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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक - ३१ 

सभावृ ांत 
 

दनांक – २०.०६.२०१४               वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून २०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शु वार द.२०.०६.२०१४ रोजी दपुार  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.मो हनीताई वलास लांडे    - महापौर 

२.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापु 

४.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५.  मा.भालेकर अ णा दलीप 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
८.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.  मा.जाधव राहल गुलाबु  

११.  मा.आ हाट मंदा उ म 

१२.  मा.काळजे िनतीन ताप 

१३.  मा.जगद श शे ट  

१४.  मा.बाबर शारदा काश 

१५.  मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१६.  मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

१७.  मा.पवार संगीता शाम 

१८.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१९.  मा.तानाजी व ठल खाडे 

२०.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२१.  मा.भारती फरांदे 

२२.  मा.जावेद रमजान शेख 

२३.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२४.  मा.भालेराव ितभा ाने र 

२५. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२६. मा.नेटके सुमन राज  

२७. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
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२८. मा.भ डवे संिगता राज  

२९.  मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३०.  मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३१.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३२.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३३.  मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३४.  मा.अपणा िनलेश डोके 

३५. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३६.  मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

३७. मा.पवार मनीषा काळूराम 

३८.  मा. साद शे ट  

३९.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४०.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४१.  मा.शेख अ लम शौकत 

४२.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४३.  मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४४. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४५. मा.म डगेर  वषा वलास 

४६.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४७. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

४८.  मा.सुपे आशा र वं  

४९.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५०.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५१.  मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

५२. मा.ल ढे शुभांगी संतोष  

५३. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

५४. मा.ननवरे जत  बाबा 
५५.  मा.सावळे िसमा र वं  

५६.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

५७. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

५८. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

५९.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६०. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
६१.  मा.कैलास महादेव कदम 

६२.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

६३.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

६४.  मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 
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६५.  मा.आसवानी स वता धनराज 

६६.  मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

६७.  मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

६८.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

६९.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७०.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७१.  मा.काळे वमल रमेश 

७२. मा.पाडाळे िनता वलास 

७३. मा. वनोद जयवंत नढे 

७४. मा.तापक र अिनता म छं  

७५.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७६.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७७.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७८.  मा.बारणे िनलेश हरामण 

७९.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८०.  मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेू  

८१.  मा.बारणे माया संतोष 

८२.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८३.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८४.  मा.कलाटे वाती मयुर 

८५.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८६.  मा.च धे आरती सुरेश 

८७.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

८८.  मा.जवळकर वैशाली राहलु  

८९.  मा.जगताप राज  गणपत 

९०.  मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९१.  मा.जगताप नवनाथ द  ु

९२.  मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
९३.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  

९४.  मा.गायकवाड सं या सुरदास  

९५.  मा.काटे राज  िभकनशेठ 

९६.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

९७.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

९८.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९९.  मा.संजय केशवराव काटे 

१००. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१०१.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
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१०२. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०३. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह 
आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.फंुदे, मा.दरगुडे ु - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल - सहशहर 
अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - .आरो य वै .अिधकार , मा.पवन सावळे - अित.वै .अिधकार , मा.दधेकरु , 
मा.साळवी, मा.पठाण - काय.अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.पवार - 

.कायदा स लागार, मा.बोदडे - .अिधकार  (जनसंपक) हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
----------- 

मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

----------- 
(१) मा.उ च यायालया या िनदशास अनुस न अनिधकृत बांधकामे/अित मण िनमुलनासाठ  

न याने सम पत यं णा िनमाण करणेसाठ  महानगरपािलके या आ थापनेवर व वध 
संवगातील पदे िनिमती बाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

 
अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

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

----------- 
 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, कालच पांडुरंगा या वार ची सु वात 
झाली आहे. आज आप या शहरात पालखीचे आगमन होते आहे. जगदगु  संत े  तुकाराम 
महाराज यां या पालखीचे शहरा या वतीने वागत करतो. माझी पांडुरंगाकडे ाथना आहे, या 
वष  चांगला पाऊस हावा, चांगली कामे हावीत. उ ा आप या शहरात संत ाने रां या 
पालखीचे देखील आगमन होते आहे. आज िश क व पदवीधर मतदारसंघाचे मतदान दपार  ु
४.०० वा. पयत आहे. आचारसं हता चालू आहे.   
 

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृहाला वनंती करतो,  
खालील मा यवरांचे िनधन झाले आहे - डॉ.शांती पटेल- ये  वातं यसैिनक, गोद  कामगारांचे 
नेत,े मंुबई महापािलकेचे माजी महापौर व माजी खासदार, Adv. यंकटेश उफ यंका पा नारायण 
प क -समाजवाद  चळवळ तील ये  नेते माजी आमदार, सुधाकर भालेराव- ये  खगोलत , 
ह.भ.प. रामचं  बाबूराव कािशद, फुगेवाड ,पापाभाई मुलाणी, िचंचवडगांव,सुरेश पांडूरंग च हाण 
यांना आज या सभेत दांजली अपण क न शु वार दनांक ४/७/२०१४ रोजी दपार  ु १.०० 
वा. पयत सभा तहकूब करणेत यावी अशी वनंती करतो. 
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मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, ांजली वाहन आजची सभा शु वार ू दनांक 
४/७/२०१४ रोजी दपार  ु १.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी या सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

मा.सुलभा ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य व आदरणीय 
रा वाद चे शहरअ य  मा.योगेश बहल, आज खरेतर आनंदाचा दवस आहे. तुकाराम 
महाराजांची पालखी शहरात येते आहे. वषयप केवर दोनच वषय आहेत. वषय सिमती 
सद यांची िनवड आहे. गटनेते सद यांची नावे देतात. दसरा एक वषय आहेु . पालखी दपार  ु ४ 
नंतर शहरात येणार आहे. तोपयत ह  सभा उरकली असती. हे एक कारण सांिगतले आहे. 
तु ह  येकवेळ  ांजली वाहन सभा तहकूब करतायू . आपले काह  पदािधकार  अमे रके या 
दौ-यावर गेले आहेत. सभा तहकूब करायचे न क  कारण काय आहे? 
 

मा.महापौर - आचारसं हता असताना िमट ंग घेता येत नाह  हे खरे कारण आहे. 
 

मा.सुलभा ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, हे कारण ठेवून तु ह  िमट ंग तहकूब केली पाह ज.े 
आपण वचार केला तर शहरात रोज कुठे ना कुठेतर  य ंचे मृ यू होत असतात. मग 

ांजलीसाठ  मृत य चे नाव शोधून यांना ांजली वहायची, हा पायंडा कृपा क न बंद 
पाडा. मा.महापौर साहेब, तु हाला ६ म हने मुदतवाढ िमळाली, याब ल आ हाला आनंदच 
आहे. तुम या नावावर शंभर तहकूब सभांचे रेकॉड होऊ नये. शंभरावी सभा तहकूब होत 
असताना सभेची तार ख सु ा ड लेअर केली आहे. ती का ड लेअर केली आहे ? आ ह  इथे 
सगळ  काम सोडून सभेला यायचे. आ ण अशा कारे यां याकडून तारखा ऐकाय या. 
मा.महापौर साहेब, आ ह  तुम या अडचणी समजू शकतो. आज या नंतर पुढ ल काळात एकह  
सभा तहकूब होऊ नये अशी मी आप याला वनंती करते.  
 

मा.अ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब,अनुमोदन देते.      
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे शु वार दनांक ४/७/२०१४ रोजी 
दपार  ु १.०० वाजेपयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
 
 
 
   

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक - ३१ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०.६.२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ४.०७.२०१४          वेळ – दपार  ु १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दनांक २०.६.२०१४ ची तहकूब मा.महापािलका सभा 
शु वार द.४.०७.२०१४ रोजी दपार  ु 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.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ                   -     उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापु 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 

६. मा.सौ. वाती मोद साने 

७. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

८. मा.थोरात विनता एकनाथ 

९. मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१२. मा.आ हाट मंदा उ म 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१४. मा.काळजे िनतीन ताप 

१५. मा. वनया  दप (आबा) तापक र 

१६. मा.जगद श शे ट  

१७. मा.बाबर शारदा काश 

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ट  

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२१. मा.पवार संगीता शाम 

२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा. (िचखले) मराठे अ  वनी अ जत 

२५. मा.आर.एस.कुमार 
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२६. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२७. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२८. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२९. मा.नेटके सुमन राज  

३०. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३१. मा.भ डवे संिगता राज  

३२. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३३. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३४. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३५. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३६. मा.†ò›.संद प गुलाब िचंचवडे 

३७. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३८. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

३९. मा.जय ी वसंत गावडे 

४०. मा. साद शे ट  

४१. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४२. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४३. मा.शेख अ लम शौकत 

४४. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४५. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४६. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४७. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

४८. मा.सुपे आशा र वं  

४९. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५०. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५१. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५२. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५३. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

५४. मा. दा बाजीराव लांडे 

५५. मा.ल ढे शुभांगी संतोष  

५६. मा.सावळे िसमा र वं  

५७. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

५८. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

५९. मा.पालांडे सुजाता सुिनल  

६०. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६१. मा.पानसरे अिमना महंमद 

६२. मा.कदम सदगु  महादेव 
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६३. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
६४. मा.कैलास महादेव कदम 

६५. मा.छाया जग नाथ साबळे 

६६. मा.आसवानी स वता धनराज 

६७. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

६८. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

६९. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७०. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७१. मा.काळे वमल रमेश 

७२. मा.पाडाळे िनता वलास 

७३. मा. वनोद जयवंत नढे 

७४. मा.तापक र अिनता म छं  

७५. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७६. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७७. मा.बारणे िनलेश हरामण 

७८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७९. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेू  

८०. मा.बारणे माया संतोष 

८१. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८२. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८३. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८४. मा.कलाटे वाती मयुर 

८५. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८६. मा.च धे आरती सुरेश 

८७. मा.बापू उफ शञु न िसताराम काटे 

८८. मा.िशतल वठठल उफ नाना काटे 

८९. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९०. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९२. मा.जगताप राज  गणपत 

९३. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९४. मा.जगताप नवनाथ द  ु

९५. मा.तनपुरे सुषमा राज  

९६. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 

९७. मा.जम सोनाली पोपट 

९८. मा. शांत िशतोळे 

९९. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
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१००. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  

१०१. मा.गायकवाड सं या सुरदास  

१०२. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०३. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०४. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०५. मा.संजय केशवराव काटे 

१०६. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१०७. मा.पाट ल  सु जत वसंत 

१०८. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

 

यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.झुरे-सह आयु ,  मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.माने, 
मा.कुलकण , मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे - सहा. आयु , 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल,मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-मु य 
लेखापाल, मा.डॉ.मनोज देशमुख-अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे-उपसंचालक 
नगररचना,मा.दधेकरु ,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.काची,मा.च हाण, मा.साळवी,मा.पठाण, मा.लडकत, 
मा. परजादे, मा.बरशेटट , मा.कांबळे-काय.अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.बोदडे- .अिधकार  (जनसपंक) हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते. 

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

----------- 
 (नविनयु  मु यलेखाप र क मा.पदम ी तळदेकर यांनी यांची ओळख सभागहृास क न 
दली तसेच मा.महापौर यांनी यांचे पु पगु छ देवून वागत केले.)  

 
मा.उ हास शेटट  - मा.महापौर साहेब, पै.मा ती सहाद कंद ू - कब ड चे रा ीय खेळाडू, बाळाजी 
शंकर बारणे - (सामा जक कायकत) माननीय खासदार ीरंग (आ पा) बारणे यांचे चुलते, 

पोपटराव िचंचवडे - नगरसद या अ नी गजानन िचंचवडे (पाट ल) यांचे सासरे, पं डत व ठल 
सोनवणे - माजी ामपंचायत सिमती सद य िचखली -सोनवणेव ती यांचे दखद िनधन झा याने ु
यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

 
मा.अ ण बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन आहे. 
 
मा.महापौर -  दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
 

(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
----------- 
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मा.महापािलका वशेष सभा .२७ द.२४/०२/२०१४ व द.२८/०२/२०१४ चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

----------- 
िनयु या 

वषय मांक – १  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  चे 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 िनदश के या माणे खालील ४ (चार) वशेष सिम या नेमणे :- 

            (१) वधी सिमती - 
         ( टप- वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.) 
            (२) म हला व बालक याण सिमती – 

    अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करणे. 
          ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या  

  करणे. 
 (३) शहर सुधारणा सिमती 
           ( टप-शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या  

    आहेत.) 
  (४) डा सिमती 

   ( टप- डा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.) 
 
मा.नगरसिचव - वषय मांक १ – महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  चे कलम ३० 
अ वये व पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ. संचालन 
कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदश के या माणे ४ (चार) वशेष 
सिम या नेमणे. वशेष सिम यां या मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  
अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ३१ अ म ये तरतूद 
के या माणे माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या आहेत.   
 
(१) वधी सिमती – वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.  

वधी सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर 
ितिनधी व देवून नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत रा वाद  काँ ेस आघाड -८४, 

भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाड -२२,िशवसेना व आर.पी.आय. 
महायुती (आघाड )-१५, महारा  नविनमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३ या माणे 
असणारे प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळा माणे यां यावतीने वधी सिमतीवर नामिनदिशत 
करावया या सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाड -०६,भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  
काँ ेस णत (अप ) आघाड -२, िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाड ) – १, 
या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह 
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नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न यांनी 
महानगरपािलकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात 
यां यामाफत वधी 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 खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत 
आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत ी.बोदडे 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 ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे,२) मा.वाबळे संजय म हारराव, ३) मा.पालांडे 

सुजाता सुिनल,४) मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन, ५) मा.वाघेरे भाकर नामदेव,६) मा.बो-हाडे 
अ ण तुकाराम, ७) मा.शकंुतला बनसोडे, ८) मा.मासुळकर समीर मोरे र, ९) मा. वमल सुरेश 
जगताप या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वधी सिमतीवर सद य 
हणून नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडुन जाह र 

कर यात आले.] 
       

मा.नगरसिचव – (२) म हला व बालक याण सिमती – 

(अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करणे.  

[म हला व बालक याण सिमतीवर २ पािलका सद यांच े 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 देऊन नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत रा वाद  
काँ ेस आघाड  - ८४, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाड  - 
२२, िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाड ) - १५, महारा  नविनमाण सेना - ०४, 
भारतीय जनता प  - ०३ या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळा माणे 
यां यावतीने म हला व बालक याण सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या 

रा वाद  काँ ेस आघाड  - ०१, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) 
आघाड  - ०१, या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण 
महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय 
क न यांनी महानगरपािलकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात 
यां यामाफत म हला व बालक याण 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 खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत 
आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत ी.बोदडे 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 ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद व २) मा.जय ी गावडे या पािलका सद यां या 
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म हला व बालक याण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशन ारे िनयु या कर यात आ या 
अस याचे मा.महापौर यांजकडून जा हर कर यात आल.े)  

मा.नगरसिचव - (२) (ब) म हला व बाल क याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या 
                     िनयु या करणे.  

[म हला व बालक याण सिमतीवर ७ म हला सद यांचे नामिनदशन करणेकामी 
महानगरपािलकेत रा वाद  काँ ेस आघाड  - ८४, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस 
णत (अप ) आघाड  - २२, िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाड ) - १५, महारा  

नविनमाण सेना - ०४, भारतीय जनता प  - ०३ या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे तौलिनक 
सं याबळा माणे यां यावतीने म हला व बालक याण सिमतीवर नामिनदिशत करावया या 
म हला सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाड  - ०५, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  
काँ ेस णत (अप ) आघाड  - ०१, िशवसेना व आर.पी.आय.महायुती (आघाड ) - ०१ 
या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न यांनी 
महानगरपािलकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात 
यां यामाफत म हला व बालक याण सिमतीवर म हला 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 खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत 
आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत ी.बोदडे 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 ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.काळभोर वैशाली जािलंदर, २) मा.जाधव साधना रामदास, ३) मा.आ हाट मंदा 

उ म, ४) मा.सौ. वाती मोद साने, ५) मा.बो-हाडे शुभांगी संजय, ६) मा.भालेकर अ णा 
दलीप, ७) मा.संिगता शाम पवार या पािलका म हला सद यां या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या म हला व बालक याण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशन ारे 
िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जा हर कर यात आल.े)  

 
मा.नगरसिचव – (३) शहर सुधारणा सिमती – 

शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.   

[शहर सुधारणा सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ 
अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे 
माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत रा वाद  काँ ेस 

आघाड -८४, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाड -२२,िशवसेना व 
आर.पी.आय. महायुती (आघाड )-१५, महारा  नविनमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३ 
या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळा माणे यां यावतीने शहर सुधारणा 
सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाड -०६, भारतीय 
रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाड -२, िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती 
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(आघाड ) – १, या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण 
महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय 
क न यांनी महानगरपािलकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात 
यां यामाफत शहर सुधारणा 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 खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत 
आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत ी.बोदडे 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 ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.आर.एस.कुमार, २) मा.उ हास शे ट , ३) मा.सौ.छाया जग नाथ साबळे, ४) 

मा.नेटके सुमन राज , ५) मा.सुयवंशी आशा ाने र, ६) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम, ७) 
मा.स वता आसवानी, ८) मा.जवळकर वैशाली राहलू , ९) मा.सौ.अ नी गजानन िचंचवडे 
(पाट ल) या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर 
सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडुन 
जाह र कर यात आल.े] 
  
मा.नगरसिचव – (४) डा सिमती – 

डा सिमतीवर ०९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.   

[ डा सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर 
ितिनधी व देवून नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत रा वाद  काँ ेस आघाड -८४, 

भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाड -२२,िशवसेना व आर.पी.आय. 
महायुती (आघाड )-१५, महारा  नविनमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३ या माणे 
असणारे प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळा माणे यां यावतीने डा सिमतीवर नामिनदिशत 
करावया या सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाड -०६, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  
काँ ेस णत (अप ) आघाड -२, िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाड ) – १, 
या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न यांनी 
प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात यां यामाफत डा 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 खा ी 
कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते 
मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे 
सभेत उप थत ी.बोदडे 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 ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.तानाजी व ठल खाडे, २) मा.ल ढे 
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शुभांगी संतोष, ३) मा.ननवरे जत  बाबा, ४) मा.मोटे करण बाळासाहेब, ५) मा.सुपे आशा 
र वं , ६) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश, ७) मा.िगता मंचरकर, ८) मा. हे े सुरेश रंगनाथ, ९) 
मा.िनलेश हरामण बारणे या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा 
सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर 
यांजकडुन जाह र कर यात आले.] 

 
ठराव मांक -४८३       वषय मांक -  १  

 दनांक - ४/७/२०१४     वभाग - नगरसिचव  
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे 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 िनदश के या माणे १) मा. वधी सिमती, २) मा.म हला व बालक याण सिमती, 

३) मा.शहर सुधारणा सिमती, ४) मा. डा सिमती या ४ (चार) वशेष सिम या नेम यात 
आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच 

१) मा. वधी सिमती – मा. वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ३१ अ 
म ये तरतुद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण 
सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.वसंत (नाना) आनंदराव 
ल ढे, २) मा.वाबळे संजय म हारराव, ३) मा.पालांडे सुजाता सुिनल, ४) मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी 
अजुन, ५) मा.वाघेरे भाकर नामदेव, ६) मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम, ७) मा.शकंुतला बनसोडे, 
८) मा.मासुळकर समीर मोरे र, ९) मा.सौ. वमल सुरेश जगताप या पािलका सद यां या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वधी सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या 
कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच –  

२) मा.म हला व बालक याण सिमती - अ) मा.म हला व बालक याण सिमतीवर २ 
मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा   
महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ३१अ म ये तरतुद के या माणे  माणशीर ितिनधी व 
देवून नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सभागृह नेता / वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात                   

१) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद व २) मा.जय ी गावडे या पािलका  सद यां या व (ब) 
म हला व बाल क याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  
अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ३१अ म ये तरतुद 
के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  
प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
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प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.काळभोर वैशाली जालींदर, २) मा.जाधव 
साधना रामदास ३) मा.आ हाट मंदा उ म, ४) मा.सौ. वाती मोद साने, ५) मा.बो-हाडे 
शुभांगी संजय, ६) मा.भालेकर अ णा दलीप, ७) मा.सौ.संगीता शाम पवार या पािलका म हला 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बाल क याण सिमतीवर सद य 
हणून नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच 

– 

३) मा.शहर सुधारणा सिमती – शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन 
२००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 
३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण 
सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.आर.एस.कुमार, २) 
मा.उ हास शे ट , ३) मा.सौ.छाया जग नाथ साबळे, ४) मा.नेटके सुमन राज , ५) 
मा.सुयवंशी आशा ाने र, ६) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम, ७) मा.स वता आसवानी, ८) 
मा.जवळकर वैशाली राहलू , ९) मा.सौ.अ नी गजानन िचंचवडे (पाट ल) या पािलका 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच -  

४) मा. डा सिमती – मा. डा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  
अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ३१ अ म ये तरतुद 
के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  
प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.तानाजी व ठल खाडे, २) मा.ल ढे शुभांगी 
संतोष, ३) मा.ननवरे जत  बाबा, ४) मा.मोटे करण बाळासाहेब, ५) मा.सुपे आशा र वं , ६) 
मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश, ७) मा.िगता मंचरकर, ८) मा. हे े सुरेश रंगनाथ, ९) मा.िनलेश 
हरामण बारणे या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा सिमतीवर 
सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत 
आहे. 
 
 

 
 महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
  पंपर  – ४११ ०१८. 

     --------------- 
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 मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

                                        वषय मांक -  २ 

  दनांक - ४/७/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

       संदभ - १) मा.सदगु  कदम मा.संिगता भ डवे यांचा ताव - 
              २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २०/०५/२०१४ ठराव मांक ६८६१  

  नुसार. 
 

     वै णवी वनोद जगताप हने नॅशनल पॅरा ऑल पक पधत सहा सुवण एक का य पदक 
िमळ वले असून ितची दनांक ६ ते १० ऑग  २०१४ या कालावधीत पॅसेडेना (कॅिलफोिनया 
अमे रका) येथील जागितक पॅराऑल पक पधसाठ  िनवड झाली आहे.  सदर खेळाडू 
महापािलके या द क खेळाडू योजनेची सभासद असून सदर पधत भाग घेणेसाठ  येणारा खच 
यां या आवा या बाहेरचा अस याने वशेष बाब हणून यांस र. .दोन लाख न वद हजार  

अथसहा य मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
मा.उ हास शेटट  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – “ वशेष बाब 
हणून यास” या मजकुरानंतरचा सव मजकुर वगळून “१) कु.वै णवी वनोद जगताप, 

कामगारनगर, पंपर  २) कु.तुषार अिभ जत नलावडे, िचंचवड, पुणे हे दोन खेळाडू म.न.पा. 
खेळाडू द क योजना म ये अस यामुळे, या दोन खेळाडंूची पेसाडेना, कॅिलफोिनया, अमे रका 
येथे होणा-या पॅनपॅिस फक अपंगां या आंतररा ीय जलतरण पधकर ता िनवड झा याने 
सदर पधसाठ  जाणेकामी, माहे जानेवार  २०१४ या मा.महापािलका सभेने मंजूर केले या 

डा धोरणातील आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  आिथक 
सहा य करणे व खेळाडू द क योजना बाबत या अट  व शत नुसार व नमूद केले माणे 
ती खेळाडू आिथक सहा य र. .१,००,०००/- मंजूर करणेस तसेच िच.संक प सतीश बो े, 

संत तुकाराम नगर, पंपर  या खेळाडंूची पेसाडेना, कॅिलफोिनया, अमे रका येथे होणा-या 
पॅनपॅिस फक अपंगां या आंतररा ीय जलतरण पधकर ता िनवड झा याने सदर पधसाठ  
जाणेकामी, माहे जानेवार  २०१४ या मा.महापािलका सभेने मंजूर केले या डा धोरणातील 
आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य 
करणेबाबत या अट  व शत नुसार व नमूद केले माणे यास आिथक सहा य 
र. .१,००,०००/- मंजूर करणेस व सदर ३ खेळाडू अपंग अस यामुळे आिथक सहा यची 
र कम यांचे पालकांचे नावे अदा करणेस मा यता देणेत यावी. ” असा मजकुर समा व  
कर यात यावा.  

मा.योगेश बहल-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
     मा.वैशाली काळभोर-   मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.   
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 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
      
ठराव मांक -४८४                             वषय मांक -  २ 

दनांक - ४/७/२०१४                  वभाग – मा.आयु   
 

       संदभ - १) मा.सदगु  कदम, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव - 
              २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २०/०५/२०१४  

                 ठराव मांक ६८६१ नुसार 
 

       वै णवी वनोद जगताप हने नॅशनल पॅरा ऑल पक पधत सहा सुवण, एक का य पदक 
िमळ वले असून ितची दनांक ६ ते १० ऑग  २०१४ या कालावधीत पॅसेडेना (कॅिलफोिनया अमे रका) 
येथील जागितक पॅराऑल पक पधसाठ  िनवड झाली आहे.  सदर खेळाडू महापािलके या द क 
खेळाडू योजनेची सभासद असून सदर पधत भाग घेणेसाठ  येणारा खच यां या आवा याबाहेरचा 
अस याने वशेष बाब हणून १) कु.वै णवी वनोद जगताप, कामगारनगर, पंपर  २) कु.तुषार 
अिभ जत नलावडे, िचंचवड, पुणे हे दोन खेळाडू म.न.पा. खेळाडू द क योजनाम ये अस यामुळे, या 
दोन खेळाडंूची पेसाडेना, कॅिलफोिनया, अमे रका येथे होणा-या पॅनपॅिस फक अपंगां या आंतररा ीय 
जलतरण पधकर ता िनवड झा याने सदर पधसाठ  जाणेकामी, माहे जानेवार  २०१४ या 
मा.महापािलका सभेने मंजूर केले या डा धोरणातील आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधत 
सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य करणे व खेळाडू द क योजना बाबत या अट  व शत नुसार व 
नमूद केले माणे ती खेळाडू आिथक सहा य र. .१,००,०००/- मंजूर करणेस तसेच िच.संक प सतीश 
बो े, संत तुकाराम नगर, पंपर  या खेळाडंूची पेसाडेना, कॅिलफोिनया, अमे रका येथे होणा-या 
पॅनपॅिस फक अपंगां या आंतररा ीय जलतरण पधकर ता िनवड झा याने सदर पधसाठ  जाणेकामी, 
माहे जानेवार  २०१४ या मा.महापािलका सभेने मंजूर केले या डा धोरणातील आंतररा ीय तरावर ल 
खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य करणेबाबत या अट  व शत नुसार व नमूद 
केले माणे यास आिथक सहा य र. .१,००,०००/- मंजूर करणेस व सदर ३ खेळाडू अपंग अस यामुळे 
आिथक सहा यची र कम यांचे पालकांचे नावे अदा 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.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक -४८५                               वषय मांक -  ३ 

 दनांक - ४/७/२०१४                   वभाग – नगरसिचव  
  

मा.म हला व बालक याण सिमती 
  

दनांक २६/०३/२०१४ व ०९/०४/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
  

  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.मंदा कनी ठाकरे  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक -४८६                           वषय मांक - ४ 

 दनांक - ४/७/२०१४          वभाग – नगरसिचव 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

(अ) दनांक २०/०२/२०१४, २५/०२/२०१४, ०५/०३/२०१४ व 

                १९/०३/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
(ब) दनांक ०५/०३/२०१४ व १९/०३/२०१४ चा सभावृ ांत कायम 

करणेत येत आहे.  
 

मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
  

 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.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
वषय मांक - ५ 

 दनांक - ४/७/२०१४       वभाग – मा.आयु  
 
         संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दविन/६/का व/५६/२०१४    

 दनांक - २०/ ०६/ २०१४   
 

  मा.उ च यायालय मंुबई यांनी ीमती जय ी डांग े व द पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका व इतर या जन हत यािचका .२०७/२०१० या सुनावणी म ये द.४ ऑ टोबर 
२०१३ रोजी महानगरपािलकेस िनदश दलेले आहेत. यानंतर मनपाने केलेली कायवाह  व 
याबाबत या अंमलबजावणीसाठ  येणा-या अडचणीबाबत सादर केले या ित ाप ाचा वचार 

क न दनांक ०५/०५/२०१४ रोजी मा. उ च यायालयात तपिशलवार चचा व सुनावणी 
झालेली आहे. याअनुषंगाने मा.उ च यायालयाने द.०५/०५/२०१४ रोजी ामु याने खालील 
िनदश दलेले आहेत.  
 

(१) मा. उ च यायालयाचे िनदशानुसार महापािलका प रसरात स या ६६००० पे ा 
जा त अनिधकृत बांधकामे असुन यांची या ी वचारात घेता महापािलकेकडे 
स या असलेले तां क व अतां क अिधकार  व कमचार  यांचेकडे स या नेमून 
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दलेली इतर कामे व अनिधकृत बांधकामांवर करावयाची कारवाई यांची तुलना 
करता सदर मनु यबळ कमी असुन या अित र  व कालब द कायवाह साठ  
वाढ व पदांची आव यकता असून याबाबतचा ताव मनपाने तयार क न 
यास महासभेची मा यता घेणेची कायवाह  पूण क न यांचेकड ल ताव 

अंितम मा यतेसाठ  शासनास आदेशा या दनांकापासून दोन म ह यात सादर 
करावा. 

  
(२) म.न.पा.ने शासनाकडे सादर केले या नवीन पद िनिमती या तावास रा य 

शासनाने यापुढ ल ९० दवसात मा यता देणेबाबतची कायवाह  पूण करावी. 
 

(३)महापािलकेकडून महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे                   
कलम ५३(१) नुसार नोट स द यानंतर जर संबंिधत य ने सदर अिधिनयमाचे 
कलम ५३(३) नुसार िनयिमतीकरणाकामी अज के यानंतर सदर करण लवकरात 
लवकर  िनकाली काढणे व यानुसार पुढ ल यो यती कायदेिशर कायवाह  करणे.  

  
 महारा  शासनाकड ल २ माच २००९ या शासन िनणयातील ठळक िनदश खालील 
माणे आहेत- 

 
संरचनातम्क सुधारणा - 
 

(१)  थािनक वरा य सं थांम ये अनिधकृत बांधकाम /अित मण िनयं ण व 

िनमूलनासाठ  सम पत, स म यं णा िनमाण करणेः- 
(अ) अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमूलन पथक िनमाण    

     करणे 

(आ) नागर  पोलीस  ितिनयु वर महानगरपािलकांक रता अिनवाय   
 

(२)  नागर  गु ांसाठ  वतं  वशेष पोलीस ठाणे थापन करणे 
 
(३)  नागर  गु ांसाठ  वतं  याययं णा थापन करणे 

 
वर ल ठळक िनदशामधील मु ा  (१) मधील (२)  नागर  गु ांसाठ  वतं  वशेष पोलीस 

ठाणे थापन करणे  वतं  पोलीस पथकास मा यता िमळणेबाबत प  . 

शासन/१अ/का व/७४२/२०१३, द.१०/०७/२०१३ अ वये  ताव शासनाकडे पाठ व यात आलेला 
आहे. सदर करणी महापािलकेकडून था/शअ/पीए/५२९/२०१३ दनांक २३/१०/२०१३ अ वये 
मरणप  पाठ वणेत आले आहे. अ ापह  सदर करण शासन तरावर लं बत आहे.  

 
   थािनक वरा य सं थांम ये अनिधकृत बांधकाम /अित मण िनयं ण व िनमूलनासाठ  

सम पत, स म यं णा िनमाण करणे  यासाठ  वतं  पदे िनमाण करणे व यास शासनाची मा यता 
घेणे आव यक आहे.  या कामी आव यक या पदिनिमतीचा ताव सादर कर यात येत आहे.  
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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  गट ‘क’ मधील असून महानगरपािलकेबाबतची 
भौगोिलक मा हती खालील माणे आहे – 
 
 महानगरपािलकेचे े फळ       १७७.३० चौ. क.मी.  

 महानगरपािलकेची सन २०११ या जनगणनेनुसार लोकसं या  १७,२९,३५९ 
महानगरपािलका े ात एकुण तर य िनवडणूक भाग सं या ६४  

 नगरसद य सं या        १२८+५ ( वकृत) 
 े ीय  कायालये सं या      ६ 

 िमळकतींची सं या माच २०१४ अखेर     ३,८०,३२७ 

 येक िनवडणूक भागिनहाय अंदाजे सरासर  लोकसं या  २७,०२१  
 
 महानगरपािलका ह तील अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमूलनासाठ  

उपाययोजना करणेसाठ  स थतीत थाप य वभागाच ेकिन  अिभयंता, उपअिभयंता व कायकार  

अिभयंता यांच ेमाफत कारवाई कर यात येत आहे. तसेच, स थतीत बीट िन र क हणून मनपाचे 
िनवडणूक वाड िनहाय कायरत असलेले आरोगय् िन र क/िमटर  िन र क/करसंकलन िन र क 

कामकाज कर त आहेत. तथा प, सदर यं णा वर ल कामकाजात य त अस यामुळे मनपा या वकास 

कामांवर व इतर नागर  सु वधांवर वपर त प रणाम होत आहे. सबब अनिधकृत बांधकामांवर ल 
कायवाह /कारवाईसाठ  महापािलकेकडे सम पत यं णा असणे आव यक आहे.   

 याबाबत मा.उ च यायालयाने दोन म ह यांचे कालावधीत महापािलकेने अंितम िनणय 
घेऊन नवीन पद िनिमतीचा ताव शासनाकडे सादर कर याचे बंधनकारक केले आहे. 
महापािलकेकड ल पद िनिमती या तावाचा तपशील खालील माणे राह ल.  

स थतीत मनपा काय े ातील अनिधकृत बांधकामांवर/अित मणावर थाप य            
वभागामाफत कारवाई कर यात येत आहे. याम ये अनिधकृत बांधकामाचा पंचनामा करणे, 

अनिधकृत बांधकामधारकास नोट स तयार क न य  बजा वणे, संबंिधतांवर गु हा दाखल करणे व 

यासाठ  आव यक कागदप ांची पूतता करणे, अनिधकृत बांधकाम य  िन कासन करणे, या 
संदभात संबंिधत पोलीस टेशन येथ ेआव यकतेनुसार हजर राहणे, व मा. यायालयात सुनावणीसाठ  

हजर राहणे,इ. कामकाजाचा अंतभाव आहे. काह  करणी अनिधकृत बांधकामास नोट स 

बजा व यानंतर संबंिधत अनिधकृत बांधकामधारक महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयमातील 

तरतूद नुसार सदर बांधकाम िनयमीतीकरणासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 
अिधिनयम मधील कलम ५३(३) नुसार मनपा या बांधकाम परवानगी वभागाकडे करण सादर 

करतो. बांधकाम परवानगी वभाग मा. शहर अिभयंता यां या अिधप याखाली वतं  कामकाज करते. 

यामुळे सदर वभागाकडे अशा कारे िनयिमतकरणासाठ  ा  झाले या करणांबाबत झाले या 
िनणयाबाबत थाप य वभागास क पना नस याने कायदेिशर अडचणी िनमाण हो याची श यता 
नाकारता येत नाह . 

  यासाठ , बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमूलन यासाठ  

एक त वतं  क  िनमाण के यास कामकाजात सुसु ता राहन ू िनमाण होऊ शकणा-या कायदेिशर 

अडचणी टाळ या जाऊ शकतील. 
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 अनिधकृत बांधकामांना कायदेशीर तरतुद स अनुस न नोट सा देण,े तदनुषंिगक सव 
कायवाह  पूण करणे. सदर कामाची या ी मोठया माणावर असुन यावर रतसर कायदेशीर 
तरतुद स अनुस न कायवाह  कर यासाठ  काह  वषाचा कालावधी लागणार आहे. या कामी 
कायदेशीर कायवाह /कारवाई ह  सात याने व िनरंतर चालू ठेवणेसाठ  सदर बाबतची जबाबदार  
महापािलकेम ये बांधकाम परवानगी वषयक कायवाह  या वभागाकडून होत आहे याच 
वभागातील संबंिधत े ासाठ  िनयु  असले या पदिनदिशत अिधका-यांना यांना देणे यो य 
होईल. िनयु  केले या भागासाठ चे पदिनदिशत अिधकार  हे बांधकाम परवानगी देणे, सदर 
भागातील अनिधकृत बांधकामाबाबत आव यक ती कायदेशीर रतसर कायवाह / कारवाई करणे 
ह  जबाबदार  याच पदिनदिशत अिधका-या या िनयं णाखाली ठेव यास याची भावी 
अंमलबजावणी होऊ शकेल.  

 वर ल नमूद केले माणे मा.उ च यायालयाचे आदेश व शासनाचे िनदशानुसार अनिधकृत 

बांधकाम / अितक्रमण िनयं ण व िनमूलनासाठ  उपाययोजना करणेसाठ  वतं , सम पत, स म 

यं णा िनमाण  करणेसाठ  सोबत या प रिश  क   नुसार   व वध संवगातील न याने िनमाण 
करावयाची पद सं या   अिधकार  / कमचार  सं या िन त कर यात आलेली आहे व यासाठ  
लागणारा संभा य आ थापना वषयक खचाचा तपशील प रिश  इ माणे सादर करणेत 
आलेला आहे.  

 वर ल प रिश  क व यासोबतच े प -१ याम ये नमूद अिधकार  / कमचार  यांची 
कायप दती व जबाबदार  व हत कर यात आली असून याच ेकृपया अवलोकन हावे. 
 
 ता वत वभाग एकुण दोन क ात वभागला जाईल - 
 

१) बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मणावर ल िनयं ण क  

२) वभागाचा आ थापना क  
  
वर ल क ांची सं  कायप दती व जबाबदार  खालील माणे-  
 
बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मणावर ल िनयं ण क ः- 
 
 सदर क ाच ेकामकाज मा. शहर अिभयंता यांच ेिनयं णाखाली असेल. येक  दोन े ीय  

कायालयासाठ  एक कायकार  अिभयंता, येक  दोन े ीय कायालयासाठ  १ नायब तहिसलदार, 
येक दोन े ीय  कायालयासाठ  ७ उपअिभयंता, येक वाडासाठ  १ किन  अिभयंता, येक 
े ीय  कायालयासाठ  २ स हअर, १ आरेखक,१ अनुरेखक, येक वाडासाठ  १ बीट िन र क / 
थाप य अिभयां क  सहा यक, येक े ीय  कायालयासाठ  १ कॉ यूटर ऑपरेटर, १ 

िल पक, १ अित मण िन र क,१ वायरमन, १ लंबर,१ वे डर, १ जेसीबी/पोकलॅन ऑपरेटर, २० 
मजूर, इ. या माणे व वध संवगातील पदे आव यक आहेत.  सहा े ीय  कायालयांसाठ  एकुण 
पदसं या बाबतचे प रिश  क सोबत जोडले आहे. व यासाठ  संभा य वा षक आ थापना 
खचाचा त ा प रिश  इ माणे सोबत जोडला आहे.  
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         चिलत प दतीनुसार, बांधकाम परवानगी करणांच े कामकाज सदर क ामाफत 

कर यात येईल. तसेच, वाडात बीट िन र कास आढळून आले या अथवा इतर त ार ारे उपल ध 

झाले या अनिधकृत बांधकाम/अित मण करणांबाबत संबंिधत बीट िन र क सदर करणाबाबतचे 
सव कागदप  ेउपल ध करणे, स व तर पंचनामा क न सदर करण संबंिधत किन  अिभयंता (बां.प.) 

यांचेकडे पुढ ल कायवाह साठ  देणे, संबंिधत किन  अिभयंता यांनी सदर करणाची खातरजामा क न 

संबंिधत अनिधकृत बांधकाम/अित मणधारकास कायदेिशर नोट स तयार करणे व संबंिधत उपशहर 
अिभयंता (बां.प.) यां या वा र ने सदर नोट स संबंिधतास बजा वणे,सदरचे अनिधकृत बांधकाम 
धारकाने काय ातील तरतूद नुसार मनपाकडे िनयमीतीकरणासाठ  करण सादर के यास 
याबातची छाननी क न करणाबाबत िनणय घेणे, नोट स मधील व हत मुदत संप यानंतर 

संबंिधताने अनिधकृत बांधकाम वतः काढन घेत यास अनिधकृत बांधकामधारका व द गु हा ू
दाखल करणे, पोलीस संर णासाठ  प यवहार व वारंवार पाठपुरावा करणे, पोलीस संर ण 
उपल  ध झा यानंतर य  िन कासनाची कारवाई करणे. केले या कारवाईचा अहवाल 
व र ांकडे सादर करणे, या संपूण येबाबत ठरले या ट यांनुसार अनिधकृत 
बांधकामाबाबत या संकेत थळावर िनयिमत मा हती अ ावत करणे, दाखल केले या 
गु ाबाबत मा. यायालयात सुनावणीसाठ  वेळोवेळ  उप थत राहणे,इ याद  कामकाज सदर 
क ामाफत करणे ता वत आहे.  
 
वभागाचा आ थापना क  - 

 
   सदर क ाम ये नायब तहिसलदार, लेखापाल, उपलेखापाल, मु यिल पक, िल पक इ. 
पदांचा समावेश असेल. सदर क ामाफत संपूण क ाचे मािसक वेतन काढण,े वाहन इंधन व 
द ती व इतर आ थापना वषयक कामकाज करणे ता वत आहेु .  

 सदर सम पत क ासाठ  नविनिमत पदावर िनयु  कमचा-यांना कमान ५ वष या 
क ाकडेच काम करणे बंधनकारक ठेवणे उचीत रा हल. 
 वर नमूद केले माणे महारा  शासनाकड ल २ माच २००९ या शासन िनणय व मा. 
उ च यायालयाने दले या द.०५/०५/२०१४ रोजी या िनदशांचे तपशीलवार ववेचन व 
अवलोकन करता अनिधकृत बांधकामे/अित मण िनमुलनासाठ  न याने सम पत यं णा 
िनमाण करणेसाठ  याबाबतचा ताव मनपाने तयार क न यास स म सिमतीची मा यता 
घेणेची कायवाह  पूण क न यांचेकड ल ताव अंितम मा यतेसाठ  शासनास आदेशा या 
दनांकापासून दोन म ह यात सादर करणे बंधनकारक आहे व याबाबतचा पू ता अहवाल 
ित ाप  व पात मा. उ च यायालयास द. ४ जुलै २०१४ रोजी सादर करावयाचा आहे. 

मा. उ च यायालयाने िनदश द यानुसार वह त मुदतीत हणजेच ३० जून २०१४ पयत सदर 
बाबतचा ताव रा य शासनाकडे मा यतेसाठ  सादर न के यास मा. उ च यायालया या 
आदेशाचा अवमान हो याची श यता नाकारता येत नाह . यासाठ  सदरचा वषय मा यतेसाठ  
नजीक या होणा-या मा. महापािलका सभे पुढे ठेऊन मा यता घेणे आव यक आहे. 
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 यानुसार, मा. थायी सिमतीने ठराव . ७०१४, द. १२/०६/२०१४  अ वये  
सम पत, स म यं णेसाठ  न याने पदे िनमाण करणे व याअनुषंगाने येणा-या वाष क संभा य 
खचास (सोबत या प रिश  क व इ  म ये नमूद केले माणे)  मा यता देणेत येत आहे.  
 

प रिश  क  
बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क  

मनपा आ थापनेवर न याने िनमाण करावयाचा सेवक वग  

 
अ. . पदनाम 

 
 
 

वेतन ेणी अिधक 
मा य भ े 

आव यक 
पदसं या 

स या अ त वातील 
पदे 

न याने िनमाण 
करावयाची पदे 

शेरा 

१ शहर अिभयंता १५६००-३९१००  
ेड पे ७६०० 

१ १ ०   

२ कायकार  अिभयंता  १५६००-३९१००  
ेड पे ६६०० 

३ १ २   

३ उपअिभयंता १५६००-३९१००  

ेड पे ५४०० 

२२ ३ १९   

४ किन  अिभयंता ९३००-३४८००  
ेड पे ४६०० 

७२ १० ६२   

५ बीट िनर क/ 
थाप य 

अिभयां क  सहा. 

५२००-२०२००  

ेड पे २८०० 

७२ ० ७२   

६ स हअर  ५२००-२०२००  

ेड पे २८०० 

१२ १२ ०   

७ आरेखक ५२००-२०२००  

ेड पे ४२०० 

६ ६ ०   

८ अनुरेखक ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

९ कॉ पूटर ऑपरेटर ५२००-२०२००  

ेड पे ४३०० 

६ ६ ०   

१० नायब तहिसलदार ९३००-३४८००  

ेड पे ४४०० 

३ ३ ०   

११ िल पक ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

२७ २७ ०   

१२ उपलेखापाल ९३००-३४८००  

डे पे ४३०० 

३ ३ ०   

१३ अित मण िनर क ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

१४ मजूर ५२००-२०२००  

ेड पे १९०० 

१२० १२० ०   
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१५ लघुलेखक ९३००-३४८००  

ेड पे ४३०० 

३ ३ ०   

१६ िशपाई ५२००-२०२००  

ेड पे १९०० 
 
 

१४ १४ ०   

१७ वाहन चालक ५२००-२०२०० ेड 
पे २४०० 

७ ७ ०   

१८ जेसीबी/पोकलेन 
ऑपरेटर 

५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

१९ वायरमन ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

२० लबंर ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

२१ वे डर ५२००-२०२००  

ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

  एकुण   ४०७ २५२ १५५   

    
    
    
    

सह /- 
आयु , 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर , पुणे १८. 

प रिश  क 
बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क   

मनपा आ थापनेवर न याने िनमाण करावयाचा सेवक वग 

 
अ. 
. 

पदनाम वेतन ेणी अिधक 

मा य भ े 
आव यक 
पद सं या  

स ा 
अ त वातील 

पदे  

न याने िनमाण 

करावयाचे पदे  

शेरा 

१ कायकार  अिभयंता  १५६००-३९१००  

ेड पे ६६०० 

३ १ २   

२ उपअिभयंता १५६००-३९१००  

ेड पे ५४०० 

२२ ३ १९   

३ किन  अिभयंता ९३००-३४८००  

ेड पे ४६०० 

७२ १० ६२   

४ बीट िनर क/ थाप य 
अिभयां क  सहा. 

५२००-२०२००  

ेड पे २८०० 

७२ ० ७२   

  एकुण   १६९ १४ १५५   

       

    सह /- 
    आयु , 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
    पंपर , पुणे १८. 
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प रिश  इ 
बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क   

मनपा आ थापनेवर न याने िनमाण करावयाचा सेवकांचा संभा य वा षक आ थापना खच  

अ. . पदनाम वेतन ेणी अिधक 

मा य भ े 
न याने 
िनमाण 

करावयाचे पदे  

संभा य वा षक खच / आिथक भार 
र कम पये 

शेरा 

१ कायकार  अिभयंता  १५६००-३९१००  

ेड पे ६६०० 

२ १४,५८,८६०   

२ उपअिभयंता १५६००-३९१००  

ेड पे ५४०० 

१९ १,१८,९०,५८०   

३ किन  अिभयंता ९३००-३४८००  

ेड पे ४६०० 

६२ ३,१३,११,४८८   

४ बीट िनर क/ 
थाप य 

अिभयां क  सहा. 

५२००-२०२००  

ेड पे २८०० 

७२ २,३८,९७,९५२   

  एकुण   १५५ ६,८५,५८,८८०   

      

    

सह /- 
आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरिलका  

            पंपर , पुणे १८  
 

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 
मा.द ा साने-  मा.महापौर साहेब या वषयावर संबंिधतांनी खुलासा करावा. 
 
मा.कांबळे ( .शहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका वरोधात एक जनह त याचीका उ च यायालयाम ये दाखल झालेली होती. 
याम ये ५/५/२०१४ रोजी जे आदेश मा. उ च यायालयाने दलेले आहेत या माणे 

आप याला ह  यंञणा लागणार आहे याचा ताव ६० दवसाम ये शासनाकडे सादर कर याचे 
आदेश आहेत या माणे ताव ठेवलेला आहे. 
 
मा.द ा साने- मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब, आज हा अनिधकृत बांधकामाचा वषय आ ण 
या संदभात लागणार  यंञणा आ ण या यंञणा या मा यमातून सभागृहापुढे हा ठराव आलेला 

आहे.  खरंतर हा वषय या मा यमातून आपण समोर आणलेला आहे तो वषय 
पदिनिमतीचा आहे पण हा वषय ्सवा या जीवनमरणाचा वषय झालेला आहे आज आपण 
सांगतो ६६ हजार अनिधकृत बांधकाम आहेत यासाठ  यंञणा लागणार आहे. परंतु पर थती 
ह   वेगळ  आहे पंपर  िचंचवड शहराम ये अनिधकृत बांधकाम दोन ते आड च लाख आहेत 
असं यापुव  आपण जाह र केलेले आहे मग ६६ हजार बांधकामे आहेत का अड च लाख 
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बांधकाम आहेत हा  आहे.  जर ६६ हजार असतीलतर ती कुठली, कशी, कुठे आ ण कुठ या 
मा यमातून घेतलेले आहेत याचा खुलासा होणे आव यक आहे.  ६६ हजार बांधकाम अनिधकृत 
आहेत तर ती कुठ या सालापासून कुठ या साला पयत आहेत. ३१ माच १२ पयतची आहेत का 
नंतरची आहेत अशा प र थतीत हा कार चु कचा आहे. हा ठराव फेटाळून लावावा अशी 
वनंती आहे. हा वषय घेत असताना पंपर  िचंचवड शहरामधील शा तीकराचा वषय अतीशय 
जीवंत झालेला आहे आ ण या शा तीकरा या मा यमातून सव पंपर  िचंचवड शहर भयभीत 
झालेले आहे. पुव  आपण हणाले होते क  ३१ माच १२ नंतर या घराला शा तीकर लावायचा. 
आता आपण २००८ नंतरचा वसुली करायच े काम चालू झालेले आहे. जीवंत उदाहरण 
दे यासाठ  मी आप याला वनंती करतो क  जर पंपर  िचंचवड मनपाम ये नवीन १८ गावे 
१९९७ ला आलेली असताना आ हांला २००८ पयत शासनाने जीआर काढन आमचा टॅ स माफ ू
केलेला आहे. यावेळेस आ हांला पंपर  िचंचवड म ये घेतले यावेळे या पुव या िमळकती या 
सव िमळकती लीगल आहेत असे असताना आ हांला तु ह  १९९७ ला आप या महापािलकेम ये 
घेतलेले असताना आ हाला नो टसा आले या आहेत. जे बांधकाम आहे याचा नाहरकत दाखला 
आहे १६/७/९७ ला या िमळकतीला ामपंचायतीने नाहरकत दाखला दलेला आहे. 
ामपंचायतीचा उतारा सु दा १३/७/९७ चा आहे असे असताना याला आपण लेटर पाठ वले 

आहे ते असे आहे क  नो टशी माणे आपण अनिधकृत बांधकाम काढन न टाक याू स हे 
सदरच े अनािधकृत बांधकाम काढन टाकणेत येईल हा अनागू द  कार आहे. आपले लोक 
झोपलेले आहेत क  काय? का याम ये काह  वेगळा कार चाललेला आहे क  काय. ती घर 
जूनी आहेत.  ९७ चे बांधकाम अनािधकृत ठरवून लोकांना भयभीत करत असालतर ते यो य 
नाह .  कुठ या िनयमा माणे ९७ चे बांधकामाला नोट स देवून अनािधकृत करता ह  घरे जुनी 
आहेत ती पाडा हणून आपण हणत असालतर मला वाटते या यापे ा दु:ख दसर ु कोणत 
नाह .  यामुळे पंपर  िचंचवड शहर उ दव त कराव लागेल. यामुळे आपल काह  डे हलपमट 
चालल क  काय असं वाटतय. सामा य लोकांचा कर १०० . असेलतर ५०० पये याला 
शा तीकर भरायचा आहे. आप याकडे कामगारनगर  आहे. आप या शहराम ये ववीध 
रा यातून, महारा ा या कानाकोप-यातून पोटापा यासाठ  लोक आलेले आहेत. लोकांनी पै पै 
साठ  गावाकड या शेतजिमनी वकले या आहेत आम या आई-बह णींच े दागदागीने वकलेले 
आहेत, मंगळसुञ मोडलेले आहेत आ ण अशा बांधकामावर आपण आज बुलडोझर फर वणार, 
शा तीकर लावणार हे काय चालले, हे आ हांला समजत नाह .  माझी वनंती आहे क  
या याम ये लवकरात लवकर ल  घालावे. लोकसभेला आपण धडा िशकलेलो आहोत आता 
वधानसभा जवळ आलेली आहे नागर कां या समोर जायचे आहे. ८० ते ९० ट के लोकांना 
अनािधकृत बांधकामा या नो टसा चालले या आहेत. आप याला वनंती आहे मी काल 
आप याला पञ दलेले आहे. आपण या ठकाणी न हतात. मी पञ अिधकृत दलेले आहे हे 
ताबडतोब थांब वले पा हजे. अ यथा  होणा-या प रणामाला महापािलका कंवा आपले अिधकार  
जबाबदार असतील. या शा तीकरा या नो टसा थांब व या पा हजेत. रा वाद  तफ मी जाह र 
करतो क  शा तीकर कुठ याह  नागर कांनी भ  नये. कुठला कर? कसला कर? काय चालल 
आहे. कुठ या दशेला आ हांला घेवून चाललंय. एका बाजूला आपण सांगतो ह  पंपर  िचंचवड 
ीमंत महापािलका आहे या ीमंत महानगरपािलके म ये लोक राहणार  ीमंत हवीत. 
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या ठकाणी लोक तर  राहायला पा हजेत. यांना कशाला ीमंतीपणा सांगता यांना हटलरशाह  
कायदा लावणार आहेत काय. तशी वागणूक देत असेलतर ती अ यायकारक आहे. रेडझोनम ये 
आपण कुठ याह  सु वधा देत नाह त. पाणी, र ते, लाईट देत नाह  अशा ठकाणी आपण 
शा तीकर गोळा करायला करसंकलना या मा यमातून कोणी अिधकार दलेला आहे. 
करसंकलना या मा यमातून यां याकडे ये यास कुठला अिधकार तु हांला दलेला आहे. 
कुठ या कायदयाम ये सांगीतले आहे क  यांना सु वधा ाय या नाह त.  काह  काम सांगीतले 
क  रेडझोन आहे असे सांगीतले जाते. यांना नागर  सु वधा द याच पा हजेत या ठकाणी 
सु दा नागर कच राहतात. यांचा तो नागर  ह क  आहे. अ न, व ञ, िनवारा या मुलभूत 
गरजा  िमळा या पा हजेत. तो ह क आपण हरावून घेतो रेडझोन कुठ आहे काय आहे ते ना 
क शासनाला मा हती ना रा यशासनाला मा हती. तो ह क कोणी आप याला दलेला आहे. 
मला जसं आठवतंय तस ंआमच िचखली गाव रेडझोनम ये अस याच ऐकलच न हत. असं 
असताना हे आणल कोणी हे ठेवलय कोणा समोर,  हे पुव च ्का आणल नाह  आता लोकांना 
भयभीत कर याच काम चाललेलं आहे. लोकांना लो पॉयझन ायच काम चाललय का?  हाळू 
हाळू लो पॉयझन दे याच काम चाललय. यांना मारायचतर एकदम मारायच नाह , हाळू हाळू 
मारायच चाललेल आहे. या ठकाणी कुठली िसट  आणून उभी करायची क  काय? अनिधकृत 
बांधकामा वषयी मी सांगतो शासना या लॉटवर, महापािलके या लॉटवर रोडवा ड ग म ये 
येणा-या लॉटवर  अशा बांधकामानंा आमचा अजीबात वरोध नाह . परंतु एक, दोन, पाच 
गंुठया या आतम ये राहत घर यांनी वत:साठ  गावाकडच सगळ वकून घर बांधलेले आहे 
आप या आयु यभराची पंुजी यांनी या घरासाठ  लावलेली आहे अशा घराना आ ह  
वाचव यासाठ  आ ह  भांडतोय. यासाठ  अनेक कमीटया नेमले या आहेत मा.मु यमंञी, नेते 
या ठकाणी सांगून गेले. पण यातून काह ह  िन प न झालेले नाह .  साहेब आपल मी 
अभीनंदन करतो आपण या किमट म ये आहात लोकां या भावना आ ह  आप याला 
सांग याचा य  करत आहोत. एक नगरसेवक हणून नागर कां या भावना या ठकाणी य  
करतो. साहेब गोरगर बांच घर हे वाचल पा हजे मग ते कस वाचवायच, कुठ या प दतीन 
करायच, कुठ या िनयमात बसवायच हे काम आपल आहे. हे कायदया या चौकट म ये बसवून 
कर याचा य  आपण १०० ट के करावा अशी मी सभागृहा या वतीने वनंती करतो. साहेब, 
पर थती खुप गंभीर आहे लोक आ हांला ऑफ सम ये बसू देत नाह त, घर  बसू देत नाह त 
याला नो टस ्आली तो रडत घर  येतो. यांचे आ ू आ हांला पाहावत नाह  अशी गंभीर 

पर थती आहे. या किमट या मा यमातून आपण लवकरात लवकर चांगला िनणय ्  यावा 
वाईट िनणयाची आप याकडून अपे ाच नाह , आप याकडून अपे ा खुपच चांगली आहे. 
जा तीत जा त घर र ता, रोडवाईड ंग, आर ण, रेडलाईन  यामधली सोडून आपण चांगला 
िनणय यावा.  दसर सांगायच हणजे आप या बांधकामा या अु ट  ली  आहेत याम ये 
आपण बदल करणार का नाह त. अनिधकृत बांधकाम हो यास सव वी आपणच जवाबदार 
आहोत. कायदे सुटसूट त असते तर हे अनिधकृत बांधकाम कशाला झाले असत. आ हांला एक 
गंुठयाच बांधकाम करायच हणल तर आ हांला फ  परवडत नाह , आ हांला चांग या 
ब डरकडे जायला परवडत नाह . नागर कांना अस वाटत क  वत: या जागेम ये एखाद 
पञाशेड असलतर  समाधान वाटत,क  मी मा या जागेम ये राहतो. मी मा या आयु यात 
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अ न, व ञ, िनवारा केला याच या नागर कांना समाधान वाटते. आप या कायदयाम ये एक, 
दोन, तीन, चार, पाच गंुठयाला फ ्  राह या घरासाठ  कोणा ब डरसाठ  मी बोलत नाह  जे 
सव सामा य नागर क जर वत:साठ  घर बांधत असेलतर, याची जागा असेलतर  या 
जागेम ये याला परमीशन ा. याला कुठतर  बसवा.  याला एक गंुठयाच बांधकाम करायच 
असेलतर  अ या स ह नंबरची मोजणी करायला लावतो. आ या सात बाराचा नकाशा करायला 
लावतो.  मोजणी के यानंतर आप याला मा हती येथील कोणकोण या टेबलावर या फाईलला 
कती दवस लागतात. माझ घर बांधायच असेलतर  नातेवाईकांकडून  पैसे जमा करतो लाख 
दोन लाख आणतो यातून ते घर बांधतो.  मी तु हांला एवढच सांगतो क  आपण या 
कायदयाम ये बदल केला पा हजे. कारण आपण या किमट म ये आहात. आ ण शा तीकर 
आम याकडून कुठ याह  कारे भरला जाणार नाह  असे मी जाह रपणे सभागृहाम ये सांगतो. 
आ ण कोणी स  केलीतर यातून जे काह  चांगले कंवा वाईट घडलेतर याला सव वी 
जबाबदार महापािलका आ ण आयु  असतील असे सांगतो. शा तीकरा या नो टसा देण 
ताबडतोब थांबवाव. या नोट सा ९७-९८, ९८-९९, ९९-२०००, पुव या लोकांना यां या कशा 
प दतीने वाट या जातात या यावर कुठ याह  िमळकतीच नाव, नंबर नाह  अशा नोट सा 
वाट या जातात. या वषयावर आपण गांभीयाने ल  घालावे व सवसामा य नागर कांना यो य 
तो याय दयावा. अशी मी आप याला सभागृहा या वतीने कळकळ ची आ ण अ हाची वनंती 
करतो आ ण थांबतो.    
                  
मा. करण मोटे - मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब मला आप याला एक  वचारायचा आहे 
हे ६६ हजार बांधकामा या बाबत कोटने  आदेश दला आहे या माणे आपण कायवाह  करणार 
आयु  साहेब आपण पाह लयं का या ६६ हजार बांधकामांम ये कुठ या कार या िमळकती 
आहेत. मी एक उदाहरण देतो मा या भाग . ६३  म ये १५०० ते १८०० सदनीका आहेत  
आप या करसंकलन वभागाकडून कशा प दतीने  स ह झाला ते आपण आव यक बघा. 
तेथील अिधकृत ब ड ंग  मधील १००० लोकांना  ह  अनिधकृत ब ड ंग पाडणार हणून 
नोट स दली आहे.  याच कारण काय या लोकांना व न व र  अिधका-याकडून द टया येतो 
तु ह  लवकरात लवकर स ह करा आ हांला कोटात माह ती ायची आहे. यामुळे या लोकांनी 
काय केलेले आहे ब ड ंग याखाली थांबायच वरती नजर टाकायची आ ण ऑफ सम ये जाऊन, 
समजा खालचा ाउंडचा एक लॅट ६५० वे. फु. चा आहे  असेच वर पयत लॅट आहेत 
असे समजून येक वंगला यांनी नोट सा दले या आहेत. महापािलकेकडून डे हलपमट चाजस ्
भ न एखादया ब डरने इमारत बांधली असेल आ ण याम ये कोणी अिधकृत सदिनका घेतली 
याला जर पाडून टाकणार हणून नोट स आलीतर साहेब, जे लोक अनािधकृत बांधतात ते 

काय चुक च करतात हो.  एकतर महागाम ये सदिनका यायची या अिधकृत ब ड ंग मधील 
सदिनकाधारकांना जर नो टस ्देत असाल तुमची ब ड ंग अनािधकृत आहे हणून. यां याकडे 
बांधकाम चालू कर याचा परवाना असतो, बांधकाम पुण वाचा सु दा परवाना आहे, डे हलपमट 
चाज भर याची पावती आहे, लॅन पास झा याची कॉपी आहे, बांधकाम पुण वाचा परवाना 
आहे. तर  सु दा या नोट सा कोणी द या आ ण का द या. साहेब, हा ६६ हजाराचा आकडा 
आणखीन कमी होणार आहे आपण याम ये ल  ् घालाव. कोटाम ये काय उ र दयायच या 
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सगळया गो ी हेर फाय झा या पा हजेत यातून बरेच लोक वगळणार आहेत यां यावर 
अ याय होतो कृपया याम ये आपण ल  घालाव.  
 
मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा पदिनिमतीचा वषय दलेला आहे 
ह  जी पद आहेत ती कोणकोणती पदे आहेत ते सांगावे आ ण हे जे १५० पद िनमाण करतो 
ती फ  बेकायदेशीर जी बांधकाम आहेत ती पाड यासाठ  आहेत का आणखीन यांच काह  
काम आहेत. साहेब, शंका आ हांला अशी आहे क , रेखांकनातील २००२ व २००३ ला आपण 
गंुठेवार  केली आ ण ती गुंठेवार  करत असताना खुप चु कची झाली आहे. मी आज 
मा याकड या जे.ई ना सांगीतल आज ते आले होते. साईडमाज न म ये  जे काह  पञाशेड 
टाकले, दकान सु  केली या ठकाणी गंुठेवार  ु २००२ ला झाली आहे मा याकडे एक भाग आहे 
स.नं. १६५ तो खुप मोठा आहे.  या ठकाणी हजारोनी घर आहेत ते सव लॉट रेखांकनामधील 
आहेत.  साहेब अ यंत मह वाच आहे मी दोन वष या गो ीचा पाठपुरावा करते जागामालकाने 
लॉट वकताना रेखांकनामधील लॉट आहेत, लेआऊट मंजूर आहेत इथपयत ते दाखवलेले आहे 
आ ण जागा वकताना यांनी एक मा टर लॉन दाखवला होता. यानुसार लोकांनी ते लॉट 
घेतले. एखादा पुण लॉट तीन गंुठयाचा एखादा कामगार नाह  घेवू शकला तर तो लॉट दोघा 
तीघाम ये पाच जणानी िमळून घेतले आ ण या ठकाणी घर बांधलेले आहेत. २००२ या 
अगोदरची घरे बांधलेली आहेत २००२-२००३ ला गंुठेवार साठ  अज केला काह  लोकांची गंुठेवार  
झाली आ ण काह  लोकां या अजावर रेखांकनातील लॉट अस यामुळे तुम या लॉटची गंुठेवार  
होत नाह  अशा कारे यांना लेखी पञ गेले. आ ण याच लोकांना आज अनिधकृत हणून पञ 
आलेले आहेत क  तु ह  ते पाडा  पण त पुव  आज लोकांचे सगळ कडूनच अ छे दन अ छे 
दन हणता हणता बुरे दनतर यायला लागलेलेच आहेत सगळ कडचे टॅ स वाढ लागलेले ू
आहेत. आ ण शा तीकरतर इतका आहे साहेब क  लोकाना जगण मु क ल झाले आहे. मला 
एवढच कळत साहेब, “  सरडयाची धाव कंुपना पयतच ” असते अशी आमची पर थती आहे. 
आम याकडे एवढ बहमत आहे साहेब आ ह  घरा या बाहेरह  पडत नाह त नुसती एक सु दा ु
हाक देत नाह  क , चलारे हणून. आ हांला याची आव यकताह  वाटत नाह . आमचे 
पदािधकार  आहेत आ ह  यां या मागे आहोत. इथेच आ ह  बोलतो. साहेब आ ह  “ साप 
साप हणून भूई ध पडतो ” शासन आमचंच आहे. यामुळे ध य ते शासन, आ ण आ ह  पण 
िनवडून आलेलो ध य क  यांनी अशा कारे लोकां यावर एवढ ओझ लादलेल आहे. बीचार  
मुक  जा खरंच काह  क  शकत नाह . यात या यावर राजकारण केल जातय कोणी िनवडून 
येतंय कोणी पडतंय आ ह  काह च करत नाह त. माझी जी यथा आहे ती मा या वॉडातील 
यथा आहे ती तु हाला मी सांगीतली आहे.  साहेब रेखांकनामधील लॉटलातर  तु ह  गुगलवर 
बघावे ते घर कधीची आहेत काय आहेत यां याकडे जे २००६ ला आ ण २००७ ला बांधकाम 
करत होते यावेळेसचे पुरावे आहेत. काह  खड , वाळू यांनी र यावर टाकली याचा दंड 
महापािलकेनी घेतलेला आहे याचे पुरावे आहेत. चु क या या नोट सा आले या आहेत या 
बाबत काह  लोकांनी अज केलेले आहेत. या अजाचा आपण वर त वचार करावा. १९८१ म ये 
बांधलेलं घर आहेत वरती िसमटचा पञा आहे, अ यंत दा र य घराम ये आहे आ ण या 
माणसाला शा तीची नोट स आलेली आहे, अनिधकृतची नोट स आलेली आहे. बा कनीम ये 
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पाऊसा या पा यासाठ  दोन फुटाचे पञे पुढे टाकलेले आहेत याना अचानक अनिधकृतची 
नोट स आलेली आहे. तर  हा वचार आपण केलातर बरेचसे लोक यातून वाचू शकतील दहा 
वीस येक वॉडातील वाचलेतर  ते आमचा वचार करतील क  आ ह  काह तर   काम 
करतोयं. या ठकाणी मला आयु  साहेबांना सांगायच आहे आपण ह  जी पदिनिमती केली आहे  
याचे मला प ीकरण पा हजे यांच नेमक काय काम आहे. रेखांकन मधील बांधकाम 
कतपत यांना रे युलराईज करता येईल काय ते ह  काम याम ये असेल नां साहेब. तर  
मला या कामाच प ीकरण ाव मग बोलाव. मी परत एकदा सांगते आपण या ठकाणी 
आ या पासून आ हांला थोडासा दलासा िमळालेला आहे. तर  आपण सहानुभूतीपुवक्  वचार 
करावा व जेवढ श य ्आहे तेवढ आ ह  सांगू शकतो दसर काह  आ ह  क च शकत नाह तु . 
 
मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज या ठकाणी अनािधकृत बांधकाम 
पाड यासाठ  पदिनिमतीचा ठराव आपण मांडता हणजे आम या हातून मोठ पाप आपण क न 
घेताय. आता द ाकाका साने यांनी अ यंत तळमळ ने वषय मांडलेला आहे.  याच कारण 
यां या वॉड म ये सवात ् जा त नोट स आले या आहेत. सवात ् जा त शा तीकरा या  

कारवाया दंडा मक कारवाया  या ठकाणी िचखली आ ण मोरेव ती प रसराम ये झाले या 
आहेत. संपुण शहराम ये आपण ६६ हजार बांधकामाचा उ लखे कोटाम ये करतोय पण या 
यतीर  पावणेदोन लाख बांधकाम अनिधकृत आहेत क  जी आप या रेकॉडवरती आहेत आ ण 
या सगळयांना आपण शा तीकर लागू केलेला आहे. बाईनी आताच सांगीतले अ छे दन 
हणता हणता बुरे दन यायला लागले यां या भावना आ ह  समजू शकतो या गो ीवर 

आ ह  कॉमे ट न करता यांची जी भावना आहे, वत: या प ा व द बोल याच धाडस हे 
नगरसेवक करतात कारण ती वेळ यां यावर आलेली आहे. कारण अनिधकृत बांधकामाम ये 
राहणा-या नागर कांची मते आप याला चालतात ते मते घेवून आपण िनवडून येतात आ ण तेच 
नगरसेवक यावेळेस आ ह  यांच घर पाड यासाठ  पुढे जातो ते हा मा.आयु  सांगतात क  
आप यावर कायदेशीर कायवाह  होईल, आपल नगरसेवकपद  रद  होईल. मी आज या ठकाणी 
सांगू इ छते या सभागृहात १२८ नगरसेवकांना राह याचा अिधकार राहत नाह   कारण या 
या भागाम ये अनािधकृत बांधकामाची मत यांनी घेतली आहे यांनी या पदावर राहू पण 

नय.े महापौर साहेब, आपल सभागृह सव च हणलं जात या ठकाणी शा तीकराचा ताव 
दोनवेळेस शासनाकडे पाठ वला आहे. सद यांच हणण आहे क  तो शा तीकर अ यायकारक 
आहे. दंडा मक कायवाह  ह  कधी हायला पा हजे  परंतु दोनदा शासनाने तो फेटाळलेला आहे 
शासनाने तीकडे फेटाळला क  इकडे कायवाह  लगेच सु  होते आपण लोकांची दशाभूल करतो 
शासनाकडे वष    मंजूर क न घे याची जबाबदार  कोणाची आहे. आज शासन तुमच आहे. जर 
यांनी तीकडे वषय सोड वला नाह तर आपण कसाकाय वषय पाठवायचा. परत लोकांची 
दशाभूल करायची. आ ह  हणतो शा तीकर भरायचा नाह  परंतु आपण या यावरती याज 
लावून पु हा पु हा नोट स पाठ वतो. लोकांची पर थीती अशी झाली आहे क  “ आई जेऊ 
घालीत नाह  आ ण बाप भीक मागू देत नाह ”  एवढ  दयनीय अव था आज पंपर  िचंचवड 
शहराम ये नागर कांची झालेली आहे. राजकारणाचा भाग याम ये अनावन य येतो. लोकांना 
याय िमळावा हणून लोक स ाधार  प ाकडे, वरोधकांकडे जातात  आ ण हणतात क  
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आ हांला याय ावा अशा याचना करतात  आ ण आप याला वाटते क  आ ह  राजकारण 
करतो परंतु तस अजीबात नाह . महापौर साहेब, आपण पठासीन अिधकार  हणून आज 
या ठकाणी काह  गो ी जाह र के या पाह जेत शा तीकर घेवू नये हणून आज या सभागृहात 
मागणी होते जी आपण पठासीन अिधकार  हणून या ठकाणी जाह र कराव. नवीन गाव 
आप याकडे आले तेथील िमळकतकराम ये माफ  िमळावी हणून सवानी आंदोलन केले. 
आयु  साहेब या गावामधील १० वषाचा िमळकतकर नंतर माफ झाला परंतु तो कोणाचा माफ 
झाला, या लोकांनी एक पयाह  िमळकतकर भरला नाह  दहा वषात एकदाह  महापािलकेकडे 
आले नाह , यांनी आजीबात िमळकतकर भरला नाह  आशा २० ट के लोकांना िमळकतकर 
माफ केला. परंतु ामाणीक ८० ट के करदाते जे आहेत यांनी तूम या ज ी या नोट साला 
घाब न, कुठेतर  आपली इ जत जाईल, आप या घराला नोट स िचटकून जातील याला घाब न 
या करदा या नागर कांनी ामाणीकपणे कर भरला या नागर कांना एक पया सु दा सवलत 

िमळाली नाह . उदया िनवडणूका त डावर आले या आहेत कदािचत शा तीकराची माफ  येवू 
शकते अशावेळ  यांनी शा तीकर भरला यांना परत देणार का? नाह  देणार.  आपण 
पठासीन अिधकार  हणून जाह र करावे क  जोपयत शासनाचा िनणय येत नाह  तोपयत 
शा तीकर कोणीह  भ  नये. अनािधकृत बांधकामा या बाबतीत, शा तीकरा या बाबतीत 
नागर कृती सिमतीने मोचा आणला होता. लोकांना समजत नाह  क  काय कराव.  एक-एक 
लाख शा तीकर आलेला आहे. भाडया या घरात राह लतर ते परवडेल अशी यांची पर थती 
झालेली आहे अनिधकृत बांधकामाचा २.५ एफएसआयचा ताव शासन दरबार  लंबीत आहे.  
हणजे ताव लंबीत आहे अशावेळेस तु ह  याना अनिधकृत हणून घोषणा क न 
यांचेवर शा तीकर लावून पु हा तु ह  कायवाह  करता आज पीनगर, तळवडे या भागाम ये 

चार हजार नागर कांची सं या आहे. देह कॅ टो मट हदद म ये जनगणना झालीू , देहरोड ू
कॅ टो मटचे लोक आलेले होते यांनी नवीन येणा-या िनवडणूक साठ  यांचे तीकडचे मतदार 
हणून न दणी सु  केलेली आहे. ती लोकसं या चार हजार आहे मग ते लोक न क  कोणा या 

हदद म ये आहेत मग यांनी येथून पुढचे मतदान कोणा या देहरोड कॅ टो मट या हदद म ये ू
करायचं, यांना नागर  सुवीधा कोण पुरवणार हणजे आपली आप या नागर काकडे अजीबात 
मा नाह यं. देहरोड कॅ टो मट लोकांची न दणी करतयंू . इकडे लोकांना शा तीकराची भीती 

आहे आप याकडे सहकाय होत नाह . जबाबदार  य  कडून उ र हवे. आपण कुठलीह  
यांना शा ती देवू शकत नाह  आपण फ  वरोध न दवू शकतो. आज आ ह  तीका मक 

िनषेध हणून या टो या घातले या आहेत. या टो या काह  आ ह  फोटो काढ यासाठ  
घातले या नाह त आ हांला दाखवायच आहे क  आ ह  य  करतो आ ण स मा. महापौर 
सु दा या ठकाणी आम या य ाना दजोरा देणार आहेत ु  कारण पठािसन अिधकार  हणून 
यांची ह  नैतीक जबाबदार  आहे असे मला वाटते. मा.आयु  साहेब, आपण नवीन आहात 

अशी पर थती झाली क  प ह या आयु ांची आठवण आली क  अंगावर शाहरे येतात. आपण 
चांगले आहात परंतु आप याकडे मराठ म ये एक हण आहे “ ऊस गोड लागला क  मुळा 
पासून खा याची सवय ” तु ह  सावध रहा लोक तु हांला मुळापासून खा याचा य  करतील. 
या शहरात ब डरची जी बांधकाम े चालतात यांना मोठे अभय आहे. अनेक ठकाणी नाले 
बुज वले गेले आहेत जर वकास आराखडा नकाशातील नाले बुजवीलेतर ते अनिधकृत होत 
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नाह त कारण ते आप या संहमतीने होतात. कजर  शॉप झालेले आहे ती कमश अ   ब ड ंग 
आहे या या खालचा नाला बघावा कुठे गेलेला आहे. मी आप याला पञ देणार आहे जेवढे 
नाले आहेत यांची दशा का बदलली आहे ते का बुज वले. आपण एका ठकाणी सामा य 
नागर कांवर कायवाह  करतो यांना काह  बोल याची आपण संधी देत नाह त परंतु ब डरांना 
आपण हरकतीला बोलवतो, यांच हणण ऐकूण घेतो, यांना कोटात जा याची संधी ा  
क न देतो यांचे बांधकाम तसेच चालू राहते. आपण या सव गो ीवर अनिधकृत बांधकाम व 
शा तीकरावर ताबडतोब िनणय यावा. मा.महापौर साहेब, शा तीकरा या बाबतीत आपण 
आजच िनणय जाह र करा काय होई   ते होईल आपल महापौर पद आता संपलेल आहे काह  
घाबर याच कारण नाह  तु हांला आता पुढ या मैदानात जायच आहे आ ण हे मी सांगते 
हणून वचार करा नागर कां या हतासाठ  आप याला एकञ राहन काम करणं गरजेच आहे ू

आ ण नागर कांनीह  या गो ीचा वचार क न कोणीह  शा तीकर भ  नये. ध यवाद.     
     
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, खरंतर महापािलका सभा ह  सवात े  सभा असे मानले 
जाते. सामा य जणतेचा कर घेवून आपण आपली महापािलका चालवतो आ ण अशा लोकांचे 
घर पाड यासाठ  आपण मनु यबळ घेतो यासाठ  हा वषय आप याकडे येतो या या पे ा 
वेगळ  शोकांतीका नाह . खरंतर थायी सिमतीला असताना आप याकडे आरो य अिधकार  
कमी आहेत,  हे कमी आहे ते कमी आहे असे अनेक वषय सभागृहात मांड याचा य  केला 
या वषयाचा ताव वषय महापािलका  सभेसमोर आलेला नाह  कोणत त ड घेवून  आ ह  

लोकांसमोर जायचं काय हणून जायच क  आज आम या सभागृहाम ये वषय काय आला क  
तुमचा कर पै पै घेवून तुमचे गळे कापतो, खीसे कापतो आ ण कर गोळा करतो व तुम या 
लोकांची घर पाड यासाठ  अिधका-यांची नेमणुक करायची यांचा पगार ायचा हणून.  
स मा.आयु  साहेब अ यंत वाईट गो  हणजे तु ह  लोकांना सांगतात क  आपण अनािधकृत 
बांधकाम केल हे करायला नागर क एकटेच जबाबदार आहेत का. यावेळेला तु ह  कोटा समोर 
उ च यायालयासमोर वषय मांडता, यावेळेला तु ह  या य च घर पाडता या ठकाणी 
असले या अिधका-यांची सु दा तेवढ च जबाबदार  आहे. अस झालतर  या अिधका-या या 
काळात हे अनिधकृत बांधकाम झालेले आहे या अिधका-यांना आपण नोट स दले या आहेत 
का? एखाद पञ दलेल आहे का? क  हे तु या काळातील बांधकाम आहे यामुळे आपण 
जबाबदार आहे तू या पेमटमधील एवढे पैसे कापून घेतले जातील असे पञ संबंधीत अिधका-
याना दले आहे का?  या गर बाने पै पै क न जागा घेतली घर बांधायचे अ रशा काह  काह  
लोक आम याकडे आले ताई शेवट  नौकर तून र टायर होताना आ हांला हे दहा लाख पये, 
पाच लाख पये फडांचे िमळाले आहेत  ते सव घेवून मी घर बांधल असे सांगतात. एखाद  
जागा या गर बांनी घेतलेली असते  ती जागा ीन झोनम ये आहे का कशी आहे हे यांना 
माह त नसते. कधी आपण जनजागृती केली का आप याकडे लोक ब ड ंग परमीशनला येतात, 
ब डर येतात आपण जाह र केल का अशा अशा ब ड ंगा अनिधकृत आहेत तु ह    या 
ठकाणी घरे घेवू नये, अमुक जागा अनिधकृत आहे ती तु ह  घेवू नये असे काह  जाह र केल 
का? आ ण लोकांची घर पाड यासाठ  हा वषय आणला इतका फालतू वषय आज 
सभागृहाम ये आणला आहे या यावर चचा क न सु दा दु:ख आहे. परवा दवशी पंपर   



33 
 
िचंचवड शहराम ये लोकानंा नोट स वाट या यावेळेला हणजे ध कादायक गो  अशी क   
२००५ चे क लेशनचे पञ आहे या ब ड ंग मधील सहाह  फलॅटला आपण अनािधकृत 
बांधकाम आहे आपण ते एक मह या या आत खाली कराव हणून नोट स पाठवीली आहे. 
आता यात एखादा पेशंट असला याला अटॅक आला आ ण तो गेलातर आपण काय करणार. 
यावेळेला कोणाला दोषी धरणार. या वेळेला मी अिधका-यांना संपक साधला वचारले  असे 

का झाले हणूनतर ते सांगतात ताई तूमच लेटर दाखवा, तु ह  अज करा. हणजे यांनी चुका 
कराय या आ ण नागर कांनी भोगाय या. यांनी या अजाला चार झेरॉ स जोडाय या आ ण 
तुम या ऑफ सम ये येवून तुम या साहेबांची वेळ यायची यां याकडे येवून तो अज ायचा 
हा कोणता याय आहे.  कोण या दशेन आपण वाटचाल करतो.  लोकांनी बील भरले नाह तर, 
शा तीकर भरला नाह तर यांना १२ ट के याज लावतो, आ ण यांना पुढ या मह यात 
दंडा मक कायवाह चे पञ पाठ वतो. मा या कासारवाड  भागाम ये सु दा  कमान १५० ते 
२०० नोट स चुक या आले या आहेत. अिधकार  सांगतात मॅडम ते करसंकलनने चुक चे पञ 
दले आ ण करसंकलनवाले सांगतात बांधकाम वभागाने असे पञ दले. तुम या तूम या 
म येच सम वय नाह तर नागर कांकडून कशी अपे ा करता. महापौर साहेब, आपण जाह र 
करावे क  कोणीह  नागर कांनी शा तीकर भ  नये हणून, व या चुक या नोट सा आले या 
आहेत या आयु ांकडे ा यात आ ण हा शा तीकर रदद करावा व लोकांना आवाहन करावे जे 
हायच ते पुढ या पुढे बघता येईल. आयु  साहेब आपण सु दा या या वेळेसचे जे संबंधीत 
अिधकार  आहेत यांना जबाबदार धरता येईल का याचा वचार करावा आ ण यां यावर सु दा 
फौजदार  केस दाखल केली पाह जे. हे सगळ बाजूला राह ल आ ण यांच ख-या अथाने अ ान 
आहे अशा लोकांना कठडयाम ये उभ करतोय, ध यवाद.  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, कोटा या आदेशा माणे पदिनिमती कर याचा ठराव 
आहे यावर जा त बोलण उचीत नाह . चार पाच म ह यापुव  ािधकरण कायालयाचे उदघाटन 
करताना मा.मु यमंञी यांनी  सांगीतल अनािधकृत बांधकामाबददल आठ   दवसात  जी.आर. 
काढू, या दवसा पासून लोक आम याकडे येतात. कधी होणार, कधी जीआर िनघणार 
यावेळेला अनािधकृत बांधकाम अिधकृत केले असतेतर शा तीकराचा व हे पाड याचा  

आला नसता. आपण लोकां या क याणासाठ  काम करतो, लोकांसाठ  काम करतो याचा वचार 
केला पाह जे. लोकां या फेवरम ये आपण काम केले पाह जेत. शासनाने चुक केली, नेते 
मंडळ ने सांगीत या माणे केल नाह . आता हा शा तीकर बघा १०० पये टॅ स असेलतर 
शा तीकरा माणे या नागर कास ३०० पये भरावे लागतात. यांना १० हजार टॅ स आहे 
यांना ३० हजार  भरावे लागतात. ट शां या जमा याम ये सु दा असे टॅ स न हते. आज 

आशा कारचे टॅ स लावून शासन काय िस द करतयं. मी वनंती करतो क  ने यांनी आतातर  
डोळे उघडावेत. आपण लोकांसाठ  काम  केले पाह जेत हे यांना कळत नाह  का.   अनाधिकृत 
बांधकाम २० ते २५ वषा पासून झाले यावेळेला कोणीह  ऍ शन घेतली नाह . लोकांनी ते का 
बांधले यांना परवडणार  कोठेह  घरे नाह  हणून यांनी  एक गंुठा, अधा गंुठा जागा घेवून 
घर बांधलेली आहेत यांना टॅ स लावतो आ ण परत ते बांधकाम आपण पाडतो. आप या 
येथील  वंजार  व डांगे हे कोटात गेले. डांगे या केसम येतर  कॉप रेशनने अनिधकृत बांधकाम 
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६६ हजार झाले असे ऍफ डे ह ट तु ह  वत:हन कोटास दलेले आहेू . महापौरांनी नेते मंडळ ना 
वनंती करावी क  शा तीकर वर त रदद हायला पाह जे नाह तर एक मह यानी लोक माफ 
करणार नाह त.  लोकसभेम ये जसे झाले तसे  वधानसभेला होणार आहे.  
 
मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब माझा असा  आहे क  अनिधकृत 
बांधकामाला शा तीकरा या नोट सा दले या आहेत या नोट सा ३० ते ३५ वषा पुव  झाले या 
घरानां दले या आहेत. काह  काह  घर ामपंचायत हदद  मधील आहेत. मा या शेजार  
गावठाणामधली सु दा घर आहेत यांना सु दा आप याकडून नोट स िमळालेली आहे. 
ामपंचायतीम ये न द  असतीलतर यांनी महापािलकेकडून कशा काय परवान या  यायला 

पाह जे हो या. हे कुठतर  आपल चुकतयं लोक अ रश: रडतात. लोक हणतात ताई आमच 
ामपंचायती या काळातल बांधकाम आहे यांचे बांधकाम जसे आहेत तसेच आहे सीमट, पञा, 

कौला चे बांधकाम आहेत तर  सु दा यांना नोट सा दले या आहेत. काह  काह  लोकांना 
शा तीकर तीन पट दलेला आहे. एका माणसाचे मह याला उ प न पाच ते सहा हजार 
असेलतर तो ३० हजार शा तीकर कसा भरणार याचा वचार  केला पाह ज.े या नोट सा 
दले या आहेत याचा वचार करावा. परत आपण खाञी करावी खुप चुक या प दतीने 
नोट सा दले या आहेत. लोक ओरडतात काह  लोकांची गंुठेवार  आहे, अिधकृत अस  बांधकाम 
यां या उता-यावर आहे यांना सु दा नोट स दलेली आहे.  महापौर साहेब, आपण याम ये 

ल  घालून हा शा तीकर रदद करावा. 
 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, आता शा तीकर या वषयावर सवाचे बोलणे झालेले आहे 
मला जा त बोलायचे नाह  परंतु खरंच आपले सव राजक य लोक शा तीकराला धा तावलेले 
आहेत का? का येणा-या िनवडणूक ला धा तावले हेच मला समजत नाह . सवसामा य 
नागर कांना हे सरकार आ यानंतर  सव व त होईल असे वाटत होते परंतु महागाईने लोक 
ञ त झालेले आहेत यात आणखीन शा तीकर. यामुळे मला असे वाटते क  खरच राजक य 
लोकांना शा तीची धा ती घेतलेली आहे का? का येणा-या िनवडणूक ची धा ती घेतली. 
अनािधकृत बांधकामासाठ   जे पद भरती करायचे आहेत यांचे पगार लोकां या करातून 
करणार का हा सु दा खुलासा झाला पाह ज.े लोकां या करातून करणार असालतर यांचे 
बांधकाम पाडून यांचेवरच सुर  मारायची असे होईल. शा तीकर व महागाईमुळे शेतकर च 
नाह तर सवसामा य नागर कास आ महा या कर याची वेळ आलेली आहे तर  महापौरांनी यावर 
जा तीत जा त ल  देवून असा शा तीकर र   करावा ह  वनंती. 
 
मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, हा वषय जीवन मरणाचा वषय आहे. सवसामा य 
नागर कां या मानेवर टांगती तलवार आहे. शा तीकर, अनिधकृत बांधकाम, एमआयड सी, 
रेडझोन या सव वषयाला नागर कांना सामोरे जावे लागते.  सवसामा य नागर कांना शा तीकर 
भर यासाठ  नोट स गेले या आहेत ते धा तावलेले आहेत. हे आताच सांगीतले आहे. हा 
सवसामा य नागर कां या ज हाळयाचा  आहे. यांचेवर ह  वेळ आलेली आहे तो हा 
सवसामा य नागर क कामा या िनिम ानं आप या पोटाची खळगी भर यासाठ  बाहे न 
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या ठकाणी आलेला आहे यांनी अधा, एक गंुठा जागा घेतलेली आहे या ठकाणी यांनी कज 
काढन हे बांधकाम केलेले आहेू . मा या थेरगाव या ािधकरण ऐर याम ये बँकेच लोन सु दा 
काढता येत नाह  लोकांनी अशा पर थतीत बांधकाम केलेले आहे. या लोकांनी बांधकाम 
केलेले आहे यांचेवर भीतीचे वातावरण आहे. यांनी कज काढनू , सोनं मोडून बांधकाम केलेले 
आहे ते घर आपण पाडणार आहोत. आप या नोट सा आ या यावेळेला मा या भागातील एका 
माणसाला अटॅक आला यांनी गावाकडचं सगळ मोडून या ठकाणी दोन मजले घर बांधल आ ण 
या या मुलाचे ल न दोन दवसावर आले आ ण यांना नोट स आलेली बघीतलीतर याला 

अटॅक येवून तो खाली कोसळला. अशावेळेस यांची जी काह  झीज झाली ती आपण भ न 
देणार आहेत का? आपण पदिनिमती करणार आहोत ती सु दा घर पाड यासाठ . आप या 
महापािलकेत जे चालले आहे ती जनतेची फसवणूक चालली आहे. जनतेपुढे आलेले हे संकट 
आहे याचे िनवारण कसे करणार. गोरगर बांची घरे वाचली पाह जेत. शा तीकर सवसामा य 
नागर क भरणार नाह त. या यावर तोडगा काढावा.  
 
मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, अित मण वभागासाठ  पदिनिमतीचा वषय 
घेतलेला आहे आ ण शा तीकर हा पण वषय आहे. नागर कांकडून चारपट वसूली क न या 
लोकांचे पगार कराल. ह  पदिनिमती र  करावी आ ण शा तीकर सु दा र  करावा. मा या 
भागाम ये रेडझोन  आहे तेथील बांधकाम अनािधकृत ठरवलेली आहेत. आता शा तीकराचा 

बोजा सामा य नागर कांवर टाकलेला आहे तो अ यायकारक आहे. तर  शा तीकर र  करावा  
यांना आपण मुलभूत सु वधा देत नाह त. शा तीकर भर यासाठ  लोकांना कज काढावे 

लागणार आहे हणजे सामा य नागर क याम ये भरडला जाणार आहे तर  मा.महापौरांनी 
याम ये ल  घालून हा शा तीकर र  करावा.  
 
मा.संपत पवार-  मा.महापौर साहेब, आमचा भाग पुण ािधकरणाम ये येतो तीकडून 
ाधीकरणा या नोट सा येतात इकडून शा तीकरा या नोट सा येतात. वदभात शेतकर  

आ मह या करतात आता येथे शा तीकरामुळ आ महा या होतील तर  हा शा तीकर माफ 
करावा. 
 
मा.आ नी मराठे - मा.महापौर साहेब, शा तीकराचे काय करणार हणून लोक आम या 
ऑफ सम ये येवून आ हांला वचारतात.  आ ह  सु दा यांना ठोस असे उ र देवू शकत 
नाह त. यावर िनणय यव थीत व ठाम हावा व शा तीकर र  करणेत यावा.  या लोकांचे 
घर िनयमीत होणार का ? इतर महापािलकेम ये शा तीकर आहे असे ऐकलेले नाह  मग हा 
फ  पंपर  िचंचवड महापािलकेम येच आहे का ? याचाह  वचार केला पा हजे आ ण हा 
शा तीकर र  करावा.  
मा.राहल जाधवू - मा.महापौर साहेब,आज जो शा तीकराचा वषय आहे, अनािधकृत बांधकामाचा 
वषय आहे. सगळेजण बोलले आहेत, आम यासार या सद यांवर अ याय झालेला आहे. आज 
समा व  गावचा वषय घेतला तर या महापालीकेम ये १९९७ ला १८ गावाचा समावेश केलेला 
होता आ ण १९८९ या घराला नोट स देता कसला हा भ गळ कारभार आहे.   आयु  साहेब 
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आपण िमट ंग लावताना सव सद यांना बोलवाव.े पाणीपुरवठयाची िमट ंग असू दया, 
थाप यची िमट ंग असू दया, कंवा शा तीकराची असू दया, करसंकलनची असू दया आपले 

पाणीपुरवठयाचे लोक मीटर सु दा पाहत नाह त दोन दोन लाख बील देतात. पेनाने बील दलेले 
आहे. जाधववाड चा प नास नंबरचा पा याचा मीटर पेनाने िलहन दलेला आहे याला ू
आजपयत बील येत होत १८० ते २०० पये याच आज बील आलेल आहे ४४७० पये कसला 
हा कारभार आहे. आज शा तीकराचा वषय आहे कती शा तीकर घेता. १८ गावांचा समावेश 
के यानंतर यां याकडून कर पाने जेवढे पैसे जमा केले तेवढा या गावावर खच सु दा केलेला 
नसेल. समा व  गावाम ये  काय काय केले याचा खुलासा करावा. थाप य वभागाने खुलासा 
करावा पाणीपुरवठा वभागाने खुलासा करावा क  आजपयत कुठे कुठे पाणी पुर वले.  आहे का 
आ हांला खेळाचे मैदान, आहे का आ हांला हॉ पटल, आहे का आ हांला गाडन. या ठकाणी 
यायच आ ण कु यासारख भंूकून िनघून जायचं. नगरसेवक झा यापासून पा याचा ॉ लेम, 
अनिधकृत बांधकामाचा ॉ लेम करकोळ वषयतर बाजूलाच आहेत, शा तीकराचा वषय आहे 
मी वनंती करतो क  समा व  गावातील शा तीकराबाबत सव सद यांना सांगतो, लोक ितनीधी 
हणून आपण सवानी सांगावे हा शा तीकर भ  नका, काय फाशी देणार का ह  महापािलका, 

आ ह  शा तीकर भरणार नाह त. जनतेला अगोदरच अनािधकृत बांधकामामुळे नको नको 
झालेले आहे आ ण आपण या यावर शा तीकर मागतो आहोत. महापौर साहेब, मी एक 
उदाहरण देतो मा याकडे एक सी ससीटर र ा होती.  माच मह ना आला क  हे ॅफ कवाले 
आम या गाडया पकडून चौक ला यायचे आ ण पैसे जमा करायचे आ ह  यांना वचारल का 
बरं तु ह  असं करता, तर ते हणाले माच मह ना आला क  आ हांला टागट करायचे असते. 
कोटाने िनणय दला महानगरपािलकेला आ ण तु ह  आम यावर का अ याय करता. तसे हे ९० 
दवसाचे टागट कोटाने दले आहे का ?  १९८९ या गावाला नोट सा देता ह  गाव १९९७ ला 
समा व  केलेली आहेत. आमच काह  चुकत आहे का. पंपर  िचंचवड शहराम ये जो शा तीकर 
लादलेला आहे तो र  करावा व अनािधकृत बांधकामांना या नोट सा देतात याची पुण 
चौकशी क न नोट सा ा यात. ध यवाद. 
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, जो शा तीकराचा वषय चालू आहे तो आपण २००० 
पुव याह  घरांना देतो.  मनपाम ये १९९७ साली आम या गावांचा समावेश  झालेला आहे. व 
१९८९ सालची घर आहेत. पुव  ह  घर आजोबांनी, पंजोबानी बांधली यावेळेला हा एन.ए. 
न हता. काह  न हते. थाप य वभागाने सवाना नोट स ायचे चालू केलेले आहे. सगळ  लोक 
धा तावलेली आहेत. आ ह  पुव पासून तेथे राहतो.  यांनी जूनं कुठले रेकॉड काढले हे माह त 
नाह  आ ह  रेकॉड मागीतलेतर आ हांला िमळत नाह . माझी वनंती आहे क  जू या 
बांधकामाची वगवार  केली पाह जे व हे नोट स देणं वर त बंद करावे.  
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मला वचारावयाचे आहे क  आपण हा ठराव 
ठेवलेला आहे आप याला कोटाचे डायरे शन काय आहेत ते कृपया आपण वाचून दाखवावेत. 
गे या वेळेस कोटाचे डायरे शन वेगळे होते. कोटाने वचारलेले न हते क  तुम या कडे 
अित मण कती आहेत हणून. आप याकड ल वक ल असे आहेत क  यांना इं जी 
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वाच यासाठ  येत नाह . कोटाचे डायरे शन असे होते क , तुम याकड या अित मणाबाबत 
काय िनणय घेणार आहेत, कसे करणार आहेत असे वचारले असताना आपण याद च कोटाला 
देवून टाकलेली आहे. यामुळे ख-या अथाने अनिधकृत बांधकामाचा  वेठ स गेलेला आहे.  
आप याला कोटाचे डायरे शन कुठ या कारचे आहेत ते इं जीमधील असतील कंवा मराठ त 
असतील ते वाचून दाखवावे नंतर ठरावावर वचार क . कायदा काय आहे ते वाचावे. १५० लोक 
भरणार आहेत यां या पगारासाठ  ो ह जन केलेले आहे का ? उदया एलबीट  बंद होणार आहे 
यामुळे आहे याच लोकांचा पगार होण मु क ल होईल व या लोकांना पगार दे यासाठ  पैसे 

राहणार नाह त.  
 
मा. वनया तापक र – मा.महापौर साहेब, या वषया या अनुषंगाने चचा चाललेली आहे. 
आम याकडे ामपंचायती या काळामधील घरे आहेत या घराना आपण कसे काय अनिधकृत 
ठर वता हे आयु ांनी सांगावे. १७ वष झालेले आहे आपण समा व  गावाम ये मुलभूत सु वधा 
देवू शकत नाह त. यांचेकडून शा तीकरच कायतर साधा कर सु दा महापािलकेनी घेवू नये 
असे वाटते. आ खी गावची गाव उ दव त करायला िनघालेला आहात लोक धा तावलेली 
आहेत. या शा तीकराने व अनिधकृत बांधकामाने सव लोकांना सळो क  पळो क न सोडलेले 
आहे. आ हांला असे वाटायला लागलेले आहे क  आ ह  मुघलां या काळात जगतोत क  काय? 
महानगरिलका न हेतर ामपंचायतच बर  होती असे आ हांला आ ण आम या गावातील 
नागर कांना वाटू लागलेले आहे. शा तीकरावर व अनिधकृत बांधकामावर िनणय यावा नाह तर 
नागर कां या वतीने मंञालयावर मोचा ने यास आ ह  मागे पुढे पाहणार नाह त. ामीण 
भागावर फारच अ याय झालेला आहे आपण मुलभूत सु वधा सु दा नागर कांना देवू शकत 
नाह ततर शा तीकर कसा लावता. समा व  गाव या वतीने वनंती आहे क  शा तीकरा या 
बाबतीत लवकर िनणय झाला नाह तर आपण सवानी मंुबईला मोचा घेवून जाऊ व या ठकाणी 
आंदोलन कर यास हरकत नाह  असे वाटते. 
 
मा.आयु  – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. मा.शमीम पठाण यांनी  वचारलेला आहे 
याबाबत सांगतो  एकूण १५५ पदाची िनिमती करायची आहे. याम ये कायकार  अिभयंता २, 

उपअिभयंता १९,  किन  अिभयंता ६२, बीट िनर क/ थाप य अिभयांिञक  सहा. ७२ असे 
पद आहेत. मा.धुमाळ साहेबानी  वचारलेला आहे कोटाचे डायरे शन काय आहेत ते मी 
पु हा आप याला देतो. (मा.उ च यायालयाने दले या इं जी डायरे शनचे वाचन केले) तीन 
मह यात रा यशासनाने यावर िनणय यावा असे डायरे शन दलेले आहेत. 
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ -  मा.महापौर साहेब, दोन मह ने थांबावे आता पावसाळा आलेला आहे 
लोकां या घराम ये लहान लहान मुलं आहेत यांना आपण बेघर करणार का ? दोन मह यानी 
कोटात अपील करावे क  असा असा आ ह  जी.बी.म ये ठराव करणार आहोत. आपण 
कायदया या चौकट त जावून काम करावे. कोटाकडून दोन मह ने चार मह ने मुदत वाढवून 
यावी. कोटाने कायदा केलेला आहे तो गोरगर ब जनते या ह तासाठ  केलेला आहे. याम ये 

सॉलीसीटर नेमून मा. यायालयाला सांगावे.  कायदयात पळवाटा आहेत. सॉलीसीटर नेमावे काम 
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होईल यासाठ  पैसे खच करा. शा तीकरा या बाबतीत मा.महापौर साहेब आपण आड च वष 
चांगले काम केलेले आहे. जाता जाता जनते या  हतासाठ  हे काम करावे. १०० पये टॅ स 
असेलतर याने ३०० पये भरायचे हा कुठला जजीयाकर आहे. मुघलासंारखे कर लावलेले 
आहेत तसा ठराव क न महारा  शासनाला कळवावे. हे नागर क शा तीकर भ  शकत नाह त, 
शा तीकर भर यासाठ  नागर क तयार नाह त. आपण केलेला ठराव ते फेटाळतात आ ण यांनी 
केले या ठरावावर आपण उ र देवू शकत नाह त का. आप याला तो जनतेन अिधकार दलेला 
आहे हा ठराव फेटाळून लावावा. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ह  आप याला 
सांगीतलेल आहे आपण शांत राहन बु द चातुयान काम कराव कारण येथे धुत मंडळ  आहेतू . 
ब डरला हाताशी ध न वा टेल ते करायला लावतील चांगले काम कर यासाठ  आ ह  तूम या 
पाठ शी आहोत एवढेच सांगतो. जयह द, जय महारा .  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर या दवशी कोटाने हा िनणय 
दला. ीमती जय ी डांगे केसम ये मी एका दसु-या कामासाठ  हायकोटात होते. या दवशी 
खरेतर या केसचा व या संदभाचा काह  अथाअथ  संबंध नसताना सु ा आम यात या एका 
सद यांने पट शनर यांना सांिगतले व यांनी पट शन दाखल केले, या मागचा कता कर वता 
कोण आहे हे आ या शहराला मा हत आहे. यांनी पट शन दाखल के या खरेतर यांचे 
याब ल मनापासून अिभनंदन. कारण माझा चुक या कामाला कधीच पा ठंबा नाह . या या 

पा ठशी कोण होते ते मा  संपूण शहराला मा हत आहे. अनिधकृत बांधकामे आजची झालेली 
नाह त. हणून आज आंदोलन केले हणजे उ ा लगेच  सुटला असेह  नाह . हळद पीली 
हणून कोणी गोरे होत नाह . हणून तु हाला नावे ठेवून आ ह  वतःची पाठ थोपटून घेऊ 

इ छत नाह . अनिधकृत बांधकामे िन तपणे अिधका-यां या आिशवादामुळे झाली आहेत. 
बांधकामात असले या जाचक अट ंमुळे जी अनिधकृत बांधकामे झाली आहेत. जे जे ब डर 
नगरसेवक हणून आज पद भोगत आहेत. यातले ब डर नगरसेवक आहेत. यांचे बांधकाम 
अनिधकृत आहे असे कळालेतर यांचे बांधकाम आपण अिधकृत केले. ४०,००० वे.फूटाचे 
बांधकाम अिधकृत केले. मा. ीकर परदेशी यांना इथे नावे ठेवली जातात. यां याकडूनच 
वतःची बांधकामे कायम क न घेतली. वेळ पडली तर मी पुढ ल महापािलका सभेम ये शंभर 

ट के कागदप े घेऊन बोलणार आहे. रा य शासनात काँ ेस व रा वाद  काँ ेसचे सरकार आहे. 
सुपातले ते आंदणात, आ ण आंदणातल जा यात दळायचं. सुपात यांना पण मा हती पाह जे 
आप याला कधीतर  जा यात जायचेच आहे. नाटक कती दवस करणार आहोत. येक वेळ  
अिधवेशन आले क  हा  सुटेल सुटेल हणून गेली साडेचार वष वाट पा हलेली आहे. आ ह  
सु ा या नाटकांना कंटाळलेलो आहोत. आ ह  सु ा कुठेतर  जातो. अनिधकृत बांधकामे 
जिमनदो त क न देणार नाह . इकडे दररोज अनिधकृत बांधकामे जिमनदो त होतात. हा काह  
आप या अख यार तला वषय नाह . शासना या अख यार तला वषय आहे. शासनाने वषय 
सोडवला पाह जे. िन तपणे शासनाची जबाबदार  आहे. ते आप या जबाबदार पासून पळत 
आहेत. जानेवार  २००८ नंतर झाले या बांधकामांना आपण तीन पट शा तीकर लावला आहे. 
आयु  साहेब, हा शा तीकर लावताना आपण मूळ र कम व या यावर ल टॅ स यायला 
आप याला बंद  आहे का. बँकेची मंजूर  असेल, तुमची थकबाक  असेल तर यातील मूळ मु ल 
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व याज दो ह  घेतात. गावातले असेलतर मूळ मु ल वसूल करतो. यासाठ  लोकांची ना नाह . 
परंतू आपण काय करतो. तु ह  सांगता प हली शा ती भरा. परंतू शा ती लावली कशी. 
आप याला काह  अिधकार आहेत. या ठकाणी मा याकडे बील आहे. प याची टे परर  शेड याला 
.१२,४८७/- शा ती कर लावला आहे. लोड बेअर ंगचे काम आहे. यापुढे गॅलर  होती, याला 

प याची शेड टाकली तर यासाठ  सु ा .१२,४८७/- शा तीकर लावला आहे. याचे 
बायफरकेशन आप या अिधका-यांनी दले आहे. मूळ टॅ स .८५०/- होता. प के बांधकाम 
केलेतर समजू शकतो. पण टे परर  शेड तो काढन टाकू शकतोू . पण तु ह  सांिगतले होते. 
महापािलका जनते या सेवेसाठ  नसून सावकार  धंदा चालू केला आहे. तुम या सावकार  पाशात 
आमची सु ा भरड करताय. आपण सगळे मूळ टॅ स यायला हरकत नाह . सगळ  टॅ स बले 
पाह लीतर ल ात येईल क , मूळ टॅ स, अनिधकृत बांधकाम केले असेलतर ते व यावर ल 
शा ती सरसकट बेर ज क न लोकांना टॅ स पाठवला आहे. खरेतर यात आपण मूळ टॅ स व 
शा ती कर असे दोन वेगवेगळे कॉलम केले पाह जेत. खाली मा  बेर ज एकच केली आहे. माझे 
घर २००८ आधीचे घर असेल, या वषापासून बांधकाम असेल तर या वषापासूनचा टॅ स 
लावला आहे. आप याकडून अ यंत जुलमी कारभार चालू आहे. महापािलकेची िमळकत कर 
वसूली ६० ट यांपे ा कमी आहे. आतातर यापे ा जा त खाली येणार आहे. या ६० ट यांत 
आपण लोकांना सूट दली व सांिगतले, मूळ टॅ स भरा. शासन शा ती कराचा िनणय खरोखर 
घेणार असेल तर येणा-या िनणयाची वाट बघा. याम ये खरेतर आपलीच भूिमका सग यांत 
मह वाची आहे. यापूव  काह  नवीन गावांसाठ  असाच ठराव पाठवला होता व आपण शा ती 
माफ सु ा केली होती. तसेच जु या गावांसंदभात सु ा केले पाह जे. ४० ट के लोक मोठ मोठे 
धड आहेत. यां या घर  जाऊन तपासणी केली का. ितथे टेप टाकला का. सवसामा य घरांत 
टेप टाकून, मोजणी क न ह  न द केली आहे. बा कनीला केवळ ील लावली तर या 
बा कनीला तु ह  अनिधकृत घो षत करताय. कशाला अनिधकृत घो षत करायच.े चोर  होऊ 
नये हणून ील टाकतात. घरात काह  वाईट कार घडू नये, लहान मुलां या संर णासाठ  
ील लावावी लागते. तु हाला याचे काह  देणे घेणे नाह . सग यांनाच शा ती करा या बेरजा 

करायला लागलात तर आपले सु ा डोके च ावेल. आपण यात शासक य सेवा शु क लावले, 
सामा य कर, वृ  कर लावला. र ता कर, िश ण कर व अनिधकृत बांधकाम शा ती आहे. 
सगळे कर लावून रेड रेकनर या तीनपट सरसकट मोजतो. ए ककडे बीआरट  धाव यासाठ  
फूटपाथची जागा कमी करतोय. दसर कडे र ता कर लावतोयु . आ ह  र ता कर देत असू तर 
तु ह  फूटपाथ कमी करता कामा नये. आपली दट पी भूिमका ु आहे. दो ह चा लाभ यायचा 
हणताय मग हा कर कमी झाला पाह जे, असे चालणार नाह . मी येक भागा या 

िमट ंगला याव न जोरजोरात ओरडत असते. ेनेज लाईन तंुबले या असतात. एकच ठेकेदार 
संपूण शहरभर काम करतो. मल वाह सु वधा कर ५ ट के घेतो. मग ेनेज लाईन व छ 
होत नाह त. याची बेर ज क न शा ती करात याचे तीन पट मोजलेले आहेत. मा.महापौर 
साहेब, खरेतर याचा कोणताह  पॉिलट कल इ यू न करता आपण शासनाकडे कळवले पा हजे, 
आ ह  हा शा ती कर भरणार नाह , एवढ च वनंती करत.े आयु  साहेब, आपण शासनाला 
सूचना ा. केवळ मूळ टॅ स भ न या. बील भरले नाह तर पुढ ल वष  या बीलावर सु ा 
याज लावू नये. ह  वसूली दवस दवस न परवडणार  आहे. कंप या बंद होत आहेत. शहराचा 



40 
 
सहानुभूितपूवक वचार करा. मा.महापौर साहेब, आ ह  शा ती कर भरणारच नाह , असे आपण 
या ठकाणी जाह र करा.   
 

मा. वनोद नढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उ च यायालया या िनदशानुसार 
अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई कर यासाठ  यं णा उभी कर यासाठ  हा वषय आला आहे. गेले 
दोन अड च वषापासून अनिधकृत बांधकाम असेल, कंवा शा ती कर असेल याच े भूत सामा य 
माणूस असेल, राजक य य  असेल, शासन असेल सग यां याच मानगुट वर बसलेले आहे. 
मा या मते तर  संपूण राजकारण इथ ेहोते आहे. कारण रा यात काँ ेस व रा वाद  काँ ेस यांची 
स ा आहे. कोणतीह  राजक य य  असेल, कंवा कुठलीह  सामा य य  असेल कोण याह  
य च ेघर पाडावे असे वाटत नाह . िन तपणे मु यमं ी कंवा उपमु यमं ी असतील, ते शासन 
तरावर सामा य माणसाला दलासा दे यासाठ  य  करत आहेत. मा.मु यमं यांनी यासाठ  

तीन वेळा सिमती देखील नेमली होती. हा जो िनणय झालेला आहे तो कोटा या आदेशानुसार ह  
सव कारवाई चालू आहे. मंुबई इथ े कॅ पाकोला सोसायट वर उ च यायालया या िनदशांनुसार 
कारवाई कर यात आली आहे. ितथे िशवसेनेची स ा आहे. असे असताना केवळ काँ ेस व 
रा वाद लाच यासाठ  जबाबदार ठरवणे िन तच चुक च े आहे. रा य सरकार िन तपणे 
याबाबतीत  सोडव यासाठ  सकारा मक पाऊल उचलते आहे. किमट  नेमली आहे यात आयु  
साहेब आपण देखील आहात. खरेतर शहरातील मह वा या या ासंदभात आपण िनयोजन करावे 
अशी आशा य  करतो. शा ती कराबाबतीत सामा य य  दसते. परंतू ित या मनात या 
भावना, चल बचल आप याला दसत नाह . शा ती कर कमी कर यासाठ  मा.महापौरांनी मागील 
सभेम ये पठािसन अिधकार  देखील असताना िनदश दले होते क , शा ती कर भरला जाऊ नये. 
तर सु ा यानंतर जबरद तीने नागर कांकडून शा ती कर वसूल केला जातो आहे. मा.महापौर 
साहेब, माझी वनंती आहे, जोपयत शासनाच ेिनदश नाह त, तोपयत शा तीकर वसुल केला जाऊ 
नय.े आयु  साहेब, आपण जी यं णा िनमाण करताय, या या मा यमातून महापािलकेला ५ ते 
६ कोट  पये पगारापोट  कामगारांना ावे लागणार आहेत. यापूव  अनिधकृत बांधकामे खूप होती, 
यावेळ  बीट िनर क होते, ते असताना सु ा मो या माणात अनिधकृत बांधकामे झाली. 

सवसामा य नागर कांना अिधका-यांचा वरदह त अस यामुळे लोकांनी मो या माणात घरे 
बांधली. िन तपणे हा मोठा  आहे. रा य शासन यावर लवकरत िनणय घेईल परंतू शासन 
िनणय घेत नाह , तोपयत अनिधकृत बांधकामांबाबतीत कारवाई क  नये.      
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा शहरातील जवंत  आहे. आ ा 
मला एक एसएमएस आला आहे क , एमपीसी यूजचा क , िशवसेनेने शा तीकराबाबत आंदोलन 
केलेले आहे. परंतू हा  कोण याह  प ाचा  नाह . शहरासाठ  भांडणारे आ ह  सगळे आहोत. 
केवळ एक प  भांडत नाह . हा  येका या वॉडात आहे, येका या प रसरात आहे. यामुळे 
कोणी े ड ट यायच,े न यायच ेराह ला हा . आज या तारखेला रा यातील सरकार याबाबतीत 
कृित मक भूिमका घेतेय. िनणय जाह र केलेला आहे. मंुबई या आयु ांना व अ य आयु ांना या 
सिमतीत घेतले आहे. हा  िनकाली लागावा हणून. वा त वक पाहता शा ती कर व अनिधकृत 
बांधकाम हे दोन वेगवेगळे मु े आहेत. शा ती कर हा शंभर ट के शासना या अख यार तील 
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वषय आहे. शासन यो य तो िनणय घेऊ शकेल असा आहे. या वषयाबाबत रा वाद  काँ ेस ती  
आहेत. िशवसेना सु ा ती  आहे. याचा आ हाला सु ा आनंद होतो. हा वलंत  आहे. एक पट 
ऐवजी दोन पट त बंद करा. एकूण ३ पट कर एक व उरलेला दंड दोन पट झाला. दनांक ३ 
जानेवार  २००८ पासून २००८ नंतर झाले या बांधकामांना शा ती कर लागू केला गेला. सांगवी 
प रसरात अशी प र थीती आहे. ामपंचायत काळातील काह  बांधकामांना नोट सा द या गे या 
आहेत. आप याकडे न द  आहेत. लेखाजोखा आहे. आ ह  मोघम बोलत नाह . जर २००८ पूव ची 
बांधकामे दसत असतील, या पूव  झालेली आहेत ते िस  होत असतील तर नोट स देणे अ यंत 
चुक च ेकाम झाले आहे. येका या वॉडातील, भागातील कर संकलन वभागीय कायालयातून 
बिघतले तर येक नगरसेवका या ल ात येईल क , २००८ पूव या बांधकामांना या नोट सा 
द या आहेत हे शंभर ट के चुक च े आहे. शासनाने धडधड त तार ख दलेली आहे. 
द.०३/०१/२००८ पूव ची कौला  घरे असतील, प याची घरे असतील, टप-या अस ू ात, 
कोण याह  कारच ेबांधकाम असू दे, या बांधकामांना पुरावे असतील तर आप या करसंकलन 
वभागाकडून कंवा थाप य वभागाकडून या बांधकामांना कोण याह  कारे अनिधकृत बांधकाम 
हणून मोजता येणार नाह . आज शहरात काय प र थती आहे. ठक ठकाणी शा ती कर भरावा 

लागतो आहे. जून, जुलैम ये या ाला चड वाचा फुटते. करसंकलन कायालयासमोर लोक कसे 
रांगा लावून टॅ स भरतात हे सगळे जग बघतेय. आज हा जो महापािलकेचा वकास केला आहे, तो 
जनते या पैशांवर केला आहे. शासनाला याची अपे ा असेल क , कोण याह  प र थतीत हा 
शा ती कर र  कर यासाठ  अशी उपाययोजना करणारच आहोत. परंतू अशा प तीने थािनक 
शासनाने आप या महापािलकेने या- या नगरपािलकांनी, महापािलकांनी जी कटऑफ डेट 

शासनाने दलेली आहे. तुम याकडे जमा झालेला कर .१००/- जमा झाला असेलतर केवळ ५० 
ट के यांनी दले या मुदतीतील असेल, ५० ट के पूव य़ा बांधकामांचा आहे तर तो आपण 
चुक या प तीने घेऊ नये. सव उप थत माननीय प कार बंध ू भिगनींना वनंती आहे क , 

येक जण नागर कां या या वलंत ावर भांडतोय. केवळ िशवसेना, भा.ज.पा. मुळे होणार 
आहे अशा कारेच वातावरण शहरात तयार होते आहे.  अस ेनाह तर यासाठ  आ ह  सु ा य  
करतच आहोत. या ाला वाचा फुटली आहे. याचा िनणय आप यापयत ये यासाठ  आप या 
नेतृ वाखाली शहरातील मु यां या नेतृ वाखाली शासनाकडे जाऊन यो य तो िनणय घेऊ व 
शहरवािसयांना दलासा देऊ.    
 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, २००८ नंतरची बांधकामे, अनिधकृत 
बांधकामांवर शा ती कर, मुळात हा जो कर आहे, याबाबत बोलत असताना शासनामाफत िनणय 
सभागृहात आला होता. यावेळ  सभागृहाने हा वषय फेटाळून लावला होता. फेटाळून लावला 
असताना सु ा शासनाने खरेतर जबरद तीने लागू केला आहे. जसे अनिधकृत बांधकाम हे 
बेकायदेशीर आहे असे हणतो. तसा हा शा तीकर इिलगल आहे. मग २००८ आधी जी अनिधकृत 
बांधकामे लोकांनी केलीत यांना हा कर का नाह . रे ो पे ट ह लावता येत नाह  हणून 
ॉ पे ट ह लावला. लोकांना नोट सा द या. २०१० ला लोकांना कर वसूल कर यासाठ  शा ती 

कर लागू केला. सवानी यां या भाषणात यथा य  केली आहे. काह ंची सूचना असणार आहे. 
सवानी सांिगतले. मी वतः रा वाद  प ा या वतीने सव गटने यांना वनंती आहे, कोणीह  शा ती 
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कर भ  नये अस ेनागर कांना आवाहन करा. काय कायदेशीर हायच ेअसेल ते कायदेशीर होऊ ा. 
आप या प ा या वतीने सव गटने यांना नागर कांनी सूिचत करावे, बेकायदेशीर बांधकामे क  
नयेत व शा ती कर सु ा भ  नये. कोणताह  गु हा असलातर  याला  िश ा एकच असते. गु हा 
कधीह  उघडक स आला मग तो १० वषानी उघडक स आलातर  याला िश ा एकच असते. मग 
२००८ पूव  यांनी अनिधकृत बांधकाम केले, यांना काह च िश ा नाह . २००८ नंतर बांधकाम 
केले यांना शा ती कर लागू आहे, हा िनणयच मुळात चुक चा आहे. शासन यात असेल, जाचक 
अट  अस यातर  यावर अनेक वेळा ऊहापोह झाला आहे. आपण या सिमतीत आहात हणून 
सांगू इ छतो, पंपर  िचंचवड महापािलकेचा ओ हरऑल डेट पाह लीतर ह  खूप त ण महापािलका 
आहे. ामपंचायती नंतर नगरपािलका झाली. नगरपािलका झा यानंतर लगेच महानगरपािलका 
झाली. यावेळ  यांनी लोकांना दले या परवान या, यानुसार तशी घरे बांधली. मग या घरांना 
बेकायदेशीर हणू शकतो का. अस े हण ूशकत नाह . सी.एम. यां या समोर रा वाद चा यात 
भाग आहे दोघे िमळून सरकार चालवत आहेत. सरकार िनणय घे यात असमथ ठरते आहे. हे सु ा 
आ ह  मा य करतो. परंतू यांना िनणय यावाच लागणार आहे. नाह तर याचा प रणाम सु ा 
यांना भोगावा लागणार आहे. आ ा जसा मा.आर.एस.कुमार, मा.द ा साने यांनी उ लेख केला. 

यात वेगवेगळ  कारणे आहेत. जर मंुबई शहरात ४/५ एफ.एस.आय देतो, बगलोरला ३ 
एफ.एस.आय. आहे, है ाबादम ये ५ एफ.एस.आय देतो, हाडा या कमम ये अड च 
एफ.एस.आय देतो. असे असताना कुठेतर  यायला पाह जे. मा.मु यमं ी हणतात, 
उ हासनगर या धत वर मला करायच ेनाह . संपूण रा याचा वचार क न करायच ेआहे. मग जे 
काह  करायच े आहे, तो एफ.एस.आय बाबतीत िनणय झाला पाह जे. मा.अ जतदादा पवार व 
मा.मु यमं ी इथे आले होते, ते हा हणाले, एक म ह यात िनणय देऊ. यांना वारंवार सांगतोय. 
अजूनह  यावर िनणय केलेला नाह . ह  आमची सवाची, स ाधा-यांची सु ा नाच क  आहे. िनणय 
घेत नाह त. आयु ांसमोर बोलून बोलून तर सु ा आयु  साहेबांकडे सो युशन नाह . जोपयत 
रा य शासन यावर िनणय घेत नाह . तु हाला िनणय घेणे गरजेच े आहे. आ ा वषय 
आप यासमोर आलेला आहे. वषय करायचा नसेल तर आपण नाह  हणावे. करायचा असेल तर 
आपण हो हणू या. िनणय यावा लागेल. कोटाने डाय़रे श स द या हो या. ऑलरेड  २ म हने 
पूण होतील. जी.बी. तहकूब होते. आज िनणय या. आ हाला मंजूर नाह . आ हाला करायचे 
नाह . आपण घेतलेला िनणय शासनाला कळवू या. किमटमट आहे. कोटाचा अवमान होऊ नये. 
काय ाचा अवमान करायचा नाह . आ हाला हा वषय मा य नाह . आ हाला करायचा नाह . याची 
आिथक बोजा कोण सांभाळणार आहे. पुढे एल.बी.ट . राहणार का नाह . अस ेअनेक  आम या 
समोर आहेत. आमची धारणा आहे. मा.महापौर साहेब, प ह यांदा रा य शासनाने पूव या 
अनिधकृत घरांचा िनणय यावा. शा तीकर र  करावा. नाह तर तोपयत अ य कोणताह  वषय 
आणू नये असे प  आदेश ावेत. एकदा िनणय झा यावर संर ण िमळाले तर  कोण याह  
प ाला वाटत नाह , बेकायदेशीर बांधकामे इथून पुढे हावीत. झालीत ती रे युरलाईज हायला 
पाह जेत. संर ण िमळाले पाह जे. शंभर ट के शा ती कर र  झाला पाह जे. सभागृहाला वाटते, 
मनसे असेल, िशवसेना असेल, रा वाद  प  असेल सव प ांची मूळ मागणी आहे. अस ेअसताना 
रा य शासन िनणय घेत असताना चुक चा िनणय घेतला आहे हेह  मा य करतो. शा तीकर भ  
नय.े लोक मूळ टॅ स देतात, तो मूळ टॅ स तु ह  घेत नाह  यामुळे यावर सु ा याज चालू होते 
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आहे. आप या ठरावासंदभात चचा होते आहे. आ ह  य  करतोय. मूळ टॅ स आपण यावा 
अशी सभागृहा या वतीने वनंती करतो. आ ह  या भावना य  के यात, याचे िमिनटस ्क न 
शासनाकडे पाठवावेत. सव प ांनी िमळून ठरवले आहे, कोण याह  प र थतीत शा ती कर 
भरणार नाह . शासनाने िनणय यावा. तशा कारच ेआदेश ावेत अशी वनंती करतो. आयु  
साहेब, आप याला सु ा वनंती आहे, हा िनणय होईल ते हा होईल. या सव गो ी ल ात 
या यात. ब ड ंग परिमशन घेत असताना एन.ए. कर यासाठ  कती पैसा लागतो, संपूण मोजणी 

कर यासाठ  कती पैसे भरावे लागतात. आप याला माह त आहे. अशा अनंत अडचणींम ये 
लोकांनी वतः वकत घेतले या जागेवर घर बांधले आहे ते बेघर होऊ नये. जे गर ब लोक आहेत. 
बाहेर देशातून आलेले आहेत. पोट भर यासाठ  इथ ेआले आहेत. शहरे झोपडप ट वरह त हावीत 
अशी क  शासनाची पॉिलसी आहे. आप या महापािलके या वतीने लममधील लोकांना प क  घरे 
देत असताना क ाने बांधलेली प क  घरे तोडू नयेत. आपण या किमट त असताना िनणय कसा 
लवकर होईल असा आपण य  करावा. आज सु ा काह  ठकाणी शहरात अनिधकृत बांधकामांना 
सु वात झाली आहे. कृपया ती सु ा तु ह  ताबडतोब थांबवावीत. नाह तर आ ह  ऐकणार आहोत 
का. हे पाडले, ते पाडले. मागे शहरात जी अनिधकृत बांधकामे झाली ती झालीत. यापुढे होता 
कामा नये. आपण कृपया याची न द यावी.     
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जवळजवळ गेले दोन तास या 
वषयावर, आजच नाह तर गेले क येक महापािलका सभांम ये शा ती कर असू दे, अनिधकृत 
बांधकामाचा वषय अस ूदे, रेड झोन अस ूदे कायम चचा करत आलो आहोत. सग यात मह वाचा 
मु ा यात आमची कोणाचीच चूक नाह . शासना या, कमचा-यां या चूका आहेत. य़ावेळ  
अनिधकृत बांधकामे झाली, इमारत उभी करताना याचे फाऊंडेशन होते, पलस उभी केली 
जातात. प हला लॅब टाकला जातो, यावेळ  कोणा या ल ात येत नाह  का. आ ह  कशासाठ  
जबाबदार आहोत. अनिधकृत बांधकाम दसत असेलतर प ह या लॅब पडतो यावेळ च का पाडत 
नाह त. आजह  अनिधकृत बांधकामे चालू आहेत. हे सगळे करत असताना इथ ेजे बरेच नगरसेवक 
बसलेले आहेत, यांना सग यांना या गो ीला फेस करावे लागते आहे. हणून रेडझोन बाबत 
आ ह  असेच हणतो. आ ह  पंपर  िचंचवड महापािलकेत नवीन गावे समा व  क न घेतली 
यावेळ  डफे स यांना रेड झोन यांना कळाला नाह  का. यावेळ  ह  गावे घेतलीच न हती पाह जे 

होती. पुढे २ वषय गावे समा व  क न घे याबाबतच े आहेत. आ ह  ह  गावे घेणारच नाह  
आहोत. प हली जी गावे घेतली आहेत यांना सु वधा देऊ शकत नाह  मग ह  गावे समा व  क न 
काय करणार आहोत. १९९७ साली जे हा गावे महापािलका ह त समा व  क न घेतली होती, 
यावेळ  िनवडणूक लागली यावेळ  प ह या िनवडणुक त केलेला खच, आजपयत केलेला खच 

याचा वचार करत असताना यावेळ  रेड झोन कुठे गेले होते. आज लोकांना सु वधा ाय या 
नाह त. आ ण यां यावर टॅ स मा  लावायचा. आपण वृ  कर लावतो. आप याकडे वृ ांची काय 
देखभाल होते ते सांगा. आ ह  नगरसेवक वखचाने वृ ारोपण करतो. तु ह  वृ  कर लावत 
असलातर याचे मेटेन स कती संुदर प तीन ेकेले जाव.े परदेशांत वृ ांच ेमटेन स कसे केले जाते 
हे या लोकांनी ितथे जाऊन आ यानंतर याचे ेझटेशन दले होता का. इथ ेचांगले काह तर  क  
या. मग हा वृ कर कशासाठ  लावता. सगळे कर आहेत. यात एक कर आहे े नेज कर. े नेज 
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तंुबले तर दररोज फोन करावा लागतो. मग आपण अिधका-यांना पगार कशासाठ  ायचा. 
दवसभरात कमीत कमी चार तर  फोन करावे लागतात, आज े नेज चोकअप झालेल ेआहे. आ ह  
फोन लावायचा, मग तो ठेकेदार ितथे जाणार. तो महापािलकेकडून पैसे घेतो व नागर कांकडूनह  
पैसे घेतो. यािशवाय कामच करत नाह . इथे नागर कांची पळवणूक क न, कर सु ा लावणार. 
इथ ेजेवढे लावलेले कर आहेत, ते सगळे कती लावायच ेआ ण कती वसूल करायच ेहा सु ा  
आहे. तुमचा आजचा मूळ वषय आहे. जर  कोटाचा आदेश असला तर  येक नागर क व 
नगरसेवकाच ेमत आहे क , शा ती कर भरणार नाह . अस ेआजच ेमत आहे. तु ह  बुलडोजर 
घेऊन गेलात, सग या नगरसेवकांना माझी वनंती आहे क , ठा यात जसे सगळे नगरसेवक बाहेर 
येतात. तसे तु ह  या, आ ह  तु हाला बघतो. आमच ेनगरसेवक पद एकदा घालवून तर बघा. 
नागर कांसाठ  जगणार नसलो तर आ ह  नगरसेवक होऊन काय फायदा. मूळ वषय अनिधकृत 
बांधकामाचा वषय आ हाला मा य नाह . आ ह  मा यता देणार नाह . तु हाला करायचा असेल 
तर करा. लोकांची घरे पाड यासाठ  आमची चूक नसताना अिधका-यांची चूक असताना एवढा खच 
होऊ दलातर ती घरे पाडताना बघ यासाठ  आज पु हा या अिधका-यांना एवढा पगार ायचा, हे 
खरेतर चुक च ेआहे. एव या लोकांच ेपगार कुठून करणार. कशासाठ  काम करणार तर अनिधकृत 
बांधकामे पाड यासाठ . मा याकडे उपसूचना आहे, यात अजून पदे लागणार आहेत असे िलह लेले 
आहे. परंतू आ हाला हाच वषय करायचा नाह तर उपसूचना कुठून घेणार. हे आ हाला परवडणारे 
नाह . आ हाला हा वषय मा य नाह . जो काह  खुलासा असेल तर तो प  हावा. यांचा पगार 
करायचा तो कशासाठ  करायचा. आ हाला मुळात सु ा मा य नाह . सभागृह सु ा या गो ीसाठ  
सहमत असेल. या ीकोणातून कळवा, आ हाला वषय मा य नाह . या अिधका-यांमुळे घरे 
वाढली आहेत, ते अिधकार  व तु ह  बघून या. आ हाला म ये घेऊ नका. लोकांनी घरे घेऊ नयेत 
अशी प र थीती झाली आहे. सं याकाळ  र यावर झोपड  टाकायची अशी प त चालू होईल. 
सकाळ  उठून लोक कामावर िनघून जातात. अशी प त सु  करायची आहे का ते बघा. काह  
ठकाणी असे सु  झालेल ेआहे. घर बांधायला शहरात ास होणार असेलतर ते न बांधलेले यो य. 
ामपंचायतीतील  सद य आ ण आता न याने िनवडून आलेले सहकार  नगरसेवक यांना वाटते 

आहे, कुठे एवढा खच क न िनवडून आलो. नवीन नगरसेवकांना फ  ास आ ण ासच आहे. 
दसरु  कोणती गो  नाह . पूव या लोकां या काळात काह तर  कामे झालीत. पण यां या 
कार कद त २५ लाखाच ेएकतर  टडर झाले आहे का. आयु  साहेब, तुमची किमटमट होती क , 
आचारसं हता संप यानंतर एक आठव यात टडर काढणार आहोत. कोण याह  अिधका-याला 
याची जबाबदार  कंवा काळजी आहे का. येक वॉडात फ  २५ लाखांच े ४/४ टडर काढले 

आहेत. काम करायच ेनाह . गेली ४ वष शहरात येक नगरसेवकां या वॉडात कोण याह  प तीने 
काम झालेल ेनाह . आ ह  मा  या सग या पापाचे भागीदार हायचे नाह . आयु  साहेब, तु ह  
सरकारला कळवा, जे काह  हायच ेअसेल ते होऊ ा. शा तीकराच ेवेगवेगळे ट पे करा. मूळ टॅ स 
या. शा तीकर वजा होतो, मूळ र कम तशीच राहते, यावर याज दर लावता. नाह तर तुमची 

महापािलका चालणार नाह . सग यांनाच सांगणे आहे क , टॅ स भरला नाह तर महापािलका कशी 
चालणार आहे. शासनाची मंजूर  असलीतर  शासनात हे अस े झाले,तसे झाले, आ ा सकाळ  
आदरणीय अ जतदादांशी या वषयावर चचा झाली. परंतू रा वाद  प ाचा खूप पाठपुरावा चाललेला 
आहे. मा.मु यमं ी हणतात, आज िनणय देऊ, उ ा िनणय देऊ. हणून राग ये याच ेकारण 
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नाह . वेळ आलीतर नागर कानंी र यावर यायची सु ा वेळ येणार आहे. आज या वषयासाठ  
कोणीह  शा तीकर भरायचा नाह  असे ठरले आहे. हा वषय आ हाला मा य नाह  हे सांगते.  
 
मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शा तीकरा या वषया या अनुषंगाने 
सवानी आपआपली मते य  केली आहेत. सग यांचा या वषयाला शंभर ट के वरोध आहे. 
नागर कांना चंड ास होतो आहे. मला एक मु ा हणायचा आहे, आपण शा ती करात मूळ टॅ स 
व शा ती कर अशी नोट स पाठवतोय. आमची आयु  साहेबांना वनंती राह ल क , मूळ टॅ स 
नािगरकांकडून वसूल क न यावा. शा तीकर लावतोय तो बाजूला ठेवावा. शासन िनणयानंतर 
शा ती कर र  झालातर लोकांच े पैसे माफ होतील. यातून िन तपणे माग काढलातर लोकांना 
खूप मो या माणात दलासा िमळेल. शासनाने हा िनणय घेतला आहे. हा िनणय शासन घेत 
असताना हा दंड आधी वसूल करावा असा िनणय नसेल तर  तु ह  यावर खुलासा केलातर  मूळ 
टॅ स प हला जमा केलातर  प ह या वष  जो दंड लाव यात आला, यावेळ  मूळ टॅ स भ न 
घेत यानंतरह  यावर दंड का ठेवला गेला. या वष  अनेक नागर कांनी दंड भरलेला आहे. आ ह  
सग यांना सांगतो, टॅ स भ  नका. टॅ स भरला नाह तर महापािलकेला मूळ टॅ सची र कम 
िमळणार नाह . हणून यावर आयु  साहेबांनी खुलासा केला, लेआऊट काढला तर िन तपणे 
नागर कां या ीने खूप चांगले होईल.    
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कोण याह  प र थतीत आप याला 
कोटाचा अवमान करायचा नाह . कोटाचा मान ठेवत असताना नागर कां या ती  भावना ल ात 
घेता अनिधकृत बांधकाम, शा तीकराचा वषय जोपयत शासन िनणय घेत नाह , तोपयत या 
संबंधी नागर कांचा आदर राखत असताना हा वषय करायचा नाह . यात महापािलकेचे सु ा 
नुकसान होणार आहे. याची तजवीज कशी केली आहे. याचसाठ  सदरचा ठराव हा द र  दाखल 
करणेत यावा.   
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  

मा.महापौर – हा सव नागर कांचा वलंत  आहे. शा ती कर कोणी भ  नये हे मा य केल े
आहे. कोटाचा अवमान होणार नाह  याची काळजी घेतली आहे. हा वषय द र  दाखल करणेत येत 
आहे. अनिधकृत बांधकामांना नोट स देताय, या पूण बंद करा यात. या नोट सा देऊ नयेत. 
नागर कांनी स या शा ती कर भरायचा नाह . मूळ टॅ स आपण भरावा असा आदेश देते. हे सव 
उ ापासून लगेच चालू करावे. आधी दले या नोट सा देणे बंद करा कंवा नागर कांनी नोट स 
यायची नाह . उपाययोजना हणून नोट स देणे बंद करा व शा तीकर र  करा. आयु  यांनी हे 

सव आदेश सव अिधका-यांना ावेत.  
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक - ४८७     वषय मांक - ५ 

 दनांक - ४/७/२०१४       वभाग – मा.आयु  
 
         संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दविन/६/का व/५६/२०१४    

   दनांक - २०/ ०६/ २०१४   
 

वषय मांक ५ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 

 
अनुकूल- ८१     ितकूल- ० 

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

 

मा.महापौर – सवाच ेआभार मानून ह  सभा संप याचे जाह र कर यात येत आहे.       
 

 

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/६१६/२०१४ 
दनांक – २३/०७/२०१४ 

          
        नगरसिचव  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११०१८ 
 

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