॉिलसी नसेल, शु क आकारायचे 

हणजे टँड गने ठरवा. मग स ाधार  सव िमळून िनणय घेतील. परंत ुपाक ग पॉिलसी 
झाली तर िन तच तु हाला अशा करणावर कं ोल राह ल. पण असे कार आज ह  

शहराम ये राजरोसपण े चाल ू आहेत. यांची पाक ग पॉिलसी नसताना काह  नसताना  
पर पर अशा कारे पैसे घेतले जातात. साहेब, माझी आप याला वनंती आहे. तु ह  

संबंिधत पोलीस टेशनला आज कळवा, उदया कळवा. कोण अशा कारे पैसे घेतो, 
कुणीह  असू दया. कोणा या जवळची आहेत कोण आहेत काय आहेत. हया यावर 
कायवाह  झाली पा हजे. तु ह  पाक ग पॉिलसी करताना माझी तु हाला वनंती असेल क  

सावजिनक वाहतुक स म करा आ ण तु ह  जर टेपवाईज केले समजा आज पंपर त 
गरज आहे, पंपर त करायचय आहे. तर या ठकाणी गरज आहे या ठकाणचे पाक ग 

लॉटस आपले आपण डे हलप केलेले आहेत या ठकाणी जर आपण पाक ग पॉिलसीचे 

पैसे घेता ते दर ठर व याचे अिधकार िन तच आहेत. तु ह  जर ते लेअर केले तर 
ठक आहे, नाह तर ते ठेकेदार काह पण करतील. यानंतर तुमचे सजेशन, ऑ जे शन 

होणारच आहेत. या या अगोदार साहेब आपण हया सगळया गो ींकडे ल  दयाव. 
जेणेक न आताच एका सद याने सांिगतले क  महागाईला लोक वैतागलेले आहेत हणजे 

पाक गचे एवढे पैसे नसावेत. वन बीचकेचा वषभराचा कर, टॅ स जेवढा होईल तेवढा  या 
पाक ग पॉिलसीचे पैसे नसावेत. शहरात अितशय मोठया माणात गाडया वाढले या 
आहेत. आपण या पॉिलसीकडे बघत असताना उ प नाचे साधन न बघता िश त 

लाव याचे साधन नागर कांना गाडया लाव याची िश त कशी लागेल. या ीकोनातून 

या याकडे पाहावे. एवढ च वनंती करतो. 
मा. एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह खरतर मी 
सव स मा. सद यांचे मनापासून अिभनंदन करतो. या सभागृहाम ये पाक ग या 
संदभातला वषय. सगळयां या सुचना, सजेश स या सवात मह वा या हो या. नंतर 
वशेषत: मंगलाता चे, योगेश भा चे,  राहुल कलाटचे, नंतर आपले मनसेचे सचीन िचखले 

या सगळयां या मनाम ये एक िन तच आहे क  पाक गचे धोरण ठरले गेले पा हजे. 

पाक गचा वषय खरतर या सभेम ये आण या या मागचा उ ेशच असा होता क  या 
शहराम ये या प दतीने माट िसट कडे या शहराची वाटचाल चाल ूआहे. िन तच काह  

चौकाम ये आपण जर बिघतल, हणजे चौकाम ये, र यावर गाडया लाव यामुळे होणार   
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वदळ आ ण ास आहे. हया यातून कुठेतर  पंपर  िचंचवड मध या लोकांची सुटका 
झाली पा हजे. हया यासाठ  हा ामा णक य  आहे. खरतर दोनदा या वषयाचे 

ेझेटेशन सगळया प ा या ने यां या समोर आपण दाखवल, माग या आठवडयाम ये  

सगळया नगरसेवकांनाह  वनंती केली काह  नगरसेवक आले, काह  नगरसेवक नाह  

आले. परंत ु िन तच यामागची भूिमका ह  महानगरपािलकेचा महसूल वाढला पा हजे 

अशा प दतीची कुठलीच भूिमका नाह . हया याम ये एकच िन त आहे क  आप याला 
जर पंपर म ये जायच असेल तर पंपर मधली प र थती जर आपण बिघतली. तर 
पंपर म ये र ता ओलांड यापयत आपला एकएक तास जातो. बीआरट चे या प दतीचे 

र ते आहेत सचीनराव. ितथली जर प र थती बिघतली तर आप या सगळयांना ास 

होतोय आ ण तु ह  तर तुम या भागामधले भ श  चौकामधले उदाहरण 

सगळयां या समोर देत होता. खरतर पाक ग ह  या शहरा या रहदार साठ ,  सव सामा य 

माणसांसाठ  आखलेले एक धोरण आहे. मी अस कधीच हणणार नाह  क  प रपूण धोरण 

आहे. खरतर वषा-वषाला नंतर पाक ग या संदभाम य ेदर असतील. हणजे मंगलाताईनी 
मगाशी सांिगतल क  खर आहे यांची क पना चांगली होती. सवसामा य टू 
ह लरवा यांकडून आपण पैसे घे याची गरज नाह . ताई १०० ट के गरज नाह . पण 

कमान  के यानंतर याला आपण पावती देतो. नाह तर माझी गाड  घेऊन दुस-याने गाड  

लावली. कमान माझी जी चीट राहते हणजे दोन पये आपण घेतोय. हे दोन पये 

खरतर आता चलनाम ये नाण ंनाह . पण प र थती तशी आहे, थोडंस तु ह  ऐका ना.  
मी याह  संदभाम ये बोलणार आहे. ती जी िच ठ  आहे या िच ठ म ये तोच गाड   

याच नंबरची गाड  घेऊन जाऊ शकेल. एवढयासाठ  ताई आपण खरतर ता चे आपण 
अिभनंदन करतो. ३९ पये, ३०-३० पये वाढवलेत. साहेब, माझी या िनिम ाने  

शासनाला वनंती आहे क , या या ठकाणी माग या आपण सगळया गटने यां या 
बैठक म ये सु दा एक गो  सांिगतली होती क  जेवढे पाक गसाठ  लॉटस आहेत ते 

ता यात घेऊन ते वकिसत कर या या ीने पाक गचे धोरण लागू कर या या बरोबर 
आप याला ती सु वात करावी लागणार आहे. वशेषत: या ठकाणी गद ची ठकाणे 
आहेत, मग पंपर मधली असतील. िचंचवड टेशनमधले असतील, महापािलके या 
संदभामधले असतील. भ श या संदभामधल असेल. वाकड कंवा थेरगांव भागामधल 

असेल या ठकाणी जी गद  आहे, र यांची वदळ आहे, खरतर या ठकाणी आपण 
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पाक ग या सु वधा अ हॅलेबल क न द यातर मला खा ी आहे क  या शहरामधील लोक 

िन तच तु हाला दुवा देतील. सगळया प ा या ने यांनी, सगळया प ांनी या 
संदभाम ये पाक ग या धोरणाला खरतर पाठ ंबा दला. आ ण ते िन तच मला वाटत 

पंपर तून आप या महापािलकेमधून आप या पंपर  ओलांडायची असेल तर पाच 

िमिनटांचे अंतर आपण एक तासाम ये करतोय. तर मला वाटत क  एक तासाचे अंतर 
आपण पाच िमिनटांम ये क . या शहरामधे पे ोल असेल, डझेल असेल, वेळ असेल या 
सगळया गो ींचा िन तच उपयोग होईल. या िनिम ाने सव नगरसेवकांचे, सव 
गटने यांचे खरतर द ा काका कधी कधी का वरोध करतात. काका मलाह  तु हाला 
एवढंच सांगायचे क  तुमचा पाठ ंबा १०० ट के आहे. परंत ुदुदवाने मला अस वाटतय क  

आपण एवढे शेजार -शेजार  आहोत. तुमची लोक तुम या वॉडाम ये ाय हर लोक  

राहतात. बस इकड आम याकडे लावतात. हणजे ह  व तु थती आहे मधला जो पाईन 

रोड झालेला आहे या ठकाणची आपण प र थती बिघतली. साहेब, तुम या  
काळाम येच तो पाईनरोड झाला. या सगळया र यांची ह  प र थती आहे. कमान 

आपण जर एक धोरण िन त केले हणजे आज आपण तो र ता मोकळा नाह  परंत ु

या मध या भागाम ये कुठेतर  चांग या प दतीची पाक ग यव था िनमाण क न दली 
तर मला वाटत क  र या या ऐवजी मोकळया जागेवर लोकांनी गाडया लाव या तर 
िन त याचा आप याला गाडया यां या सेफ राहतील. ता नी खूप चांगल सांिगतल.ं   

आज र यावर गाडया फोड याचे स  मोठया माणाम ये सु  झालेले आहे. हे जर 
चांग या प दतीने बंद तम ये केलं तर या ठकाणी एखादा से यु रट  वॉचमन ठेवला 
तर मला अस वाटत क  आजची ह  प र थती आहे शहराची गाडयांची संदभामधली ती 
चांगली होऊ शकेल. या िनिम ाने सव गटने यांचे, सव सभागृहाचे मनापासून आभार 
मानतो. एक चांग या धोरणाला आपण सगळयांनी सकारा मक पाठ ंबा दला. आ ण 

मा या श दांनाह  वराम देतो, ध यवाद.   
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, टू हलरला पाक ग  करावी, नाह तर माझा 
वरोध न दवा. 
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, आमचा वरोध न दवा. रा वाद  प ाचा वरोध 
न दवावा.     
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मा.महापौर – द ाकाकाचंा वरोध आहे यां या प ाचा वरोध आहे. तो वरोध न दवून 
हा वषय उपसूचनेसह मंजुर करणेत येत आहे.   
[सभागृहाम ये ग धळ ]  

मा.महापौर-  यांचा वरोध आहे यांचा वरोध न दवून हा वषय उपसूचनेसह मंजूर 
करणेत येत आहे.  
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – २०५                                 वषय मांक – १८  
दनांक- २२/६/२०१८                                 वभाग – मा.आयु   
 

        संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                 . था/बीआरट एस/१५९/२०१८ द.५/५/२०१८ 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६३९ द.९/०५/२०१८ 

 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हे देशातील तसेच महारा ातील वेगाने वाढणारे शहर 

आहे. गे या २० वषात शहरातील लोकसं येची वाढ हे दशवते. 
 सन २००१- १०६०४१७   लोकसं या 
 सन २०११- १७२९३५९   लोकसं या 
 सन २०१७- २१०००००   लोकसं या 
याअनुषंगाने शहरातील वाढलेले वाहनांचे माण खालील माणे आहे. 

साल दुचाक  वाहने 
सं या 

चार चाक  वाहने 
सं या 

इतर वाहने 
सं या 

एकूण वाहने 
सं या 

सन २००१ १६४५९८ २०४८९ २५४७८ २१०५५६ 
सन २०११ ५३७९२० ९०३४६ ७५२१० ७०३४७६ 
सन २०१७ ११६९८३४ २५४९३३ १४३८४० १५६८६०७ 

 
हणजेच २१ लाख लोकांसाठ  जवळपास १६ लाख वाहने आहेत व यामुळे शहराम ये 

पाक गची सम या जाणवु लागली अस यामुळे यासाठ  सव समावेशक पा कग पॉिलसी 
करणे गरजेचे आहे. 
 भारतातील द ली, चे नई, पुणे, मुंबई, बगलोर, नागपूर या शहाराम ये 
वत:ची पा कग पॉिलसी क न सावजिनक पाक ग या भावी यव थापनासाठ  दर 

आकारनी कर यास सुरवात केली आहे.  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके म ये पा कग पॉिलसी मधील मु य बाबी खालील 
माणे- 

१) पा कगचे दर ठरवताना ECS(Equivalent Car Space) हा मु य तां क मु ा 
वचारात घेतला आहे. 

वाहन ECS 

दुचाक ०.२० 
र ा ०.६० 

चारचाक  १.०० 
टे पो १.०० 

मीनी बस १.५० 
क २.२० 

खाजगी बस ३.९० 
 

२) शहर हे तीन वभाग (Zone) करणेत आले आहे. 

i )Zone A 

उ च पा कग मागणी (High Demand Parking) 

शहरातील अशी ठकाणे जी दवसभर ८०% ते१००% पा कगची आव यकता 
आहे. 
i i ) Zone B 

म यम पा कग मागणी (Medium DemandParking) 

शहरातील अशी ठकाणे याम ये दवसभराम ये वाहने पाक करणेचे माण 
६०% ते८०% आहे. 
i i i ) Zone C 

कमी पा कग मागणी (Low Demand Parking) 

शहरातील अशी ठकाणे याम ये दवसभराम ये वाहने पाक करणेचे माण 
४०% ते६०% आहे. 
i v)Zone D 

कमीत कमी पा कग मागणी (Lower most Demand Parking) 

शहरातील अशी ठकाणे याम ये दवसभराम ये वाहने पाक करणेचे माण 
४०% पे ा कमी आहे.(या झोनसाठ  पा कग धोरणाची आव यकता नाह ) 

३) पा कगचे शु क  
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P= नाग रकांने पाक केले या भरावयाचे पा कग शु क  
P= (ECS)xRxTxZ 
ECS= Equivalent Car Space 
R= एका ECS साठ  ठरलेला दर 
T= वाहन पा कग केलेला वेळ 
वेळेचे शु क हे १ तासासाठ  आहेत. 
Zone A साठ  Z = २.०० 

Zone B साठ  Z= १.५० 

Zone C साठ  Z= १.०० 

Zone Dसाठ  Z= ०.०० 

Z= पा कग zone नुसार बदलणारा दर 
Z=Zone Factor 
Zone A/ Zone B/ Zone C/Zone D 

 
४) या र यांसाठ  पा कग दर ठरवलेले आहेत या र या या लगत या सव 
र यासाठ  मु य र यांपासून  १०० मी. पयत या र यांसाठ  पा कग पॉिलसी लागू 
राहणार आहे. 
५) र यावर ल पा कग साठ  प ह या र यांसाठ  एका कारसाठ  १ ECS साठ  
र. .१० / ित तास आकार यात येतील यानुसार शहरातील पा कगचे दर पुढ ल 
माणे असणार आहे. 

 
वाहन ECS Zone A Zone B Zone C 

दुचाक ०.२० ४.०० ३.०० २.०० 
र ा ०.६० १२.०० ९.०० ६.०० 

चारचाक  १.०० २०.०० १५.०० १०.०० 
टे पो १.०० २०.०० १५.०० १०.०० 

मीनी बस १.५० ३०.०० २२.०० १५.०० 
क २.२० ६६.०० ४८.०० ३३.०० 

खाजगी बस ३.९० ७८.०० ५८.०० ३९.०० 
 

६) रा  िनवासी पाक ग साठ  रा ी ११ ते सकाळ  ८ या ऐके वेळेसाठ  (एका ECS 

साठ ) र. . २५ ित दनी नुसार र. .९,१२५/- ती वष  वा षक परवाना 
दे यात येणार आहे. 
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वाहन ECS Zone A, Zone B, Zone 
C साठ चे रा  पा कग 

परवाना दर र. . ित दन 

(रा ी ११ ते सकाळ  ८ 

पयत) 

Zone A, Zone B, 
Zone C साठ चे 

रा  पा कग परवाना 
दर र. . ित वष  

दुचाक ०.२० ५/- १८२५/- 
र ा ०.६० १५/- ५४७५/- 

चारचाक  १.०० २५/- ९१२५/- 
टे पो १.०० २५/- ९१२५/- 

मीनी बस १.५० ३८/- १३६८८/- 
क २.२० ५५/- २००७५/- 

खाजगी बस ३.९० ९८/- ३५५८८/- 
 
 

७) गावठाण भाग, झोपडप ट  व ती या ठकाणी स ा पा कग पॉिलसी लाग ूराहणार 
नाह  परंत ुपुढ ल दोन वषानंतर याचा अ यास क न आव यकतेनुसार यो य ते धोरण 
ठरव यात येणार आहे.    
८) सदरची पा कग पॉिलसी सु  के यापासून एक वषासांठ  सव zone साठ  zone c  माण े

(कमी demand े ) पाक गचे दर आकार यात येतील. एक वषानंतर य  Parking 

Demand ची मा हती तयार झा यावर शहरातील सव मु य र ते Zone A/ Zone B/ Zone 

C/Zone D म ये वभाग यात येतील व यास िस  दे यात येणार आहे. यामुळे 

स थतीत पा कगचे दर खालील माणे राहतील. 
 

वाहन ECS Zone A, Zone B, Zone Cसाठ चे 

दर र. . ित तास 

दुचाक ०.२० २/- 
र ा ०.६० ६/- 

चारचाक  १.०० १०/- 
टे पो १.०० १०/- 

मीनी बस १.५० १५/- 
क २.२० ३३/- 
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खाजगी बस ३.९० ३९/- 
 

९) या ता वत पा कग पॉिलसीम ये येणारे े  पुढ ल माणे आहे 

i ) सव बीआरट  र ते/ पंपर  (Camp) 

i i ) भोसर गाव, नािशक फाटा उ डाणपूल, िचंचवड- पंपर -कासारवाड -आकुड    
      रे वे टेशन प रसर 
i i i ) देहू-आळंद  र ता/ ािधकरण े  
i v) भुमकर चौक ते के.एस.बी. चौक र ता  

१०) खालील वाहन कारांना शु कातून सवलत असणार आहे 
i ) सायकल 
i i )  णवा हका 
i i i )  द यांगांची वाहने  
i v) मा यता ा  र ा थांब े

११) पूण पपंर  िचंचवड महानगरपािलके म ये सावजिनक वाहनतळ धोरण सु  क न 
भावीपणे अंमलबजावणी करणेसाठ  भागामाफत येक व वधभागासाठ  पा कग फ  

जमा करणेसाठ  ठेकेदारांची नेमणुक कर यात येणार आहे. 
१२) शहरातील मंजूर वकास आराख यातील वाहनतळांची आर णे वकिसत 
कर यासाठ  कालब द काय म हाती घे यात येणार आहे. यानुसार महानगरपािलका 
जी वाहनतळे वकिसत करेल या ठकाणी पा कगचे दर नजीक या झोन या दरा या 
२५% कमी ठेवणेत येत आहे. 
१३) शहरातील पा कगचे शु क व पाक ग करावायाचे र ते याबाबत दर दोन वषानी 
आढावा घेऊन याम ये यो य ते बदल करणेत येणार आहे. 

 सदर पा कग पॉिलसी या कामासाठ  अ याधुिनक तं ानाचा वापर कऱ यात 
येणार असून Parking App तयार क न पा कगचे िनयं ण ठेव यात येणार आहे. तर  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २४३(अ)(१) नुसार सदरचे धोरणास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने वाहनतळ धोरण-२०१८ 
मा.महापािलका सभेपुढे मा यतेकामी सादर केलेले आहे. यानुषंगाने महानगरपािलकेची 
वाहनतळे वकिसत करेल या ठकाणचे पा कगचे दर नजीक या झोन या दरा या 
२५% ने कमी क न सुधा रत दर लागू करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
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 अनुकूल-८३         ितकूल-३१ 

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

       -------         

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक – २०६                                  वषय मांक – १९  
दनांक- २२/६/२०१८                                 वभाग – मा.आयु   

   संदभ– १) मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६४५ द.९/०५/२०१८ 

 पंपर   िचंचवड महानगरपािलका ह तील र ते खाजगी सं था यित र , 
मनपाचे व वध वभाग उदा. े नेज, पाणीपुरवठा, व ुत इ. वभागामाफत सु दा खोदले 
जातात. सदरची खोदाई दोन कारे केली जाते. 

अ) वकास कामा अंतगत 
ब) तातड चे दु तीचे कामांसाठ 

१) येक वभागाने ( ेनेज, पाणीपुरवठा व व ुत इ.) १ ए ल ते ३० स टबर 
पयत संबंिधत थाप य वभागास आगामी आिथक वषातील (१ ए ल ते 
३१ माच) वकास कामांतगत खोदाई संबंिधत भागिनहाय ताव 
नकाशासह पाठ वणे आव यक आहे. 

२) तसेच थाप य वभागाने सु दा याचेंकड ल कोण या र यांचे डांबर करण 
आगामी आिथक वषात करणे ता वत केले आहे याची मा हती वर ल 
ितनह  ( े नेज, पाणीपुरवठा व व ुत ) वभागास भागिनहाय ताव 
नकाशासह पाठ वणे आव यक आहे. 

३) सव खा यांम ये सम वय राहणेसाठ  दर म ह यातील एक तार ख िन त 
क न मा.शहर अिभयंता यांचे अ य तेखाली बैठक यावी. सदर बैठक त 
सव वभागाचे सह शहर अिभयंता बी.आर.ट .एस., व ुत, पाणीपुरवठा, 
ेनेज यांनी कायकार  अिभयंता यांचेस हत हजर रहावे व सदर बैठक म ये 
खोदाईचे तावांना ( ठकाण, लांबी व काम पूण होणे या काळाचा याम ये 
समावेश असावा.) सदरचे ाथिमक मा यता यावी व येक बैठक चा 
सभावृतांत तयार करावा व अंितम मा यतेसाठ  मा.आयु  यांचेकडे ताव 
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सादर करावा. यामुळे भागाअंतगत खोदाई करणेत येणा-या ठकाणांची 
मा हती सव वभागांना कळेल व सम वय राह ल.  

४) मनपा ह तील ९.०० मीटर व यावर ल ंद चे र ते एकदा डांबर करण 
केलेनंतर तीन वष खोदले जाणार नाह त असे िनयोजन असणे आव यक 
आहे या गो ीची काळजी व द ता पािलकांतगत सव वभागांनी यावी 
तसेच वेळोवेळ  सव वभागांनी एकमेकांशी सम वय ठेवणे आव यक आहे. 

५) तसेच परवानगी दलेले खोदाईचे काम पूण झालेनंतर सव संबंिधत 
वभागांनी थाप य वभागास लेखी कळ वणे आव यक आहे.  

६) तसेच ापुढे ेनेज व पाणीपुरवठा वभागाने यांनी खोदले या सव कारचे 
ेचसची दु ती (ड यु.बी.एम. व बी.बी.एम.पयत) थाप य वभागाने 

करावयाची आहे व याकामाचा DLP (Defect Liability Period) एक वषाचा 
ठेवावा.  

७) े नेज, पाणीपुरवठा व व ुत या वभागांना तातड चे व पात देखभाल 
द ु तीचे काम कर यासाठ  र ता खोदावा लाग यास संबंिधतांनी शहर 
अिभयंता कंवा संबंिधत कायकार  अिभयंता थाप य यांची परवानगी घेणे 
आव यक राह ल. 

सदरचे धोरणा माणे कायवाह  करणेबाबत मा.आयु  यांनी सव वभागास प रप क 
काढून कळवावे. वर ल माणे धोरण िन त कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        -------  
 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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                                    वषय मांक – २०  
दनांक- २२/६/२०१८                                 वभाग – मा.आयु   
 

      संदभ– १) मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६४६ द.९/०५/२०१८ 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील र ते व वध सेवा वा ह यां 
टाक यासाठ  दर वष  र ते खोदले जातात. सदर र ते खोद यानंतर ते पूववत दु ती 
करणेकामी बराच कालावधी जातो. खोदलेले र ते लवकरात लवकर पूववत (दु ती) 
करणेकामी धोरण िन त करणे आव यक आहे.  

अ) धोरणः-  
१) सेवा वा ह यां टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी 

माग यासाठ  कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुलै, ऑग ट व 
स टबर या चार म ह या म येच वकारणेत यावेत.  

२) महानगरपािलके या अंदाजप काम ये अ,ब,क,ड,इ,फ,ग, ह व बीआरट एस 
अशा येक े य कायालय/ वभागानुसार सेवावा ह या टाक यासाठ  
खोद यात आलेले र ते पूववत कर यासाठ  वतं  लेखािशष तयार करावे. 

३) र ता खोदाईपोट  ा  होणारे शु क, याच े य कायालया या े ातील 
सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोद यात आलेले र ते दु तीकामी वर ल 
लेखािशषावर देणेत यावे. 

४) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, 
पाणीपुरवठा वभाग, जलिनःसारण वभाग, वाहतुक वभाग या वभागांचे 
नाहरकत दाखले ा  क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता 
कायालयाकड ल तां क वभागास दले नंतरच परवानगी प  दे यात यावे.  

५) एच ड  ड  (Horizontal Direction Drill) प दतीने खोदाईची परवानगी यापुढे 
कायम व पी देणेत येऊ नये. 

६) परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या 
शु का या २५% र कम अनामत हणून परवानगी देणे पुव  ड  
ड /आर.ट .जी.एस. ारे मनपा कोषागारात भ न यावी. 
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७) या पुढे शहराम ये वनापरवाना खोदकाम के याचे आढळ यास/त ार  ा  
झा यास,सदर त ार थळाचा पंचनामा संबंिधत े य कायालय 
( थाप य)  वभागाने क न, खोदाई शु का या र कमे या दु पट र कमेचा 
दंड आकारणे बंधनकारक राह ल. अ यथा सदर भागातील उपअिभयंता यांनी 
अनिधकृत खोदाई करणा-यावर F.I.R. दाखल करावा. 

८) दररोज काम सु  करणे पुव  संबंिधत किन  अिभयंता यांना परवानाधारक 
सं था यांनी काम सु  करणेबाबत कळ वणे आव यक असून, संबंिधत 
किन  अिभयंता कंवा थाप य सहा यक यांनी दैनं दन पाहणी क न, 
कामाचे फोटो व चलिच  खोदाई काम सु  करणे अगोदर तसेच खोदाई 
चालू असताना व बुज वलेनंतर संपुण फोटो व चलिच  (Video shooting) 
संकिलत क न न तीब द करावेत. 

९) फ  दु तीसाठ  तातड ने र ता खोदणे आव यक अस यास, मनपाकड ल 
व खाजगी सेवावा ह यांची १०० मीटर पयतचीर ते खोदाई शहर अिभयंता 
यांची परवानगी घेवून करणेत यावी व यापुढ ल अंतरासाठ  मा.आयु  
यांची रतसर परवानगी घे यात यावी. (सदर तातड चे कामासाठ  NOC घेणे 
यित र  इतर सव अट  बंधनकारक राहतील.)     

ब) अट ः- 
सेवा वा ह याचे र ते खोदाईचे परवाना देताना खालील माणे अट ंचा समावेश 
करावा. 
१) काम कर या या ठकाणी कामा या मा हतीबाबत फलक लावणेत येवून 

याम ये कामाचे नाव, कामाची मुदत,एज सीचे नाव, एकूण र ता खोदाई 
करणेत येणारे अंतर, कामाचे ठकाण, संबंिधत एज सी या ितिनधीचे नाव 
व मोबाईल नंबर व या भागातील किन  अिभयं याचे नाव व मोबाईल 
नंबर इ याद  मा हतीचा समावेश असावा. तसेच फलक येक दवशी काम 
सु  होणा-या  ठकाणी ते या दवशी या काम पुण होणा-या ठकाणी 
तसेच कमान ४०० मी. अंतरावर असावा.   

२) काम सु  करणेपुव  संपुण खोदाईचा बार चाट परवानगी धारक सं था यांनी 
संबंिधत कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांना सादर करावा. 
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३) वाहतूक पोलीस वभागाकडून परवाना घेणेत येऊन, सदर परवा याची त 
संबंिधत कायकार  अिभयंता ( थाप य) यां या  कायालयाकडे सादर करणे 
बंधनकारक राह ल. 

४) खोदाई काम सु  करणेपुव  महारा  नॅचरल गॅस (MNGL), एम.एस.ई.बी., 
बी.एस.एन.एल. तसेच एम.आय.ड .सी यांना संबंिधत परवाना सादर क न 
याची पोहोच संबंिधत कायकार  अिभयंता थाप य वभागात देणे 

बंधनकारक राह ल. (सदरची बाब यांनी यांचे सेवा वा हनीची खोदाई काम 
चालु असताना द ता घेणेसाठ    आव यक आहे.) 

५) या एज सीला खोदाई कामाची परवानगी दली आहे यांनी कामाचे फोटो 
व चलिच  (Video Shooting) खोदाई काम सु  करणे अगोदर तसेच खोदाई 
चालू असताना व बुज वलेनंतर काढणे आव यक आहे व या या ती 
थाप य वभागास काम पूण झालेनंतर सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

६) काम पुण झालेनंतर परवानगी प ा माणे काम झा याचा, संबंिधत थाप य 
कायकार  अिभयंता यांनी मा णत केलेला दाखला, अजदार एज सीने 
अनामत र कम परतावा अजासोबत जोडणे बंधनकारक राह ल. 

७) काम संप यानंतर परवाना धारक यांनी अनामत र कम परत िमळणेसाठ  
४५  दवसां या आतपरवाना देणा-या ठकाणी अज करणे बंधनकारक 
राह ल. अ यथा, कोणतीह  पुव सुचना न देता अनामत र कम ज  करणेत 
येईल.  

८) दले या परवानगी यित र  जादा खोदाई आढळ यास वाढ व खोदाईस 
दु पट दराने दंड आका न याची वसुली करणेत यावी.  

९) सदर र ता खोदाईचे काम हे मनपा या कायालयीन वेळेतच (सकाळ  १०.०० 
ते सं या ५.४५) पयत करावे. 

१०) र ता खोदाईची परवानगी देताना मनपा कडून परवानगी प ात असणा-या 
यापुव या अट  व शत  कायम राहतील. 

 तसेच या वषात सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईची परवानगी दली 
जाईल, याच वष  सदर र ते पूववत कर याचे काम अंदाजप कात ठेवून, पुरेशी तरतुद 
क न काम पूण करावे. मा.आयु  यांनी सव वभागास सदर धोरणानुसार कायवाह  
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करणेचे प रप क काढावे. सबब वर ल माणे धोरण िन त कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. 
मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा. नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- खाली नमुद 
अनु मांकामधील दु ती उपसुचना दे यात येत आहे या यितर  बाक  
अनु मांकात काह  बदल नाह , सदर उपसूचनेस मा यता देणेत यावी. 

अ) धोरण- 
१) सेवा वा ह या टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी 

माग यासाठ  कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुलै, ऑग  व 
स टबर या चार म ह याम येच वकारणेत यावेत या ऐवजी 
सेवा वा ह या टाकणा-या सं थेकडून र ते खोदाईसाठ  परवानगी 
माग यासाठ  कर यात येणारे अज येक वष  जुन, जुलै, ऑग , स टबर, 
ऑ टोबर व नो हबर या सहा म ह याम येच वकारणेत यावेत. 

४) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, 
पाणीपुरवठा वभाग, जलिनःसारण वभाग, वाहतुक वभाग या वभागांचे 
नाहरकत दाखले ा  क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता 
कायालयाकड ल तां क वभागास दले नंतरच परवानगी प  दे यात यावे. 
या ऐवजी  

४अ) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत वाहतुक वभाग या वभागांचे नाहरकत 
दाखले ा  क न घे यात येऊन, ते शहर अिभयंता कायालयाकड ल तां क 
वभागास दले नंतरच परवानगी प  दे यात यावे. 
४ब) परवानगी प  देणे पुव  संबंिधत े ीय कायालया अंतगत वदयुत वभाग, 
पाणीपुरवठा वभाग, जलिनःसारण वभाग या ती ह  वभागाचे संबंिधत े ीय 
कायालयातील थाप य वभागाने ा  क न घेऊन संपुण करण नाहरकत 
दाख यासह पुढ ल कायवाह साठ  शहर अिभयंता कायालयाकड ल तांिञक 
वभागाकडे पाठ व यात यावे. 
६) परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या  
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शु का या २५% र कम अनामत हणून परवानगी देणे पुव  ड   
ड /आर.ट .जी.एस. ारे मनपा कोषागारात भ न यावी. या ऐवजी 

   परवाना धारक या याकडून एकूण खोदाई या दु ती पोट  येणा-या  
शु का या २५% र कम अनामत हणून परवानगी देणे पुव बँक गॅरंट दारे  
यावी. 

ब) अट - 
सेवा वा ह याचे र त खोदाईचे परवाना देताना खालील माणे अट चा  
समावेश करावा.  

९) सदर र ता खोदाईचे काम हे मनपा या कायालयीन वेळेतच (सकाळ  १०.०० 
ते सं या.५.४५) पयत करावे. या ऐवजी  
सदर र ता खोदाईचे काम हे वाहतुक परवाना माणे दले या वेळेत करावे. 
वर ल माणे दु तीस मा यता देणेत यावी. 

मा.राज  गावडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.       
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह खरतर हा 
वषय चांगला आहे. परंत ुस मा. सद य वलास म डगेर  आ ण ढाके साहेबांनी हा वषय 

ठेवलेला आहे. आ ण बराच मोठा हा वषय आहे. आप या चाल ु पॉिलसी काय हो या 
आ ण या याम ये आता काय बदल केलेले आहेत. तर माझी आप याला वनंती आहे क  

सभागृहाला आ ण प ने यांना पण. क  या म ह याम ये हा वषय आपण तहकूब 
ठेवायचा, रतसर अ यास करा  आ ण पुढ या म ह याम ये आपण िनणय घेऊ. माझी 
वनंती आहे आप याला क  हा वषय आपण तहकूब करावा. वषय मांक २० तहकूब 
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा. महापौर :- वषय मांक २० वषय तहकूब करणेत येत आहे. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – २०७                                 वषय मांक – २०  
दनांक- २२/६/२०१८                                 वभाग – मा.आयु   

 

      संदभ– १) मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२६४६ द.९/०५/२०१८ 

 

       वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 अनुकूल -८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी  
कट केले. 

      ---- 
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पढु ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                                                    वषय मांक – २१  
दनांक- २२/६/२०१८                                 वभाग – मा.आयु  

 

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                  .पापु/ब ेका/१/का व/३९८/२०१८ द.१७/०४/२०१८   

       काम .१ बाबत- 

 स.नं.२१०, वाकड येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  बांधणेचे 
िनयो जत होते याचा सव खच पंपर  िचंचवड महानगर वकास ािधकरण PCNTDA 
ने र कम .१,६५,१७,१६८/- चा धनादेश द.०४/०८/२०१६ रोजी दला आहे. तथा प, 
PCNTDA ने सदर जागा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे ह तांतर त केली नाह . 
यामुळे िन वदा काढता आली नाह . 

आता स.नं.२१०, वाकड ऐवजी स.नं.२०८ येथील ३० गुंठे जागा PCNTDA ने 
महानगरपािलकेकडे द.०३/०४/२०१८ रोजी ह तांतर त केली आहे. 

जागेम ये झालेला बदल, पाईपलाईनची वाढलेली लांबी यामुळे सदर कामा या 
अंदाजप क य रकमेम ये वाढ होत आहे. आता सदर कामाची अंदाप क य र कम 
.५,५०,००,०००/- येत आहे. सदर कामासाठ  य  येणा-या खचाची र कम 
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PCNTDA ने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस देणाबाबत इकड ल प  

जा. ./ब े/पापु/०१/का व/६४७/२०१४ द.०५/०९/२०१४ अ वये कळ वलेले आहे. 

          काम .२ बाबत- 

थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  पाडून नवीन २५ ल  िल. 
मतेची पा याची उंच टाक  बांधणे या कामाचे आदेश . पापु/०६/का व/१२४१/२०१८ 

द.०८/०३/२०१८ अ वये दलेले आहेत. सदर कामाची िन वदा र कम 

.२,३३,४२,९९१/- असुन, मंजुर िन वदा दर र कम (Accepted Tender Cost) 

.२,७५,४४,७२९/- येत आहे. 

           उपरो  दो ह ंह  कामांचा समावेश गे या वष या अंदाजप कात होता. तसेच, 

या वष या सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजप कात समा व  करणेसाठ  दो ह ंह  
कामांची नावे याद त होती. तथा प, नजरचुक ने सदर दो ह ंह  कामे सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कामधुन वगळली आहेत. 

           आता, काम .१ हे PCNTDA कडुन िमळणा-या रकमेकडुन होणार आहे. 

           काम .२ ला कामांचे आदेश दले आहेत. 

या सव पा भुमीवर दो ह ंह  कामांना या कामासाठ  येणा-या अंदाजप क य 

रकमेस शासक य मा यता घेणे आव यक आहे, तसेच सन २०१८-१९ या आिथक 

वषासाठ  तरतुद करणे आव यक आहे. 

          याकामी खालील माणे अंदाजप क य रकमांस शासक य मा यता ावी लागणार 
आहे. 

अ. . कामाचे नाव 

शासक य 
मा यतेसाठ  
अंदाजप क य 

र कम 

१ 
वाकड वॉड .५३, स.नं.२०८, वाकड, कावेर नगर 
येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  व 
संपवेल आ ण िसमािभंत बांधणे. 

५,५०,००,०००/- 
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२ 

थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  
पाडून नवीन २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच 
टाक  बांधणे. 

२,५०,००,०००/- 

      तसेच, सदर कामांसाठ  सन २०१८-१९ या आिथक वषासाठ  पुढ ल माणे तरतुद 
ठेवावी लागणार आहे. 

अ. . कामाचे नाव 

सन २०१८-१९ या 
आिथक वषात 

करावयाची तरतुद 

१ 

वाकड वॉड .५३, स.नं.२०८, वाकड 
कावेर नगर येथे २५ ल  िल. 
मतेची पा याची उंच टाक  व 

संपवेल आ ण िसमािभंत बांधणे. 

१,००,००,०००/- 

२ 

थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी 
पा याची टाक  पाडून नवीन २५ 
ल  मतेची पा याची उंच टाक  
बांधणे. 

 

१,००,००,०००/- 

 एकुण २,००,००,०००/- 

उपरो  माणे र कम .२,००,००,०००/- ची तरतुद सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कातील “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी (मु य अंदाजप क-१)” या 
लेखािशषाखाली िश लक असले या र कम .५,००,००,०००/- या रकमेमधुन 
वग करणा ारे करता येईल. 

वषयांक त कामे पाणीपुरवठा वभागा या ीने वशेषत: वाकड, थेरगाव या 
पाणीपुरव या या ीने अ याव यक आहे. तसेच, काम .१ चा सव खच PCNTDA 

करणार आहे. काम .२ चे काम आदेश दले आहेत. या सव बाबींचा वचार करता, 
‘वाकड वॉड .५३, स.नं.२०८, वाकड कावेर नगर येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची 
उंच टाक  व संपवेल आ ण िसमािभंत बांधणे.’या कामास व यापोट  येणारा  खच 
र कम .५,५०,००,०००/- ला तसेच, ‘थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची 
टाक  पाडून नवीन २५ ल  मतेची पा याची उंच टाक  बांधणे.’या कामास व 
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यापोट  येणारा खच र कम .२,५०,००,०००/- ला शासक य मा यता िमळणेकामी 

आ ण सदर दो ह  कामांसाठ  सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये येक  र कम 
.१,००,००,०००/- ची तरतूद िमळून एकूण र कम .२,००,००,०००/- ची तरतूद 

“पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी (मु य अंदाजप क-१)” या लेखािशषाखाली िश लक 
असले या र कम .५,००,००,०००/- मधून वग करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.     
मा.ल मण उंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
मा.आयु  यांचेकड ल .पापु/मु य/७५/२०१८ द.२९/०५/२०१८ चे पञा वये 
मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय मांक २१ वर ल वषयपञ मागे घेणेस यांना 
अनुमती देणेत यावी अशी मी सूचना मांडतो. 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – वषय मांक २१ मागे घेणेची वनंती केलेली आहे यानुसार वषय 
मांक २१ मागे घे यास परवानगी देणेत येत आहे. 

    यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – २०८                                   वषय मांक – २१  
दनांक- २२/६/२०१८                                 वभाग – मा.आयु  

 

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                  .पापु/ब ेका/१/का व/३९८/२०१८ द.१७/०४/२०१८   
    मा.आयु  यांचेकड ल .पापु/मु य/७५/२०१८ द.२९/०५/२०१८ चे पञातील 

मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय मांक २१ वर ल वषयपञ मागे घेणेस यांना 
अनुमती देणेत येत आहे.   

 अनुकूल-८१        ितकूल- ० 

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

         ------ 
मा.अनुराधा गोरखे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
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                                                  वषय मांक – २२  
दनांक- २२/६/२०१८                                 वभाग – मा.आयु  

            संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल   
                     .वैदय/१४अ/का व/२५३/२०१८ द.०४/०५/२०१८  
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ध वंतर  योजना धोरण २०१३ मधील 
कलम १२ (अ) म ये बाहेरगावी गेले या णां या बाबतीत केवळ तातड क व पाचे 
आजारासाठ  सबंिधताने वभागामाफत वै क य वभागास ११६ तासांचे आत 
कळ व यास यांची ितपूत  करणे कामी नमूद केले आहे. महापािलकेतील तावात 
नमूद माणे काह  कमचा-यांनी तातड चे व गंभीर व पाचे आजारासाठ  पॅनल 
बाहेर ल णालयात उपचार घेतलेले आहेत. तसेच यांनी वै क य वभागास ११६ 
तासांचे आत कळ वलेले नाह . कंवा काह  कमचा-यांनी रेफर लेटर न घेता पर पर 
पॅनल बाहेर ल णालयांत उपचार घेवुन ितपूत साठ  अज केलेले आहे. अशा अडचणी 
द ुर करणेकामी ध वंतर  वा य योजना धोरणातील कलम १२  म ये “बाहेरगावी 
गेले या णाऐवजी पॅनल बाहेर ल णालय” असा बदल क न कलम १२(अ) म ये 
“अशा काह  णांनी तातड चे व गंभीर व पाचे आजारासाठ  पॅनल बाहेर ल 

णालयात णास ॲडमीट केले असेल, तर अशा अिधकार  \ कमचा-यास याने 
संबिधत वभाग  \  वै क य वभागास अपवादा मक प र थतीत ११६ तासांचे आत 
कळ वले नसेल तर ह  सदर अिधकार  \ कमचा-यास यांनी सादर केले या मूळ 
बलांचे ७५% कंवा ध वंतर या दरा माण,े याम ये जी र कम कमी येईल येवढया 
र कमेची ितपूत  करणेत यावी” असा बदल करणेस मा यता देणते येत आहे. 
मा.योगीता नागरगोजे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका वैदयक य वभागाम ये अ न परवाना वभागात पयवे क 
अ न १ व अ न िनर क ५ (एकुण ६) येथे अिधकार  व कमचार  कायम व पी 
सेवेत कामकाज कर त आहेत. सदर कमचार  यांचे वेतन, भ े, अदायगी, हजेर , थंब 
इ ेशन इ याद , पंपर  िचचवड महानगरपािलकेम येच वनाखंड त आज पयत चालू 
आहे. शासनाचे आदेशानुसार ता पुर या व पात वर ल सव कमचार , अ न व औषध 
शासन, पुणे वभागात यांचे अिधप याखाली पंपर  िचंचवड मनपा ेञातच 

पुव माणेच द.५/८/२०११ पासून कामकाज कर त आहेत. अदयाप सदर कमचार  
यांची सेवा शासनाकडे वग झालेली नाह . 
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 सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ थापनेवर ल कायम व पी पयवे क 
अ न १ व अ न िनर क ५ (एकुण ६) अिधकार  व कमचार  यांना यांची सेवा 
पंपर  िचंचवड मनपा अंतगत येत अस याने महानगरपािलकेतील अ थापनेवर ल इतर 
कमचार  व अिधकार  यांचे माणेच ध वंतर  योजनेचा लाभ व सेवा देणेस व यांचे 
वेतनातुन दरमहा वगणी वसुल करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.ल मण उंडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.अनुराधा गोरखे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक – २०९                                   वषय मांक – २२  
दनांक- २२/६/२०१८                                  वभाग – मा.आयु  

           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल   
                    .वैदय/१४अ/का व/२५३/२०१८ द.०४/०५/२०१८  
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ध वंतर  योजना धोरण २०१३ मधील कलम 
१२ (अ) म ये बाहेरगावी गेले या णां या बाबतीत केवळ तातड क व पाचे 
आजारासाठ  सबंिधताने वभागामाफत वै क य वभागास ११६ तासांचे आत 
कळ व यास यांची ितपूत  करणे कामी नमूद केले आहे. महापािलकेतील तावात 
नमूद माणे काह  कमचा-यांनी तातड चे व गंभीर व पाचे आजारासाठ  पॅनल 
बाहेर ल णालयात उपचार घेतलेले आहेत. तसेच यांनी वै क य वभागास ११६ 
तासांचे आत कळ वलेले नाह . कंवा काह  कमचा-यांनी रेफर लेटर न घेता पर पर 
पॅनल बाहेर ल णालयांत उपचार घेवुन ितपूत साठ  अज केलेले आहे. अशा अडचणी 
द ुर करणेकामी ध वंतर  वा य योजना धोरणातील कलम १२  म ये “बाहेरगावी 
गेले या णाऐवजी पॅनल बाहेर ल णालय” असा बदल क न कलम १२(अ) म ये 
“अशा काह  णांनी तातड चे व गंभीर व पाचे आजारासाठ  पॅनल बाहेर ल 

णालयात णास ॲडमीट केले असेल, तर अशा अिधकार \कमचा-यास याने 
संबिधत वभाग\वै क य वभागास अपवादा मक प र थतीत ११६ तासांचे आत 
कळ वले नसेल तर ह  सदर अिधकार \ कमचा-यास यांनी सादर केले या मूळ बलांचे 
७५% कंवा ध वंतर या दरा माण,े याम ये जी र कम कमी येईल येवढया र कमेची 
ितपूत  करणेत यावी” असा बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका वैदयक य वभागाम ये अ न परवाना वभागात पयवे क 
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अ न १ व अ न िनर क ५ (एकुण ६) येथे अिधकार  व कमचार  कायम व पी 
सेवेत कामकाज कर त आहेत. सदर कमचार  यांचे वेतन, भ े, अदायगी, हजेर , थंब 
इ ेशन इ याद , पंपर  िचचवड महानगरपािलकेम येच वनाखंड त आज पयत चालू 
आहे. शासनाचे आदेशानुसार ता पुर या व पात वर ल सव कमचार , अ न व औषध 
शासन, पुणे वभागात यांचे अिधप याखाली पंपर  िचंचवड मनपा ेञातच 

पुव माणेच द. ५/८/२०११ पासून कामकाज कर त आहेत. अदयाप सदर कमचार  
यांची सेवा शासनाकडे वग झालेली नाह . 
 सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ थापनेवर ल कायम व पी पयवे क 
अ न १ व अ न िनर क ५ (एकुण ६) अिधकार  व कमचार  यांना यांची सेवा 
पंपर  िचंचवड मनपा अंतगत येत अस याने महानगरपािलकेतील अ थापनेवर ल इतर 
कमचार  व अिधकार  यांचे माणेच ध वंतर  योजनेचा लाभ व सेवा देणेस व यांचे 
वेतनातुन दरमहा वगणी वसुल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकूल -८१      ितकूल- ० 

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

      ---- 

मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.    

                                                  वषय मांक – २३  
दनांक- २२/६/२०१८                                 वभाग – मा.आयु  

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                      वभाअक/३/का व/१२६/२०१८ द.५/५/२०१८   
 

    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 
हागंणदार  मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. 
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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.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

      ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाच ेर.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत 
आहे.        

     व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
३०/०४/२०१८ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                                                                      
प  “अ”  

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड 
    महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या १३४७७  
क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या  

१२९८७  

मंजूर अजाची एकूण सं या १०६९५  
बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय मनपा बांधकाम- ६९५२ 

एकुण बांधकाम पुण- १०११९ 

सी.एस.आर(एनजीओ) माफत  
बांधकाम  - ३१६७ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस म हला–२०३िसटस कामकाज 

पूण 
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 सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. 

मा. वनल हेञे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माण ेउपसूचना मांडतो- मा.महापािलका सभा 
ठराव मांक. ८४ दनांक १६/१०/२०१७ रोजीचे मंजुर ठरावानुसार १२ ते १०० व १०० चे पुढ ल 

लॅट/बंगलो/रो हाऊस असलेली सोसायट  या २ गटाम ये ती ेञीय कायालयामधुन १ 
या माणे ८ ेिञय कायालयात “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजना सन 

२०१७-२०१८ ते२०१९-२०२०  या कालावधीत ३ वषाकर ता राब व याबाबत धोरण िन त 

केलेले आहे. 

 सदर योजना अंमलबजावणीचे थम वष अस याने शहरातील सोसायट  
गृह क प यांचेम ये िनकोप पधा झाली नाह . तसेच अ व ब ेिञय कायालया 
अंतगत िनवड झाले या सोसायट ंना अनु मे थम मांकाचे ६८ व ७२ गुण ा  
झाले असून यांना सामा य करातील सवलत दे यात आलेली आहे. परंतु धोरणानुसार 
ेिञय कायालयिनहाय ती गटाम ये १ सोसायट  िनवड करावयाची अस याने ६८ 

सं या 
पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ७४९८ लाभाथ  

GOI+GOM=४४९.८८ 

                  लाख 

     GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB  =  १४९.९६ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण          ५९९.८४  लाख  

िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा ६५४३ लाभाथ  

GOI+GOM=३९२.५८ 

                लाख 

     GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =१३०.८६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण      ५२३.४४ लाख  
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पे ाह  जा त गुण ा  झाले या सोसायट ना िमळकत कराचे सामा य करात सवलत 
दे यात आलेली नाह . 

 तर  “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजनेचा उ ेश हा शहर 
पयावरण पुरक व व छ होणे, पयायाने कचरा वाहतूक व व हेवाट कर यासाठ  
महानगरपािलकेवर व इतर शासक य यंञणांवर पडणारा अित र  ताण काह  माणात 
कमी करणेचा अस याने पधत सहभाग घेऊन या सोसायट  गृह क पांना ६५ पे ा 
अिधक गुण ा  झालेले आहेत अथवा यापुढे होतील, अशा सोसायट  गृह क पांना 
चालू मागणीतील सामा य करात िन त केले या गुणांकानुसार सवलत सामा य 
करातील इतर सवलती यितर  सवलत देणसे मा यता देणेत यावी. 

मा.राज  गावडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.शिमला बाबर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक -  २१०                                       वषय मांक – २३  

दनांक- २२/६/२०१८                                  वभाग – मा.आयु  

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                      वभाअक/३/का व/१२६/२०१८ द.५/५/२०१८   
        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 
हागंणदार  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.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- 
अनुदान ा  झाले आहे. 
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      ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाच ेर.  
४०००/- , रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत 
आहे.        

     व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
३०/०४/२०१८ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े   

                           प  “अ”  

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड 
    महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या १३४७७  
क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या  

१२९८७  

मंजूर अजाची एकूण सं या १०६९५  
बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय मनपा बांधकाम- ६९५२ 

एकुण बांधकाम पुण- १०११९ 

सी.एस.आर(एनजीओ) माफत  
बांधकाम  - ३१६७ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ७४९८ लाभाथ  

GOI+GOM=४४९.८८ 

                  लाख 

     GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB  =  १४९.९६ लाख ULB  =२०००/- ह सा 
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       सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. तसेच मा.महापािलका 
सभा ठराव मांक. ८४ दनांक १६/१०/२०१७ रोजीचे मंजुर ठरावानुसार १२ ते १०० व 
१०० चे पुढ ल लॅट/बंगलो/रो हाऊस असलेली सोसायट  या २ गटाम ये ती ेञीय 
कायालयामधुन १ या माणे ८ ेिञय कायालयात “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” 
ब ीस योजना सन २०१७-२०१८ ते २०१९-२०२० या कालावधीत ३ वषाकर ता 
राब व याबाबत धोरण िन त केलेले आहे. 

 सदर योजना अंमलबजावणीचे थम वष अस याने शहरातील सोसायट  
गृह क प यांचेम ये िनकोप पधा झाली नाह . तसेच अ व ब ेिञय कायालया 
अंतगत िनवड झाले या सोसायट ंना अनु मे थम मांकाचे ६८ व ७२ गुण ा  
झाले असून यांना सामा य करातील सवलत दे यात आलेली आहे. परंतु धोरणानुसार 
ेिञय कायालयिनहाय ती गटाम ये १ सोसायट  िनवड करावयाची अस याने ६८ 

पे ाह  जा त गुण ा  झाले या सोसायट ना िमळकत कराचे सामा य करात सवलत 
दे यात आलेली नाह . 

 तर  “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजनेचा उ ेश हा शहर 
पयावरण पुरक व व छ होणे, पयायाने कचरा वाहतूक व व हेवाट कर यासाठ  
महानगरपािलकेवर व इतर शासक य यंञणांवर पडणारा अित र  ताण काह  माणात 
कमी करणेचा अस याने पधत सहभाग घेऊन या सोसायट  गृह क पांना ६५ पे ा 
अिधक गुण ा  झालेले आहेत अथवा यापुढे होतील, अशा सोसायट  गृह क पांना 

 एकुण          ५९९.८४  लाख  
िनगत करणेत 
आलेला 

दसुरा ह ा 
६५४३ लाभाथ  

GOI+GOM=३९२.५८ 

                लाख 

     GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =१३०.८६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण      ५२३.४४ लाख  
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चालू मागणीतील सामा य करात िन त केले या गुणांकानुसार सवलत सामा य 
करातील इतर सवलती यितर  सवलत देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 

कट केले. 
----- 

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  
ठराव मांक -  २११                                        वषय मांक – २४  
दनांक- २२/६/२०१८                                    वभाग – मा.आयु  

          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                    लेखा/६/का व/५२९६/२०१८ द.५/५/२०१८  

    शहर अिभयंता यांनी फ े य थाप य कायालयाचे द. २१/४/२०१८ 
या तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या         

अंदाजप कातील फ े य कायालय, थाप य मु यालयाकड ल व भागाकड ल  थम 
ाध याने करावया या ब-याचशा वकास कामासाठ  अपुर  तरतुद  ठेव यात आले या 

अस याने, सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक असलेचे ता वत केले 
होते.  सदर तरतूद त सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील महापौर वकास िनधी या 
लेखािशषातील  िश लक  र.  ५ कोट तून उपल ध तरतूद तून देणेबाबत मा. महापौर 
यांनी द. २१/४/२०१८ चे प ा वये िशफारस केलेली आहे.  र. . ३९,८०,०००/- 
मा.आयु  यां या मा यतेने वग केलेले आहेत. 

  शहर अिभयंता यांनी फ े य थाप य कायालयाचे द. २१/४/२०१८ या 
तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील 

फ े य कायालय, थाप य मु यालयाकड ल व भागाकड ल  थम ाधा याने 
करावया या ब-याचशा वकास कामासाठ  अपु-या तरतुद  ठेव यात आले या अस याने, 
सदर कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक असलेचे ता वत केले होते.  सदर 
तरतूद त सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील महापौर वकास िनधी या लेखािशषातील  
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िश लक र.  ५ कोट तून उपल ध क न देणेबाबत मा. महापौर यांनी द. २१/४/२०१८ 
चे प ा वये िशफारस केलेली आहे.  

अ.  कामाचे नाव भाग 
 लेखािशष पान 

 अ.  
सन २०१८-

१९ची 
तरतुद 

वग करण व 
आव यकतेनुसार 

करावयाची 
वाढ घट 

 भांडवली कामे        

१ 

भाग . १३ 
िनगड  म ये 
देखभाल दु ती 
व चौक 
सुशोिभकरणाची 
कामे करणे 

१३ 

थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे 

१९५ २९ १०००००० १०००००० ० 

२ 

भाग . १३ 
िनगड  िचकन 
चौक येथील 
प रसरात पे ह गं 
लॉक बसवून 
अनुषंगीक कामे 
करणे 

१३ 

थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे 

१९५ ३० १०००००० १०००००० ० 

३ 

भाग . १३ 
िनगड  गावठाण 
येथील मनपा 
इमारतींची 
देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे 

१३ 

थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे 

१९६ ३७ २०२०००० १९८०००० ० 

४ महापौर वकास 
िनधी   ४१ १८ ५००००००० ० ३९८०००० 

      ५४०२०००० ३९८०००० ३९८०००० 

      तर  वर ल माण ेशहर अिभयंता फ े य कायालय  थाप य यांनी ता वत 
केलेनुसार व मा.महापौर यांनी द. २१/४/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  
३९,८०,०००/- वग करण करणेस आदेश . लेखा/०६/का व/५२५५/२०१८        
द.२७/४/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी मा यता दलेली अस याने केले या 
कायवाह चे अवलोकन करणते आले. 
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मा.ल मण उंडे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

                                 ------ 
मा.महापौर - सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करतो.  
                                                                 
                                   
                                          (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                             महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पपंर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/६/का व/३४४/२०१८ 
दनांक - २७/०८/२०१८       
 

                                   
             नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८. 

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

      कायवाह साठ  रवाना.                                                                                                                                     


