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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ५ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.०६.२०१७                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुन-२०१७ ची मा.महापािलका सभा मंगळवार 
द.२०.०६.२०१७ 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.िनतीन (आ पा) ताप काळजे    - महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           - उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
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२०) मा.बारसे यांका वण 

२१) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२२) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा. ॲड. िनतीन ाने र लांडगे 

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३६) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३७) मा.मंगला अशोक कदम 

३८) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

४२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४३) मा.भालेकर वण महादेव 

४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४६) मा.घोलप कमल अिनल 

४७) मा.उ म काश कदळे 
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४८) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५०) मा.यादव मीनल वशाल 

५१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५२) मा. मोद कुटे 

५३) मा.राजू िमसाळ 

५४) मा.बाबर शिमला राज ू

५५) मा.अिमत राज  गावडे 

५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५७) मा.खानोलकर ा महेश 

५८) मा.भ डवे संिगता राज  

५९) मा.मोरे र महादू भ डव े

६०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६१) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६३) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६४) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६५) मा.अपणा िनलेश डोके 

६६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

६९) मा.जय ी वसंत गावडे 

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

७२) मा.सुल णा राजू धर 

७३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७५) मा.कदम िनक ता अजुन 
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७६) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७८) मा.नढे वनोद जयवंत 

७९) मा.पाडाळे िनता वलास 

८०) मा.काळे उषा दलीप 

८१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

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

८४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८६) मा.बारणे माया संतोष 

८७) मा.िनलेश हरामण बारणे 

८८) मा.दशले रेखा राजेश 

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

९१) मा.कामठे तुषार गजानन 

९२) मा.च धे आरती सुरेश 

९३) मा.क पटे सं दप अ ण 

९४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९७) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९९) मा.कुटे िनमला संजय 

१००) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०१) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०३) मा.मंुढे उषा अंकुश 
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१०४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०५) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०९) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११०) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१११) मा.राजापुरे माधवी राज  

११२) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११३) मा.संतोष बबन कांबळे 

११४) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११५) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११६) मा.हषल म छं  ढोरे  

११७) मा.संजय म हारराव वाबळे 

११८) मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 
११९) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२०) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२१) मा.मोरे र ाने र शेडगे 

यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.अ युत हांगे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप- 
नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय- 
आरो य वैदयक य अिधकार , मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल, मा.तुपे, 
मा.दुधेकर, मा.पठाण-सह शहर अिभयंता, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत-सहा.आयु , मा.साळंुके-मु य उदयान 
अिध क, मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता, 
मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
                                 ----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
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१) मे.सॅमटेक लन अँ ड केअर ा.िल. यांनी Automatic  Public toilet adaption   

करणेबाबत शासक य मा यता िमळणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत 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. वलास म डगेर -मा.महापौर साहेब, का मीर मधील राजोर  ज ात ताबारेषेवर पा क तानने 
केले या गोळ बारात शह द झालेला एक जवान, का मीरमधील अनंतनाग ज ात दहशतवाद  
ह यात शह द झालेले ६ पोलीस, धरमशाला येथे खाजगी पयटन बस दर त कोसळुन झाले या 
अपघातात मृ यू पावलेले १० वासी, खडक  येथील संर ण मं ालया या दा गोळा कारखा यात 
झाले या फोटात मृत पावलेले दोन कमचार , तसेच नागपूर येथे उ चदाब वा हनीचा ध का 
लागून मृत पावलेले यांश धर व पीयूष धर यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना दांजली 
अपण करणेत यावी. व ह  सभा दुपार  २.३५ वा.पयत तहकुब करणेत यावी. 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर - दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
              (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली)    
मा.महापौर-आजची सभा गु वार द.२०/०६/२०१७ रोजी दुपार  २.३५ वा. पयत तहकूब  

   करणेत येत आहे. 
                ------                 
 

    (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा. वशेष महापािलका सभा 
कायप का मांक – ५ 

सभावृ ांत 
( द.२०/०६/२०१७ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.०६.२०१७                     वेळ – दुपार  २.३५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/०६/२०१७ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा मंगळवार द.२०.०६.२०१७ रोजी दुपार  २.३५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.   
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे    - महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           - उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
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१८) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२६) मा.ॲड.िनतीन ाने र लांडगे 

२७) मा.सावळे िसमा र वं  

२८) मा.ल ढे न ता योगेश 

२९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३०) मा.लांडे व ांत वलास 

३१) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३२) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३३) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३४) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३५) मा.मंगला अशोक कदम 

३६) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३८) मा.संजय बबन नेवाळे 

३९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४०) मा.भालेकर वण महादेव 

४१) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४२) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४४) मा.घोलप कमल अिनल 

४५) मा.उ म काश कदळे 
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४६) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४८) मा.यादव मीनल वशाल 

४९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५०) मा. मोद कुटे 

५१) मा.राजू िमसाळ 

५२) मा.बाबर शिमला राजू 

५३) मा.अिमत राज  गावडे 

५४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५५) मा.खानोलकर ा महेश 

५६) मा.भ डवे संिगता राज  

५७) मा.मोरे र महादू भ डवे 

५८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५९) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

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

६४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

६७) मा.जय ी वसंत गावडे 

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

७०) मा.सुल णा राजू धर 

७१) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७२) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७३) मा.कदम िनक ता अजुन 
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७४) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७५) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७६) मा.नढे वनोद जयवंत 

७७) मा.पाडाळे िनता वलास 

७८) मा.काळे उषा दलीप 

७९) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

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

८२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८३) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८४) मा.बारणे माया संतोष 

८५) मा.िनलेश हरामण बारणे 

८६) मा.दशले रेखा राजेश 

८७) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८८) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८९) मा.कामठे तुषार गजानन 

९०) मा.च धे आरती सुरेश 

९१) मा.क पटे सं दप अ ण 

९२) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९३) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९४) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९५) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९६) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९७) मा.कुटे िनमला संजय 

९८) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९९) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१००) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०१) मा.मंुढे उषा अंकुश 
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१०२) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०३) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०४) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०५) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०७) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०९) मा.राजापुरे माधवी राज  

११०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१११) मा.संतोष बबन कांबळे 

११२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११४) मा.हषल म छं  ढोरे  

११५) मा.वाबळे संजय म हारराव  

११६) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

११७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११९) मा.मोरे र ाने र शेडगे 

 

यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु ,मा.अ युत हांगे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप- 
नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय- 
आरो य वैदयक य अिधकार , मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल, मा.तुपे, 
मा.दुधेकर, मा.पठाण-सह शहर अिभयंता, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत-सहा.आयु , मा.साळंुके-मु य उदयान 
अिध क, मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता, 
मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
                                 ----------- 
मा.महापौर-उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
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वशेष मा.महापािलका सभा -०१ द.१४/०३/२०१७ व द.२३/०३/२०१७ चा सभावृ ांत  

कायम  करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

                                 ----------- 
िनयु या 

 

वषय मांक-१) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे यांनी मा. वधी सिमती सद य पदाचा  
                  राजीनामा दला अस याने मा. वधी सिमती सद य वाची एक जागा  

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

                  सिम यां या सभा इ.चे सचंालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम  

                  .६९ म ये िनदश के या माणे सदर रका या जागेवर िनयु  करणे. 
 

मा.नगरसिचव – वषय मांक १ महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच ेकलम २० (५) म ये 
तरतूद के या माणे मा. वधी सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला अस याने मा. वधी  
सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने सदर रका या जागेवर िनयु  
करणे. मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व 
देऊन नामिनदशना दारे करणे कर ता सदर कलमा अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये 
गठ त कर यात येणा-या सिम यांम ये महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व 
गटांना खाञीपुवक पुरेसे ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व 
दे याची तरतूद कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर राजीनामा दलेले मा.सद य 
या मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच 

मा यता ा  प ा या/ न दणीकृत प ा या/गटा या/ आघाड या कंवा ं ट या मा.सद यास 
नामिनदिशत करावयाचे आहेत. 
१) मा. िशतल उफ वजय गोरख िशंदे - भारतीय जनता पाट ,  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट चे गटनेते मा.एकनाथ पवार यांनी 
यां या प ाचे १ सद यांचे नांव बंद लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावेत. (बंद 

लखोटा देणेत आला.) 
 मा.महापौर यांनी बंद लखोटा सवासम  उघडला आ ण याम ये असणारे नांव 
ी.बोदडे, सहा.आयु , मा हती व जनसंपक वभाग यांनी सभागृहात वाचून दाख वले ते 

पुढ ल माणे- 
१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव,  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट .  
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ठराव मांक - ३६                         वषय मांक – १ 
दनांक – २०/६/२०१७          वभाग – नगरसिचव  
 

मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे यांनी मा. वधी सिमती सद य पदाचा                    
राजीनामा दला अस याने मा. वधी सिमती सद य वाची एक जागा                    
रकामी झाली अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच ेकलम ३१ अ आ ण पंपर  
िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा 
िनयमांपैक  िनयम .६९ म ये िनदश के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून 
नामिनदशना ारे िनयु  करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सदर रका या जागेवर 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.िचंचवडे सिचन बाजीराव या पािलका 
सद यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना ारे िनयु  कर यात आली अस याचे जाह र करणेत येत आहे.   

 
  

    महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 
(िनयु  मा. वधी सिमती सद यांचा पु पगु छ देवून स मान करणेत आला.) 

----------- 
मा.नगरसिचव – ो रे - मा. वलास हनुमंतराव म डगेर  यांना वचारावयाचे .  

  
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.नगरसिचव, स मा.सभागृह, सव 
अिधकार , प कार बंधू, या म ह यात मी मा या ांचे एक प  आप याला दले होत.े 
मा.महापौर साहेबांनी मा या प ाचा वकार क न माझे  घेतलेत, याब ल मी मा.महापौर 
साहेबांचे आभार मानतो. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने गेले अनेक वषापासून 
अनुदान येसंदभात मी काह   मांडले होते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
थापनेपासून आजपयत एकूण कती आिथक मदत केली आहे, कती ट/सं थांना र कम 
दली आहे, ट/सं था/मंडळ असे हटले असेलतर यांचे संपूण नाव काय-काय आहे, 
आजपयत दले या एकूण रकमा कती, मोबाईल नंबर काय-काय आहेत, ट/सं था/मंडळ 
असे हटले असेलतर यांचे र ज टड नंबर काय आहेत, या सव ांची मा हती वषिनहाय 
याद चा चाट तयार क न ावी अशी मागणी केली होती. छायां कत त मागीतलीतर खूप 
मो या माणात खच होईल हणून इथे याद चा चाट मािगतला होता. या ठकाणी सभागृहात 
मा हती उपल ध क न दलेली आहे. परंतू मा.महापौर साहेब, मा हती देत असताना 
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अपूर ,अधवट मा हती अनेक ठकाणी दलेली आहे. मला क पना आहे क , खूप जूनी मा हती 
अस याकारणाने मा हती उपल ध झाली नसेल तर  पुढ ल काळात रा हलेली सव अधवट 
मा हती आहे ती उपल ध क न दे याचे आदेश मा.आयु  साहेबांनी अिधका-यांना ावेत.  

महापािलके या थापनेपासूनची मा हती आपण मािगतली होती. उपल ध मा हतीनुसार 
सन १९८२ ते १९९० सालात कोण याह  कारचा िनधी दला नाह . या ठकाणी अशा कारची 
मा हती मा.आयु  साहेबांनी दली आहे. सन १९९० ते १९९१ या काळात र. .२२,७९,५००/- चा 
िनधी वाटप केला होता. याच माणे या वषाची मा हती देत असताना या कालखंडातील 
सं थेचे नाव, अ य ांचे नाव, र ज टड नंबर, नाव उपल ध क न दलेले नाह , हे मी सांगू 
इ छतो. सन १९९१ ते १९९२ या काळात र. .४८,००,०००/- लाखांचे अनुदान दले आहे. 
सं थेचे नाव,अ य ांचे नाव,र ज टड नंबर दलेला नाह . सन १९९२ ते १९९३ म ये 
र. .१९,०५,३००/- पयांचे अनुदान दले गेले आहे. या यासु ा सं थेचे नाव, अ य ाचे नाव, 
र ज टड नंबर दलेला नाह . सन १९९३ ते १९९४ म ये र. .५,५७,००१/- असे अनुदान दले 
आहे. याची मा हती देताना सं थेचे नाव, अ य ाचे नाव, र ज टड नंबर दला आहे. सन १९९४ 
ते १९९५ या काळात र. .२९,४९,८२२/- पयांचा िनधी वाटप कर यात आला आहे. या याह  
सं थेचे नाव, अ य ाचे नाव, र ज टड नंबर दला गेलेला नाह . याची न द क न यावी. सन 
१९९५ ते १९९६ या काळात र. .३१,११,०००/- िनधी वाटप केला आहे. यात अ य ाचे नाव, 
सं थेचे नाव, र ज टड नंबर दलेला नाह . सन १९९७-१९९८ या काळात र. .५०,०९,४००/- 
िनधी वाटप केला आहे. अ य ाचे नाव, सं थेचे नाव, र ज टड नंबर दलेला नाह . सन १९९८-
१९९९ या काळात र. .१९,०२,९३५/- िनधी वाटप केले आहे, याची मा हती यो य रतीने दलेली 
आहे. सन १९९९-२००० या कालखंडात र. .२३,९४,७००/- िनधी वाटप केला आहे. याची 
मा हती यो य रतीने दलेली आहे. सन २०००-२००१ या कालखंडात र. .२९,५६,५९४/- असा 
िनधी वाटप केला आहे. याची मा हती यो य रतीने मािगत या माणे दलेली आहे. सन 
२००१-२००२ या कालखंडात र. .२४,३६,८७९/- िनधी वाटप केला आहे. याची यो य रतीने 
मा हती दली आहे. सन २००२ ते २००३ या कालखंडात र. .६४,९४,०४५/- िनधी वाटप केला 
आहे. याची यो य रतीने मा हती दलेली नाह . सं थेचे नाव, अ य ाचे नाव, र ज टड नंबर 
दलेला नाह . सन २००३-२००४ या कालखंडात र. .१४,४९,०००/- िनधी वाटप केला आहे. 
मािगत या माणे यव थत मा हती दलेली आहे. सन २००४-२००५ या कालखंडात 
र. .३९,६४,०००/- िनधी वाटप केला असून याची मा हती मािगत या माणे यो य र या 
दलेली आहे. सन २००५-२००६ या कालखंडात र. .२६,६३,५००/- िनधी वाटप केला आहे. 
मािगत या माणे मा हती यो य रतीने दलेली आहे. सन २००६-२००७ या कालखंडात 
र. .५७,८७,२००/- िनधी वाटप केला आहे. परंतू यात सं थेचे नाव, अ य ाचे नाव काह  
दलयं, काह  मा हती दलेली नाह , अशी अधवट मा हती दलेली आहे. यामुळे कोणती सं था, 
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अ य  कोण हे ल ात येत नाह , याची न द क न यावी. सन २००७-२००८ या वषासाठ  
र. .६०,९८,०००/- िनधी वाटप केला आहे. मािगत या माणे मा हती यो य रतीने ा  आहे. 
सन २००८-२००९ या कालखंडात र. .५६,४५,६६७/- िनधी वाटप केला आहे. मा हती यो य 
रतीने मािगत या माणे ा  आहे. सन २००९-२०१० या कालखंडात र. .७५,३०,१२६/- इतका 
िनधी वाटप केला आहे. मािगत या माणे मा हती यव थत र या उपल ध क न दलेली नाह . 
सन २०१०-२०११ या कालखंडात र. .३०,९७,८७८/- इतका िनधी वाटप झाला असून 
मािगत या माणे यो य मा हती दलेली आहे. सन २०११-२०१२ या साली र. .३१,६४,४६१/- 
िनधी दला आहे. मािगत या माणे मा हती यव थत र या ा  आहे. सन २०१२-२०१३ या 
कालखंडात र. .२९,८६,४९९/- इतका िनधी वाटप केला आहे. मािगत या माणे मा हती 
यव थत र या दलेली आहे. सन २०१३-२०१४ या कालखंडात र. .२८,४३,८६८/- इतका िनधी 
वाटप केला आहे. मा हती मािगत या माणे यव थत चाट क न दली आहे. सन २०१४-
२०१५ या कालखंडात र. .६४,१९,०९१/- िनधी वाटप ितथे केला होता. याची मा हती 
यव थत र या मािगत या माणे ा  आहे. सन २०१५-२०१६ या कालखंडात 
र. .२७,९९,७६०/- इतका िनधी वाटप केला आहे. याचीह  मा हती मािगत या माणे 
यव थत ा  आहे. सन २०१६-२०१७ या कालखंडात र. .२५,००,०००/- िनधी वाटप केला 
आहे. याचीह  मा हती मािगत या माणे इथे दलेली आहे.  

असे आपण १९९० पासून २०१७ पयत पा हलेतर जवळपास या अनुदाना या मा यमातून 
एकूण र. .९७,२१,५१,७६८/- इतका िनधी वाटप महापािलकेकडून कर यात आला आहे. यात 
महापौर िनधीतून वेगळ  र कम अदा केली जाते. महापौर िनधीतून आजपयत 
र. .२,१४,८०,०००/- इतका िनधी दला आहे. तो िनधी वजा केलातर र. .७,०६,७१,७५८/- 
इत या िनधीचे वाटप इथे कर यात आले आहे. शासन िनणय, बीपीएमसी ऍ टमधील कलम 
८८ आय माणे वचार केलातर सोबत शासन आदेश ा  केला आहे. यात उ लेख आहे क , 
या ठकाणी तीन लाखापयतचा िनधी पा हजे तसा देऊ शकतो. या ठकाणी अशी तरतूद दसते 
आहे. परंतू तीन लाखांवर ल र कम कोणाला ायची असेलतर याला शासन मा यता घेऊन 
ती र कम दे यात यावी. अशा कारचा उ लेख शासना या आदेशप ात आहे. आपण पाच 
लाखापे ा जा त र कम दली आहे, याची छोट शी याद  तयार केली आहे. सन १९९० ते 
१९९१ या काळात पाच लाख पये िनधी रयत िश ण सं था, कला व वा ण य व ालय, 
पंपर  यांना दला होता. याला आजपयत शासन मा यता िमळालेली नाह . सन १९९१-१९९२ 
या कालखंडात र. .३,०५,०००/- इतका िनधी योतीबा सा व ी कृत ता ित ाण या सं थेला 
दला आहे. पण चाटम ये आजपयत शासन मा यता दसून येत नाह . सन १९९२-१९९३ या 
वष  र. .१५,००,०००/- इतका िनधी पुणे ज हा िश ण मंडळ, पुणे यांना दला आहे. 
आजतागायत यास शासन मा यता/परवाना ा  नाह . सन १९९१-१९९२ या कालखंडात 
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र. .११,००,०००/- इतका िनधी आचाय अ े वकास ित ाण यांना दला गेला आहे. 
आजतागायत शासन मा यता महापािलकेस ा  नाह . सन १९९१-१९९२ या कालखंडात 
र. .६,००,०००/- िनधी पोटस ्  अँड रसच फेडरेशन ऑफ इं डया या सं थेला दला गेला असून 
यास शासन मा यता ा  नाह . मु यमं ी सहा यता िनधी पाच लाख पये दला गेला आहे. 
यासह  शासन मा यता ा  नाह . सन १९९८-१९९९ या कालखंडात र. .१०,००,०००/- इतका 

िनधी पुणे व ापीठ, पुणे यांना दला आहे. यास आजतागायत शासन मा यता ा  नाह . सन 
२००२-२००३ या कालखंडात र. .२५,००,०००/- िनधी संत तुकाराम वारकर  संशोधन मंडळ 
यांना दला असून यास आजतागायत शासन मा यता ा  नाह . सन २००३-२००४ म ये 
र. .१०,००,०००/- िनधी कै.ल मीबाई नांदगुडे व ालय यांना दला आहे. यास शासन मा यता 
िमळाली अस याचे चाटम ये दाखवले आहे. सन २००४-२००५ या कालखंडात 
र. .१५,००,०००/- िनधी अ खल भारतीय मराठ  ना यप रषद, पंपर  यांना दला असून यास 
शासन मा यता अस याचा उ लेख चाटम ये आहे. सन २००६-२००७ या कालखंडाम ये 
र. .१०,,००,०००/- िनधी िचंतामणी रा शाला,िचंचवड यांना दला आहे. यास आजतागायत 
शासन मा यता ा  नाह . सन २००६-२००७ म ये र. .११,००,०००/- िनधी साधना 

ट,शिनवार पेठ,पुणे यांना दला होता. यास शासन मा यता मनपाला ा  नाह . सन २००७-
२००८ या कालखंडात र. .१०,००,०००/- िनधी रमेश ोड शन ा.िल. यांना दला होता. यास 
आजतागायत शासन मा यता ा  नाह . सन २००६-२००७ या कालखंडात र. .१४,००,०००/- 
इतके अनुदान ाची पॅरािमड या अँड रसच अँड ऍनॅिलिसस या सं थेला दले होते. यास 
शासन मा यता ा  नाह . सन २००८-२००९ म ये र. .१०,००,०००/- इतका िनधी नूतन 
महारा  व ा सारक मंडळ, तळेगाव यांना दला होता. महापािलकेला याची आजतागायत 
शासन मा यता ा  नाह . मनपा वधापन दनासाठ  ी.अिभनव ं ा यांना सन २००८-२००९ 
साली महापािलके या वतीने र. .५,००,०००/- िनधी दला होता. महापािलके या वतीने शासन 
मा यता चाटम ये दसते आहे. सन २००८-२००९ म येच र. .५,००,०००/- िनधी मनपा 
वधापन दनी ी.सुिशलकुमार यास वैय क र या महापािलके या वतीने दला होता. यास 
शासन मा यता चाटम ये दसून येते आहे. सन २००८-२००९ म ये र. .५,००,०००/- िनधी 
ी. वजय  कुमार यांना दला होता. यास शासन मा यता अस याचे दसते आहे. सन २००८-

२००९ या वष  र. .२०,००,०००/- र कम पंपर -िचंचवड कलारंग ित ाण यांना दले होते. 
याची शासन मा यता घेत याचे दसून येते आहे. सन २००९-२०१० या कालखंडात 
र. .२५,००,०००/- िनधी ंथराज ाने र स संग मंडळ, आळंद  देवाची यांना दला होता. 
यास आजतागायत शासन मा यता ा  नाह . सन २०१६-२०१७ क रता र. .२५,००,०००/- 
िनधी डे ह स कपसाठ  महारा  डे ह स असोिसएशन यांना दला होता. यास आजतागायत 
शासन मा यता ा  नाह . या सव गो ींचा वचार केलातर एकूण र. .६०,००,०००/- यास 
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शासन मा यता आहे. र. .१,८५,५०,०००/- या रकमेस आजतागायत शासन मा यता नाह . 
मला या मा यमातून शासनाला वचारायचे आहे क , अशा प तीने सं था, मंडळे या सवाना 
आपण जी अनुदाने देतो, या अनुदानांचा विनयोग कशा व पात केला पाह जे, याचे प पणे 
अवलोकन या- या सं थांनी केललेे नाह  असे या ठकाणी दसून येते आहे. जे हा अनुदान 
दले गेले, या वेळेला येका बरोबर करारनामा कर यात आला. आ ण करारनामा करत 
असताना यात अशा अट  हो या क , या सं थेला अनुदान दले आहे, यांनी यो य रतीने 
ती र कम खच करावी. तो पैसा जनते या हतासाठ  वापरावा. अशा कारचा उ लेख आहे. 
आ ण आपण करारनामा पा हलातर यात अशा कारचा उ लेख आहे. िलहून देणार यांना 
दे यात आलेले अनुदान रकमेचा खचाचा तपिशल िलहून घेणार यां याकडे या आिथक 
वषाकर ता अनुदान दले आहे,ते आिथक वष संप यानंतर शासनमा य लेखाप र णा या ती 
िलहून देणार यांनी तीन म ह यां या आत सादर करणे आव यक आहे. अशी कागदप े सादर 
न के यास िलहून घेणार यां याकडून कारवाई के यास िलहून देणार यां याकडे काह  त ार 
राहणार नाह  असा या अट ंत उ लेख आहे.  

मला सांगायला अ यंत खेद वाटतोय क , मागील स ाधार  असतील, शासन असेल, 
कोणतीह  सं था, कोण याह  मंडळाने या ठकाणी कोण याह  कारचा ऑड ट रपोट सादर 
केला नाह . मग आपण शासन हणून एक वष संप यानंतर यां याकडून तीन म ह यां या 
कालखंडात यां याकडून घेणे अपे त होते. परंतू आपण तो घेतला नाह . मला हेच वचारायचे 
आहे क , गे या वीस/पंचवीस वषापासून हे चालू आहे. परंतू एवढे मोठे को यावधी पयांचे 
अनुदान इथे द यानंतर याचा यो य विनयोग केला नाह  असे दसून येते आहे. यात अनेक 
सं था दसतात क , यांना वारंवार येक वष  अनुदान दले गेले आहे. मा.महापौर साहेब, 
मला हे वचारायचे होते क , एक सं था/ टला कती वेळा अनुदान दे याची तरतूद आहे. 
कशासाठ  अनुदान दे याची तरतूद आहे. यांनी एकदा ऑड ट रपोट दला नाह तर  आपण 
यांना परत-परत अनुदान का देतो आहोत,असा माझा  आहे. हणजे मी काह  सं थांची, 
टची याद  पु तकातून काढली आहे. एका सं थेला अनेक वेळा हणजे सन २००५-२००६ 

पासून सन २०१६ पयत खूप मो या रकमा देऊ के या आहेत. सन २००५ ते २००६ या 
कालखंडात साई सं कार सं था, आकुड  या या अ य ा या सभागृहा या स मा.नगरसद या 
मंगलाताई अशोक कदम या आहेत. यां या सं थेचा र ज टड मांक एमएच ११४४७ र ज. 
द.१/७/१९९६ असा आहे. या सं थेला र. .२,९०,०००/- इतके अनुदान दले होते. सन २००६-
२००७ म ये पु हा साई सं कार सं था, या या अ य ा मंगलाताई अशोक कदम यांना 
र. .२,८६,०००/- इतके अनुदान दले होते. सन २००८-२००९ साली साई सं कार सं था,आकुड  
अ य ा मंगलाताई अशोक कदम यांना र. .२,९०,०००/- इतके अनुदान दले होते. परत सन 
२००९-२०१० या सालासाठ  साई सं कार सं था,आकुड , अ य ा मंगलाताई अशोक कदम यांना 
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र. .२,९०,०००/- िनधी दला आहे. सन २०१०-२०११ क रता साई सं कार सं था,आकुड  अ य  
ी.खारगे शरद रामचं  यांना र. .४,००,३७५/- िनधी दला आहे. याचा अ य  वेगळा 

असलातर  सं थेचा र ज टर .एमएच/११४४७ द.१/७/१९९६ असा आहे. सन २०११-२०१२ या 
कालखंडात तीच सं था साई सं कार सं था,आकुड , अ य  ी.शरद खारगे यांना 
र. .२,९६,६२५/- इतका िनधी दला आहे. सन २०१२-२०१३ म ये साई सं कार सं था, आकुड  
अ य - ी.शरद खारगे यांना र. .१,८९,२५२/- इतका िनधी दला आहे. सन २०१३-२०१४ 
क रता साई सं कार सं था,आकुड  अ य - ी.शरद रामचं  खारगे यांना र. .२,०२,०८२/- 
इतका िनधी दला आहे. सन २०१४-२०१५ या वषासाठ  साई सं कार सं था,आकुड  अ य -
ी.शरद खारगे यांना र. .२,९०,०००/-इतका िनधी दला आहे. सन २०१५-२०१६ या कालखंडात 

पु हा एकदा साई सं कार सं था,आकुड  अ य - ी.शरद खारगे यांना र. .२,९०,०००/- िनधी 
दला आहे. असे काह  ठरावीक पाच/सहा या ठकाणी मी िलहून आणले आहेत, ते मी वाचू 
इ छतो. सन १९९९ ते २००० या कालखंडात यमुनानगर म हला आघाड , ीमती ऊबाळे सुलभा 
रामभाऊ यांना र. .१६,१००/-, सन २००१-२००२ म ये बोधनकार डा वकास सं था, ी. 
ऊबाळे रामभाऊ यांना र. .४३,२००/- दले आहेत. सन २०००-२००१ म ये बोधनकार डा 
वकास सं था, ी.ऊबाळे रामभाऊ यांना र. .११,५००/- िनधी दला आहे. सन सन १९९९-२००० 
म ये बोधनकार डा वकास सं था, ी.ऊबाळे रामभाऊ र. .२८,०००/-. मी या नावांचा 
उ लेख एव यासाठ  करतो कारण या ठकाणी नगरसद य असले या य या सं थेला िनधी 
देणे अिभ ेत आहे का हे प  करावे अशी मा.आयु  साहेबांना माझी वनंती आहे. 
याचबरोबर १९९९ ते २००० या कालखंडात मराठा सेवासंघ,महापािलकेचे त कािलन अिधकार  
ी.अमृत सोपान सावंत यांना र. .१५,०००/- िनधी दला होता. २०००-२००१ या कालखंडात 

मराठा सेवासंघ, ी.अमृत सोपान सावंत यांना र. .१९,५००/- िनधी दलेला आहे. याच माणे 
सन २००१-२००२ म ये पंपर  िचंचवड पोटस ्  फाऊंडेशनचे सुनील ानदेव चाबुक वार यांना 
र. .३६,०००/- िनधी दला आहे. पु हा सन २००१-२००२ म ये पंपर  िचंचवड पोटस ्  
फाऊंडेशनचे सुनील ानदेव चाबुक वार यांना र. .५०,०००/- िनधी दला आहे.  सन १९९८-
१९९९ म ये गांधी पेठ तािलम मंडळ, अ य  ी.भाऊसाहेब भोईर यांना र. .२५,५००/- िनधी 
दला आहे. सन २०००-२००१ म ये गांधीपेठ तािलम मंडळ, अ य  ी.गजानन पोपटराव 
िचंचवडे यांना र. .४६,१५०/-, सन २०००-२००१ म ये गांधीपेठ तािलम मंडळ, अ य  
ी.गजानन पोपटराव िचंचवडे यांना र. .२६,०००/- िनधी दला आहे. सन १९९९-२००० 

राणा ताप िम  मंडळ, ी.गजानन िचंचवडे अ य  आहेत, यांना र. .१५,०००/- िनधी दला 
आहे. पंपर  िचंचवड जीवन िम  ित ाणचे अ य  ी.गजानन पोपटराव िचंचवडे यांना 
र. .३२६०/- िनधी दला होता. सन २००५-२००६ म ये गांधीपेठ तािलम मंडळाचे अ य  
माजी नगरसेवक ी.राजाभाऊ गोलांडे यांना र. .३०,०००/- िनधी दला आहे. २००१-२००२ 
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म ये रा तेज त ण मंडळाचे अ य  माजी नगरसेवक ी.मधुकर धरमजी बाबर यांना 
र. .४०,८००/-, सन २०००-२००१ म ये रा तेज त ण मंडळाचे अ य  ी.िशंदे यांना 
र. .१,१९,०००/-, सन २०००-२००१ म ये एकता म हला वकास सं था, अ य ा आहेत माजी 
नगरसे वका शिमम पठाण यांना र. .१९,५००/-, २००१-२००२ म ये डॉ.सवप ली राधाकृ ण 
िश ण सं थेचे अ य  माजी उपमहापौर ी.मुरलीधर ाने र ढगे यांना र. .२०,०००/-, 
शरदचं  ित ाणचे अ य  ी.मुरलीधर ाने र ढगे यांना र. .१,५०,०००/- िनधी, 
याच माणे १९९९-२००० म ये महारा  ए युकेशन मेड कल फाऊंडेशनचे अ य  माजी 

नगरसेवक ी.शशी करण गवळ  यांना र. .९८,०००/- िनधी दला आहे. २००१-२००२ या 
कालखंडात स य ी कला मंडळ याचे अ य  माजी नगरसेवक ी.सितश दरेकर यांना 
१४,४००/- िनधी दला आहे. २००१-२००२ नोबल ए युकेशन सोसायट , अ य - ी.सितश 
दरेकर यांना ३४,४००/- िनधी दला आहे. २००१-२००२ म ये जागृती सामा जक व युवक 
क याण वभाग याचे अ य  - ी.फजल शेख हे िश ण मंडळाचे माजी सभापती आहेत. 
यांना र. .१३,६००/- िनधी दला होता. सन २००५-२००६ म ये िसताबाई लांडे ित ाणचे 

अ य  व मान नगरसेवक ी.शाम लांडे यांना र. .५०,०००/- िनधी दला होता.  
 िनवडणूक लढत असताना उमेदवारांकडून शपथप  भ न घेतो क , मी कोण याह  
कारचा लाभ, काँ ॅ ट, ए टमेट असेलतर, ए लॉयर असेलतर याचा लाभ घेणार नाह . 

अशा कारचा उ लेख या शपथप ात केलेला असतो. मला तु हाला वचारायचे आहे क , एक 
सं था जचे नाव आहे साई सं कार सं था, आकुड  यांना आजपयत जवळपास 
र. .२४,९७,८३४/- इतका िनधी दला आहे. या ठकाणी या सं थेने कोण याह  कारचा ऑड ट 
रपोट दला नाह . तर सु ा यांना परत-परत इतका िनधी का दला आ ण २००८ म ये 
महापािलकेने एक ठराव इथे केला होता. तो ठराव .३०६ द.१८/३/२००८ या कालखंडातील 
ठराव आहे. अनुदाने तसेच अ य सावजिनक सं था/मंडळासोबत प -ब माणे अदा करणेची 
मागणी असलीतर  पंपर  िचंचवड महापािलका प रसरातील, शहरातील ख-या अथाने 
मानवते या कोणातून काम करणा-या सावजिनक सं था,सावजिनक ट, मितमंद, अपंग, 
अंध,कृ रोगी,कणबिधर, वृ ा म,अनाथालय अशा सं था, यांची मा.आयु  साहेबांनी सम  
पाहणी क न चांगले काम करणा-या सं थांना संगी अट -शत  िशिथल क न, यांची मागणी 
ल ात घेता य  पाहणी क न यांची सं या व इतर बाबी ल ात घेता ऑड ट या अट -
शत  िशिथल क न अनुदान मंजूर करायचा अिधकार मा.आयु  यांना दे यात येत आहे, असा 
ठराव सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता २००८ साली असा ठराव केला होता. यानंतर 
या सं थेला येक वष  जवळपास २०१६ पयत .२४,९७,०००/- एवढा िनधी का दे यात 
आला. हा िनधी देत असताना तेव या एकाच नाह तर अ य सव ठकाणी ठरावा माणे या 
सं थांचे स म अिधकार  व या- या वेळचे आयु  यांनी परवानगी दली होती का, पा हले 
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होते का, अशा कारची मा हती मला अपे त आहे. अशा कारे या ठकाणी जनते या पैशांची 
लूट महापािलके या मा यमातून, अनुदानां या मा यमातून करोडो पयांची लूट मागील काळात 
कर यात आली आहे. अशा कारे ह  परंपरा बंद केली पा हजे. या ठकाणी आप यासमोर अनेक 
अडचणी आहेत. आपण अनेक मोठमोठे क प इथे करतो आहोत. यासाठ  अनेक कारचा 
िनधी आप याला उपल ध क न देता येईल. याचबरोबर मी बीपीएमसी ऍ टची पण मा हती 
मागीतली होती.  
 माझा दुसरा  असा होता क , महापािलका थापनेपासून आिथक मदत द यानंतर 

येक वेळ  महारा  शासनाची मा यता घेतली होती का. या– या चार/पाच गो ी असतील, 
कुठलीह  मा यता घेतली नाह , मा.महापौर साहेब याची न द क न यावी. याच माणे 
मंडळांना अनुदान द यानंतर संबंिधतांनी काय काय कागदप े सादर कर यासाठ  ती मािगतली 
होती का. यात िल हले होते का. करारना या माणे या आिथक वषात यांना िनधी दला 
होता, याचे पुढ ल वष  वष संप यानंतर तीन म ह यां या आत यांनी ऑड ट रपोट सादर 
करावा. ह  अट बंधनकारक असताना सु ा आ ापयत .९ कोट ंचा एकह  ऑड ट रपोट इथे 
सादर झालेला नाह . असे दले या मा हतीव न िनदशनास येते आहे. या अट -शत  असतील, 
यानुसार संबंिधतांनी कागदप े सादर केली आहेत का अशी मा हती मािगतली होती. मा हती 

सादर केली असेलतर कोणीकोणी मा हती सादर केली. अशीह  मा हती घेतली होती. पण 
कोणीह  मा हती सादर केली नाह , अशी मा हती सभागृहाला दलेली आहे. पंपर  िचंचवड 
महापािलके या थापनेपासून जे-जे ट, मंडळे, य  यांना अनुदाने दली आहेत ती 
कोण या महारा  शासना या िनयमानुसार दली गेली आहेत. मा यता घेणे          
बंधनकारक आहे का, अशीह  मा हती मी मािगतली होती. शासनाचा आदेश आहे क , तीन 
लाखांवर ल रकमेस शासन मा यता घेणे बंधनकारक असतानासु ा आजतागायत करोडो पये 
रकमेला, र. .१,८५,००,०००/- रकमेला शासन मा यता िमळालेली नाह . शासन मा यतेसाठ  
पाठवले होते का. आजपयत शासन मा यता का आली नाह  याचे उ र मला इथे अपे त 
आहे. याचबरोबर या सं थेला .२४,९७,०००/- पये व अ य सव ट  यांना को यावधी 
पये दले आहेत. मा.महापौर साहेब, मला या ठकाणी बोलायचे आहे क , अशा कारे 

सभागृहातील सद य, आजी-माजी नगरसेवकांना आिथक व पाची मदत/लाभ या ठकाणी घेता 
येतो का. असा लाभ घेता येत नसेलतर कोण या िनयमाखाली यांचे सद यपद बाद होऊ 
शकते. मला अशा प तीचा खुलासा इथे हवा आहे. लोकां या कर पी बुडवले या पयांची, 
करोडो पयाचंी उधळप ट  इथे झाली आहे. माझी यास हरकत आहे.  

मी आयु  साहेबांना वनंती करतो क , या ठकाणी कुठ याह  कारचे ऑड ट सादर 
झालेले नसताना शासनाने आ ापयत यां यावर काय कारवाई केली. माझी आप याला 
वनंती आहे क , आपण या अनुदाना या ोजे टवर इथे चौकशी सिमती थापन करावी.  
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आपण चौकशीचे आदेश ावेत अशी मी मा.महापौर साहेब व मा.आयु  साहेबांना वनंती 
करतो. या मा यमातून जे दोषी आहेत, यांनी पैसे घेऊन पैशांची लूटमार चालवली आहे, 
याची काळजी, द ता आपण घेऊ का. अशा कारचे उ र मला अपे त आहे. या वषयात 
शासन मा यता न आले या करोडो पयांचा िनधी असताना आपण ग प का बसलो आहोत, 
असे मला या ठकाणी अपे त आहे. माझा शेवटचा  होता क , पंपर  िचंचवड 
महापािलके या थापनेपासून आजतागायत आयु  साहेबांनी व वध वभागां या अिधका-यांना 
कोणकोण या पदांना कोणकोणते अिधकार दान केले आहेत, याची मी वचारणा केली होती. 
आयु ांनी अिधकार दान केले या सव आदेशप ां या छायां कत ती मला दे यात या यात, 
अशी माझी मागणी होती. सव आदेशप ांचा जावक मांक, दनांक, संबंिधत वभागाला 
कोण या कारचे अिधकार दले आहेत, या मा हतीचा चाट, येक वषिनहाय याचा चाट 
तयार क न सभागृहाला िमळावा अशी मी वनंती केली होती. परंतू मला क पना आहे क , 
झेरॉ स काढायला खूप मो या माणात खच होऊ शकतो. हणून मी जावक मांकासकट 
मा हती मािगतली होती. परंतू शासनाने इथे मा हती देत असताना माझी आयु  साहेबांना 
वनंती आहे क , पुढ ल काळात कोणीह   वचारला तर  संबंिधत अिधका-यांनी वचारणा 
करावी क  आप याला काय अिभ ेत आहे. शेवट  पैसा हा आपला आहे. असे कार आपण 
कमी क  शकतो. त कािलन आयु  डॉ. ीकर परदेशी यांनी इथे काम केले होते. मी मागील 
कालखंड पाहत असताना अनेक अिधकारांचा वापर चुक या ठकाणी केला गेला होता. यात 
अनेक कारची अिनयिमतता दसून येते हणून मी मागणी केली होती. परंतू शासन वभाग 
व लेखा वभाग यांनी दोघांनी मा हती देताना हात झटकलेले आहेत. कारण डॉ. ीकर परदेशी 
साहेबांनी २०१३ साली एक आदेश पा रत केला होता क , आजपासूनचे जुने सव दलेले 
अिधकार िनर त कर यात येत आहेत. अशा कारचा आदेश काढला होता. याचाच आधार 
घेऊन मागील कुठलेह  आवक-जावक मांक दले नाह त. परंतू मला आवक-जावक मांकासह 
जूने आदेशप  देणे इथे अपे त होते. तसे यांनी काह  दलेले नाह . इथे अधवट मा हती 
दली आहे. खूप मो या माणात मा हती मागीतली होती. अिधका-यांना पाच/सहा दवस या 
वषयावर मा हती गोळा करणे, मा हती टाईप करणे यासाठ  वेळ व कालावधी लागला आहे. मी 
या ठकाणी मा.महापौर साहेबांना वनंती करतो क , या झेरॉ ससाठ  दहा हजारांपे ा जा त खच 
झाला असावा हणून पुढ ल म ह याचे माझे मानधन हे या खचासाठ  सुपूद करायची इ छा मी 
य  करतो. शेवट  पैसा जनतेचा आहे. हणून मी वतः िनणय घेतला क , मी अधातर  खच 
देऊ शकलो तर उपयोग होऊ शकेल. हणून अिधकार दानात आयु  साहेब अनेक कार या 
अिनयिमतता इथे आहेत. डॉ. ीकर परदेशी साहेबांनी सव अिधकार िनर त क न पु हा एकदा 
सव अिधकार दान केले आहेत. दले या सव अिधकारांचे पु हा एकदा अवलोकन क न सव 
अिधकार िनर त क न यांना- यांना हवेत यांना तसे ावेत अशी मी वनंतीवजा सूचना क  
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इ छतो. आणखी दोन िमिनटे घेतो. अिधकार दानाबाबतीत आिथक अिधकार इथे दले 
आहेत. एक अिधकारप  वाचले क , जर मनपाचे वाहन ह बाहेर यावे लागत असेलतर, 

येक वभाग मुखांना ते अिधकार दल ेआहेत. मा.आयु  साहेब, येक वभाग मुखांना हे 
अिधकार न देता आपण मा.अित र  आयु  यांना जुने अिधकार िनर त क न हे अिधकार 
ावेत अशी मी वनंती करतो. अशा प तीने संपूण सात कोट ंचे गौडबंगाल झा यासारखे 

अनाव यक िनधी राजक य पा ठं याने ेर त होऊन इथे वाट यात आला आहे. यासाठ  चौकशी 
सिमती लावून अिधकार , सं था यां यावर यो य ती कारवाई करावी. मा.महापौर साहेब, आपण 
मला बोलायला संधी द याब ल मी आपले आभार मानतो, ध यवाद! 
मा.उ म कदळे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, सव अिधकार , प कार 
बंध,ूआ ाच आमचे सहकार  नगरसेवक मा. वलासभाऊ मड गेर  यांनी जो / वषय मांडला 
आहे. याबाबतीत मी पूण सहमत आहे. मला एकच  वचारायचा आहे क , मंुबई ांितक 
अिधिनयम कलम १० या कलमानुसार नगरसेवक पद र  होऊ शकते का. याबाबतीत आपण 
खुलासा करावा. नगरसिचव व कायदा वभाग यांनी खुलासा करावा अशी मी वनती करतो.  
मा.महापौर-मा.आयु  साहेबांनी खुलासा करावा.  
मा.आयु -मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृह,आ ा स व तर ाबाबत नगरसेवक महोदयांनी 
मत मांडलेले आहे. यात स मा.नगरसेवक महोदयांनी तीन/चार  मांडले आहेत. अनुदान 
वाटप येबाबतीत प  िनदश आहेत. या या अनुषंगाने महापािलका थापनेपासूनचा 
स व तर मा हती आ ा आपण सभागृहासमोर सादर केली आहे. ह  सादर करत असताना 
ऑड ट रपोट येक िनयमा या अनुषंगाने माग वणे अपे त आहे. तसेच वेळोवेळ  शासन 
िनदश द या माणे वाटप येम ये काह  शासन िनदशांच ेपालन करणे आव यक आहे. या 
सव ये या बाबतीत येक जे अनुदान दले आहे, या या अनुषंगाने कुठली-कुठली 
कागदप े उपल ध आहेत, याची स व तर मा हती घे यात येईल व तशा कारचा आदेश आयु  
कायालयाकडून संबंिधत अिधका-यांना दे यात येईल. २००८ या ठरावाचा इथे उ लेख केला 
आहे, या या अनुषंगाने काय पूतता केली, याची स व तर मा हती घे यात येईल. आ ण 
स व तर मा हती गोळा क न या माणे भ व यात उिचत कारवाई कर यात येईल. सं थेचे 
अ य /सद य हे नगरसेवक असतील तर या या अहता/अनहता काह  आहेत का, यासंदभात 
मा.महापौर महोदयांना वनंती आहे क , याबाबत कायदा त  कंवा स लागार यां याकडून मत 
घेत यास कंवा मा.नगरसिचव यांचे मत घेत यास उिचत होईल. तसा यांचा अिभ ाय 
घे यास अनुमती असावी. 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृह, आ ाच नगरसद य मा. वलास म डगेर  
यांनी जे  उप थत केले आहेत, या ांची या ी फार मोठ  आहे. आ ण एखा ा 
नगरसद याचे पद र  होते का या संदभातील िनणय इत या तडकाफडक  घेणे श य होणार 
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नाह . काय ा या सग या बाजू तपासून या संदभातील अहवाल आपण पुढ ल वेळ  
मा.महापािलका सभेसमोर ठेवावा, असा आदेश महापौर साहेबांनी आयु  साहेबांना ावा एवढ च 
वनंती करते.   
मा.केशव घोळव-ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.नगरसिचव, मा.नगरसद य, मा.नगर 
सद या,मा.अिधकार ,मा.प कार,आ ाच स मा.नगरसेवक वलास म डगेर  यांनी जी मा हती 
मागवली, या मा हती या आधारे आपण जर पा हलेतर या सभागृहा या मा यमातून या 
शहरातील सामा यातील सामा य नागर कां या कराची को यावधी पयांची लयलूट झाली आहे. 
ख-या अथाने खरापत वाट यासारखे िच  इथे आप या सवाना दसून आले आहे. येक वष  
याच- याच सं था, कुठलीह  पावती, इथ ेऍफेडे हट असते. यातील एकाह  तरतूद चे पालन 

न करता इथे पैसा लाटलेला आहे. ख-या अथाने ह  जनतेची लूट आहे. हणून या अनुषंगाने 
बीपीएमसी ऍ टमधील कलम १० - पािलका सद य हो यास अनहता, यातील क – आयु ाचे 
पद कंवा महानगरपािलके या अिधकाराखालील कोणताह  अ य लाभ, पद, कंवा जागा धारण 
करत असेलतर यात फ - पोटकलम (२) तरतूद या अिधन हचा महानगरपािलकेबरोबर 
महानगरपािलका कंवा महानगरपािलके या वतीने केले या कोण याह  करारात कंवा 
महानगरपािलके या नोकर त ितचा वतःचा कंवा ित याच भागीदारांचा य  कंवा अ य  
कोणाताह  भाग कंवा हतसंबंध असेल, यातील ह – व त या ना या यित र  अ य 
ना याने महानगरपािलकेस देय असलेली कोण याह  कारची थकबाक  दे या वषयी आयु ांनी 
याबाबतीत खास नोट स बजाव यानंतर तीन म ह यां या आत ती भर यास कसूर करत असेल, 
असे गंभीर व पाचे गैरवतन इथे दसून येते आहे. मा.महापौर साहेब, मी इथे मागणी करतो 
क , जी-जी मंडळ  या लूट त सहभागी आहेत, यां यावर कडक कारवाई करावी. काय ा माणे 
ह  कारवाई लवकरात लवकर कशी करता येईल या अनुषंगाने आपण भूिमका बजवावी. कारण 
या शहरा या वकासासाठ  सामा यातील सामा य गोरगर ब जनता कर देत असते. कराचा 
विनयोग ख-या अथाने वधायक कायासाठ , या शहरा या वकासासाठ  कर यात यावा, ह च 
आमची मूळ भूिमका आहे. जे-जे दोषी आहेत, यां यावर व रत कडक कारवाई करावी.  
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,माझे सव सहकार ,प कार,आ ा यांनी 

 वचारले आ ण यांनी महापािलका थापनेपासून आ ापयत जी अनुदाने दली आहेत, 
याचे भा य सभागृहात केल.े दूदव या गो ीचे वाटते क, या सभागृहात वतः अधवट मा हती 

घेऊन, दुस-याचे नाव घेऊन बोलण.े हणजे यातून एखा ा य चा कंवा या सं थेचा 
अवमान सु ा होऊ शकतो. जे चांगले काम करतात, यांना कर कशात नसतो, आ ण डरह  
कशात नसतो हे ल ात या. जे हा महापािलका थापन झाली, १९९२ ला म हला आर ण 
आले ते हापासून मी गेले २५ वषापासून या सभागृहात काम करतेय. आजपयत कधीह  मला 
अधवट अ यास क न बोलायला आवडत नाह . आ ण हणूनच  वचारणं, यांनी शंका 
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उप थत करणं, यांना तसे वाटणे हे सगळे साह जक आहे. परंतू या- या वेळ  या- या 
किम या हो या, यांनी तो िनणय घेतला. पूव चे पंपर  िचंचवड शहर होतं, या या वेळ  
या या लोकांना वाटले क , प ह यांदा मंडळांना अनुदान ावे. गणपती मंडळांना अनुदान 
ावे असे यांना वाटले. हणून यांनी मंडळांना अनुदान दे यासाठ  ताव तयार केला. इथे 

सु ा बरेचसे सद य असे असतील, जे गणपती मंडळांचे अ य  असतील, कोणी पदािधकार  
असतील. गणेश मंडळात काम करणारा माणूसच हा जा तीत जा त सामा जक काम करत 
असतो. नगरसेवक असतो. आ ण अशा मा यमातून यावेळ  जे हा महापािलका थापन झाली, 
यानंतर या गो ी घड या. यात मंडळानंा अनुदान दे यात आले. मंडळांचा अनुदानाचा 

ऑड टचा खच .५,०००/-, .१०,०००/- हायचा आ ण मंडळांना अनुदान फ  .२,०००/-, 
.५,०००/- इतके दले जायचे. यामुळे शेवट  सगळ  मंडळे नाराज झाली. जेवढा ऑड टचा 

खच करतो, तेवढे देखील अनुदान पंपर  िचंचवड महापािलका देत नसेलतर आ हाला हे 
अनुदानच नको, अशा प तीची मंडळांची भूिमका आ ण मंडळांचा रोष हायला लागला. हणून 
अंध, अपंग, मितमंद, उपे त घटकांतील सं था आहेत. यांना आपण अनुदान दले गेले 
पा हजे. असा मा.महापािलका सभेचा ठराव आहे. यावेळ  यांना वाटले क  अट  शत  कमी 
क न यांना ाव.े यावेळचे नगरसेवक असतील, महापौर असतील, यांनी केलेला हा  
आहे. आ ा काय ात आले क , जो सं थवेर, पदावर, ठेकेदार हणून काम करतो वगैरे. सगळे 
हुशार आहेत. कोणी अडाणी नाह त. यांनी यावेळ  अ य पदाचे राजीनामे देऊन टाकले. 
शेवट  ते चांगलं काम करायचे बंद करत नाह त. या सद यांनी आ ा साई सं कार सं थेचे 
नाव घेतले, यांना आ या सभागृहाला माझे हणणे आहे क , तु ह  या सं थेत येऊन बघा. 
आ ण एकाची तर  तशी दुसर  सं था असेलतर ह  मंगला कदम नगरसेवक पदाचा सु ा 
राजीनामा ायला तयार आहे. १६० मतीमंद मुले मा या सं थेत राहतात. सकाळपासून येतात, 
सं याकाळ  सहा वाजता घर  जातात. पंपर  िचंचवडम ये कामायनी नावाची एक जुनी सं था 
आहे. ते फ  १०० मुले सांभाळतात. आ ह  १६० व ा याना सांभाळतो. यांना पाहायचे असेल 
यांनी सं थेत येऊन बघा. ऑड ट नाह  अशातला भागच नाह . अिधका-यांनी या- या वेळ  

सांिगतले, काय ात बदल केला. तुमचा एक अिधकार  आम या सं थेवर येऊ ा, िमट ंगला 
येऊ ा. तुम या लोकांनी िमट ंगला येऊन बघा. ते आले, यांनी बिघतले, यांनी केले. 
ऑड ट या एक तृतीयांश अनुदान दले जाते. कडूसकर साहेब मागे बसलेले आहेत. ऑड ट 
नसेलतर अनुदान मंजूर पण होत नाह . या सं थांचा ऑड ट रपोट देत नाह , यांना अनुदान 
दले जात नाह . इं जी मा यमाची शाळा काढणे, मराठ  शाळा काढणे, कॉलेज काढणे या 
सग या गो ी खूप सो या आहेत. पण पंपर  िचंचवडमधील उपे त घटकांसाठ  कती सं था 
काम करतात याचा अ यास केला गेला पा हज.े नुसते सं थेचे नाव आ ण यात कोण काम 
करतं हणून यांची नावे यायची, हे बोलणे फार सो पे आहे. लोकां या काचे या घरावर दगड 
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मारणे फार सो पे आहे. यामागे जी माणसे काम करतात, ती कशा प तीने काम करतात, हे 
बिघतले गेले पा हजे. उलट या वषाचे अनुदान भाजप या स ाधा-यांना आज ावेसे वाटले 
नाह . थायी सिमती या सभापतींनी आ ाच सांिगतले क , आ ह  उपे त घटकांसाठ , 
मितमंदांसाठ  खूप चांग या प तीने काम करणार आहोत. हणून मी यांना आमं ण पण 
देणार होते. मी मा या सं थेत तसा िनरोप पण दला होता. मा या सं थेब ल मी 
वािभमानाने सांगेन क , कामायनी सं थेतून रटायड झाले या ीमती सु भा सावंत या संपूण 

सं था सांभाळतात. मी तर या सं थेत फार कमी जाते. पण कोणाला शंका वाटत असेल, 
यांना कोणाला या सं थेत जाऊन पो टमाटम करायचे असेल,तर सु ा मी सभागृहाला न पणे 

िनमं ण देते, तु ह  या सं थेत या. नम कारपूवक सांगते, तुम या घर  कोणी मितमंद नसावे 
कारण यां या घर  मितमंद असतात, यांना या सं थेम ये काय काम चालते याची जाण 
असते. आ ण राजकारण तर सगळेच करत असतात. स ा येत असते, स ा ह  जात असते. 
परंतू समाजात चांगले काम कर या या कोणातून समाजात कसे काम केले गेले पाह जे 
आ ण समाजासाठ  कसे काम केले गेले पाहज.े यासाठ  हणून मी ितथेसु ा चांग या प तीने 
शाळा काढू शकले असते, नसर  काढू शकले असते. परंतू समाजातील उपे त घटकांसाठ  काम 
करणे, यांना िनधी िमळणे. पंपर  िचंचवड शहरात मोरे व ती येथे क याणी नावाची सं था 
होती. या सं थेला फंडस ्  उपल ध नाह त, ग हनमट नीट मा यता देत नाह , पगार िमळत 
नाह  हणून अ रशः ितथे ६० व ाथ  होते, तर  या सं थाचालकांना ती सं था बंद करावी 
लागली. आ ण उलट आ हाला आज असे वाटत होते क , थायी सिमती चेअरमन हणा या 
क , समाजातील उपे त घटकांसाठ , अपंगांसाठ  खूप चांग या प तीने काम करणार आहोत. 
हणून आ हाला आज असे वाटले क , मितमंद, अपंग, उपे त घटकांना आता खूप चांगले 
दवस येतील. सं था कोण चालवतो यापे ा सं थेत काय काम चालते हे जाऊन बिघतले 
पा हजे.  

या बोगस सं था असतात, यांना जा तीत-जा त पैसे िमळतात हे ल ात ठेवा. १९९७ 
ची सं था आहे. ग हनमटची मा यता आहे पण पैसा/पगार असे काह ह  सं थांम ये चांगले 
नाह . आज माझी सं था र ज टड सं था आहे. तु ह  पुणे ज ात जाऊन बघा. ितथेसु ा 
माझी एकच सं था काम करते. या सं थांना असणा-या सु वधा, बाक  कुठलेह  काह ह  ेशरने 
घेत नाह . ससूनम ये आमचे पूण रेकॉड आहे. ितथली मुले आम याकडे येतात. औंधमधून 
आम याकडे मुले येतात. यांना कोणी नाह , अशी मुले सु ा आम याकडे येतात. यािनिम ाने 
आ या सभागृहाला, पंपर  िचंचवड शहराला कळेल क , चांगले काम करणार  माणसे सुदधा 
या सभागृहात आहेत. हणून माझे सभागृहाला आमं ण आहे. तु ह  काह ह  करा. काढून या. 
आ ह  कुणासाठ , कशासाठ  बसलेलो नाह त. याअथ  आ ह  सं था काढलेली आहे, याअथ  
आमची सं था पोस याची पण तयार  आहे. मितमंद मुलांसाठ  काम कर यासाठ , ह  तर 
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परमे राची मुले आहेत. यां यासाठ  तर मी न क च समथ आहे. मी एवढेच सभागृहात 
सांगते क , जे जे होईल, याला कशाला मी घाबरत नाह . सभागृहाने चांग या प तीने मा हती 
यावी. याची हंमत आहे, याने एक दवस सं थेत येऊन काम करावे अशी मी वनंती 

करते. न क  या. येऊन काम करावं, अशी सभागृहाला वनंती आहे.  
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,खरेतर मा. वलास 
म डगेर  यांनी एखा ा य साठ  कंवा एखा ा मंडळासाठ   वचारला न हता. ता ना 
वाटले. मंडळांची नावे यात अस यामुळे नावे घेतली असतील. चांग या कामाची तूती ह  
चांगलीच होते. हणून मा.महापौर साहेब, मी यासंदभात वाद कंवा चचा न करता 
यासंदभातील नीट अहवाल, कुठ या मंडळाला कती दले, जा त दले, हे शासनाने पुढ ल 
महासभेम ये मांडावे, असे आदेश ावेत. आ ण पुढ ल वषय यावा, ध यवाद.  
मा.महापौर – मा.आयु  यांना तसे आदेश दे यात येत आहेत. ो रांचा तास संपला.                

---------- 
मा.आरती च ध े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
   ठराव मांक - ३७             वषय मांक – २ 

दनांक – २०/६/२०१७             वभाग – मा.आयु   
 

संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/२५१६/२०१६  
     द.२२/१२/२०१६ 
  २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९७१७ द.२७.१२.२०१६ 
  ३) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२००३८ द.०३.०१.२०१७ 
  ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक १० द.२०/४/२०१७   
       ५) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ३४ द.१९/०५/२०१७   
 

    िश ण मंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१७-२०१८ चे 
वा षक अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. िश ण मंडळाचे अंदाजप कास मंुबई 
ाथिमक िश ण िनयम १९४९ चे कलम १५४ (२) अ वये दनांक १ जानेवार  पूव  

मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे.  सन २०१६-२०१७ या ४ म ह यातील य  
जमा व खचा या व ८ म ह या या जमा व खचा या अंदाजे र कमा नमूद केले या आहेत.  

िश ण मंडळ सभेने सादर केले या अंदाजप कावर शासन अिधकार  िश ण मंडळ यांचेशी 
चचा क न  सन २०१६-२०१७ चे सुधार त अंदाजप क र. . १२४,२२,५४,०००/- चे व सन २०१७-

२०१८ चे मूळ अंदाजप क र. .१२५,६९,०४,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले असलेतर  िश ण 
मंडळाने सन २०१६-१७ चे सुधार त व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजपञक सादर केले आहे. 
यानुसार मा.िश ण मंडळाने सुच व या माणे सन २०१६-१७ चे सुधार त अंदाजप क 
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.१४८,६०,२४,०००/- व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजप क .१५१,०५,२४,०००/- ची 

मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.माधुर  कुलकण   -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.                               
मा.योगेश बहल- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, िश ण मंडळा या 
अंदाजप काचा वषय कायप केवर आला आहे. िश ण मंडळ अ त वात राह लेले नाह . आता 
शाळा सु  झा या आहेत. यामुळे या बजेटवर अिधक चचा कर यापे ा मला वाटते क , 
िश ण अिधका-यांचे अिधकार मा.आयु ांना दे यात यावेत. मा.आयु  साहेब, या ठकाणी जे 
काह  चूकत असेल, बजेट करत असताना कदािचत या वेळ या सहकायाकडून बजेट 
यव थत झाले नसेल, कंवा यातील या उणीवा असतील, ुट  असतील या दु त 
करा यात. माझी सभागृहाला वनंती आहे क , सव अिधकार मा.आयु  यानंा ावेत. कारण 
शाळा सु  झा या आहेत. व ा याना गणवेष, द र, रेनकोट, बूट इ. जे-जे काह  ायचे असेल 
ते यांना वेळेत िमळाले पाह जे. याअनुषंगाने सव िनयमांचे पालन क न आप याकडून यु  
पातळ वर कायवाह  हावी आ ण मा.आयु  यांना सव अिधकार ावेत अशी मी सूचना करतो.  
मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
मा.माया बारणे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, खरेतर मा.योगेश बहल यांनी 
िश ण मडंळा या बजेटचा वषय मांडला आहे. यावर आयु  साहेबांचे िनयं ण राहणार आहे. 
आ ा जे बजेट मांडले आहे, िश ण मंडळाचे र. .१५१ कोट ंचे बजेट इथे मा यतेसाठ  
सभागृहापुढे आले आहे. याला मा यता िमळणार आहे यात वादच नाह . परंतू यापूव  िश ण 
मंडळाचा व महापािलकेचा काह  संबंध न हता. िश ण मंडळ बरखा त झा यामुळे िश ण 
सिमती थापन कर यात येणार आहे. या जून म ह यात िश ण सिमती थापन होणार आहे 
का? खरेतर जून कंवा जुलै म ह यात ह  िश ण सिमती थापन होणार होती का, आ ण 
िनयं क हणून आपण काम करणार आहात का, यात वाद नाह . यापूव  को यावधी पये खच 
क न सु ा महापािलके या शाळांची प र थती आज काय आहे, हे मी इथे थोड यात नमूद 
करतेय.  

सन २००८-०९ साली असलेली व ाथ  सं या आ ण आज असलेली व ाथ  पटसं या 
पा हलीतर ती वाढायला पाह जे होती. परंतू आज ह  प र थती नाह . १९९५ साली ८३ शाळा 
हो या आ ण जवळजवळ ४४७७४ व ाथ  होते. परंतू आज २००९ पासून शाळां या इमारती 
वाढ या. १३४ इमारती आहेत. याम ये िशकणा-या व ा याची पटसं या ४८७८४ इतक च 
आहे. शाळांम ये पटसं या गळती चालू आहे. ती कशामुळे चालू आहे याची कारणे शोधणे खूप 
गरजेचे आहे. नुस या इमारती वाढवून उपयोग नाह . ितथे येणारा व ाथ  मो या सं येने 
आला पा हजे. शहरात अनेक खाजगी िश ण सं था आहेत. या वेळेवर टॅ स भरत नाह त. या 
सं थांनी कतीह  टॅ स असलातर  तो भरला पा हज.े महापािलके या शाळांवर खच झाला 
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पा हजे. जेणेक न खाजगी शाळांतील व ाथ  व महापािलके या शाळांतील व ाथ  िततके 
स म हो यासाठ  खरेतर हे गरजेचे आहे. आज महापािलके या शाळांतील िश कांचा दजा 
पा हलातर तो आप याला कमी जाणवतो. याला कारण देखील तसेच आहे. िश कांवर 
कामाचा अित र  भार टाकला जातो. तो कमी कर यात यावा. जे हा िनवडणूका येतात, ते हा 
िश कांना सवचे काम दले जाते. हे काम करत असताना यात यांचा बराचसा कालावधी 
जातो. तो व ा याना िशकव यासाठ  आव यक असतो. सव कर यात वेळ गे यामुळे 
महापािलके या शाळांतील िश णाचा दजा कुठेतर  खालावला अस याचे जाणवते आहे. ह  
व तु थती आहे. ते खरेतर नगरसेवकांकडे जाऊन बसतात व मतदार याद  घेऊन टक माक 
करत असतात. घरोघर  जाऊन पारदश पणे जो सव हायला पा हजे, तसा तो केला जात नाह . 
माझी आयु  साहेबांना वनंती राह ल क , या कामासाठ  एखाद  सं था नेमावी कंवा संबंिधत 
सावजिनक सं था, गणेशमंडळे यांना हे काम द यास हा सव उ म कारे होईल आ ण 
िश कांवर ल अित र  कामाचा भार कमी करता येईल. आपण महापािलके या शाळां या 
इमारतीम ये जाऊन पा हलेतर अितशय वाईट अव था आहे. वषानुवष पट ंग झालेले नाह . 
टॉयलेटम ये िलकेजेस आहेत. नळांचे क डाळे गायब आहेत. महापािलके या शाळेत विच  
वातावरण पाहायला िमळत.े मुळात आपण को यावधी पये खच करतो. नवीन इमारती या 
करकोळ दु तीसाठ  आपण एवढ  घासाघीस का करतो. हाच  आजपयत अनु र त आहे. 
आप या शाळेत महापािलके याच अिधका-यांनी एकदा ह जट क न मटेन स व पट ंगची 
कामे क न यावीत. आपण या सव कामासाठ  अिधकार  नेमावा. याचे दर वष  लेखाप र ण 
करावे. जेणेक न खाजगी शाळांसारखेच वातावरण महापािलके या शाळांम ये असायला पा हजे.  
 २००८ साली आय.एल.एफ.एस. या सं थेला काम दले होते. हे काम व ाथ  गुणव ा 
वाढ या िशषकाखाली दले होते. यासाठ  .१६ कोट  इतका खच केला होता आ ण आज 
व तु थती पा हलीतर, मुलांचा बौ क वकास हावा यासाठ  आपण हे काम यांना दले होते. 
ख-या अथाने मुलांची गुणव ा वाढ झा याचे दसून येत नाह . यावर शासनाचे शंभर ट के 
िनयं ण न हते. केवळ शाळांचा दजा चागंला असून चालत नाह तर िश कां या बौ क 
मतेचाह  वकास झाला पा हजे. या सं थेचे काम त बल पाच वषानंतर पूण झाले. या सं थेने 

मनापासून काम केले असतेतर इथे व ाथ  पटसं या वाढायला मदत हायला पा हजे होती. 
परंतू व तु थती मा  तशी दसत नाह . खाजगी सं थांम ये भरमसाठ फ  असूनह  व ाथ  
पालक ितथे जात असतीलतर आप या शाळांम ये एव या चांग या सु वधा देऊन, गुणव ा वाढ 
काय म राबवूनह  व ाथ  येत नसतीलतर याची कारणे आपण सग यांनी शोधली पा हजेत. 
मला एक गो  आवजून सांगावीशी वाटते क , आदरणीय नेते कै.रामकृ ण मोरे यांनी खरेतर 
प हली इय ेपासून इं जी वषय अ यास मात ठेव याचा ऐितहािसक िनणय घेतला. ह  
अितशय वाखाण याजोगी गो  आहे. पंपर  िचंचवडमधील मुले देशपातळ वर पाहायची 
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असतीलतर इं जी व हंद  या दो ह  भाषांना िततकेच ाधा य दले पा हजे. आयएसएफएल 
या सं थेला साय स अँड टे नॉलॉजी, तसेच लाय र साठ  जवळजवळ  .१,७६,००,०००/- दले. 
यात येक शाळेक रता ोजे टर देणे, इ.८वी,९वी,१०वी. या वगातला अ यास म सी.ड .म ये 
पांत रत करणे, संगणक अ यास माचे िश ण देणे, येक िश काला अिधकृत िश ण 

देऊन यांची गुणव ा वाढवणे, या सव कामांवर िनयं ण ठेवण ेअशी कामे या सं थेला दली 
होती. परंतू य ात यापैक  कोणतेह  काम यव थत झालेले नाह . हणूनच या सं थेत 
न क  कोणाची वाढ झाली आ ण कोणाचा वकास झाला हे तपासणे खूप गरजेचे आहे.  

िश ण मंडळ जे खच करते, यात बजेटमधील सवात जा त र कम ह  िश कां या 
पगारावर खच होत असते. .६४,८२,००,०००/- इतका खच केला जातो. खरेतर एवढा मोठा 
पगार घेऊन ह  िश क मंडळ  खरेच ामा णकपणे काम करतात का. ितसर /चौथीत या 
व ा याची प र थती पा हलीतर अ रशः यांना वाचनह  यव थत करता येत नाह . मग 
आपले िश क एवढा पगार घेऊन काय काम करतात. यात येक शाळेवर दोन संगणक दले 
आहेत. एका वगाची पटसं या ४० असेलतर आ ण दोन संगणक देत असतील तर ती मुले 
संगणक कशी िशकतील. केवळ संगणक घेऊन जमणार नाह . यासाठ  फन चर लागते. आपण 
फ  ु या पुरवायचे काम करतो. यासाठ  जे टेबल लागतात ते आप याला कुठून आयात 
करायचे होते का. शाळांची अव था अितशय वाईट आहे. या ठकाणी साफसफाईचे काम 
पा हलेतर ठेकेदारा या िन वदेची मुदत संपून, कामाची मुदत संपून तीन ते चार म हने झाले 
आहेत. तीन/चार म ह यांसाठ  मुदतवाढ दली आहे. आप याकडे एक था आहे. जर 
ठेकेदाराचे काम संपणार आहे, या या सहा म हने अगोदर आपण ई-टडर ंग ोसेस चालू 
करतो. हे येक वेळ  सभागृहात आ हाला अिधका-यांना का सांगावे लागते क ,आधी टडर ंग 
ोसेस चालू करावी. चुक या य ला वारंवार ितथे काम करायची संधी देतोय. कुठेतर  हा 
शासनाचा हलगज पणा आहे.  

ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये जे सुर ार क नेमले आहेत, यां या काह  अट  
आहेत, यां यासाठ  काह  पा ता आहेत. िन वदेत तरतूद आहे क , यांची उंची १६२ सेमी पे ा 
कमी नसावी. छाती फुगवून कंवा न फूगवता ४ ते ५ स.मी., वय वष १८ ते ४५ या 
दर यान, वजन ४५ ते ६५ कलो ॅम अशी सुर ार काची पा ता असावी. यांची शै णक 
पा ता ८वी पास असावी. एका झापड त आडवे होतील असे सुर ार क भरले आहेत. ते 
वतःची काळजी तर घेऊ शकत नाह त. मग हे व ा याचे आ ण शाळेचे संर ण कसे करणार 

आहेत, हाह  एक मोठा च आहे.   
शालेय पोषण आहार – यासाठ  आपण को यावधी पये खच करतो. बचत गट व 

सं थां या माफत आपण हा पोषण आहार देतो. पण या ठकाणी अनेक नगरसद य आहेत, 
यांना आपाप या भागातील शाळांम ये पोषण आहार कशा प तीने दला जातो, या वषयी 
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अनेक गो ी कानावर आ या आहेत. या पोषण आहारात कडे व आ या सापड या आहेत. 
एवढा को यावधी पये खच क न जर व ा याना चांगला आहार देता येत नसेलतर िनदान 
ह  था तर  बंद क न टाका. काह तर  खायला दे यापे ा ते न दलेले परवडले. आपण शाळेत 
पालक-िश क सिमती थापन करतो. खरेतर याम ये पालक, िश ण आ ण संबंिधत 
नगरसेवक असतात. परंतू आयु  साहेब, आपण या िश ण मंडळाचा कारभार पाहणार आहात. 
तर माझी आप याला वनंती राह ल क  या सिमतीत या ठकाणचे थािनक िनवृ  िश क 
असतील, संगणक उ कृ पणे जाणणारे अिधकार  असतील, तर अशा लोकांना जेणेक न 
शै णक दजा वाढव यासाठ  यांचा उपयोग होईल अशा लोकांना या सिमतीत यावे अशी मी 
आपणाला वनंती करते.  

२०१७-१८ म ये जे अंदाजप क केले आहे, यात ामु याने शालेय सा ह य खरेद , 
दु ती यासाठ  .२५,००,०००/- तरतूद केली आहे. वेटर खरेद साठ  .२,२०,००,०००/-,  
वदयाथ  पाद ाणे .१,१५,००,०००/-, व ाथ  पी.ट . शूज .८५,००,०००/-, द रे, पा यांक रता 
.८०,००,०००/-, व ाथ  पावसाळ  साधनांसाठ  .१,५५,००,०००/-,शालेय सा ह यासाठ  
.५५,००,०००/- अशी भर व तरतूद क नसु ा आप या मुलांना ेस,शालेय सा ह य इ. वेळेवर 
दले जात नाह . थंड  संप यानंतर वेटर, पावसाळा संप यानंतर रेनकोट िमळतो. द रे आ ण 
शूज एका वािलट चे देतो. ते माकट रेटने खरेद  करतो. परंतू याची य  कंमत व दजा 
इतका भंगार असतो. आपण आप या मुलांसाठ  पण अशी व तू खरेद  करत नाह . या वष  
पण िश ण मंडळा या बजेटसाठ  भर व तरतूद केलेली आहे. आ ण मला वाटते क , जर भर व 
तरतूद आहेतर तर िन तच वािलट चा माल मुलांना िमळाला पाह जे. या शाळांम ये 
िशकणार  मूले ह  सवसामा य नागर कांची, गोरगर बांची मुले आहेत. यामुळे यांना िमळणा-
या या काह  सु वधा आहेत, या यांना चांग या ती या कशा िमळतील याकडे मा.आयु  
साहेब, आपण ल  ावे अशी मी आपणाला वनंती करते.  

जाता जाता एवढेच सांगेन क , िश ण मंडळ केवळ खरेद साठ  नको तर िश णाचा 
दजा सुधार यासाठ  पा हजे. सिमतीवर नगरसेवक व अिधका-यांचे िनयं ण असेलतर होणा-या 

ाचाराला काह शी खळ बसेल अशी आशा य  करते व माझे दोन श द बोलून थांबते. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, 
िश ण मंडळा या बजेटचा वषय आहे. मी काह  बोलले नाह तर मला यो य वाटणार नाह . 
ख-या अथाने िश ण मंडळाचा िश ण सिमतीत बदल होतो आहे. या बदलामुळे आ ह  सगळे 
मो या ांत आहोत क , नेमके सिमतीत पांतर होत असताना याचे िनयम कसे असणार 
आहेत. या सिमतीत नेमके कोणाकोणाला सभासद हणून घेणार आहोत. या सिमतीचे स म 
अिधकार  कोणाकडे आहेत, आ ण याची िनयमावली केली असेल कंवा करणार असूतर याला 
शासनाचे काह  िनदश/आदेश आप याकडे आहेत का. या कारची मा हती मा.महापौर साहेब 
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आपण संबंिधत वभागाला ायला सांगावी अशी वनंती करते. मा.महापौर साहेब, यानंतर 
मला पु हा बोलायचे आहे.  
मा.महापौर – थोड यात मा हती ावी.  
मा.डॉ.महेशकुमार डोईफोडे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, िश ण 
(सहा.आयु , शासन)    मंडळ बरखा त झा यामुळे आयट आय ऍ टनुसार महासभेला वाटले 
तर िश ण सिमती िनमाण कर याची तरतूद आहे. याच े अिधकार /कत ये काय असतील, 
सद य कती असतील, याबाबतीत िश ण वभाग मा हती घेतो आहे. शासन वभागामाफत 
ती तपासून आप या सभागृहापुढे सिमती िनमाण करायची कंवा कशी हे पुढ ल सभेपयत 

ताव पाठ व यात येणार आहे. िश ण सिमती थापन करायची कंवा कसे हा मा.महासभेचा 
अिधकार आहे. 
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,खरेतर आपण 
या ठकाणी िश ण मंडळाचे बजेट सादर केले आहे. स मा. सग या नगरसेवकांनी यास 
अनुमोदन दले आहे. आ ा मा.माया बारणे बोलत हो या ते खरे आहे. आप या शाळांचा दजा 
अजून सुधारला गेला पा हजे. जे हा आपण इं जिनअर ंगला ऍडिमशन घेतो. टे नीकलला जातो. 
ते हा सीओईपीतून ऍडिमशन घेतले जाते. आ ण हे खरे आहे. मा.महापौर साहेब, मी तु हाला 
एवढ च वनंती करेन क , या शहरातील सवसामा य माणसाला, झोपडप ट तील माणसाला 
चांगले िश ण दे यासाठ  महापािलका करोडो पये खच करते तर याचा उपयोग नीट झाला 
पा हजे. सवसामा य माणसा या मुलांना चांगले िश ण िमळायला पा हजे. यासाठ  पुढ ल 
काळात य  करायची गरज आहे. मागील आठव यात ान बोिधनी सार या नामां कत 
सं थलेा आपण वनंती केली क , शाळा चालव यासाठ  या या कारची मदत करता येईल 
ती करावी. आ ण अशी प र थती येईल क , मराठ चे िश ण घे यासाठ  कंवा इं जीचे 
िश ण घे यासाठ  महापािलके या शाळेत वेश घेतला पा हजे. अशी प र थती आप याला 
सवाना िनमाण करायची आहे. यासाठ  अिधक चचा न करता िश ण मंडळा या बजेट या या 
वषयास मंजूर  ावी.  
मा.सिचन िचखले-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,स मा.प कार बंधू, 
आज िश ण मंडळाचे बजेट मंजूर साठ  सभागृहासमोर येते आहे. आमचा या बजेटला 
ब कूलसु ा वरोध नाह . काह  दवसांपूव  एक घटना घडली होती. घटना अशी होती 
क ,अंकुशराव लांडगे सभागृहात पंपर  िचंचवड शहराचे जेवढे िश क मंडळ  आहेत, ते सगळे 
एक  होते. काह  मानपानाव न या िश कांचे एकमेकांम ये वाद- ववाद झाले आ ण ते वाद-
ववाद दुस-या दवशी वतमानप ांत छापून आले. हे सव िश क पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे होते. आपण दरवष  िश क आ ण कमचार  यां यावर .८२ कोट  पये खच 
करतो आ ण शालेय सा ह य खरेद पोट  २५ ते ३० कोट  पये खच दरवष  करत असतो. 
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आपण बजेट पा हलेतर दरवष  हे बजेट वाढत वाढत चालले आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या शाळांम ये जे कोणी व ाथ  ऍडिमशन घेत असतील तर ते सवसामा य 
कुटंूबातील, गोरगर ब घरांतील व ाथ  अस याचेच आज आप पाहतोय. बारणे ता नी खूप 
चांग या प तीने आप यासमोर सग या गो ी यव थतपणे मांड या आहेत. ए ककडे बजेट 
वाढत चालले आहे. दुसर कडे शाळांतील व ाथ  पटसं या कमी कमी होत चालली आहे. यावर 
आपण नीट यव थतपणे मा हती घेऊन अ यास केला पा हजे. येणा-या दवसांत आप या 
महापािलके या शाळा कशा प तीने सुधार या गे या पा हजेत. जर नीट यव थपणे शहरातील 
खाजगी शाळां वषयी आपण अ यास केलातर, खाजगी शाळांतील दोन तीन शाळा सोड यातर 
खाजगी शाळांना डांगण यव थत नाह , इमारत यव थत नाह . तर सु ा या शाळांम ये 
पंपर  िचंचवडमधील नागर क एक-एक/द ड-द ड लाख भ न ऍडिमशन घेतो. आपण 
महापािलके या शाळांवर एवढा मोठा खच करतोय. मग आपली पटसं या खाली खाली का होत 
चालली आहे. आप या महानगरपािलके या इमारती व डांगणे पाह लीतर खूप चांग या 
इमारती व श त व पाची मैदाने आप याकडे आहेत. िश क चांगले आप याकडे आहेत. 
तर सु ा देखील आपली मुले का कमी-कमी होत आहेत, याकडे यव थतपण ेपा हले पा हजे. 
दरवष  यावेळ  पावसाळा असतो, पावसाळा झा यानंतर मुलांना रेनकोट दला जातो. हवाळा 
येतो, ते हा हवाळा संप यानंतर वेटर कंवा कपडे दले जातात. आज शाळे या प ह याच 
दवशी महारा  शासनाने पु तकांचे वाटप केले, तर  पण ती ठेव यासाठ  मुलांकडे द रे 
उपल ध न हती. मुलांना पावसाळा, हवाळा झा यानंतर बूट,सॉ स वाटप केले जातात. क येक 
वष चालणारा हा कार थांबलाच पाह ज.े येक वष  खरेद त ाचार केला जातो आ ण 
याच- याच अिधकार  आ ण याच- याच सं थांना िन वदा कंवा ठेके दले जातात. 

मा.महापौर साहेब, मी आप याला वनंती करतो क ,आता सव नगरसेवकांची िनयु  िश ण 
मंडळावर होणार आहे. पण मी आप याला हे सु ा सांगू इ छतो क , या नगरसेवकांना 
िश ण मंडळावर काम करायची इ छा आहे, जा त इंटरे ट आहे आ ण जे लोक आप या 
वॉडातले काम क न िश ण मंडळाकडे यव थतपणे ल  देतील. कारण या गोरगर ब 
व ा याचे भ वत य आप या हातात आहे. चांग या प तीने ल  देऊन अ याधुिनक प ती या 
शाळा पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कशा होतील, सवसामा य नागर कांना कंवा यां या 
मुलांना सु ा वाटले पा हजे क , आमचा व ाथ  महापािलके या शाळेत गेला पा हजे. असे 
कामकाज आपण येणा-या दवसांत करावे अशी मी अपे ा य  करतो. आ ण थांबतो. 
ध यवाद.  
मा.उ म कदळे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, शाळा हा 
आशाता ना जसा ज हा याचा  आहे, तसाच मला देखील हा ज हा याचा  आहे. मी 
एक ले चरर आहे. आमचे सहकार  नगरसेवक मा.सिचन िचखले यांनी सांिगतले क , खाजगी 
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शाळा कशा चालतात. यासाठ  मी आयु  साहेबांना एक मागणी सु ा केली आहे क , आप या 
महापािलके या शाळा आहेत, यांत इं जी मा यमाचे वग सु  करा कंवा सेमी इं जी सु  
करा. ई-लिनग सु ा चालू करा. पािलके या शाळांतील सव िश क स यातर  दवस दवस 
पा या टाकायचे काम करतात. आपण यांना अप ेड करायची गरज आहे. यांना नवीन-नवीन 
टे नॉलॉजी ारे ेिनंग ायची गरज आहे. या िश ण यव थेत सुधारणा हो यासाठ  काह  कमी 
पडणार नाह . याचप तीने आप याकडे जशा भौितक सु वधा आहेत. आप या ९८ इमारती 
आहेत. १२८ शाळा आहेत. दोन इं जी मा यमा या शाळा आहेत. असे एकूण १३० वग सु  
आहेत. आपण जशी भौितक सु वधा देतो, बाहे न कलर मारतो, व छता करतो. मानव 
संसाधने जसे सुर ार क असो, िश क असो, कमचार  असो यांना देखील ेिनंग दले पा हजे. 
जसे िश ण मंडळ बरखा त क न सिमती होणार आहे. तसे िनयम अट ंम ये बदल क न ह  
िश ण सिमती स म करावी, अशी नगरसेवकां या वतीने माझी पूणपणे मागणी आहे. 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, माझे सव सहकार , िश ण मंडळाचा 
वषय सवसाधारणपणे आप याकडे सभागृहात बजेट ारे येतो. यानंतर िश ण मंडळावर चचा 
कंवा बाक  काह  होत नाह . यामुळे िश ण मंडळावर फ  बजेट या वेळ च चचा होते. 
येका या मनात जे काह  आहे या भावना आ ण यातून करावी लागणार  दु ती हे 

कुठेतर  होणे गरजेचे आहे. या कोणातून ह  चचा होते. मघाशी सांिगतल,े पूव  बजेट कमी 
होते. ५० कोट  होते, याचे ७५ कोट , ८० कोट  झाल,े १०० कोट  झाले. या वष  १५१ कोट ंचे 
झाले. बजेट मंजूर करत असालतर शंभर ट के िश णावर खच झाले पा हजे. यातून पंपर  
िचंचवडचा भावी नागर क घडणार आहे. हे बजेट यो य कारणी लागेल हे बिघतले पाह जे. मी 
आयु  साहेबांचे अिभनंदन करेन क , िश ण मंडळ बरखा त झा यानंतर आयु  साहेबांनी 
िश ण मंडळाची आ ण शाळांची ए टू झेड मा हती घेतली. यानुसार िश णात कसा बदल 
करता येईल, या संदभातील िमट ंग आ ण मा हती घेतली होती. यासंदभात मा या मा हतीत 
आहे. मा.आयु  साहेब, मी तुमचे मनापासून आभार मानेन. परंतू मा.आयु  साहेब, आपण या 
गो ीचा सु ा वचार केला पा हजे क , पंपर  िचंचवडम ये खाजगी शाळा कती आहेत. पंपर  
िचंचवड महापािलकेचा यात काह तर  अिधकार आहे का नाह . कारण आप या शाळा फ  
मराठ  िमड यम कंवा सेमी इं जी अशा आहेत. या कंप यांम ये, सीएसआरम ये शाळा 
चालतात, या फ  इं लश िमड यम या शाळा चालवतात. मग आप यालाह  काह  

कोणातून अ,ब,क,ड,इ आ ण फ, आणखी दोन भाग या ए रयानुसार इं लश िमड यम या 
शाळा सु  करता येतील का, याचा योग केला गेला पाह जे. कारण आजची प र थती अशी 
आहे क , येक गर ब कुटंूबातील मनु य असेल, धुणी-भांड  करणार  आई असलीतर  या 
कुटंूबाला, या ला वाटत असते क , माझा मुलगा इं जी मा यमा या शाळेत गेला पाह जे. 
एक/दोन घरचे जा त काम करेन पण माझा मुलगा इं जी मा यमा या शाळेत गेला पाह जे. 
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िश णाबाबतीत या पंपर  िचंचवडम ये मुलांना कंवा यां या घर यांना खूप वाटते अशातला 
भाग नाह . परंतू बहुतांशी लोक िश णावर खच करायला सु ा तयार आहेत. आप याकडे 
सगळ  यं णा आहे. मा.माया बारणे यांनी मघाशी सांिगतले, यात स यता आहे. मे म ह यात 
एकदाच टडर का काढले जात नाह . इथून पुढे अशी था पाडावी क , ए ल, मे म ह यात 
आगामी येणा-या वषाचे सगळे टडर काढले जावेत. मग वेटरसकट टडर काढा. थंड या 
कुठ या म ह यांत वेटर ायचे आहेत, मग ते ऑ टोबरम ये ायचे असतील तर  याचे टडर 
ए लम येच िनघाले पाह जेत. मग ती नगरसेवकांची किमट  असो कंवा कुणाचीह  किमट  
असो. मी मा या मुलाला यायचे असेलतर मी हणेन पु यात या रमेश डा गम ये जा. ितथे 
कलरची गॅरंट , सग याची गॅरंट . ते कोणी माझे नातेवाईक नाह त. इथे लोकांना वाटेल क , 
यांनी रमेश डा गचे नाव घेतले हणजे ते मंगलाता चे कोणीतर  नातेवाईक आहेत. तु ह  

कोणालाह  ठेका ा. परंतू आपण असे हणतो, जर आप याला चांगले द र यायचे असेलतर           
नातवंडांना कंवा मुलांना कुठले घेतले पा हज.े चांगली वािलट  पा हजे. यात पावसाचे पाणी 
आतम ये गेले नाह  पा हज.े आपण ह  द ता घेत नाह . िश ण मंडळ व पीएमपीएमएल हे 
दो ह  आपलेच आहेत. परंतू जे हा यांचा वषय सभागृहात येतो ते हा आपण भरपूर त डसुख 
घेतो,पण यावर उपाययोजना काढत नाह . िश णमंडळावर उपाययोजना काढ या पाह जेत. 
सेमीइं लश, इं लश िमड यम या शाळा सु  के या पाह जेत. आप यातलेच काह  िश क 
याच े उ च िश ण झाले आहे, अशा िश कांना बरोबर घेऊन कमीत-कमी एलकेजी, नसर  

पासून या- या भागात इं लश िमड यमची शाळा सु  करता येईल, ितथे येक भागात 
एक या माणे इं लश िमड यमची शाळा सु  केली पाह जे. जेणेक न दहा वषानंतर तो व ाथ  
दहावीत जाईल. अशी दु ती करत गेलोतर न क च चांग या ीकोणातून पंपर  िचंचवडची 
वाटचाल खूप चांग या प तीने होईल.  

मी मागील वष  िश ण मंडळाला एक संक पना दली होती. पंपर  िचंचवडमधील 
नामां कत ी.गजानन एकबोटे, पु यातले मॉडनच ेजे मुख आहेत यांनादेखील आ ह  वनंती 
केली होती क , मॉडन या इकड या बाजू या दहा शाळा तु ह  सुपर वजनसाठ  ा क , 
जेणेक न यां याकडे ए ल, मे म ये िश कांसाठ  व वध कोसस होतात, यांच े ले चस 
होतात. दरवष  पोशन बदली होतो. यां या अ यास मात बदल झालेला असतो. दरवष  
काह तर  ना व यपूण घटना घडत असतात. या सग या यात आ या गे या पाह जेत. 
आप याकडे कुठेह  सु ट त िश कांसाठ  अशा हेकेशन बॅचेस होत नाह त. तशा हेकेशन बॅचेस 
िश कांसाठ  हायला पाह जेत. नवीन आलेले िश क, जे कोणी िश क रटायड हायला आले 
आहेत, यां याकडून आपण अशी अपे ा केली क , तु हाला ते यायला पाह जे. यांनी जर 
कधी केलचं नाह तर यांना कसं येईल. यामुळे दरवष  या िश कासंाठ  कंवा 
मु या यापकांसाठ  हेकेशन बॅचेस झा या पाह जेत. शिनवार,र ववार बॅचेस झा या पाह जेत. 
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आप या सं थेतून काय केले गेले पाह जे याचा अ यास क न प हले आप या िश कांना दले 
पाह जे. हे १५१ कोट ंचे बजेट आहे. अजून २०० कोट  पयांच ेकरा. काह  ॉ लेम नाह . परंतू 
िश कांना जादाची कामे दली जातात,ती प हली बंद करा. आपले इतके कोट  खच होणार 
नाह . जेणेक न आज या िश कांना वाटते, आ ह  िश क आहोत. का आ ह  सव कर यासाठ  
आहोत का. प सपोिलओ जा सवला,िनवडणूका आ या, जा सवला. यावेळ  तर जे. .ना पण 
सोडले नाह . यांची गुणव ा काय, यांची पा ता काय आ ण आपण यांना सांगतो, जा ख डे 
कुठे पडले आहेत ते मोजा. यां या वािलफ केशन माण,े यांचे जे िश ण आहे, ते गु  
आहेत. या कोणातून यांना काम दलेतर यांना न क च मनातून वाटेल क , आ ह  पंपर  
िचंचवडचा व ाथ  चांगला घडवला पा हजे. यांना जी जादा कामे दली जातात, ती बंद करा. 
मग तु ह  यांना बोलू शकता. आज आप याकडे डाकूल आहे. येथे एक गो  मा या 
कानावर आली. खरोखरच मी या य कडे बिघतले. तो डाकूलमधील व ाथ  होता. ती 
य  सु वातीला खूप चांगली होती. यांना एँट कर शनवा यांनी पकडले. काह ह  असू शकते. 
पण डाकूलमधील दजा बघा. ितथे चांगले लोक का येत नाह त. आप याकडे अशा कतीतर  
शाळा आहेत. पंपर  िचंचवड शहराम ये चांग या कारची डाकूले झाली पाह जेत. 
आ णासाहेब मगर टेड यम पूणपणे डमॉिलश क न ितथे करा. ितथे हो टेल या ब ड ंग 
आहेत, या पण चांग या करा. मुलांचे िश ण हायला पाह जे. ते डाकूल हायला पा हज.े 
तु ह  बिघतले असेल काह  शाळांम ये डाकूल आहे. सकाळ  ७.०० वा. पासून सं याकाळ  
७.०० पयत मुले ितथे जातात. ९८ ट के िनकाल आहे. हणजे ९८ ट के िमळवणार  मुले या 
शाळांम ये आहेत. वेगळ  शाळा बिघत यानंतर मुलांना चांगले माक पडतात. पण आप याकडे 
काय झाले आहे. िश कांम ये सु ा उदािसनता असू शकते. का आप या व ा याना वाचायला 
येत नाह . का आप या व ा याना गाणे हणता येत नाह . सग या शाळांम ये ई-लिनग 
दले, ोजे टर दले. सग या शाळांना सीएसआरमधून सगळे देतो. आपण सगळे ो हाईड 
करायला तयार आहोत. मग आप या िश कांम ये ह  मानिसकता का नाह . याचा सखोल 
अ यास केला गेला पाह जे. यांना व ासात घेऊन यां यावर िनयं ण घेतले गेले पा हजे. का 
यांना वाटत नाह  का आपण काम करावे. यांनाह  वाटत असेल क , पंपर  िचंचवडमधील 
व ाथ  चांगला िशकला पा हजे. याला चांगले िश ण दले गेले पाह ज.े यांना सगळे दले 
गेले पाह जे. जूनम ये जेवढ  व ाथ  पटसं या असते, तेवढ  मध या ट यात कधीह  नसते. 
व ा याला मा हत असते, आप याला जूनम ये व ा-पु तके, बूट-सॉ स हे सगळं िमळणार 
आहे. आप याला शाळेत जायचे आहे. ज हाप रषद पुणे ज हा िश णा या सं थनेे असा 
िनयम केला आहे क ,  व ाथ चा सु ा थ ब झाला पा हजे. आम याकडे वशेष शाळा आहेत. 
वशेष शाळा खूप बोगस आहेत. आप या शाळांम ये ते पण करा. व ाथ चे सु ा थ ब झाले 
पा हजे. िश काचंा तर थ ब झालाच पा हजे. मितमंद मुलं थ ब क  शकतात. मग आपली 
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मुले सु ा चांग या प तीने थ ब क  शकतील. आप याकडे डेली रेकॉड ग हणजे आप याकडे 
व ाथ  व ा-पु तके यायला येतात. कंवा बाक  वेळ पण व ाथ  येतात. मा.महापौर साहेब, 
हे सगळे या मा यमातून आप याला समजेल.  

मा.महापौर साहेब, अजून सु ा एक योजना होती. िश ण मंडळा या मा यमातून 
मुलींसाठ  आपण या िश यवृ या द या आहेत. सात मुली ल ाधीश झा या आहेत. 
महापािलके या शाळांतील या मुलामुलींना ८० ट यांपे ा जा त माक पडतील, यांना हे पैसे 
दले गेले पाह जेत. ११ वी, १२ वी, नुसते असे हणून चालणार नाह . यांची फ  बघीतली तर 
या पैशाचे माण फार मोठे आहे. यामुळे या मुलांचा भार आपण चांग या प तीने उचलला 

तर  दहावी/बारावीची चांगली मुले कंवा िश णाचा चांगला दजा िमळेल. सग या 
महापािलकेत या शाळांतील पंपर  िचंचवडमधील या मुली आहेत, कंवा जो व ाथ  गेले १० 
वष आप या शाळेत येतो. यांची शॉटिल ट क न, डाकूलातील मुली असतील अशा 
मुलींसाठ  एक वशेष शाळा सु  करावी. ती हो टेल कूल असावी. िनगड तली आपली शाळा 
रकामी आहे. ितथे ह  शाळा सु  करावी अशी आमची इ छा होती. या शाळेत आ या 
पंपर  िचंचवडमधील शाळांमधून मुली िनवडून काढा यात. फ  पोटस ्  व िश णासाठ  ती 
शाळा चालवावी. ५ वी ते १० वी अशी असावी. या वष  म हला व बालक याणचे बजेट वाढवले 
आहे. यात म हला बालक याणमधून मुलींसाठ  कंवा मागासवग य मुलींसाठ  सु ा या 
योजनेतून आप याला चांगले काह तर  करता येईल. मागासवग य असे काह  न ठेवता 
मुलांसाठ  िनगड मधील आपली जी शाळा आहे, ितथे अशी मुलांसाठ  शाळा सु  करावी असा 

ताव मी घेतला आहे. आपण जे मुलांचे आयटआय सु  केले. ते हा आ हाला असे वाटत 
होते क , द डशेचं मुली आयट आयम ये जातील. परंतू जे हा या द डशे मुली आयट आयम ये 
िशकून बाहेर येतात, ते हा द डशे कुटंूबे सा र होतात, स म होतात. या मुली वतः या 
पायावर उ या राह यासाठ  स म राहतात. दरवष  द डशे द डशे हटले तर  समाजात हा फार 
मोठा आकडा होऊ शकतो.  

मागे आ ह  मा यिमक शाळांबाबत चचा करत होते. ए साईड बॅटर  यांना आप याला 
टॉयलेटस ्  बांधून दले. गावडे साहेब व यांचे सहकार  खूप य शील आहेत. इतर लोकह  
आहेत. आता आ ह  यांना वड ंग मिशनची मागणी पण केली आहे. ए साईड बॅटर  यांनी 
काह  शाळांना ाव.े ायोिगक त वावर महापािलके या येक शाळेत वड ंग मिशन बसवावे. 
कशोरवयीन मुली, १२ वषानंतर या मुलींसाठ  वड ंग मिशन ह  काळाची गरज आहे. या वयात 
मुलींची शाळेतील उप थती कमी होते, मग या मुलींसाठ  कमान यांना या गो ी पाह जेत,  
या गो ी यांना िमळा या पाह जेत. टॉयलेट लिनंगचा फार मह वाचा मु ा आहे. सग या 

शाळांम ये मुलींसाठ  खूप चांग या प तीचे टॉयलेट झाले पाह जेत. आ ण या मा यमातून 
येक मुलीं या मा यिमक शाळेतील वगात वड ंग मशीन बसली गेली पाह जे. म हला 
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बालक याणमधून या, िश ण मंडळा या मा यमातून या परंतू येक शाळेत ह  
उपाययोजना झालीच पाह जे. येक गो ीसाठ  करा. तु ह  खेळांसाठ  करा, वाचनालयासाठ  
करा. जर चांग या प तीने केले आ ण या यावर जर िश कांनी सुपर हजन केलेतर मला 
वाटत नाह  वषय आ यानंतर १५१ कोट  काय, २०० कोट  या. काह  फरक पडत नाह . पैसे 
शेवट  हे नागर कांचे आहेत. ते नागर कांसाठ  खच होऊ ात. याचे आऊटपुट चांग या 
प तीने आले पाह जे. िश ण मंडळाचे चेअरमनपद कंवा पुढे काय-काय होईल, कसे-कसे 
होईल, यावर कोणाचे अिधकार राहतील, हा यांचा मु ा आहे. पण ए ल-मे म ह यात टडर 
िनघाले पाह जेत याची द ता घेतली पाह जे. कशोरवयीन मुलींसाठ  येक शाळेत वड ंग 
मशीन बसवले पाह जे. चांगले सॅिनटर  नॅपक स दले पाह जेत. मुलींना ते कमीत कमी 
कंमतीत िमळाले पाह जेत. टॉयलेटची व छता असली पाह जे. अशा प तीने दु ती करावी. 
मा.आयु  साहेब, खुच  असते. खुच वर बसणारा माणूस दरवेळ  नवीन येतात. दरवेळ  नवीन 
संक पना असतात. या नवीन संक पना घेऊन िश ण सिमतीवर जे जे सद य सभागृहातून 
जातील, यांनी खूप चांग या प तीने वचार क न चांग या प तीने कामकाज केले गेले 
पाह जे. मी या संगी एवढ च अपे ा िश ण मंडळाकडून ठेवते.  
मा.द ा साने-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार बंध,ू मा.महापौर 
साहेब, सव अिधका-यांना अिधकार दान केले आहेत. गेले अनेक वष सभागहृात काह  सूचना 
झा या आहेत. आप यासमोर िश ण मंडळाचे बजेट आले आहे. सव नगरसेवकां या भावना 
ती  आहेत. येकाकडून आपाप या भागातील शाळे या बाबतीतील चचा या ठकाणी केली 
जाते. मा.मायाताई बारणे असतील, मा.मंगलाताई कदम असतील यांनी शाळेबाबतीत वषय 
चांग या प तीने आप यासमोर मांडला आहे. आप याला अिधकार देत असताना मी काह  
वषय आप यासमोर मांडू इ छतो. १५१ कोट ंपयत बजेट आणायचे काम शाळे या मा यमातून 
केले आहे. या- या वेळ  िश ण मंडळा या बजेटचा वषय सभागृहात मंजूर साठ  येतो, ते हा 
अनेक वेळा शाळेचा दजा हा उंचावला पा हजे, चांगला हायला पाह जे, मुलांना व तू देतो या 
वेळ या वेळ  द या गे या पाह जेत अशी चचा होते. सवात मह वाचे हणजे जे हा बजेट 
मंजूर होते आ ण वषय पूव या िश ण मंडळाकडे गेला क , एवढे पान भ न यायच.े यात 
काय झाले, यात ाचार झाला. यात व तू कमी झा या. यात जा त झा या. अनेक वेळा या 
शहरात िश ण मंडळा या मा यमातून हा कार झाला आहे. तो चूक आहे का बरोबर आहे 
याची शहािनशा आजपयत कधी कोणी केली असेल नसेल मला मा हत नाह . पण माझी 
आप याला वनंती आहे क , आपण सिमतीचे हेड असणार आहात असे मला वाटतेय. आम या 
भावना यात असतील क  यात िश ण मंडळ सिमतीचे नाव बदनाम होईल अशा सिमतीकडून 
कधी काम होऊ नये अशी अपे ा मी य  करतो.  
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आप या शाळेत महापािलके या १२८ शाळा आहेत. मराठ  मा यमा या १०९, उदू  
मा यमा या १४, हंद  मा यमा या ०३, इं जी मा यमा या ०२ शाळा असे एकूण जवळपास 
३६५४२ व ाथ  आप या शाळांम ये िशकत आहेत. ह  व ाथ  सं या बघता आ ण गेले पाच 
वषापूव  ४२२६८ इतक  व ाथ  सं या होती. कमीतकमी ५२७६ व ाथ  घटलेले आहेत. याचे 
कारण मी सांगू इ छतो क , काह  ठकाणी शाळा चांग या नाह त. काह  ठकाणी व ा याना 
बसायला जागा नाह . काह  ठकाणी िश क नाह त. िश कांची ब ब ह  सग यांत वाईट आहे. 
११४० िश क कायरत आहेत. िश कांची २१५ पदे र  आहेत. याचा वचार होणे गरजेचे आहे. 
मी मा या भागातली प र थती सांगतोय. एक िश क जर दोन/दोन वग चालवत असेलतर 
याने प हला वग पाहायचा का दुसरा वग पाहायचा. जर आप याला शाळेची वािलट  चांगली 

करायची असेल, खाजगी यावसाियक शाळां माणे आप याला शाळा करायची असेलतर 
आप याला या िश कांना ताकद देणे, आपण यांना कामाचा ए ा बोजा देतोय तो 
यां याकडून बंद करण,े यांना लागणा-या सग या सु वधा, व तू वेळ यावेळ  देणे गरजेचे 

आहे. मी आपले अिभनंदन करेन क , यावेळ  शाळा चालू झा या, या दवशी पु तकांचे वाटप 
झाले आहे.होते. यांनी हा चांगला उप म राब वला आहे. हणून मी िश ण मंडळाचे 
अिभनंदन करतो. परवा मा याकडे एक कार घडला होता. आप याला प  दले होते. मा या 
भागातील शाळा .१६ ह  सव .८९,९०,९१,९२ अशी चार ठकाणी वभागून ह  शाळा आहे. 

या ठकाणी आप याकडे चांगले व ाथ  िशकतात. िचखली गावठाणातील शाळेत १६०० ते १८०० 
व ाथ  आहेत. मोरेव ती शाळेत ५५० ते ८०० व ाथ  आहेत. अितशय चांगले िश क 
असताना कोणा या डो यात काय यु  घुसली मला मा हत नाह . मा याकडे शाळे या 
इमारतीचे बांधकाम चालू आहे. शहरात कुठेह  अशी शाळा नाह  अशी संुदर कारे शाळा चालू 
असताना मा या शाळे या जागेत एकाने पोिलस टेशन थापन केले, बोड लावला, रंगरंगोट  
केली. ह  शाळा ज हा प रषदेची आहे. ह  इमारत ज हा प रषदेची आहे. हे सव असताना जर 
या ठकाणी शाळे या जागेवर पोिलस टेशन होत असेलतर या यापे ा िनंदनीय बाब कुठली 
नसेल. यांनी ह  शाळा पट ंग केली, रपेअर ंग केले, पोिलस टेशनचा बोड ितथे लागला गेला. 
मी चौकशी करायला सांिगतली होती. न क  काय झाले. कोणा या डो यात हा काश आला. 
कोणी करायला सांिगतले होते. जर ह  शाळा पोिलस टेशनला ायची असेलतर या 
व ा याना कुठे ठेवणार आहात. मी तु हाला जाह र आवाहन केले होते क , मी महापािलके या 
ांगणात शाळा भरवेल. आपला असा कोण अिधकार  आहे, या या डो यात कोणी ह  यु  

सूचवली. शाळेचा व ाथ  सोडून पोिलस टेशनला जागा देतोय. हे काम करणा-यावर कडक 
कारवाई हावी अशी मी वनंती करतो.  

  मा.आयु  साहेब, माझे दूसरे हणणे असे आहे क , शहरात सोळा शाळा 
महापािलके या जागेवर अनिधकृतपणे चालू आहेत. माझी आप याला वनंती आहे क , या 
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सोळा शाळा कोणा या आहेत. या शाळा चालू करताना महापािलकेची परवानगी घेतली होती 
का. मा याकडे परा म केला तसा परा म क न यापूव पासून अनिधकृत शाळा चालू आहेत 
त या आजह  महापािलके या आर णांवर अनिधकृत शाळा चालू करायचे काम चालू आहे. मी 
आप याला प  दे याची यव था करतो. माझी आप याला वनंती आहे क ,आप या शाळांम ये 
मुले िशकली पाह जेत. आप याकडे येणारा व ाथ  हा लम ए रयातील व ाथ  आहे. 
कुठ याह  ीमंत घरातला व ाथ  आप या शाळेम ये िश ण घेत नाह . आप या शाळेतला 
व ाथ  याचे आई कंवा वड ल कुठेतर  मोलमजूर  के यािशवाय यांचे घर चालत नाह . असे 
व ाथ  आप या शाळांत िशकतात. तु ह  १५१ कोट ंचा िनधी उपल ध क न देत असालतर 
या या सुखसु वधा, याला लागणारा खच, याला लागणा-या शै णक व तू, िश क सु ा  

चांगले आहेत. एक िश क दोन वग सांभाळून सु ा व ाथ  पटसं या अितशय चांगली आहे. 
आ ह  कती वष असे दोन दोन वग चालवायचे, आ हाला िश क ा, असे ितथले िश क 
सांगतात. व ा या या बु माणे यांची शार रक मता वाढव यासाठ  डा िश क सु ा 
देणे गरजेचे आहे. वचार करा, शहरात आप या कुठ याह  शाळेत डा िश क कती आहेत, 
हे डा िश क व ा याना कती िश ण देतात अ जबात नाह . चांगले-चांगले डा िश क 
असतील यांना मानधन ा. मुले नुसती डो याने नाह तर शर राने पण वाढणे गरजेचे आहे. 

येक नगरसेवका या घर  व ाथ  िशफारस प  घे यासाठ  येत असतात क , आ हाला या 
या शाळेत ऍडिमशन पाह जे. असे तु हाला का वाटत नाह  क , जे काह  १२८ नगरसेवक 
आहेत, यां याकडे आ हाला महापािलके या शाळेत ऍडिमशन ा हणून िशफारस प  
घे यासाठ  या व ा यानी यावे. महापािलके या शाळांची वािलट  आपण का वाढवू शकत 
नाह . खाजगी शाळा व ा याकडून पालकांकडून डोनेशन घेऊन चाल व या जातात. आप या 
महापािलके या शाळा वखचाने चालवतो तर  याम ये आपण कुठे कमी पडतो याचा सु ा 
वचार करायची गरज आहे आ ण आपण तो वचार करावा अशी मी वनंती करतो. जसे मी 
तु हाला सांिगतले, जसे नगरसेवकांकडे बाहेर या शाळेतून िशफारस घे यासाठ  येतात, तसे 
आ हाला या-या महापािलके या शाळेत ऍडिमशन िमळावे अशी िशफारस घे यासाठ  लोकांनी 
आम याकडे यावे, असे काम येणा-या िश ण सिमतीने करावे, अशी अपे ा य  करतो आ ण 
थांबतो. ध यवाद!  

मा.तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प ह यांदा मी सव 
सभागहृा या वतीन े अिभनंदन करेन क , िश ण मंडळा या बजेटचा वषय सभागृहासमोर 
ठेवला आहे. मी मागील वेळ  आयु  साहेबांना भेटलो होतो. पंपर  िचंचवड शहरात जेव या 
झोपडप टया आहेत, अंगणवा या आहेत, यांची दूराव था एवढ  झाली आहे. मला सांिगतले 
क , या अंगणवा या रा य शासनाकडे आहेत. माझी आयु  साहेबांना वनंती आहे क , 
झोपडप ट तली मुले अंगणवाड त तयार होतात. आपण वतः जाऊन शहरातील पूण 
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झोपडप यांचा सव करावा आ ण अंगणवा यांची प र थती बघावी. यांना ितथे जागा नाह . 
जागा असलीतर  पूण म िलकेज होते आहे. एवढ  भयानक प र थती आहे. या मुलांना ितथे 
बसायची यव था नाह . िश ण मंडळाकडून काह  करता येत असेलतर तसे करावे.  

 पंपर  िचंचवडचे पॉिलटे नक आहे, आयट आय आहे. पंपर  िचंचवडचे आयट आय 
मा या भागात आहे. आज मुलांचा जा त कल आयट आयकडे दसतोय. आयट आयचा 
प रसर आता कमी पडतोय. तो वाढव यासाठ  भ व यात काय करता येईल याची तरतूद 
करावी. मोरवाड त महापािलकेची शाळा नाह . आज ितथे रेणुकादेवी मंद र आहे, या ठकाणी 
पह ली ते सातवी पयतची शाळा भरते. गेले आठ ते नऊ वषापासून या छो या मंद रात ह  
शाळा भरते आहे. महापािलकेतफ काय करता येईल ते आपण करावे. एवढ  वनंती करतो व 
थांबतो.  

मा.एकनाथ पवार–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, खरेतर िश ण 
मंडळा या वषयावर बोलू ायचे नाह . तसे द ड तास या वषयावर सगळेजण बोलतोय. मला 
क पना आहे, या शहरातील शाळेचा दजा सुधारला पाह जे. सग यांची ामा णक इ छा आहे 
क , शाळेचा दजा सुधारला पाह जे. िश कांनी मनापासून काम केले पाह ज.े खाजगी 
शाळांसारखे महापािलके या शाळांम ये िश ण िमळाले पा हज.े या प ाच,े सग यांचे 
मनापासून हे हणणे आहे. शंभर ट के अशी प र थती नाह . मागील काळात काय झाले या 
वषयात मा.द ा साने आ हाला जायचे नाह . पुढ ल काळात सवसामा य घरांतील मुलांना 
चांगले िश ण िमळ यासाठ  जे खरोखर िश ण सिमतीत चांगले काम क  शकतात, 
महापािलके या शाळांचा दजा चांगला सुधार यासाठ  चांगले होतक , िश णाची आवड असणा-
या नगरसेवकांना संधी ावी यासाठ  हा वषय मंजूर करावा.  

मा.महापौर – उपसूचना वकारली का.  

मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, मा.योगेश बहल यांनी मांडलेली उपसूचना वकारलेली 
नाह  ती वगळून हा वषय मंजूर कर यात यावा.  

मा.महापौर – हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल- ८१       ितकुल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------      
 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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                   वषय मांक – ३ 

दनांक – २०/६/२०१७             वभाग – मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे जावक .भु जं/२/का व/१०१/२०१७  
                      द.२५/४/२०१७ 

          २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४६१ द.३१.५.२०१७ 
मौजे पंपर   िचंचवड महानगरपािलका मनपा या मालक चे  मौजे सांगवी स.नं.९ पैक  

जागेवर ल मनपा शाळा इमारत तळमजला वर ल १३ यापार  गाळे या गा यापक  गाळा .५ 
भाडेप टा/िलजने देणेबाबतचे े फळ २३६.८ चौ.फु. ह  िमळकत नगररचना वभागाने तीस 
वषासाठ  ठरवुन दलेला िलजदर र. .६३४४/- ती चौ.फु. नुसार येणार  िलज 
र. .१५,०२,२५९/- माणे ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा सुचना .७/२०१५-१६ िस द 
कर यात आले होते. सदरकामी एकुण ३ िन वदा ा  झा या असुन सव िन वदा पा  ठरले या 
आहेत. सदरकामी िन वदामधील सव उ च दर र. .१६,०५,५५५/- हा मे.ढोरे ा सपोट अँ ड 
वॉटर स लायस सौ.स वता रमेश ढोरे यांनी दर सादर केला आहे. मे.ढोरे ा सपोट अँ ड वॉटर 
स लायस, सौ.स वता रमेश ढोरे या िन वदाधारकांची िन वदा ह  िन वदा दरापे ा १०६.८७% 
जा त र कम पये १६,०५,५५५/-(अ र  र कम पये सोळा लाख पाच हजार पाचशे 
पंचाव न फ ) दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीज 
दराने देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
मा.माधुर  कुलकण  – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – मा.महापािलका 
सभेने ठराव . ०९ द.२०/४/२०१७ अ वये न वन “ग” व “ह” भाग सिम या िनमाण 
कर यास मा यता दलेली आहे. याम ये सिम यां या जागाम ये खालील माणे फेरबदल 
कर यास मा यता देणेत यावी. 
अ. . नाव मंजूर ठकाण  फेरबदल करावयाचे ठकाण  

१ “ग” भाग सिमती  करसंकलन कायालय 
इमारत, थेरगाव 

करसंकलन कायालय व 
शेजार ल मा यिमक 
वदयालय न वन इमारत    

२ “ह” भाग सिमती  करसंकलन कायालय 
इमारत, सांगवी 

कासारवाड  येथील म हला 
आय.ट .आय. इमारत  

 तर  वर ल माणे जागेम ये बदल करणेस मा यता देणेत यावी. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.तुषार कामठे– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  
मा.आरती च ध े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
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मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेसह त मंजूर कर यात येत आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
ठराव मांक - ३८                   वषय मांक – ३ 
दनांक – २०/६/२०१७             वभाग – मा.आयु  

संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे जावक .भु जं/२/का व/१०१/२०१७  
                      द.२५/४/२०१७ 

          २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४६१ द.३१.५.२०१७ 
 मौजे पंपर   िचंचवड महानगरपािलका मनपा या मालक चे  मौजे सांगवी स.नं.९ पैक  

जागेवर ल मनपा शाळा इमारत तळमजला वर ल १३ यापार  गाळे या गा यापक  गाळा .५ 
भाडेप टा/िलजने देणेबाबतचे े फळ २३६.८ चौ.फु. ह  िमळकत नगररचना वभागाने तीस 
वषासाठ  ठरवुन दलेला िलजदर र. .६३४४/- ती चौ.फु.नुसार येणार  िलज र. .१५,०२,२५९/- 
माणे ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा सुचना .७/२०१५-१६ िस द कर यात आले होते. 

सदरकामी एकुण ३ िन वदा ा  झा या असुन सव िन वदा पा  ठरले या आहेत. सदरकामी 
िन वदामधील सव उ च दर र. .१६,०५,५५५/- हा मे.ढोरे ा सपोट अँ ड वॉटर स लायस 
सौ.स वता रमेश ढोरे यांनी दर सादर केला आहे. मे.ढोरे ा सपोट अँ ड वॉटर स लायस, 
सौ.स वता रमेश ढोरे या िन वदाधारकांची िन वदा ह  िन वदा दरापे ा ६.८७% जा त र कम 
पये १६,०५,५५५/-(अ र  र कम पये सोळा लाख पाच हजार पाचशे पंचाव न फ ) दराची 

व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीज दराने देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच मा.महापािलका सभेने ठराव . ०९ द.२०/४/२०१७ अ वये न वन 
“ग” व “ह” भाग सिम या िनमाण कर यास मा यता दलेली आहे. याम ये सिम यां या 
जागाम ये खालील माणे फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
अ. . नाव मंजूर ठकाण  फेरबदल करावयाचे ठकाण  

१ “ग” भाग सिमती  करसंकलन कायालय 
इमारत, थेरगाव 

करसंकलन कायालय व 
शेजार ल मा यिमक 
वदयालय न वन इमारत    

२ “ह” भाग सिमती  करसंकलन कायालय 
इमारत, सांगवी 

कासारवाड  येथील म हला 
आय.ट .आय. इमारत  

 

 तर  वर ल माणे जागेम ये बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल-८१       ितकुल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------      
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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                   वषय मांक – ४ 
दनांक – २०/६/२०१७                 वभाग – मा.आयु  

 

     संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BSUP /१९२/२०१७,  

                     द.१९/०५/२०१७ 

             २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव . ८ द.२३/०५/२०१७ 
    

        क शासनाने नागर  भागाक रता धानमं ी आवास योजनेम ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने सािमल होणेबाबत महारा  शासनाचे द.०९/१२/२०१५ चे शासन 
िनणयानुसार द.०३/०२/२०१६ चे प   महानगरपािलकेस ा  झाले आहे आ ण या अनुषंगाने 
योजनेचे बारकावे समजून घेणेसाठ  शासनामाफत द.२१/०४/२०१६ व द.१७/०५/२०१६ रोजी 
मंुबई येथील स ा  अितिथगृहात या वषयी प रसंवाद आयो जत केला होता. याम ये 
महानगरपािलके माफत मा.आयु , मा.सह. आयु , मा.सह शहर अिभयंता BSUP, मा.सहा. 
आयु  झोिनपु, कायकार  अिभयंता BSUP हे सहभागी झाले होते व यासंबंधी ताव सादर 
करणेसाठ  शासनाचे मा. ी. िनमलकुमार देशमुख, रा य अिभयान संचालक यांनी 
द.०३/०२/२०१६ तसेच द.१३/०४/२०१६ या प ामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस 
धानमं ी आवास योजना “सवाक रता घरे २०२२”म ये योजना तयार करणे संदभात व शहर  

गर ब लाभाथ  िन त करणे संदभात कळ वले आहे. तसेच शासनाने हाडाची रा य तर य 
सुकाणू अिभकरण सिमती हणून नेमणूक केली असून यांनी द.०१/०६/२०१६ चे प ा वये 
धानमं ी आवास योजनेचा आराखडा DPR(Detailed Project Report) तयार क न तावा या 

छाननी क रता मु य अिधकार  पुणे गृहिनमाण े  व े  वकास मंडळा या कायालयाकडे 
सादर करणे वषयी तसेच द.१५/०६/२०१६ चे प ा वये धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
मागणी स ह ण बाबतचा अहवाल देणेबाबत कळ वले आहे. 

या योजनेतील ठळक वैिश ये खालील माणे :-  

१) सदर योजनेम ये क शासनाचे येक घरासाठ  र. .१.५ ल  व रा य शासनाचे र. .१ ल  
इतके अनुदान आहे व उव रत  र.  ५.७७ लाख ह सा लाभाथ  यांचा असणार आहे. 

२) सदर योजनेम ये ३० चौ.मी. चटई े ापयतची घरकुले अनु ेय आहेत. 
३) या योजनेसाठ  शहरातून आिथक या दुबल असणा-या नाग रकांचे अज मागवावयाचे 

आहेत. या य चे उ प न वा षक र. .३ लाख आहे तोच लाभाथ  पा  ठरणार आहे. 
४) लाभाथ  भारताचा नाग रक असणे आव यक आहे. 
५) सदर योजनेतील घरे हे कुटंुबातील क या म हले या कंवा कुटंुबातील कता पु ष व म हला 

यां या संयु  नावावर असतील आ ण कत  म हला सद य नसेल तर या ठकाणी कता 
पु ष यां या नावे घर रा हल. 
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६) लाभाथ  कुटंुबाम ये पित / प ी व अ ववा हत मुले यांचा समावेश असेल. या अिभयान 

अंतगत क ाकडून अनुदान / सहा य ा  क न घे याक रता देशातील कोण याह  भागात 
लाभाथ  कुटंुबातील य या मालक चे प के घर नसावे. 

७) अिभयान अंतगत बांध यात येणा-या घरांची सहकार  सं था थापन करणेत येईल. 
८) या योजनेअंतगत लाभा याची पा ता धानमं ी आवास योजना, “सवासाठ  घरे” – नागर  

या मागदशक सूचना नुसार राह ल. 
     सदरची योजना क शासनाची असून योजनेस क  व रा य शासनाने सदर योजनेस 
आिथक मदत दश वली आहे. याअनुषंगाने सदर योजना नागर  वरा य सं था या े ात 
महारा  शासनाने शासन िनणया ारे लागू केली असून यामुळे सदर योजनेम ये 
महानगरपािलकेने भाग घेणे आव यक आहे. 
     यानुसार EWS(Economically Weaker Section) या आर त जागांवर घरकूल क प 
राब वणेक रता DPR बन वणेकामी या जागेचा स व तर स ह करणे, इमारत बांधकाम नकाशे 
तयार करणे, मुलभूत सु वधा (Infrastructure) िनयोजन करणे, बांधकाम खचाचे अंदाजप के 
तयार करणे, क पाक रता पयावरण नाहरकत दाखला, शासक य तसेच िनमशासक य 
सं थाकड ल नाहरकत माणप े सादर करणे, क पा या बांधकामास परवानगी घेण,े िन वदा 
तयार करणे, DPR बनवून तो शासनाकडे सादर करणे, तसेच यास क  व रा य शासनाची 
मंजुर  तसेच अनुदान िमळ वणेकामी वेळोवेळ  पाठपुरावा करणे व इतर तदनुषंिगक 
वा तु वशारद व अिभयां क वषयक स ला इ याद  आव यक कामे करणेकामी सदर े ातील 
अनुभवी वा तु वशारद व अिभयां क  स लागार सं थेची नेमणूक करणे आव यक आहे. 
यानुसार धानमं ी आवास योजनेअंतगत EWS योजने या घरे बांधणेचे काम करणेसाठ  
क प स लागार हणून मे. इन ेन आ कटे ट अँ ड अबन लानर यांची नेमणूक केली आहे 

व यांचेमाफत DPR बन वणेचे काम सु  आहे. 
     स या महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आिथक या दुबल घटकांसाठ  

(EWS) घरे या आर णांतगत पुढ ल माणे जागा ता यात आले या आहेत. 
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त ा अ 

अ  गावाचे नाव आर ण . स.नं./गट 
नं. 

जागेचे एकुण 
े   हे. 

मनपा या 
ता यात 

आलेले े  

होऊ 
शकणार  

संभा य घरे 

शेरा 

EWS आर णे 

१ च-होली २/८३ 
स.नं.४०८पै, 

४०९पै 
२.१५ २.१५ १४४२ 

मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे. 

२ रावेत 

४/१०२ ९६ पै १.४६ ० १०८० 

सरकार  गायरान जमीन 
मा. ज हािधकार  यांचेकडून 
ता यात घेणेची कायवाह  चालू 
आहे. 

DPR ला मा यता िमळालेनंतर जागा  १/- ित चौ मी दराने PMAY कर ता मनपास ता यात 
िमळेल {शासन िनणय मांक जमीन -२०१६/    .२१३/ज -१ द १९ स टबर २०१६ नुसार ) 

३ डुडुळगांव १/२३३ 

१०५पै, १०७ 
पै, १०८ पै ते 

११२ पै 

२.०० १.६५ ८९६ 

८२.५०% जागा ता यात आली 
असून उव रत १७.५०% 
जागेपैक  ८ गुंठे जागा खाजगी 
मालक ची असून ता यात 
घे याची कायवाह  चालू आहे व 
उव रत े  ना याचे आहे. 

४ दघी 
२/१२७ ६६ पै १.१४ ० ८४० 

सरकार  गायरान जमीन 
मा. ज हािधकार  यांचेकडून 
ता यात घेणेची कायवाह  चालू 
आहे 

DPR ला मा यता िमळालेनंतर जागा  १/- ित चौ मी दराने PMAY कर ता मनपास ता यात 
िमळेल {शासन िनणय मांक जमीन -२०१६/    .२१३/ज -१ द १९ स टबर २०१६ नुसार ) 

५ बो-हाडेवाड  १/१६२ 
१२८५, १२८७, 

१२९० 
२.०० १.७२ १४०० 

८६% जागा ता यात आली 
असून उव रत १४% जागा 
ता यात घे याची कायवाह  चालू 
आहे. 

६ वडमुखवाड  २/३१ २०१पै ते 
२०५ पै 

२.०० १.२५ १४०० 

६२.५०% जागा ता यात आली 
असून उव रत ३७.५०% जागा 
ता यात घे याची कायवाह  चालू 
आहे. 

७ िचखली 
१/९० १६५३ पै २.०० ० १४०० 

सरकार  गायरान जमीन 
मा. ज हािधकार  यांचेकडून 
ता यात घेणेची कायवाह  चालू 
आहे. 

DPR ला मा यता िमळालेनंतर जागा  १/- ित चौ मी दराने PMAY कर ता मनपास ता यात 
िमळेल {शासन िनणय मांक जमीन -२०१६/    .२१३/ज -१ द १९ स टबर २०१६ नुसार ) 
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HDH आर णे 

८ पंपर  ७७ १०९पै, ०.६४ ०.६४ ३०० 
मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे. 

९ पंपर  ७९ ११०पै ०.४४ ०.४४ २०० 
मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे. 

१० आकुड  २८३  १.७८ ०.९५ ५०० 

मनपा या अख या रतील 
े  ता यात आले असून 

उव रत े  MIDC या 
ता यात आहे. 

एकुण ९४५८  

जसजशा जागा ता यात येतील त या िन वदा काढणेत येतील.सदर जागेवर धानमं ी आवास 
योजनेअंतगत २.५ F.S.I. अपे त ध न घरकुले बांधणेचे िनयोजन खालील माणे केलेले आहे. 

                                   त ा ब 

अ.  . आर णाचे ठकाण संभा य घरांची सं या 
१ च-होली १४४२ 

२ रावेत १०८० 

३ डुडुळगांव ८९६ 

४ दघी ८४० 

५ बो-हाडेवाड  १४०० 

६ वडमुखवाड  १४०० 

७ िचखली १४०० 

८ पंपर  ३०० 

९ पंपर  २०० 

१० आकुड  ५०० 

 एकुण ९४५८घरे 
 

अ. . ८ ते १० मधील जागांवर धानमं ी आवास योजनेअंतगत शासनाकडून लवकरच मंजुर  
िमळणार अस याने सदर जागांवर सु ा घरे बंधने बाबत िनयोजन करणेत येत आहे. 
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·         क पातील इमारतीं वषयी ठळक वैिश ये 

१) इमारत पा कग + १४ मजली (तळ मजला पुणपणे पा कगसाठ  राखीव). इमारतीभोवती 
पुरेशी मोकळ  जागा 

२) दोन िल ट -         १.४८ X २.१० मी. (५’ X ७’) 

३) एक ेचर िल ट  ३.३६ X १.९९ मी. (११’ X ६.६’) 

४)  दोन जने ( ं द  १.५० मी.), ज या म ये कोटा फरशी. 
५) सामाईक पॅसेज ( ं द  १.३५ मी.), Vitrified tiles सुर तते या ीने १.२ मीटर उंचीची       

पडद  (Parapet) Oil Paint  सह. 
६) इमारतीला बाहे न Texture Paintव आतून Oil Bound Distemper 

७) िनयमानुसार आव यक ती अ नशमन यव था (Fire Fighting). 

८) जिमनीखाली व इमारतीवर आव यक मते या पा या या टा या. 
९) येक इमारतीस सोलर हटर सु वधा. 

१०) इमारतीचे Aluminum Form Work या सहा याने एकसंध RCC बांधकाम ( Monolithic         

Construction).   
११) पा कगम ये Trimix  प दतीचे Flooring. येक इमारती या पा कगम ये 

व छतागृहासह  सोसायट  ऑफ स. 
१२) येक मज यावर १६ सदिनका, येक सदिनकेला पुरेसा उजेड, हवेशीर अशी यव था. 
१३) इमारतींचा देखभाल - दु तीचा कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ३ वष व     

िल ट ची देखभाल दु तीचा कालावधी ५ वष राह ल. 
१४) मलशु द करण क ाचा देखभाल दु तीचे कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ५    

वषाचा राह ल. 

·         इमारतीतील सदिनकेची ठळक वैिश ये 

१)     क  शासना या िनयमानुसार एका सदिनकेचे चटई े फळ (Carpet Area) ३० चौ.मी.३२२ 

    चौ.फुट 

२)     बैठक ची खोली (Hall)– ३.०६ X ३.२ मी. (१०’- १ X १०’ – ६’’) 

३)     वयंपाक गृह (Kitchen)– २.४९ X १.९८ मी. (८’X ६’ – ६’’) 

४)     शयनगृह (Bedroom)– २.७४ X ३.२० मी. (९’X १०’ – ६’’) 

५)     नानगृह (Bathroom)-  १.५२ X १.२० मी. (५’X ४’)Wash basin सह, नानगृहाम ये 

     Antiskid ceramic tileflooring,४ फुट उंचीचा Glazed Tileम ये Dadoव Oil Paint. 

६)     शौचालय (W.C.)– १.२० X ०.९१ मी. (४’X ३’)ओर सा प दतीचे W.C. पॅन, िसरॅिमक टाईल 

     लोर ंगव ४ फुट उंचीचा Glazed Tile म ये Dadoव ४ फुटा या वर ल भागास Oil Paint. 
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७)     माळा (Loft) वयंपाकगृहाम ये– ०.६ मी. (२’) ं द  व ०.७५ मी. (२’ ६’’)  उंचीचा. 
८)     मु य दरवाजा व बेड म चा दरवाजा - PUF Material म ये. 
९)     नानगृह व संडास चा दरवाजा - PVC Material म ये. 

 १०)  खड या - Aluminum Slidingव लोखंड  Grill  सह. 
११)  व ुत तारा– Casingप ट म ये, PowerPoint, Switches - Anchor कंपनीचे / त सम. 
१२)  Kitchen Otta – Kadappa Platformम ये Stainless Steel sink, Platform वर २ फुट 

  उंचीचा Glazed Tile  म ये Dado. 

१३)  सदिनकेम ये आतील िभंतींना सव  Oil Bound Distemper. 

            अशा प दतीची इमारतीची व सदिनकेची वैिश ये राहतील. 
येक क पासाठ  येणारा खच (Infra खच वगळता) खालील माणे:- 

त ा क 

गावाचे नाव आर ण . होऊ शकणार  संभा य घरे संभा य खच र. . 

च-होली २/८३ १४४२ १,१९,३१,७५,६९०.०० 

रावेत ४/१०२ १०८० ८९,३६,४०,६००.०० 

डुडुळगांव १/२३३ ८९६ ७४,१३,९०,७२०.०० 

दघी २/१२७ ८४० ६९,५०,५३,८००.०० 

बो-हाडेवाड  १/१६२ १४०० १,१५,८४,२३,०००.०० 

वडमुखवाड  २/३१ १४०० १,१५,८४,२३,०००.०० 

िचखली १/९० १४०० १,१५,८४,२३,०००.०० 

पंपर  ७७ ३०० २४,८२,३३,५००.०० 

पंपर  ७९ २०० १६,५४,८९,०००.०० 

आकुड  २८३ ५०० ४१,३७,२२,५००.०० 

  खच र. . ७,८२,५९,७४,८१०.०० 
 

हणजेच येक सदिनकेला येणारा खच हा र. .८,२७,४४६/- इतका आहे. याम ये 
क पासाठ  लागणा-या जागेची कंमत, वकास शु क, िमअम शु क इ याद ंचा समावेश 

नाह . इमारती या बांधकाम े ा माणे येक सदिनकेचा Construction Built up Area हा ५४५ 
चौ.फुट आहे. हणजेच ित चौ.फुट बांधकामाचा खच र. .१५१८/- इतका येत आहे. 
             सदर क पासाठ  महानगरपािलकेने टाकावया या ह याऐवजी क पास िनशु क 
जागा उपल ध क न देणार आहे. तसेच क पासाठ  लागणा-या स या या रेड रेकनर नुसार 
जागेची कंमत, बांधकाम परवानगीचे वकास शु क, िमअमची शु क इ याद  महानगरपािलका 
लाभा याकडून घेणार नाह . या आधारे महानरपािलका अ य र यापुढ ल त ा ड नुसार 
लाभा याना मदत करणार आहे. धानमं ी आवास योजनेमधील क पांचे DPR हे रा य 
शासना या SLSMC (State Level Sanctioning & Monitoring Committee) समोर Scrutiny व 
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Approval साठ  सादर केले जाणार आहे. याम ये DPR Cost मधील DPR Cost व सदिनका 
खचाम ये बदल होऊ शकते. यामुळे लाभा याचा ह सा हा SLSMC किमट  म ये जो िन त 
क न दला जाईल यानुसार राह ल. 
               येक सदिनकेसाठ  .१.५ लाख क शासन, .१ लाख रा य शासन व उव रत ह सा 
लाभा याकडून घेणेचे िनयोजन आहे. क पा या Infra Work, क प भाववाढ व क पासाठ  
अनुषंिगक खच ह  र कम महानगरपािलका वतः मनपा फंडातून खच करेल. 

त ा ड 

अ. . गावाचे नाव आर ण . 
होऊ 

शकणार  
संभा य घरे 

े  
(हे टर) 

शमन 
शु कर. . 

कोट  

स याचे रेड  
रेकनर नुसार 
संपा दत 
जिमनीची 

कंमतर. . कोट  

एकुणमनपा 
ह सा र. . 

कोट  

१ च-होली २/८३ १४४२ २.१५ ११.५८ १४.५७ २६.१५ 

२ रावेत ४/१०२ १०८० १.४६ ११.८८ ०.०० ११.८८ 

३ डुडुळगांव १/२३३ ८९६ २.०० १०.६८ ८.१६ १८.८४ 

४ दघी २/१२७ ८४० १.१४ ६.३७ ०.०० ६.३७ 

५ बो-हाडेवाड  १/१६२ १४०० २.०० ११.७३ १३.०० २४.७३ 

६ वडमुखवाड  २/३१ १४०० २.०० ११.०२ ७.६८ १८.७ 

७ िचखली १/९० १४०० २.०० १२.१४ ०.०० १२.१४ 

८ पंपर  ७७ ३०० ०.६४ ३.९७ ५.९७ ९.९४ 

९ पंपर  ७९ २०० ०.४४ २.८२ ४.१० ६.९२ 

१० आकुड  २८३ ५०० १.७८ ७.९८ ७.३६ १५.३४ 

एकुण खच र. . कोट  ९०.१७ ६०.८४ १५१.०१ 
 

य  क पाचे काम करताना क शासन, रा यशासन व लाभाथ  यांचेकडून ह सा घेऊन 
काम करणेत येईल. परंतू क प पूण होणेसाठ  येणारा य  खच, शासन व लाभाथ  एकुण 
ह सा यामधील फरक व क पाचे बांधकाम परवानगीचे छाननी शु क, वकास शु क, शमन 
शु क, अिधमु य यांची र कम महानगरपािलकेचा ह सा हणून गृ हत धरणेत येईल. यामुळे 
सदर क पासाठ  बांधकाम परवानगीचे सव शु क माफ करणेचे ता वत आहे. 
       SLSMC (State Level Sanctioning & Monitoring Committee)िन त केलेला लाभाथ  
यांचा व ह सा पुढ ल माणे जमा करणेत येईल. याम ये सोडतीम ये (Lucky Draw)नाव 
आ यानंतर प हला ह ा २०%र कम, दुसरा ह ा ४०% र कम हा इमारतीचे काम ५०% 
झा यानंतर  व  ितसरा ह ा ४०% रकमेचा भरणा ताबा िमळ यापूव  मनपाकडे करणे आव यक 
आहे. सदरची सदिनका मनपा माफत बांधून लाभा याना यांचा ह सा भ न घेतलेनंतर ९९ 
वषा या Lease ने देणेत येतील. लाभा याना िमळकत कर, वीज बलइ. बले वतः भरावी 
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लागतील. येक इमारतीची सोसायट  वतं  करणेत येईल व सोसायट माफत सामाईक वीज 
बल, सामाईक पाणी बलभरावे लागेल.   

 
       महानगरपािलका या माणे मनपा े ाम ये सावजिनक ठकाणी र ते, पाणीपुरवठा, 
दवा ब ी, े नेज, मलशु द करण क  (STP), घनकचरा यव थापन (Solid Waste 

Management)इ याद  मुलभूत सु वधा (Infrastructure) वखचाने करते या माणे या 
क पातह  महानगरपािलकेने वखचाने करावे असे वाटते. या सु वधा MPCB  पयावरण 

खा या या िनयमानुसार करणे आव यक आहे. या मुलभूत सु वधांचा खच खालील माणे :- 

त ा इ 

एकंदर त वर ल सव ठकाणी मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणेकामी .४४३४. १० ल  
इतका खच येईल. सदर क पातील इमारतींचे काम सु  झालेनंतर मुलभूत सु वधा 
(Infrastructure) क रता िन वदा काढ यात येतील. 

सदर क पासाठ  खालील बाबींची मंजूर  आव यक आहे. 
 
१)     तावास शासक य मा यता 
२)     बांधकाम परवानगी 
३)     पयावरण खा याकड ल नाहरकत दाखला (Environmental Clearance Certificate) 

४)     रा य शासना या “क य मा यता व संिनयं ण सिमती”(CSMC)ची मा यता 

अ  
ठकाणाचे 
नाव 

सीमािभंत र ते 

पावसाळ  
गटर व 
Rain 
water 

harvesting 

पा.पु. े नेज 

मलशु द  
करण 
क  

(STP) 

घनकचरा 
यव थापन 
S.W.M 

दवाब ी 
ा सफॉमर 
फडर इ. 

एकुण 

सव आकडे ल  म ये 

१ च-होली २७.९२ २३२.८६ ९३.८८ १२.६१ ४३.३२ १५१.१५ १. २३३.४७ ७९६.२१ 
२ रावेत २०.९१ १७४.४ ७०.३२ ९.४४ ३२.४४ ११३.२१ ०.७५ १७४.८६ ५९६.३३ 

३ डुडुळगांव १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

४ दघी ९.५५ ६५. २८.३ ७.५ २७. ६५. ०.५५ १२५. ३२७.९ 

५ बो-हाडेवाड  १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

६ वडमुखवाड  १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

७ िचखली १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

८ पंपर  ७.५ १०. १२. ५० ५.५ २२. ३५. ०.४५ ०.३५ ८०.८ 

९ पंपर  ५.५ ८. ९.२५ ४.५ १८. ३०. ०.४ ०.३ ७५.९५ 

१० आकुड  २३.१२ १२५. ७८.३२ १३.५ ३६.२३ ११९. ०.७८ १८२. ५७७.९५ 

एकुण र. .ल  ४४३४.१ 
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शासक य मा यतेनंतर बांधकाम परवानगी साठ  व पयावरण व ईतर दाख यासाठ  
अज दाखल करणेत येईल. तावास मनपाची मा यता िमळालेनंतर सदर योजना 
हाडा माफत रा य शासना या “क य मा यता व संिनयं ण सिमती”(CSMC)ची 

मा यता घेवून क पा या इमारती या बांधकामां या सव िन वदा काढणेत येतील. 

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

त ा ई 

 

महानगरपािलकेमाफत मुलभूत सु वधा पुर वणे (Infra) कामांचा खचाचा तपिशल 
खालील माणे 

त ा –फ 

 

 

 

 

 

 

 

त ा - ई नुसार क  शासन, रा य शासन व मनपा यांचे संयु  िनधी मधून पंत धान 
आवास योजने अंतगत ९४५८ सदिनका बांधणेकामी र. .८८५.१२कोट चे खचास शासक य 
मा यता िमळणे व सदर क पाचे साईटवर मुलभूत सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी त ा 
– फ नुसार येणा-या र. .५०.१५ कोट  च ेखचास शासक य मा यता देणेत  येत आहे.  

 

मा.माधुर  कुलकण  – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  

अ. . तपिशल खच 

१ क पाचा एकुण खच ७,८२,५९,७४,८१० 

२ ५% Contingencies सह ८,२१,७२,७३,५५१ 
३ २% Work charges establishment Charges सह ८,३८,१६,१९,०२२ 

४ ६% भाववाढ (Escalation) ४६,९५,५८,४८९ 

एकुण (३ + ४) ८,८५,११,७७,५१० 

Say एकुण . ८८५.१२कोट  

अ. . तपिशल खच 

१ क पाचा एकुण खच ४४,३४,१०,००० 

२ ५% Contingencies ४६,५५,८०,५०० 

३ २% Work charges establishment ४७,४८,९२,११० 

४ ६% भाववाढ (Escalation) २,६६,०४,६०० 

एकुण (३ + ४) ५०,१४,९६,७१० 

Say एकुण . ५०. १५कोट  



52 
 
 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – महारा  मे ो रेल 
कॉप रेशन यांचे तफ क शासन, रा यशासन, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे 
महानगरपािलका यांचे संयु  वदयमानाने वारगेट-पुणे ते पंपर  पयत मे ोचे काम सु  होत 
आहे. या अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये पंपर  ते दापोड  कोरोडोर (१) 
येथे ट लाईटचे पोल मधे येत असून ते काढून दुस-या ठकाणी िश ट करावे लागणार आहे 
या कर ता र. .३,६१,००,०००/- इतका खच येणार असून तुतचे काम िन वदा काढून करणेत 

येत आहे. तुतची र कम र. .३,६१,००,०००/- महारा  मे ो रेल कॉप रेशन महानगरपािलकेस 
देणार आहे. सबब तुतची र कम जमा क न घेणे क रता सन २०१७-१८ चे मुळ 
अंदाजपञकात भाग-२ भांडवली जमा म ये “महारा  मे ो रेल कॉप रेशन यांचे कडून जमा” 
वतंञ िनधी िनमाण क न र. .३,६१,००,०००/- जमा दशवणेत यावे व यातुन खच कर यास 
शासक य मा यता देणेत यावी तसेच लेखािशषकावर यापुढे महारा  मे ो रेल कॉप रेशन 

यांचेकडून जमा करणेस व खच करणेस मा यता देणेत यावी.                     

मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  
मा.आरती च ध े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
मा.द ा साने-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी जे काह  बोलतोय ते 
वतःसाठ  बोलत नाह तर समाजासाठ , शहरासाठ  बोलतोय. आपण मला बोलायची संधी 
दलीत यासाठ  आपले अिभनंदन. हा िचखली भागातील वषय आला आहे. यामुळे 
आप याला मा हत आहे. िचखली भागात जेएनएनयूआरएमचे काम होऊ नये, यापुव  सु दा 
सभागृहात वषय आला होता याम ये िचखली वगळून हा वषय हावा असा आपण वषय 
मांडलेला होता. याला कारण सांगतो, पंपर  िचंचवड महापािलका जेएनएनयूआर अंतगत 
आिथक या दबुल घटकांसाठ  ईड यूएस, िचखली से टर .१७ व १९ म ये घरे 
बांधणेबाबत, कमीत कमी १३२५० सदिनका बांध याबाबत, मा.आयु  साहेब, मी वरोध का 
करतोय. कारण आम याकडे या आधीच एक कम चालू आहे. अध  चालू आहे आ ण अध  
बंद हो या या मागावर आहे आ ण अध  कोटात आहे. एक कम होत असताना से टर ३० 
आर म ये आम या िचखली पर सराम ये जेएनएनयूआरएम या मा यमातून घरकुल योजना 
चालू आहे. ह  होत असताना एकाच गावात दोन-दोन वेळा या कम आणून हा न क च 
आम या गावावर अ याय होतो आहे. यापूव  आ ह  हा वषय मी मांडला होता. हा वषय 
वगळून बाक  गावांसाठ  कम करावी. आम याकडे २ हे टर जागा आहे. या गायरानात या 
आर णा या बाजूला खूप मोठे काम तुकाराम महाराज संतपीठ उभारायचे ता वत केले आहे. 
या आर णा या मा यमातून घेतो आहे. याच आर णा या बाजूला ितथेच भामा-आसखेड 
क प आणतोय. हे सगळे आणत असताना चांगले ोजे ट आण यापे ा परत हे घरकूल. 
यावेळ  आदरणीय पवार साहेबांना घरकूल योजनेचे उ ाटन न क  देणारा मी आहे. यावेळ  

मा.वैशाली घोडेकर या महापौर हो या. मी यावेळ  पवार साहेबांना घरकूलचे उ ाटन क  दले 
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न हते. कारण आ या शहरातील लोकं एकाच ठकाणी आणून ठेवायची. आ ह  यावेळ ह  
सांिगतले होते क , वेगवेग या ठकाणची ईड यूएस आर णे आहेत ती वभागून या- या 
ठकाणी अ,ब,क,ड अशी भागिनहाय करा. भागिनहाय लोक या- या ठकाणी ड हाईड करा 
असे सांिगतले होते. आजह  घरकुल बाबतची प र थती या भागातील नगरसेवकांना मा हती 
आहे. रोज आम या नगरसेवकांना काय ास होतो ते या भागातले नगरसेवक जाणो आ ण  
नागर क जाणो. आ हाला मा हत आहे. मी घरकुल वरोधात नाह . ितथले लोक चांगले आहेत. 
परंतू ितथली जी सेक ड पढ  आहे, ितथले जे त ण आहेत. ितथ े जो कार आहे. एका 
ठकाणी पंधरा/सोळा हजार घरे देऊन ितथली लोकसं या वाढतेय. एका ठकाणी तीस/ब ीस 
हजार लोकं एका ठकाणी आणणे हेह  तसं गैर आहे. आ ह  यावेळ  सांिगतले होते, शहरात 
वभागिनहाय करा. हणजे एकाला कोणाला ास होणार नाह .  

पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मा यमातून ६,१७४ घरे बांधायचे ठरले 
होते. मी याकाळात शासनाकडून काह  मा हती मागीतली. िचखली भागातील ािधकरणातील 
आर ण .५२० होता. जागेचे े फळ २५ हे टर ३० आर., सदिनका चटई े फळ २६.७४ 
चौ.मी. हणजे ४०० चौ.फूट ब डअप ए रया, २.५ एफ.एस.आय. िमळाला. घराची कंमत 
.३.७६ लाख पये होती. याकाळात २००८ म ये ह  योजना चालू केली. साधारणतः 
द.१५/७/२००७ ला योजना चालू केली. यािचका दाखल केली, ह  योजना बंद करायचे काम 
कोणीतर  सारंग कामतेकर यांनी मा.उ च यायालयात जाऊन यास थिगती िमळवली. २०१३ 
ते २०१६ या काळात अड च एफ.एस.आय. या मा यमातून ब ड ंग बांध या. मा.उ च 
यायालयात यािचका दाखल केली आहे. यानंतर दर यान या काळात २०१३ पासून २०१६ 

म ये ती घरे बंद पाडली. माझी आप याला आ हाची व कळकळ ची वनंती आहे. आता 
मा.उ च यायालयाचा थिगती आदेश उठलेला आहे. हे सगळे होत असताना सुधार त 
बांधकाम क पा या एकूण इमारती १५८ आहेत. सदिनका ६६३६ आहेत. बांधकाम पूण 
झाले या १०३ इमारती आहेत. ४३२६ सदिनका अजून दे याचे पड ंग आहे. ५ इमारती बांधकाम 
पूण वाचा दाखला िमळ यासाठ  तयार आहेत. २१० सदिनका ितथे तयार आहेत. आरसीसी 
बांधकाम पूण झाले या, पट ंग झाले या कती इमारती आहेत, असे मी वचारले होते. तर 
मला सांिगतले क , अशा ३१ इमारती तयार आहेत. अजून १३०२ घरे पट ंग होऊन आप या 
हातात आहेत. आरसीसी बांधकाम झाले या कती इमारती तयार आहेत तर अ या ४ इमारती 
तयार आहेत असे मला सांिगतले होते. १२८ सदिनका तयार आहेत. जर सुधार त बांधकाम 
परवानगी िमळा यानंतर अजून अड च एफएसआयचा वषय कोटात गेला आहे, तो सुधार त 
क न िमळालातर आप याला अजून १५ इमारती, जवळपास ६२० सदिनका वाढवून िमळणार 
आहेत. मा.आयु  साहेब, तु ह  या भागात अजून आला नाह त. पण ितथे २००७ पासून 
आजपयत या ब ड ंग अधवट पडले या आहेत. ट ल अधवट पडलेले आहे. ते गंजलेले आहे. 
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याची कपॅिसट  संपलेली आहे. अस े असताना प हला १६००० घरांचा तो क प पूण 

कर याऐवजी हा वषय आणला आहे. मी या क पाचे शंभर ट के वागत करतो. या १६००० 
लोकां या कागदप ांची पूतता झाली आहे तर या लोकांना घरे िमळावीत. दोन/तीन वषापासून 
लोकांकडून पैसे घेतलेले आहेत यांना अजून घरांचा ताबा दलेला नाह . मी मा हती 
अिधकार या मा यमातून मा हती वचारली होती क , क  शासना या जेएनएनयूआरएम 
योजनेअंतगत पंपर  िचंचवडमधील आिथक दबुल घटकांतील लोकांसाठ  १३२५० सदिनका 
बांधायची योजना टाकली. ती ऑ टोबर २००७ म ये या योजनेला मंजूर  दली. ड पीआर 
कॉ टनुसार ७४९.७२ कोट  इतका खच येणार होता. ५० ट के शासन अनुदान, ३० ट के क  
सरकारचे अनुदान व २० ट के महापािलकेचा व ह सा होता. असे असताना मी शेवटचा  
वचारला होता क , या कामाला वेळ का झाला. यात असे िल हले होते क , शासना या काह  
चूकांमुळे, ािधकरणा या काह  एनओसी न घेत यामुळे या क पाची वाट लावायचे काम, 
यांनी हा क प उभा केला यां या नावाची बदनामी करायचे काम अिधका-यांनी केले आहे. 

हे सव करत असताना काह  गो ीं या अट -शत ची पूतता करता न आ यामुळे काह जण 
कोटात गेले. यामुळे चुक या कामाला टे िमळाला. यातून हे सगळे घडले आहे. 
जेएनएनयूआरएम या मा यमातून या ठकाणी घडले आहे. च-होली, िचखली, मोशी,डूडूळवाड , 
रावेत, पंपर , आकुड  इथे घडले आहे. या ठकाण या जागा प ह या आप या ता यात आ या 
आहेत का. या जागांचा नीट अ यास केला आहे का. २००८ ला कम बंद पडली. यानंतर 
आपण पंत धान आवास योजने या मा यमातून योजना राब वणार आहोत तर आपण या 
कमचा याप तीने अ यास केला आहे का? या जागा ता यात आहेत का? या जागा 

ता यात असतील तर कती एफ.एस.आय. अलॉट करणार आहोत? आधी या योजनेत आ ह  
अड च एफएसआय टाकला आ ण यानंतर आ हाला जो ास झाला, आपण तसे उ ा करणार 
आहेत का? साहेब, याची सु ा शहािनशा करणे गरजेचे आहे. येकाला सोयीचे हावे हणून 
आपण काह  पैसे घेणार आहेत. या घरांत राहणारा जो नागर क आहे, तो कोणी ऐशआरामात 
राहणार नागर क नाह . इथे येणारा माणूस हा िमडल लासमधील, सवसामा य घरांतील 
गर बातील गर ब माणूस आहे. आपण २००७ पासून २०१७ पयत बघतोय क , या नागर कांची 
देखील आपण फसवणूक केली आहे. कारण यांचे पैसे आप याकडे आहेत. हणून आप याला 
वनंती आहे क , िचखलीम ये आम याकडे हा वषय होऊ नये. या वषयात िचखली भाग 
वगळून हा वषय मंजूर करावा अशी माझी वनंती राह ल. पूव  या- या चूका झा या आहेत, 
या- या घटना घडले या आहेत. तसे पुढ ल योजनेत होऊ नये. मा.महापौर साहेब, आपण 

यात ल  घालून काम करावे अशी वनंती करतो. िचखली भागात ह  योजना होऊ नये, 
िचखलीम ये अगोदरच एक योजना चालू आहे. हणून िचखलीचे नाव वगळून आपण प हला 

ताव मंजूर केला होता. पु हा एकदा िचखली इथे दूसरा कुठला ोजे ट करायचा असेलतर 
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तु ह  क  शकता. एकदा िचखलीकरांनी जागा दली आहे. िचखलीम ये ईड यूएस योजना 
कर याला माझा शंभर ट के वरोध असणार आहे. परत दुस-या वेळ  आम यावर ह  योजना 
लादू नये, अशी मी आप याला वनंती करतो. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, पंत धान आवास 
योजनेअंतगत आिथक या दूबळ घटकांसाठ  घरे बांधायचे उ  आहे. याम ये मिनहाय 
पा हलेतर २०१७-२०१८,२०१८-२०१९,२०१९-२०२०,२०२०-२०२१ आ ण २०२१-२०२२ या पाच वषात 
७२३२६ घरे बांध या या अनुषंगाने आ ण मा यतेसाठ  हा वषय आम यासमोर आला आहे. 
मा.द ा साने यांनी यांची खंत, यां या अडचणी बोलून दाखव या. ईड यूएस या आर णावर 
घरे बांधायचे िनयोजन आहे. आपण या वषयात पा हलेतर रावेतमधील जागा अजून आप या 
ता यात आलेली नाह . सरकार  गायरान जिमन ज हािधकार  यां याकडून घे याची कायवाह  
चालू आहे. दघी इथली जागा आप या ता यात नाह . िचखली इथली जागा आप या ता यात 
नाह . आकुड  इथली जागा मनपा या ता यात आली आहे. उव रत जागांवर एमआयड सीचा 
ताबा आहे. अशा प तीने आपण मा यता घे यासाठ  घाई करतोय.  

वा त वक पाहता, बीएसयूपीची घरे असतील, ई लूएसची घरे असतील, १३००० घरे बांधायचा 
संक प जेएनएनयूआरएम मधून झाला होता. यात बीएसयूपी होते, ईड यूएस होते, प ाशेडपण होते. 

यातील काह  करणे अजूनह  लं बत आहेत. अजूनह  लाभा याना लाभ िमळालेला नाह . मा या 
मा हती माणे आ ा मा.द ा साने यांनी उ लेख केला. एक एफएसआय करताना र  झालेली ऑडर, 

पुढ ल एफएसआय िमळाला तर  ािधकरणाकडून अजूनह  नकाशा मंजूर क न िमळाला नाह . यामुळे 

आप याला वाटप करता येत नाह . अस ेघ गडे िभजत ठेवलेले आहे. मग शासन काय य  करतेय. 

नेम या ितथे अडचणी काय आहेत. आपण प हली जी घरे बांधली आहेत, ती अजूनह  देता येत नाह त. 

या वषया या अनुषंगाने अनेक  उप थत होतात. आ ासु ा हा वषय देत असताना याची कंमत,  

लाभा याना लाभ देत असताना महापािलका ह सा याकडे पा हलेतर पूव या तुलनेत आ ा 
लाभा याना अिधक पैसे टाकावे लागत आहेत. आ ण यांना छोटे घर िमळतेय. ह  व तु थती 
असेलीतर  या वषयाला माझा वरोध नाह . परंतू आिथक या दूबळ घटकांसाठ  ह  घरे करतोय. ह  

घरे वेळेत पूण हावीत. दुसर  मह वाची गो  हणजे जो घोटाळा, कंवा या चूका मागे झा या आहेत, 

या भ व यात होऊ नयेत तसे आ ा मा.द ा साने यांनी सांिगतले. करताना शासन काम करते. यात 

भरपूर चूका व उ णवा मागील वाटपात सु ा झा या आहेत. योजनेची ठळक वैिश ये खालील माणे हे 

इथ े जे हटले आहे. हे सवचजण वाचत नाह त. यातील ६ मांक आहे, यात हटले आहे, लाभाथ  

कुटंुबाम ये पित/प ी व अ ववा हत मुले यांचा समावेश असेल. या अिभयान अंतगत क ाकडून 

अनुदान/सहा य ा  क न घे याक रता देशातील कोण याह  भागात लाभाथ  कुटंुबातील य या 
मालक च े प के घर नसाव.े हा अितशय मह वाचा मु ा आहे. अशाच कारेच मागील वेळ  जे हा 
ईड यूएस कम राबवली, बीएसयूपी कम राबवली, यावेळ  सु ा लोकांनी ऍफेडे ह ट दले होते. 
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आपले लोक छाननी यव थत करत नाह त. यावेळ  इथ ेबसले या अनेक मा यवरांनी टका ट पणी 
केली होती. यावेळ या स ाधा-यांना बदनाम करायच ेकाम केले आहे. आ ा या स ाधा-यांना बदनाम 

कर यात आ हाला रस नाह . परंतू शासनाकडून ह  चूक होऊ नये याची द ता आपण घेतली पाह जे. 

कारण मागील वेळ  या लोकांना घरे दली यां याकडून खोट  मा हती संकिलत केली गेली. चुक या 
लोकांना घरे दली गेली. यांनी खोटे ऍफेडे हट दले आहेत. घर भा याने देणे, घर वकणे असा सव 

कार मागील करणात झाला आहे. असे भ व यात होऊ नये. या कारात सु ा शासनाने कठोर 

कारवाई करावी. ती लोकं शोधून काढावीत. चुक या प तीने घरे हडपलेली आहेत, यांना घराबाहेर 

काढावे. चुक या प तीने घर भा यान े दले आहे, या लोकांना दंड असेल,शा ती असेल, फौजदार  

कारवाई असेल ती आपण केली पाह जे. हे सव करणे अपे त आहे. यामुळे माझा या वषयाला वरोध 

नाह . परंतू जी बाक  गावे आहेत. या गावांतील जी काह  आर णे आप या ता यात आहेत. काह  

आर णे पाटली ता यात आहेत, काह  शेतक-यां या ता यात आहेत. जोपयत तु हाला शंभर ट के 

आर णे ता यात येत नाह त, तोपयत तु हाला ह  योजना सु ा राब वता येणार नाह . तु हाला क  

सरकारच,े रा य सरकारच ेअनुदान घेता येणार नाह . आमची साधारण धारणा ह च आहे. या योजना 
हा यात. आमचा कुठ याह  कारचा वरोध नाह . संपूण योजना होत असताना बीएसयूपी घरांचे वाटप 

राह ले आहे,कोटात करणे लं बत आहेत, जे करण ािधकरणा या अिधका-यांकडून मा यता 
िमळत नाह . यासाठ  मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, आपण य  करावते. पूव या लाभा याना 
ती घरे ावीत. ित ा याद तील लोकांना सु ा याय िमळावा. मा.महापौर साहेब, ह  जी नवीन 
योजना करत असताना जे बारकावे सांिगतलेले आहेत. आपण या गो ींच ेभूसंपादन यु पातळ वर 

करावे. याच प तीन ेह  योजना कटा ाने राब वत असताना शासनाकडून ह  चूक होणार नाह  याची 
कृपया आपण सवानी द ता यावी. ध यवाद! 
मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,पूव  या शहरात घरकुल 
योजना राब वली होती. या योजनेत १३५०० पा  केले होते. यानंतर ५५०० लोकांना कॅ सल 
केले. चार/पाच दवस हे लोक लाईनम ये थांबत होते. येकाने हजारो पये खच केले. पुढे 
ह  योजना झाली नाह . आपण या ५५०० लोकांचे काय करणार आहोत. घरकुलम ये ३७ 

वे.मी. च ेघर दले होते. पंत धान आवास योजनेत ३० वे. मी. इतके घर देतोय. घरकूल 
योजने या तुलनेत पा हले तर या योजनेत घराचा ए रया कमी होतो आहे. आपण जे हा 
गोरगर बां या घराचा वचार करतो. आज या वतमानप ात पीएमआरड ए यांची दोन लाख घरे 
बनवायची योजना आली आहे. कुठेतर  तुमचा आ ण यांचा सम वय आहे क  नाह . या 
योजनेला सु ा पंत धान आवास योजना असेच नाव आहे. गोरगर बांना परवडणार  घरे आपण 
देतोय. आपण वािलट  कं ोल मॅनेजमट या मा यमातून २.८५ इतक  फ  दली आहे. आपण 
पूण ोजे ट पाह लातर, फ चा वचार केलातर क स टंट यांना चांगली फ  जाते आहे. आपण 
सांिगतले,३० वे. मीटर या रेिशयोन े ९४५८ घरे आहेत. याचा कापट ए रया पकडलातर 
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आपणच हे डॉकेट मांडले आहे. घर देणारे बांधकाम, ३० लाख वे. फूटाचे बांधकाम होते 
आहे. याव न आपण याचा सेलेबल ए रया ल ात घेतला आहे. ५४५ वे. फूटा या हशोबाने 
९४५८ वे.फूटाचे घर पा हलेतर ५१ लाख वे.फूटाचे टडर लोट केले आहे. जर आपण 
पा हलेतर आपण यवसाय करत असताना ३५ ते ४० ट के लोड ंग करतो. इथे ७० ट के 
लोड ंग आहे. १.६८७ एवढे लोड ंग का दले गेले. मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, आपण 
यात देखील यव थत र या ल  दे याची गरज दसते आहे. एक लाख माणे ९५ कोट  
रा य सरकारचे, द ड लाख माणे १४२ कोट  क  सरकारच,े आ ण ५४५ कोट  योजनेत घर 
घेणा-या य  व ह सा असे आपण हणतोय. आपण येकाकडून .५.७७ लाख इतके 
घेतोय. असे असताना आपण ोजे ट कॉ ट .८८५ कोट  इतक  पकडली. साईड डे हलपमट 
यासाठ  .५० कोट  पकडले असताना यातून येक घरावर शंभर ते एकशे सोळा पये येक 
घरावर जा त दसत आहेत. हणजे एकूण कॉ ट ९३५ कोट  होते आहे. मा.महापािलका 
सभेसमोर हे डॉकेट ठेवले आहे. या हशोबाने पा हलेतर १५३ कोट  इतके महापािलकेचे जात 
आहेत. हे जात असताना यात कुठ याह  कारचा िमयम नाह . ह  जागेची कॉ ट नाह . 
आपण च-होलीची घरे पा हलीतर पाच एकरात १४०० घरे केली. हणजे ितथे तु ह  चार 
एफ.एस.आय. पकडला आहे. डुडूळगाव इथे दोन एकरांत ८९६ घरे केली आहेत. हणजे ितथे 
तीन एफ.एस.आय. पकडला आहे. आपण या बार क-बार क गो ींम ये ल  घाल याची गरज 
इथे दसते आहे.  

 .५,७७,०००/- हा जो लाभा या या ह सा दसतो आहे,आपण पा हलेतर दहा वषासाठ  
८ ट के माणे लोन घेतलेतर  यांना सहा ते सात हजार इतका बँकेचा ह ा येईल. चौदा 
मा याची ब ड ंग बांधली असताना ब ड ंग मटेन स कॉ ट आपण वचारात घेतली का नाह . 
आपण रा यात फरत असताना मंुबई सोडलेतर पु यात देखील चौदा मा यांची ब ड ंग कुठेह  
नाह . कारण १४ मा यां या ब ड ंगचा खच, या ब ड ंगची कॉ ट, ब ड ंगचा मटेन स, 
क स टंट यांनी इथे रपोट ठेवला आहे. यात गाबज सोडून जनरेटर बॅकअप असे काह ह  यात 
दसत नाह . यात बार क-बार क गो ींचा अ यास केला, नाह  केला हे देखील सभागृहाला 
कळाले पा हज.े १४ मा यांची एकच ब ड ंग, पौड फाटा इथे कुमार ब डर यांनी बांधली आहे. 
ितथे राहणा-या लोकांचा वाद चालू आहे. प हला मजलावाला हणतो क , मी काह  िल ट 
वापरत नाह . मी मटेन स कॉ ट देणार नाह . आजह  या ब ड ंगचे मटेन स होत नाह . मग 
आपण चौदा मा यांची ब ड ंग करायचा आ ह का धरला? कदािचत जागा कमी असेल हणून 
आपण असे ठरवले असेल. सव लॉट पा हलेतर येक लॉटची कंमत ह  क शनपे ा 
जा त आहे. ह  योजना राबवत असताना आपण हा वचार केला का नाह  केला, का केवळ 
लोकांना घरे ायची हणून टडर करायच.े पूव  आप याकडे घरकूल सारखा क प केला आहे. 
गोरगर ब लोकांना आशलेा लावले आहे. आजह  हे लोक तुम याकडे आशेने पाहत आहेत क , 
आमची घरे कधी िमळतील. असे असताना आपण नवीन ९४५८ घरे देतोय. तु ह  या 
ब ड ंगचा डटे ड लॅन पाहून देखील सभागृहासमोर, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब 
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आपण याचा अ यास केला पाह जे. १४ मा यांची एक ब ड ंग, एका मज यावर १६ लॅट, 
२२४ लॅट होत आहेत. आपण पाहत असालतर एका टू हलर या पा कगसाठ  ड .सी. ल 
माणे ३ वे.मी. इतक  जागा लागते. हणजे २२० लॅटधारकांना ६६० वे. मी. इतक  

जागा लागते. जवळजवळ साडे सात हजार वे.मी. जागेत फ  टू हलरचे पा कग बसवले 
आहे. टे पो, र शा असतील या कुठे लावाय या. तु ह  मांडले या डॉकेटम ये अशा ुट  
दसत आहेत. या या डटे ड लॅनचा अ यास सवानी करावा. याची कॉपी सवाना ावी. 
आपण जागा ता यात नसताना एक त टडर केले आहे. येक जागेचे वेगवेगळे टडर का केले 
नाह . येक जागेचे वेगवेगळे टडर केले असतेतर सवाना पारदशकता हवी आहे ती देखील 
िन तच येईल. काह  ठकाणी जागा ता यात नाह . काह  ठकाणी पाटली जागा ता यात 
नाह . तर देखील टडर काढायची घाई आ ण लोकां या भावनेचा खेळ असे या ठकाणी दसतेय.   

लोकांनी लाईनीत उभे राहून याचे फॉम घेतले आहेत. पु हा एकदा लोकां या भावनांशी खेळू 
नय.े ह  योजना करत असताना घरकुल योजनेसारखी एक त मंजूर ची घाई कुठेह  न करता 
आपण याचा नीट अ यास करावा. डटे ड लॅन सभागृहासमोर ठेवावा. आपण ह  घरे 
कुणासाठ  बांधतोय तर यांना घर घेणे परवडत नाह  यां यासाठ . याची म ह याची 
िमळकत २५,०००/- आहे, वा षक िमळकत ३ लाख आहे, तो यासाठ  पा  होणार आहे. याला 
.५,७७,०००/- चे लोन दलेतर हे २५,००० तो तु हालाच देतोय. याचा मटेन स कॉ ट 

काढलातर तो ितथे राह ल का ते घर भा याने देईल. आ ण आहे या ठकाणी परत रहायला 
जाईल. या सग या बार क गो ींचा आपण वचार करावा. एकंदर त पा हलेतर असे वाटते क, 
ह  घाई का, कोणासाठ  आ ण कशासाठ . टडर काढले असेलतर सवानी िमळून याचा नीट 
अ यास करावा. या- या एर यातील, या- या ब ड ंगचे टडर काढावे. एक गो  या ठकाणी 
िनदशनास आणून ायला हरकत नाह . असे ोजे ट अनेक ठकाणी आहेत. ठा यासार या 
ठकाणी आहे, पु यापासून िशरवळ इथे आहे. आपण यां याशी याबाबत चचा केली का, तु ह  
सात मा यांची ब ड ंग बांधताय का चौदा मा यांची ब ड ंग बांधताय. चौदा मा यांची 
ब ड ंग काढली तर िन तच लँड कॉ टपे ा तुमची कॉ ट जा त होणार आहे. आपण 
हणतो, परवडणार  घरे. लोकां या भावनांशी न खेळता आपण यव थत अ यास क न 

आ हाला याचा अहवाल ावा. ध यवाद!  

मा. वीनल हे े -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, नगरसद य मा.द ा 
साने यांनी सांिगतले क  िचखली वगळून अ य ठकाणी हा क प राबवावा. घरकूल योजना व 
पंत धान आवास योजना या दोन योजना पूणपणे वेग या आहेत. देशातील कोणताह  बेघर 
नागर क याचे वतःचे घर नाह , याचे नाव डमा ड सवम ये आहे. अशा सवाना अड च 
लाख सबिसड  कंवा शासनाकडून सूट िमळू शकते. इतका चांगला उप म होत असेलतर 
िचखली भागातह  जथे ह  घरे होणार आहेत, आ ण मा या भागातह  गोरगर बांना ह  घरे 
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िमळावीत. हा उप म चांगला अस याने मी असे हणेन क , िचखली भाग या उप मात 
ताबडतोब करावा. िचखली वगळून हा उप म होऊ नये.     

मा.वैशाली घोडेकर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, प ह यांदा मी 
महापौरांचे आभार मानते क  मला बोलू दले. मी या ठकाणी हे नमूद करेन क , सभागृहाने 
यापे ाह  चांगली योजना या शहरात राबवललेी आहे. ७० ट के लोकांना घरे दली आहेत. या 
योजनेत ३३ वे.मी.चे घर घरकुल योजनेत दले होते. यावेळ  लोकांना ३.७६ लाख भरावे 
लागले. आ ा या ठकाणी जे पोजल मांडले आहे, यात ३० वे. मी. जागा आपण 
लाभा याना देत आहोत आ ण यांना .५,७७,०००/- ावे लागत आहेत. आपण या ठकाणी 
या लाभा याची फसवणूक करतोय. यापे ाह  चांगली योजना आपण याआधी केलेली आहे. 
आ ा लाभा याना मा हतच नाह  क , आपण जा त पैसे देतोय. पण कमी वे.फूटाचे घर इथे 
घेत आहेत. यात मी एवढेच सांगेन क , आपण एचड एफचा लॉट इथे घेतला आहे. एचड एफ 
हणजे बेघरांसाठ  घरे. या लोकांना पीसीएमसी ह त घरे नाह त, यांना घरे दली पाह जेत. 

परंतू या बेघरांना .५.७७ लाखांत घरे देणे परवडेल का, देता येईल का. पंपर मधील सव 
.१०९, ११० हे मा या वॉडमधील आहेत. या ठकाणी आसपास एक/द ड क.मी. या आत या 

झोपडप या आहेत, यांचे फोटोपास आहेत. यांना या ठकाणी डे हलप करता येणार नाह . 
यशवंतनगर ह  ओपन पेसम ये जागा आहे. या ठकाणी ती आप याला डे हलप करता येणार 
नाह  कारण आपला लॅन ओपन पेसम ये पास होणार नाह . या सव झोपडप ट वािसयांना 
घरे देणार होतो. तसे बोलणे सु ा झाले होते. परंतु आता या ठकाणी या पोजलम ये 
घेत यामुळे यांना ५.७७ लाख म ये घर देणे यो य राह ल का, कंवा यां याकडून आपण 
घेणे यो य राह ल का, कंवा यांना ते देता येईल का. एचड एफ लॉट यातून वगळले गेले 
पाह जेत. या लोकांचे फोटोपास आहेत. जे लोक झोपडप ट त राहतात. परंतू ते या ठकाणी 
डे हलपमटम ये बसू शकत नाह त. अशा लोकांना एचड एफम ये घर दली गेली पा हजेत. 
यासाठ च हे आर ण आहे. हे आर ण तुम या पंत धान आवास योजनेसाठ  नाह . 
या यामुळे हे एचड एफचे आर ण यातून वगळावी. पंपर  िचंचवडम ये ज े खरोखर बेघर 

आहेत, यांना ह  घरे  म ये ावी. जसे अजंठानगर, व ठलनगरचे पुनवसन केले असेल. 
आणखी एक गो  सांगते क , ३० वे.मी. हे कोणीह  मा य करणार नाह . नाह तर या 
योजनेचा फ जा उडेल. हेच मी या ठकाणी जाह र करते व थांबते.  

मा.उषा मंुढे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, पंत धान आवास योजना 
ह  गोरगर ब जनतेसाठ  असलेली आवास योजना आहे. या योजनेचा पािलकेशी काह  संबंध 
नाह . संपूण पंत धान आवास योजना ह  क  सरकारची योजना आहे. स या घर यायचे तर  

४५०० असा वे.फूटाचा दर आहे. परंतू पंत धान आवास योजनेत .१५००/- असा दर आहे.  
शहरातील कती लोकांना घरे पा हजेत, याचा डमांड सव शासन िनकषां माणे चालू असून 
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या माणे लोकांकडून फॉम भ न घेतले होते. या लोकांकडून फॉम भ न घेतले होते, या 

योजनेसाठ  जे पा  आहेत, अशा लोकांनाच आपण घरे देणार होतो. पंत धान आवास 
योजनेतून असे फॉम भ न घेतले गेले क , वतः नागर कांनी जाऊन या माणे आपण आता 
पािलकेत येताना थ ब करतो, या माणे वतः जाऊन फॉम भ न घेतले होते. पंत धान 
आवास योजना ह  शासनाची योजना आहे. घरकुल योजनेशी याचा काह  संबंध नाह . फ  
पंत धान आवास योजनेवरच बोलावे. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,अिधकार  वग व 
प कार बंधू, खरेतर महापौर साहेब, आज आपण सग यांना बोलू देत आहात. खरेतर मला 
सभागृहाचे कौतुक करावेसे वाटतेय. अनेकांनी अनेक वषयांवर बोलत असताना कळत न कळत 
का होईना मागील वीस वषात या चूका के या असतील या वतः मा य के या. ह  
मानिसकता ऐकून बरे वाटले. मोठेपण न क  असावे पण चूका करायला मयादा पण असायला 
ह या हो या. या आ हाला दस या नाह त. हरकत नाह . तु हाला आम याकडून या अपे ा 
आहेत या पाहून बरे वाटले. मा.महापौर साहेब, ९५०० घरे पंत धान आवास योजनेअंतगत 
देतोय. जी िनयमावली असते, कोणतीह  योजना राब वत असताना या प तीने आपण जायचे 
असते, ती सगळ  प त आपण इथे चांग या कारे राबवतोय. यासाठ  स मा.महापौर असतील, 
स मा.आयु  असतील,या सग यांचे मनापासून कौतुक. आ ा अनेक जण बोलत असताना, 
घरकुल योजनेचा संदभ दला. यात काह  चुक च ेनाह . आपण घरकुल योजनेत १३२५० घरे 
बांधणार होतो. आता ७७२० च ंघरे बांधली. काय झाले ते आ या शहराला काय झाले ते 
मा हत आहे. जागा ता यात नसताना. िनयम काय सांगतो, कोणतीह  योजना राब वत 
असताना जागेचा शोध झाला पा हजे. जागा ता यात आहे का हे बिघतले पा हजे. ता यात 
असले या जागेचा डमा ड सव झाला पा हजे. ड मा ड सव झा यानंतर याचा ड पीआर तयार 
होतो यानंतर सँ शन रपोट तयार होऊन तो मा.महापािलका सभेपुढे ठराव येणे, नंतर टडर 
ोसेस होणे अशी प त असते. जे हा घरकुल योजना बांधली ते हा मा.महापौर साहेब, 
द.२८/०५/२००९ ला घरकुलची जागा ता यात आली. परंतू याआधीच हणजे मा.राहूल 
कलाटे याकडे तुमचेह  ल  वेध ूइ छते क , द.१०/१०/२००८ लाच याचे टडर लोट केले 
होते. तु ह  चुकून हणाला होता क , टडर काढले आहे. परंतू अजूनह  टडर काढलेले नाह . 
डमा ड सव आ ा केला. या डमा ड सवम ये शहरातील १,०२,७५७ लोकांनी अज भरला आहे. 
ऑफ लाईन, ऑन लाईन अशी िमळून ह  सं या आहे. शहरात घर घेणे अ जबात सो पे 
राह लेले नाह . कुठेतर  ४०/४५ लाखाला घर घेणे हे सवसामा य माणसाचे व नच राह ले 
आहे. कुठेतर  अशी अव था असताना पंत धान आवास योजना या ठकाणी आणली गेली. 
खरेतर शासनात या योजनेचा जो काह  िनणय होता तो द.९/१२/२०१५ रोजी सग या 
महापािलकांना कळ व यात आला होता. परंतू ेयाची लढाई. कतीह  हटले, काह ह  हटले 
तर  ह  फॅ ट आहे, पंत धान आवास योजना ह  योजना दोन वषात जाह र कर यात आली 
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नाह . कोण याह  कारची मा हती घे यात आली नाह . कोण याह  कारचा डमा ड सव 
कर यात आला नाह . कारण क  शासनाला याचे ेय जाईल, योगदान जाईल, अशा कारची 
भावना त कािलन असणा-या स ाधा-यांची होती. यामुळे स ाबदल झा यानंतर अव या चार 
म ह यांत या कारे वेगाने कामकाज सु  केले, यासाठ  सव अिधकार  वगाचे याचबरोबर 
काम करणारे जे लोक आहेत, यांचे मनापासून इथे कौतुक करते. खरेतर मघाशी बोलत 
असताना काह  जण हणाले, ह  घरे आम या इथे नकोत, हे आर ण आम या इथे नको. 
आम याइथ,े तुम याइथे काय वषय आहे. तु ह  या पर सराचे, या एर याचे ितिनिध व 
करता, हणजे तु ह  या एर याचे मालक होत नाह . येक ठकाणी येक नागर काला 
वाटते क , पंत धान आवास योजनेतले घर मा यासु ा वा याला आले पा हज.े मलाह  आठ 
लाख इतका व ह सा भरायचा आहे. तेव या कमी कंमतीत याला घर िमळाले पा हजे. 
मागील सव योजनांम ये क  शासन, रा य शासन, महापािलका यांचा ह सा व चौथा ह सा 
हा या लाभा याचा असायचा. परंतू या योजनेत कोण याह  कारे महापािलके या अंगावर 
कंवा महापािलकेवर कोणतेह  बडन न आणता आणलेली ह  योजना आहे. यामुळे पु हा एकदा 
मनापासून या योजनेचे कौतुक वाटते. याचबरोबर मघाशी एकजण बोलता बोलता हणाले क , 
आ ह  घर घेतले यावेळ  काह जण कोटात गेले, काह  जणांनी असे केल,े तसे केले. 
स मा.महापौर साहेब, मी सभागृहाला सांगतेय क , पु हा-पु हा जु या गो ी उगाळायची हौस 
असेलतर आमचे याब ल दुमत नाह . या ठकाणी शासनालाह  दोष देऊन चालणार नाह . 
यावेळचे स ाधार  तेवढेच दोषी होते. आम याकडे याचे रेकॉड ग आहे क , यावेळ  तु ह  

कसे पैसे घेतले, कसे अपा चे पा  झाले, या सग या घडामोड  घड या. परंतू याचबरोबर ह  
सूचनाह  िततक च मह वाची आहे क , यावेळ  काम करत असताना पंत धान आवास योजना 
स सेसफूल योजना हणून आप या सभागृहा या मा यमातून, नगरसे वका नगरसेवकां या 
मा यमातून चालवली पाह जे. मघाशी एक माजी महापौर सद य हणाले क , तुमचे पंत धान. 
मला वाटते, पंत धान हे कोणाचे एक याचे नसतात, संपूण देशाचे पंत धान असतात. यामुळे 
बोलताना भान असले पा हजे क , आपण सु ा सभागृहात एक चांगले पद उपभोगलेले आहे. 
आ ण आपण या देशात राहतो, ते कोण याह  प ाचे असलेतर  यां यावर बोलायची आपली 
कोणाचीच खरेच कुवत नाह . आपण इत या चांग या कारे कोण याच प ाचे हणून बोलत 
नाह . यांना आ या जगात एक स मान िमळाला. यां यामुळे आप या देशाची ितमा 
चांगली झाली आहे. देशाची ितमा उंचावणे, देशाचा मांक वर ने यासाठ  चांग या कारचे 
समाधान या ठकाणी िमळाले. मग महापािलका असलीतर  मा.वैशाली घोडेकर यांनी आपला 
श द माघार  यावा. तुमचे पंत धान हा श द सभा कामकाजातून काढ यात यावा, अशी मी 
मा.महापौर यांना वनंती करते. ह  योजना एक एक कारे य  करत इथपयत आणली. 
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अशाच कारे पारदशक कारभार आप या मा यमातून झाला पा हजे अशी मी अपे ा य  
करते. व थांबते. ध यवाद. 
मा.अ जत ग हाणे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,या ठकाणी जो 
अितशय मह वाचा वषय, पंत धान आवास योजनेअंतगत आप या पंपर  िचंचवड शहरात खूप 
मो या माणात राहणारा जो गर ब नागर क आहे, याचे उ प न तीन लाखापे ा कमी आहे. 
अशा नागर कांना शहरात घरे बांधून ायची. याअनुषंगाने एक टागट आप या महापािलकेला 
क शासनाने क न दले आहे. आप या महापािलके माणे इतर शहरांना सु ा अशाच प तीने 
या योजनेअंतगत या या महापािलके या े ात राहणा-या नागर कांना ह  घरे ायची आहेत. 
मागील काळात जेएनएयूआरएम या अंतगत ईड यूएस या मा यमातून घरे दे याचे काम 
मागील क  सरकारने संपूण देशात करायचा य  ितथे केला. या य ांतून आप या शहरात 
आपण काह  माणात या ठकाणी लोकांना घरे दे यासाठ  िन तपणे यश वी झालो. परंतू 
अपे त टागट होते ते पूण करता आले नाह. यामागील काह  कारणे मा.द ा साने यांनी  
वचारले. आ ण यासंदभातील मा हती शासनाकडून िमळवली होती. मागील काळात या ुट  
राह या आहेत, या ुट  या कामातून िन तपणे दूर के या पाह जेत. मागील काळात अड च 
एफएसआय गृह त ध न याचे ितते लॅिनंग केले. य ात तो अड च एफएसआय न हता. 
यामुळे य ात काम करताना अडचणी िनमाण झा या आ ण तो ोजे ट डले झाला. तो 
ोजे ट का डले झाला याची कारणे या ठकाणी आम यासमोर शासनाने दलेली आहेत. 
यात मु यतः लॅिनंग ऑथोर ट  होते, ते ािधकरणाकडून ते हँडओ हर झा यामुळे 

एफएसआय वाढव या या ीकोणातून आप याला रा य सरकारकडे य  करावे लागले. 
यालाह  दरंगाई झाली. यामुळे खूप मो या माणात अपे त टागट सा य करता आले 

नाह . मा.आयु  साहेब, या िनिम ने माझी आप याला वनंती आहे, जेएनएनयूआरएम या 
योजनेपे ा ह  योजना वेगळ  असलीतर  सभागृहातील सग या नगरसेवकांची वनंती असणार 
आहे क , कारण शेवट  या लोकांना घरे देणार आहोत, ते लोकं या शहरातील गर ब घरांतले 
लोक असणार आहेत. अनेक वष यांना या योजनेत वेट ंग िल टला ठेव यात आले. योजना 
पूण न करता आ यामुळे या लोकांना या यापासून वंिचत रहावे लागले आहे. मा.आयु  साहेब, 
यात या लोकांचा अंतभाव यात कसा करता येईल या कोणातून शासनाने यात टे नकली 
तपासून पहावे. याह  लोकांना यात ाधा य देता आलेतर, तेह  यात बसत असतीलतर 
िन तपणे या कोणातून मा.आयु  साहेब आपण य  केला पा हजे. बोलताना अनेक 
जणांकडून काह  श द गेले असतील. हा ेयाचा वषय नाह . अितशय चांगला वषय आहे. 
खरेतर क  सरकारने सु ा चांगला वषय आणला आहे. मागील क  सरकारने सु ा चांगला 
वषय आणला होता. यात भूिमका एवढ च आहे. आपण सव नगरसेवक हणून िनवडून आलो 
आहोत. आ ण शेवट  आप या भागातील मतदारां या अपे ा आहेत या पूण करायचे आपले 
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काम आहे. िन तपणे याची स ा आहे याला ेय िमळत असते. परंतू वरोधी प  हणून 
वरोधकांनी सु ा यातील जे बारकावे आहेत, या चूका आहेत ते शोधायचे काम केले पा हजे. 
परंतू शोधत असताना स ाधा-यांनी यात नकारा मक कोणातून न पाहता यात सुधारणा 
कशी करता येईल, आ ण एखाद  चूक दाखवली हणजे आ ह  वेगळे काह  करतो अशा कारची 
भावना स ाधा-यांनी सु ा ठेवू नये. पुढ ल काळात एक  येऊन आप याला काम करायचे आहे. 
आ ण मला वाटते, एक  येऊन काम करत असताना िन तपणे शहराचा जो चांगला वकास 
झाला आहे. यात अिधकची भर आप याला आगामी काळात टाकता येईल.  

 या ठकाणी मा.राहूल कलाटे यांनी जे मु े मांडल.े मा.आयु  साहेब, यात ए ट मेट 
करताना यात या काह  चूका झा या आहेत. बरेचवेळा अशा चूका होत असतात. लोड ंग 
फॅ टर सांिगतला आहे तो जवळपास १.७० एवढे लोड ंग यात होते आहे. हणून आप याला 
मुळातच कॉ टम ये तपासणी करायची गरज आहे. यासाठ  क स टंट अपॉ ट केले आहेत. हे 
करत असतानी कुठेतर  भ व यात कोणीतर  आरोप करणार, ाचार झाला अशी भूिमका 
मांडणार, कोणीतर  कोटात जाईल. भ व यकाळात याला आळा घालायचा असेलतर मुळात 
ए ट मेट कर यासाठ  यात बार क ल  घालावे. मा.आयु  साहेब आपण वतः व शासनाने 
यात बार क ल  घातले पाह जे. नुसतेच क स टंट यां यावर अवलंबून न राहता बारकाईने 
ल  घालून य  केले पाह जेत. जी आर णे ता यात आली नाह त, यां यावर वचार केला 
पाह जे. आर णे ता यात ये या या ीकोणातून आप याला य  करावे लागतील. मा.आयु  
साहेब, आगामी काळात ट ड आर या मोबद यात जागा ता यात ये याचे माण कमी होत 
चालले आहे. कारण ट ड आरचे माकट कुठेतर  ढासळलेले आहे. यामुळे लोकांची मानिसकता 
आज अशी झाली आहे क  ते ट ड आर या मोबद यात जागा दे यास तयार नाह त. यापुढ ल 
काळात आप याला अशी भूिमका यावी लागेल क , भूसंपादन क न जागामालकाला पैसे ावे 
लागतील. आप या बजेटम ये तशी तरतूद करावी लागेल. ाधा याने या जागा ता यात 
घे यासाठ  आप याला य  करावे लागतील. मा.वैशाली घोडेकर यांनी एचड एफ बाबत मु े 
मांडले. यांचे हणणे आहे क , ह  आर णे याबाबतीत वाप  नयेत. यांनी मांडलेले मु े 
तपासून यावेत. मुळात आपले टागट खूप मोठे आहे. आपण एवढे मोठे टागट आप या 
डो यासमोर ठेवले नाह . ते करायचा य  आपण या कामात करतोय. दूसर  एक गो  मला 
िनदशनास आणून ायची आहे क , मा.द ा साने यांनी जे मु े मांडले होते. मागील काळात 
िचखली गावात योजना केली होती. यावेळ  मा.द ा साने यांची भूिमका अशी होती क , 
आम या िचखलीकरांवर कुठेतर  अ याय होतो आहे. आपण ितथे फ न पा हले असेलतर 
िन तपणे या पर सरात एकाच ठकाणी ती घरे दली गे यामुळे काय झालेय क , या 
प रसरातील जागांचा भाव, या पर सरात या ॉपट  आहेत यांची हॅ यू फार कमी झाली 
आहे. हा एक कारे या पर सरात जे लोक राहतात, यां या यां या जागा आहेत, यां यावर 
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अ याय झाला आहे. ह  सगळ  आर णे पा हलीतर हा सगळा ामीण भाग आहे हा नंतर 
पंपर  िचंचवड शहरात समा व  झाला आहे. या भागातील जी सगळ  आर णे आहेत, ती 
ता यात यायची आहेत. यामुळे ामीण भागावर कायम अ याय होत आला आहे. इथे 
आर ण अस यामुळे इथे क प राबवावा लागतो आहे. यां या सूचनांचा ज र वचार करावा. 
ह  योजना दूसर कडे राबवता आलीतर िन तपणे तसा वचार झाला पाह जे. आ ण जर तसे 
होणार नसेलतर या भागात अिधकचे बजेट आपण ठेवले पाह ज.े आ ह  येक वेळ  बोलत 
असताना हच मागणी केली आहे. या भागातील नगरसेवकांनी देखील हच मागणी केली आहे. 
इतर भागांतील नगरसेवकांनी सु ा अशीच मागणी केली आहे. कारण सु वाती या काळात ह  
गावे ठेवायची का वगळायची यात पाच/सहा वषाचा काळ गेला आहे. आ ण पु हा ह  गावे 
महापािलकेतच ठेवायचा िनणय झाला. हा वकासाचा बॅकलॉग कुठेतर  भ न पूण करावा 
लागेल. वशेषतः दघी असेल,च-होली असेल,मोशी असेल,डुडूळगाव असेल,तळवडेपयतची गावे 
आहेत, ितथे अिधकचे बजेट आप याला ावे लागणार आहे. हे करत असताना एव या मो या 
माणात योजना राबवतोय. या बाजूला इ ा चर ायची गरज आहे. पंपर  िचंचवड 

शहराचा वचार केलातर लोकसं या मो या माणात वाढतेय. यासाठ  लागणारे इ ा चर 
ायला आपण भ व यकाळात कुठेतर  कमी पडणार आहोत. या कोणातून वचार करावा 

लागेल. या ठकाणी योजना होणार असेलतर या ठकाणचा पाणीपुरवठा असेल, े नेज िस ट म 
असेल, आप याला या कोणातून तयार रहावे लागणार आहे. पवना धरणातून पाणी येते 
आहे. आज आपण या पवना धरणावर अवलंबून आहोत. आंदरा,भामा-आ केड मधून लवकरात 
लवकर पाणी आण यासाठ  पाऊले उचलली गेली पा हजेत. आ ण मला वाटते, या 
योजनेसारखेच कंवा कमान या पाणीपुरव या या योजनेला अिधक मह व असले पाह जे. 
जेणेक न आपण िचखली गावात जे पाणी आणणार आहोत, आपण ते पाणी इथे रहायला 
येणा-या नागर कांसाठ  सु वधा िनमाण क न देणार आहोत. या कोणातून आगामी काळात 
जा त ल  देऊन लवकरात लवकर या पंपर  िचंचवड शहरात हा पाणीपुरवठा सुरळ त हावा. 
पवना धरणातून बंद पाईप योजना आहे, यात आपण ल  घालावे. जेणेक न पा याचे िलकेजेस 
थांबतील. शहरातील वाढ या लोकसं येला जा त व चांगले, मुबलक पाणी देता येईल. आपण 
या कोणातून य  केला पाह जे. हा अितशय चांगला वषय आहे. परंतू यात या ुट  
आहेत या तपासून या यात. मा.आयु  साहेब, मुळात या या ए ट मेटम ये आपण जाव.े 
मा.राहूल कलाटे यांनी जो मु ा मांडला होता, लोड ंग बाबतीत आपण यात ल  घालावे. यात 
ुट  राहू नयेत. आपण अितशय चांग या प तीने ह  योजना राबवावी. भ व यात वरोध 

असलातर  नागर कां या कोणातून चांग या कामाला आमचा कायम पा ठंबा राह ल. 
या ठकाणी मी भाषण क न इथे थांबतो.  



65 
 
मा.िसमा सावळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,पंत धान आवास 
योजनेचा आजचा वषय ड पीआर मंजूर कर याचा आहे. मा.राहूल कलाटे हे वतः एक 
यावसाियक अस यामुळे यांनी यवसायाचे ग णत खूप संुदर मांडले आहे. आप याला अड च 
एफएसआय मंजूर आहे. तुमचे काय ग णत असेल, पण िन तपणे आज आ ह  तुम या 
ग णतावर खूप खूष आहोत. परंतू आपण जे श द वापरले क , टडर ंगसाठ  वषय आणला का. 
तर मी यासंदभात असे सांगेन क , आजचा वषय हा डपीआर मंजूर कर याचा आहे. मला 
तर वाटतेय क , अशा कारचा वयं प  ठराव, हा सभागृहातील प हलाच ठराव असेल. 
मा.योगेश बहल असतील, मा.अ जत ग हाणे असतील, मी तुम या सवाचे मनापासून अिभनंदन 
करेन क , एका चांग या योजनेला आपण सवानी पा ठंबा दश वला. बोल या या ओघात काह  
श द इकडे-ितकडे होत असतात. श द कमी जा त झाले हणून. तु ह  बोललात, आ ह  
बोललो, वषय िमटला, पण या योजनेब लची आ मयता कंवा शहराब लची आ मयता याने 
कमी होणार नाह . हे प पणे जाणवले आहे. या शहरात आजपयत या काह  योजना झा या. 
मा.द ा काका साने असतील, मा.अ जत ग हाणे असतील, मा.योगेशभाई बहल असतील, 
आमचे मा.राहूल दादा कलाटे असतील,  अगद  मो या मनाने सग यांनी चूका कबूल केले या 
आहेत. आपण जी चूकांची कबूली दलीत, याचे मनमोकळेपणाने वागत करते. अशा कार या 
योजनांना जे हा मूत व प दे यासाठ  पुढे जाणार आहोत. तुम या या काह  सग या सूचना 
असतील यांवर अंमलबजावणी झालीच पा हजे. न हे यासाठ  आ ह  सु ा खूप आ ह  
असणार आहोत. कारण अशा कार या चूका दु त न करता पुढे गेलोतर यासंदभात 
वेगवेगळे आ ेप कंवा वेगवेगळे वाद िनमाण होऊ शकतात. आ ण या योजना पुढे जात 
नाह त. हणून या ठकाणी या सग यांनी या सूचना मांड या यांचे मी वागत करते. 
आप या शहरात पंत धान आवास योजनेचे जवळपास ७२००० घरांचे टागट आहे. प हला ट पा 
९५०० घरांचा घेतो आहोत. योजना कुठ या भागात हावी कशी हावी यासाठ  िन तपणे 
काह  मतभेद असू शकतात. परंतू या ठकाणी सु ा मघाशी काकांनी सांिगतले क  ह  योजना 
िचखली गावात होऊ नये. कारण या ठकाणी जागेचे रेट कमी झालेले आहेत. परंतू 
याचबरोबर दुसर कडे वषय असा आहे क , जो ािमण भाग आहे. ितथे जथे जथे आर णे 

आहेत, ितथेच घरांची योजना करता ये यासारखे आहे. स मा.महापौर, आप या वॉडम ये सु ा 
जवळपास १४०० घरे होणार आहेत. आ ण मला वाटते, महापौर खूप खुष आहेत क , मा या 
भागात गर बांना घरे देणार आहोत. आमची जे हा बैठक झाली ते हा महापौरांनी या वषयाचे 
वागत केले होते. मला असे वाटते क , आपण थोडं मन मोठं ठेवलं, जे आज एव या मो या 

पैशांत घर घेऊ शकत नाह त. यांची प र थती आम यासारखी नाह , यांना घरे िमळावीत 
हणून ह  योजना आहे. तर सु ा आप या योजना वागताह असतील, िन तपणे बदल 

घडणार असेल तर याचा िन त वचार करणार आहोत. या चौदा, पंधरा ट के जागा 
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ता यात याय या आहेत. याची सु ा कायवाह  शासनाकडून मो या व पात चालू आहे. 
लवकरच या जागा ता यात घेणार आहोत. यापूव  मटेन सची तरतूद दहा वषाक रता ठेवली 
होती. परंतू ती पाळली गेली नाह . हणून या योजनेत िन तपणे पाच वष मटेन सची तरतूद 
आहे. ती या ठकाणी पूणपणे पाळ यासाठ  याच सभागृहात आ ह  पाच वष असणार आहोत. 
यामुळे िन तपणे यावर आमचा भर असणार आहे. योजना कशी असावी, काय योजना 

असावी, यात कुठे, कशा टाई स वापरणार आहोत, ओ यासाठ  काय वापरणार आहोत. हे 
सगळे या योजनेत वयं प ता भरपूर असणार आहे. मा.महापौर साहेब, मला असे वाटतेय 
क , मा.नामदेव ढाके यांनी जी उपसूचना दली. या उपसूचनेसह हा वषय मंजूर करावा, अशी 
मी वनंती करते.  

मा.भाऊसाहेब भोईर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मी थम आप याला 
ध यवाद देतो. आपण मला बोलायला संधी दलीत. या ठकाणी मा.िसमाताई सावळे यांचे 
भाषण ऐक यानंतर खूप आनंद वाटला. कारण एव या मृदूम ये ऐकायची ह  प हलीच अनुभूती 
िमळाली. मी यांना ध यवाद देतो. कदािचत हा स ेचा क र मा असेल. कायम असाच वभाव 
असू ात. या ठकाणी मा.महापौर साहेब, कोण याह  क  शासना या कंबहूना रा या या 
घरकुल वषयासंदभात कोण याह  डायरे श स नसताना या शहरात प हली घरकुल योजना 
ाचाय कै.रामकृ ण मोरे यांनी आणली. भाटनगर असेल, कंबहुना ओटा कम क प या 

कालखंडात गर बांसाठ  राब वला आहे. घरकुल योजनेसंदभात इथे सवानी यांचे मत दशन 
केले. या ठकाणी अनेकांनी अनेक  उप थत केल.े कंबहुना, उ रे देखील दलीत. मी याचा 
पुनउ लेख या ठकाणी करत नाह . घरकुल योजना करत असताना या ुट  आप या समोर 
आ या. बरेच वेळा या ठकाणी ऐकताना कंवा बोलताना आपण इितहासात झाले या चूकांवर 
पु हा-पु हा चचा करत असतो. परंतू इितहासात झाले या चुकांची पुनरावृ ी भ व यात होऊ 
नय,े झाले या चांग या गो ींचे अनुकरण वतमानात हावे हणून इितहास वाचायचा असतो. 
पु हा पु हा याच चूका क न क प अडचणीत आणून नंतर याचे प रणाम तु हाला 
आ हालाच नाह तर संपूण शहराला भोगावे लागतात. घरे बांधून वकावीत कंवा यातून 
काह तर  करावे हा महापािलके या घरकूल योजनेचा मुळात उ े यच नाह . आ ह  पूव देखील 
असचे सांिगतले होते. यासाठ  हुडको आहे, िसडको आहे, हाडा आहे, ािधकरण आहे. याची 
वगवार  केली, अशा योजना जर यांना सुपूद के यातर, जे हा आपण सावजिनक कोणती गो  
करतो. मग तो यवसाय असू ात. जे हा तो सावजिनक होतो, या गो ीवर, या वा तूवर 

येकाचा बोट ठेव याचा अिधकार असतो. मग राजक य या िनवडणूक आ या क , आपण 
ुट  शोधून यावर शा दक अित मण क न तो क प बदनाम करायचा य  करत असतो. 

परंतू या सग या गो ी स व तर, खुलासावार झा यानंतर याचा साक याने वचार करावा. 
जागा ता यात नसताना आज हजार बाराशे कोट  खच करावे लागणार आहेत. ए ट मेट करत 
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असताना जागा शंभर ट के ता यात आहेत का. यासंदभात आपण अ यासपूण काम केले 
पा हजे. तो क प उशीरा चालू होऊ ात. याची ए ट मेट कॉ ट जा त आहे, बांधकाम कॉ ट 
जा त आहे. जे हा भूिमपूजन होते, यावेळची जी कॉ ट असते. यानंतर तीन वष चार वष 
पाच वष क प राब यानंतर याची कॉ ट कमान २० ट केने वाढत असते. यामुळे हे 
साडेपाच, साडेसात, मागील वेळ  हाच ग धळ झाला होता. प नास हजार वाढवा, साठ हजार 
वाढवा, स र हजार वाढवा. या गो ींना आपण सामोरे जात असतो. हणून मला असे वाटते 
क , या संपूण क पासंदभात मा.महापौर साहेब आपण वतः ल  घालाव.े जागा ता यात 
घेत या आहेत का नाह त ते प हले पहावे. मग तो क प अधवट अव थेत रगाळ यानंतर 
काय प रणाम भोगावे लागतात. मग तो साडेतीनशे, चारशे कोट ंचा क प कती कोट ंवर 
जातो. आ ण मग नंतर आपणच सभागृहात भाषण करणार, या ठकाणी एवढे नुकसान झाले 
होते. हणून मी मा.महापौर साहेब आप याला वनंती करतो क , जागा ता यात आहे का याची 
पूण शहािनशा के यानंतर हा क प पूण करावा.   

मा.नामदेव ढाके-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर पंत धान 
आवास योजना या ठकाणी ड पीआर या मा यमातून सभागृहासमोर आणली आहे. मला वाटते 
आपण जर पंपर  िचंचवड शहरा या संदभात बोलायचे झालेतर पंपर  िचंचवड शहर हे 
औ ोिगक शहर आहे. आ ण या शहरात येणारा कामगार वग मो या सं येने हा सग या 
महारा ातून न हेतर देशा या कानाकोप-यातून येतो. आज सवसामा य कामगाराला आज 
इंटनशीपची प र थती बिघतलीतर कं ाट  प तीवर कंवा मॉल केलम ये छो या छो या 
कारखा यांम ये काम करणा-यांची सं या या शहरात वाढते आहे. गे या दहा पंधरा वषात 
शहराची लोकसं या नागर करण मो या माणात झपा याने वाढते आहे. एका बाजूला 
नागर करण वाढते आहे. शहरातील वाढती लोकसं या, वाढते नागर करण ल ात घेता 
या ठकाणी पंत धान आवास योजना पंपर  िचंचवड महापािलके या मा यमातून राब वली जाते 
आहे. मला वाटते, या योजनेचा ख-या अथाने या शहरात या शहराचे वैभव वाढव यात या 
कामगारांचे योगदान मोठे आहे. अशा सवसामा य,क कर  आ ण वंिचत कामगारांना या 
योजनेचा लाभ अिधक होणार आहे. हणून अनेक सद यांनी इथे यांचे मत मांडले. घरकुल 
योजनेसंदभात या ठकाणी सव ण न करता टडर ंग केले गेले. या योजने या मा यमातून 
अनेक ुट  राह या. अनेक परिमशन असतील, ािधकरणा या संदभातील, पयावरणा या 
संदभातील असतील, यामुळे हा ोजे ट इथे लांबणीवर गेला. मी यासंदभात बोलणार नाह . 
कारण शासन असेल, यावेळचे त कािलन स ाधार  मंडळ  असतील, परंतू हा ोजे ट पंपर  
िचंचवड मधील नागर कांसाठ  एक वेलफािमग हावा. या ड पीआरम ये अनेक बार कसार क 
गो ीब ल इथे िलह ले गेले आहे. मला वाटते, दहा/बारा ठकाणचे भूखंड या क पासाठ  
वापरले जाणार आहेत. दहा ते बारा ट के जागा ता यात घेणे बाक  आहे. मला वाटते क , या 
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प तीने मागील कालखंडात सव ण केले गेले न हते. परंतू पंत धान आवास योजने या 
मा यमातून या योजनेचे सव ण केले गेले. शहरात कती लोकांना कती नागर कांना या 
संदभात घराची आव यकता आहे याचे सव ण या ठकाणी केले गेले. हणून मा.महापौर साहेब, 
यासंदभात ह  योजना आहे. आपण आज बिघतलेतर पंपर  िचंचवड शहराम ये घराची कंमत 
बिघतली असेलतर .८ लाखांम ये ५२५ वे.फूटाचा ब डअप ए रया असलेले घर 
सवसामा य नागर कांना या योजने या मा यमातून िमळणार आहे. मी या ठकाणी अिभनंदन 
करेन क , ह  जी काह  योजना क  सरकारने आणली आहे. जवळपास २०१५ ला                          
ह  योजना आण यानंतर मागील दोन वषा या कालखंडात ह  योजना ख-या अथाने यावेळ  
सु  झाली असतीतर आज यासंदभातील टडर ंग झाले असते. परंतू मागील कालखंडात न जाता 
ह  योजना उशीरा का होईना पंपर  िचंचवडकरांसाठ  पंत धान आवास योजना आणली. याचा 
डपीआर लवकरता लवकर क न टडर ंग कर यासाठ  जागा ता यात घे यासंदभात मा.महापौर 
साहेब व मा.आयु  साहेब आपण यात ल  घालावे असे मला वाटते. खरेतर मला वाटते, या 
या वेळेला घरकुल योजनेसंदभात, या कंमतीसंदभात कंवा कॉ ट बजेट या ठकाणी काढले 

गेले, यावेळ  या कॉ टसंदभात बरेच हेर फ केशन आले. स मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब, या योजनेत जे काह  टडर ंग करणार आहोत, लाभा याचा व ह सा या ठकाणी नमूद 
केला गेला आहे. यात कुठ याह  माणात बदल होऊ नये. ख-या अथाने लोकांनी 
महापािलके या मा यमातून, या योजने या मा यमातून अपे ा य  केली आहे, यांचा 
अपे ाभांग या योजने या मा यमातून होणार नाह . शासना या मा यमातून, आयु ां या 
मा यमातून याचे तंतोतंत पालन केले जाईल असे मला वाटते. खरेतर आ ह  मागील 
कालखंडाब ल बोलायचे हटलेतर आपण बिघतले असेलतर घरकुल योजने या मा यमातून, 
जेएनएनयूआरएम या मा यमातून महापािलकेत जो काह  फंड आला तो आप याला परत 
करावा लागणार आहे. अशा प तीने येणा-या या योजनेत सु ा याचा कुठेतर  उ लेख क न,  
क  व रा य सरकारचा या ोजे टमधील जो ह सा आहे,तो परत जाणार नाह  व चांग या 
प तीच ेसवसामा य कामगारानंा यां या ह काचे घर, शहरात राहणा-या नागर कांनी हे व न 
बिधतले आहे. यांना या योजने या मा यमातून हे घर िमळाले पा हजे. मा.महापौर साहेब, 
मागे जो घरकुलचा ोजे ट झाला, यासंदभात आपण बिघतल ेअसेलतर आपली कॉ ट कंवा 
रा य सरकार, क  सरकार या मा यमातून िमळालेली जी र कम असेल, ती अनेक ुट ं या 
मा यमातून लाभा याना आप याला देता आली नाह . परंतू या लाभा यानी लक - ॉ या 
मा यमातून घरकुल मािगतलेले आहे. मला वाटते क , या बचा-यांनी या लाभा यानी खरेतर 
आशा य  केली आहे, आशा ठेवली आहे. कुठेतर  वतः या आवास योजनेतून घर िमळेल 
का. नागर कांनी सु ा यासंदभात मागणी केली आहे. मला वाटते क , घरकुल योजनेतील 
लाभा याना सु ा या येणा-या योजनेत समा व  क न यावे अशी मी वनंती करतो. चांग या 
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प तीने ह  योजना लवकरात लवकर या शहरातील लाभा याना िमळावी अशी मी वनंती 
करतो.  

 
मा.सिचन िचखले-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,या योजनेत ७२३२६ 
लोकांना घरे देणार आहोत. थमतः मी या योजनेचे मनःपूवक हाद क वागत करतो. 
मा.महापौर साहेब, मी आप याला एक सूचना देतोय. आपण यावेळ  घरकुल योजना केली, 
घरकुल योजनेचे वाटप होत होते, यावेळ  सव गोरगर ब जनता या योजनेचा लाभ घेत होती. 

येक य  वेगवेग या बँकेत फरत होती. मा.आयु  साहेब, मी आप याला वनंती करतो 
क , सग या बँकांना लोन दे यासाठ  अिधकार ावेत. तु हाला मला एक घटना सांगायची 
आहे. पंजाब नॅशनल बँकेत अजूनह  काह  करणे लं बत आहेत. या घरांतील लोकांना घरे 
अलॉट केली आहेत. परंतू पंजाब नॅशनल बँक यांना लोन देत नाह . माझी आयु  साहेबांना 
न  वनंती आहे क , सव बँकांना हे अिधकार  दे यात यावेत. दुसर  गो  हणजे आ ा सव 
नगरसेवकांनी जेएनएनयूआरएम योजनेबाबत सव गो ी आप याला सांिगत या. घरकुल 
क पाबाबतीत सांिगतले. माझी आपणास न  वनंती आहे, से टर २२ म ये जो क प उभा 

केला गेला, काह  कारणा तव रेडझोनम ये आ यामुळे हा क प थांबवला गेला. हा क प 
अधवट अव थेत आहे. यात ७ ते ८ ब ड ंग पूणपणे तयार अव थेत आहेत. गेले पाच 
वषापासून या तयार अव थेत पड या आहेत. यानंा घरे दे यात आली आहेत. ते घराबाहेर 
झोप या टाकून राह ले आहेत. ते चातक प ा माणे या घरांची वाट पाहत आहेत. आपण हा 
ह   लवकरात लवकर माग  लावावा. आपण धानमं ी आवास योजना करत असताना ह  
योजना कुठेतर  फसणार नाह . या योजनेत कोणतेह  संघटना असेल, कोणतेह  नगरसेवक 
असतील, कोण याह  कारचा आ ेप घेणार नाह त, पु हा कोणी कोटात जाणार नाह  याची 
आपण दखल यावी. ७२३२६ लोकांना पूणपणे घरे िमळावीत एवढ  आशा य  करतो व 
थांबतो.  

मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, माझी या ठकाणी 
आप याला वनंती आहे क , या वषयावर भरपूर, साधकबाधक चचा झाली आहे. ोजे ट 
चांगला हावा, चांग या प तीने हावा असा सवाचाच मानस आहे. माझी आप याला वनंती 
आहे क , मा.राजन पाट ल यांना खुलासा करायला सांगावा. एकतर चौदा मजली इमारत आहे. 
याची कॉ ट जीएसट  लागून होणार आहे का यात ए झ पशन आहे का. कारण आता 

जीएसट  लागू झा यावर आप याला क टमरकडून १२ ट के यायचे आहेत. यात आप याला 
सवलत आहे का. माझा दूसरा  असा आहे क , आपण इतर ब डरकडून काम करताना 
डे हलपमट चाजस घेतो. यात तसे डे हलपमट चाजस यायचे आहेत का. कॉ टवाईज हे 
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इफे ट ह वाटत नाह . मा या या तीन ांची उ रे दलीतर मला वाटते काम चांग या 
प तीने कर यासाठ  पु हा अडचण होऊ नये हणून खुलासा कर यास सांगावे.  

मा.माई ढोरे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, पंत धान आवास योजनेचा 
वषय इथे आलेला आहे. मी सभागृहाला निशबवान समजते. मा.महापौर आपण देखील 
निशबवान आहात. पंत धान आवास योजना कशी राबवणार आहोत. घरकुल कती वे.फूटाचे 
असणार आहे, जीएसट  असणार आहे का, याब ल मी काह च बोलणार नाह . खरेतर हा 
पंत धान आवास योजनेतील क प आहे. पंत धान मा.नर  मोद  यांनी थमच ह  क म 
राबवायचे ठरवले आहे. कारण पंत धान हे अ यासू व गर बीतून मोठे झालेले पंत धान आहेत.         
हणूनच गोरगर बांचे घर होतच नाह  याचा पंत धानांना पुरेपूर अनुभव आलेला आहे. हणून 

ह  कम राब व याकर ता पंपर  िचंचवड शहरात हा क प यांनी पाठवला आहे. मा.महापौर 
साहेब, मी प ह यांदात हटले क  आपण निशबवान आहात. शहरात जागांचे वेगवेगळे पॉट 
दले आहेत. या जागांम ये आपण हा क प राबवणार आहोत. यांना वतःचे घर नाह , 
अशा भाडेक ं नी इथे अज केला आहे. अज करत असताना मा या म हला भिगनींनी वतः या 
नावावर अज केला आहे. याम ये जला घर िमळत नाह  असे कुटंूब कुठ या प तीचे असत.े 
ते सवसामा य नसून खूप गर ब असतात. ितचा पती कुठ यातर  वचनात गंुतलेला असतो. ह  
म हला संसाराकर ता सतत झटत असते. मुलांकर ता क  कर त असते. काम कर त असते. 
मुलां या िश णाकर ता काम क न यांची फ  भरत असते. अशा ब-याचशा म हलांनी अज 
केले आहेत. आ ण अशा कुटंूबाला घर देत असताना याब ल या योजनेचे कौतुक 
कर याबरोबर घर कती वे.फूटांचे आहे. याआधी झोपडप ट  पूनवसन योजनेत 
जेएनएनयूआरएम योजनेत महापािलकेने जी घरे उभी केली होती. ती उभी करत असताना ते 
३७ वे.फूटाचे घर होते. आता ३० वे. फूट असणार आहे. यावर बर च चचा झाली आहे. 
मला यात जायचे नाह . परंतू वतःचे घर, वतः या घरात असणारा वतःचा हॉल, छोटेसे 
कचन, बेड म, जा याये याकर ता जागा, १२ मजली इमारत अस यामुळे ितथे िल ट आहे. 
असे व न पाहणा-या नागर कांना ९५०० घरे देणार आहोत. याचे सव ण फॉम आप याकडे 
जमा झालेले आहेत. मा.महापौर साहेब, ट पा १ चे काम लवकरात लवकर पूण कराव.े 
झोपडप ट तील लोकांना घरे दलीत ती करणे कशी आहेत क  झोपड  ितथेच जागेवर आहे. 
ितथले भाडयाने जातेय. घरकुलम ये घर घेतले आहे. यातले काह  ितथेल राहतात, काह ंनी 
घरे भा याने दली आहेत. परत यांनी कुठेतर  झोपड  टाकली आहे. आ ण शहराचा वकृतपणा 
काह ह  क न कमी झालेला नाह . उलट तो कमी झाला पाह जे. आज वेगवेगळे ोजे ट 
राब वतोय, मोठमोठे र ते करतोय. बजेट मंजूर करताना अितशय चांग या कारे इथे क प 
उभा करणार आहोत. अशा संुदर शहरात असे कोणी करत असेलतर ते चूक चे आहे. चांग या 
गो ी कर याकर ता आप याला आयु  सु ा अितशय चांगले लाभलेले आहेत. आयु ांची मदत 
घेऊन, आम यासार यांचे सहकाय घेऊन, चेअरमन इथे आहेत. लवकरात लवकर हा ोजे ट 
अंमलात आणला पाह जे. जेणेक न पुढ ल वष  दुसरा ोजे ट राब वता येईल. िनवडून 
आ यानंतर पाच वषाची मुदत असते. या ठरा वक मुदतीत क प राब वला गेला तरच काम 
केले असे हटले जाते. मा.अ जत ग हाणे, मा.राहूल कलाटे हे चांगले बोलले. मा.योगेश बहल 
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चांगले बोलले. मा.नामदेव ढाके सु ा चांगले बोलले. मा.द ा साने इथे बोलले आहेत. ख-या 
अथाने हा ोजे ट शहरात झाला पाह ज.े हच भावना सग यांची आहे. पंत धान तुमचे आमचे 
आहेत. भारताचे पंत धान आहेत. नर  मोद  हे सग यांच े आहेत. घराघरातील य चे 
सभासदाचे नर  मोद  हे पंत धान आहेत. हणून ह  आवास योजना अंमलात आली पाह जे. हे 
पंत धानांचे व न आहे. ते साकार कर यासाठ  पंपर  िचंचवड शहर स म आहे. निशबाने इथे 
आपली स ा आहे. आपले महापौर, चेअरमन इथे आहेत. हणून मला आनंद होतो आहे क , 
या म हलांनी यां या नावाने अज भरले आहेत. काह  म हलांना कुठेह  घर नाह . वतःचे 

सासू सासरे नाह त. छोट  मुले घेऊन आप या शहरात राहतात. यांना तर अ यानंद झाला 
आहे. या हणतात, माई आमची पाच हजार भाडे भरायची पण ऐपत नाह . तर सु ा मुलां या 
िश णाकर ता व े या माहेरघरात आ ह  राहतो. हणून आ ह  रा ं दवस काम करतो. 
धुणीभांड  करतो. अ रशः हाताला ख डे पडले आहेत. अशा म हला शहरात रहात असताना 
यांना पंत धान आवास योजनेतून घर िमळत असेलतर यासारखा आनंद आ ण यासारखा 

आिशवाद नाह . शहरात वेगवेगळे क प राब वत असताना महापािलके या मा यमातून 
वेगवेगळे क प आपण राब वणार आहोत. पण याचबरोबर पंत धान आवास योजना 
राब वताना आप याला हा देखील मोठा स मान िमळणार आहे. मा.आयु  साहेब आपण 
अ यासू व हुशार अस यामुळे व मा.महापौर आपण देखील या ठकाणी महापौर अस यामुळे 
तुम या कारक द त असा क प राब वताना म हलां या ीने या म हलांनी फॉम भरले 
आहेत, याब ल मी कळकळ ने सांगू इ छते क , क प राब वताना तो महापािलकेचा व 
पंत धान आवास योजना हणून राब वला जाणार आहे. याची वािलट  अितशय संुदर 
राहणार आहे. यात कुणीह  शंका यायची नाह . ह  कम राब वत असताना वािलट  राहणार 
आहे. पाट ल साहेब ह  कम राब वणार आहेत. या वषयावर खूप चचा झाली आहे. चचा 
करत असताना मी एवढेच सांगू इ छते क , मा.महापौर साहेब, पुढ ल वष  पंत धान आवास 
योजनेचा क प राब व याकर ता आ ण अड च वषात दूसरा क प राब व याकर ता आपण 
तयार हायचे आहे. हणून या वष चे काम वेळेत पूण करावे अशी अपे ा करते. आपण मला 
बोलायला संधी द याब ल मी ध यवाद मानते.           

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, द ड दोन तासांपासून 
सभागृहाम ये चचा चालू आहे. वेगवेग या ने यांनी वेगवेगळ  मते य  केली आहेत. खरेतर 
एक वाईट अनुभव आप या सग यां या समोर आहे. ईड यूएस या मा यमातून 
जेएनएनयूआरएम पुनिनमाण योजने या मा यमातून घरकुल योजने या मा यमातून १३५०० 
घरे देऊ असे आठ वषापूव  हटले होते. हा ोजे ट प ह या दवसापासून वादात सापडला 
होता. माग या सग या ने यांनी खरं कबूल केले, मला खूप आनंद वाटला. मा.योगेशभा  बहल 
यांनी मनापासून सांिगतले, यात आम या काह  चूका झा या. मा.द ाकाका साने यांनी 
सांिगतले क , आमचे काह तर  चुकले. चूक कबूल करणे हे सु ा खूप मोठे ल ण आहे. 
मा.अ जत ग हाणे हे बांधकाम यावसाियक अस यामुळे यांना मा हत आहे क , कुठला 
टड आर वापरला जातो. काय केले पाह जे. काय नाह  केले पाह जे. मा.राहूल कलाटे सु ा खूप 
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चांगले बोलल.े माझी खरोखर सग यांना वनंती आहे क , हा ोजे ट पंत धान यांचा ोजे ट 
आहे. या प तीने २०२२ पयत या बेघरांना घरे नाह त, यांना घरे दली पाह जेत. हा 
ामा णक य , पंत धान नर  मोद  यां या व नातील हे घर आहे. मला दुःख एव याच 

गो ीचे वाटते क , या महापािलकेत आमची स ा आ यानंतर या ोजे टची ख-या अथाने 
सु वात झाली. पंत धान यांनी ोजे ट जाह र केला, या दवसापासून या ोजे टचे काम सु  
केले असते तर मला वाटते, आजपयत तो ोजे ट चालू झाला असता. मला मा हत नाह . 
पंत धानांचे आदरणीय हे इथ या लोकांना मा हत आहे. पंत धान कुठ या एका प ाचे 
नसतात, ते देशाचे पंत धान असतात. यां या व नातील, या देशातील सवसामा य 
माणसाला घर दले पाह ज.े ह  ामा णक भावना पंत धानांची आहे. ीमंत महापािलका हणून 
आपण ऊर बडवून घेतो. टा या वाजवतो. आणी पंत धानांनी एखादा ोजे ट आण यानंतर 
आपण दूल  करतो. हे अ यंत चुक चे आहे. जे झाले ते आ ह  वस न गेलो. आ ह  एखाद  
गो  कधीच मनात ध न बसत नाह . परंतू घरकूलम ये जो कुटाणा केला गेला. मा.योगेश 
बहल यांचे मी एव यासाठ  अिभनंदन करेन क , घरकुलम ये बोगस लाभाथ  आहेत हे यांनी 
कबूल केले. हे खरे आहे. आपण यावेळ  १३५०० लोकांना घरे दे याचे व न दाखवतो. फ  
७५०० लोकांना घरे दली ह  शोकांितका आहे. मा या अगोदर या सव व यांनी सांिगतले क , 
दुस-या लाभा याचे काय करायच.े द ाकाका, जर ह  योजना नीटपणे पूणपणे राबवली गेली 
असती. तर मला मा हत आहे क  तो ोजे ट मा या भागात आहे. मला खरोखर आनंद 
झाला असता. मी मनापासून इथे सांगतो क , हा ोजे ट पंत धान यां या व नातील ोजे ट 
आहे. एखा ा कामाची सु वात जे हा एखा ा गो ीने होते, मा.भाऊसाहेब भोईर मी मनापासून 
सांगतो, २०१९ या अगोदर हा ोजे ट शंभर ट के संपव याचा आ ह  य  करणार आहोत. 
तु ह  सांिगतले क , जागा ता यात येईल का नाह , कुठ या जागेत काय ॉ लेम आहे. तोपयत 
हा ोजे ट राब वला गेला नाह  पा हजे. सभागृहाने हे ठरवले पा हजे क , या या ठकाणची 
आर णे शंभर ट के ता यात आहेत, या ठकाणी आपण योजना चालू करणार आहोत. 
या ठकाणी ८० ट के जागा ता यात आहे, ितथे ८० ट केच क . १०० ट यांचा वचार आपण 

ितथे करणार नाह . मला असे वाटतेय क , कुणीतर  सांिगतले क , क ात आहेत, रा यात 
आहेत. तु ह  सरकारची िचंता क  नका. आ ह  ज हािधका-यांना सांगून गायराने ता यात 
घे याचा य  करणार आहोत. नगररचना काय करतेय. पण नगररचना या मागे लावून 
आर णे लवकर कशी ता यात येतील. जवळपास ९५०० घरे देऊन शहरातील घरांचा  
सुटणार नाह . हे ल ात ठेवा. वेगवेग या झोपडप या आहेत. खरेतर अनेक लाभा याना 
घरकुल या मा यमातून खरे दली गेली नाह त. आप याला या सग यांना याय दे यासाठ  
काम करावे लागणार आहे. मा याआधी मा.वैशालीताई घोडेकर या चांग या बोल या. ते हा 
.३,७५,०००/- घरकुलसाठ  दले गेले आ ण आता .५,७७,०००/- दले जाताहेत. खरेतर 
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दो ह  वेगवेग या कम आहेत. मला मा हत आहे,तु ह  घरकुलम ये काय केले आहे. पण 
मला घरकुलम ये जायचे नाह . कारण द ड लाखाचे घर पाऊणे चार लाखांवर गेले. यात 
आ ह  पडलो नसतो तर अकारण याचा बोजा या लाभा यावर पडला असता. अजून स वा 
लाख पयाचे बडन या घरकुलधारकावर केले गेले. एखाद  फसवी घोषणा आणायची, याचा 
बोजवारा करायचा. अशा कारची प र थती नाह . आ ह  सभागृहात जे बोलू, तेच काम क . 
मी या िनिम ाने एवढेच सांगेन क , ह  जी योजना आहे. मा.राहूल कलाटे यांनी सांिगतले, टडर 
झाले आहे. अजून टडरला ३/४ म ह यांचा कालावधी शंभर ट के लागणार आहे. महापािलका 
सभेत वषय मंजूर झा यानंतर टडर िनघतेय. एवढे आपण पुढ ल काळात मनापासून ठरवले 
तर  या िनिम ाने सभागृहात एक द ड तास चचा केली. मी मा.महापौर साहेबांना वनंती करतो 
क , हा वषय मंजूर क न पुढ ल वषय घे यात यावा.  

मा.महापौर – हा वषय मंजूर कर यात येत आहे.  संबिधत अिधका-यांनी खुलासा करावा. 
मा.आरती च ध े – मा.महापौर साहेब, मा.नामदेव ढाके यांनी जी उपसूचना मांडली आहे, ती 
वकारली आहे. या उपसूचनेसह हा वषय मंजूर कर यात यावा.   

मा.महापौर – उपसूचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे.  

मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता, थाप य)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा. 
सभागृह, मा.योगेश बहल यांनी आ ा जे दोन  वचारले होते, यात यात डे हलपमट चाजस 
इ लूड केले आहेत का. तर वषयप ातच नमूद केले आहे क , या योजनेसाठ  मनपाने 
डे हलपमट चाजस माफ केले आहेत. आ ण जीएसट चा जो मु ा आहे, महापािलकेने स याचे जे 
अंदाजप क केले आहे. यात स याची जी कर णाली आहे. पीड यूड या ड एसआर माणे केले 
आहे. पीड यूड  या माणे चजेस करेल, जे स युलर काढेल, या माणे यात इकॉप रेट क न 
यावेळची प र थती बघून यात बदल केले जातील. 

मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा. सभागृह, .१५१८/- जे तु ह  
सांिगतले आहेत. कॉ ट ंगचा जो वषय तु ह  सांिगतला आहे. ते इफे ट ह नाह . यामुळे 
यात ग धळ होईल. हणून तु ह  ते परत एकदा करा. नाह तर पु हा ॉ लेम होईल. तु ह  

१४ मधील .१५१८/- कॉ ट काढली आहे. आ ा मा.राहूल कलाटे आ ण मा.अ जत ग हाणे 
यांनी पा कगचा जो वषय काढला आहे. या दोन गो ी तु ह  चेक करा. 
मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता, थाप य)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा. 
सभागृह, आ ह  पाक ग चेक केले आहे. बांधकाम परवानगी वभागाकडून अिभ ाय घेतला 
आहे. याम ये फोर हलर पा कग अपे त नाह . फ  टू हलर पा कग अपे त आहे. 
पा कगम ये काह ह  अडचण येणार नाह . घरकुल योजनेत जे नॉमस ्  आहेत तेच या योजनेत 
घेतले आहेत. आपण हणताय या माणे परत एकदा चेक करतो.  

मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा. सभागृह, कॉ ट व मटेन सचे 
पु हा एकदा बघा. ध यवाद.  
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       यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक - ३९                   वषय मांक – ४ 
दनांक – २०/६/२०१७             वभाग – मा.आयु  

 

        संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   . था/BSUP /१९२/२०१७,  

                 द.१९/०५/२०१७ 

         २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .८ द.२३/०५/२०१७ 
    

        क शासनाने नागर  भागाक रता धानमं ी आवास योजनेम ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने सािमल होणेबाबत महारा  शासनाचे द.०९/१२/२०१५ चे शासन 
िनणयानुसार द.०३/०२/२०१६ चे प   महानगरपािलकेस ा  झाले आहे आ ण या अनुषंगाने 
योजनेचे बारकावे समजून घेणेसाठ  शासनामाफत द.२१/०४/२०१६ व द.१७/०५/२०१६ रोजी 
मंुबई येथील स ा  अितिथगृहात या वषयी प रसंवाद आयो जत केला होता. याम ये 
महानगरपािलके माफत मा.आयु , मा.सह. आयु , मा.सह शहर अिभयंता BSUP, मा.सहा. 
आयु  झोिनपु, कायकार  अिभयंता BSUP हे सहभागी झाले होते व यासंबंधी ताव सादर 
करणेसाठ  शासनाचे मा. ी. िनमलकुमार देशमुख, रा य अिभयान संचालक यांनी 
द.०३/०२/२०१६ तसेच द.१३/०४/२०१६ या प ामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस 
धानमं ी आवास योजना “सवाक रता घरे २०२२”म ये योजना तयार करणे संदभात व शहर  

गर ब लाभाथ  िन त करणे संदभात कळ वले आहे. तसेच शासनाने हाडाची रा य तर य 
सुकाणू अिभकरण सिमती हणून नेमणूक केली असून यांनी द.०१/०६/२०१६ चे प ा वये 
धानमं ी आवास योजनेचा आराखडा DPR(Detailed Project Report) तयार क न तावा या 

छाननी क रता मु य अिधकार  पुणे गृहिनमाण े  व े  वकास मंडळा या कायालयाकडे 
सादर करणे वषयी तसेच द.१५/०६/२०१६ चे प ा वये धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
मागणी स ह ण बाबतचा अहवाल देणेबाबत कळ वले आहे. 

या योजनेतील ठळक वैिश ये खालील माणे :-  

१) सदर योजनेम ये क शासनाचे येक घरासाठ  र. .१.५ ल  व रा य शासनाचे र. .१ ल  
इतके अनुदान आहे व उव रत  र.  ५.७७ लाख ह सा लाभाथ  यांचा असणार आहे. 

२) सदर योजनेम ये ३० चौ.मी. चटई े ापयतची घरकुले अनु ेय आहेत. 

३) या योजनेसाठ  शहरातून आिथक या दुबल असणा-या नाग रकांचे अज मागवावयाचे 
आहेत. या य चे उ प न वा षक र. .३ लाख आहे तोच लाभाथ  पा  ठरणार आहे. 

४) लाभाथ  भारताचा नाग रक असणे आव यक आहे. 
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५) सदर योजनेतील घरे हे कुटंुबातील क या म हले या कंवा कुटंुबातील कता पु ष व म हला 
यां या संयु  नावावर असतील आ ण कत  म हला सद य नसेल तर या ठकाणी कता पु ष 
यां या नावे घर रा हल. 

६) लाभाथ  कुटंुबाम ये पित / प ी व अ ववा हत मुले यांचा समावेश असेल. या अिभयान 
अंतगत क ाकडून अनुदान / सहा य ा  क न घे याक रता देशातील कोण याह  भागात 
लाभाथ  कुटंुबातील य या मालक चे प के घर नसावे. 

७) अिभयान अंतगत बांध यात येणा-या घरांची सहकार  सं था थापन करणेत येईल. 

८) या योजनेअंतगत लाभा याची पा ता धानमं ी आवास योजना, “सवासाठ  घरे” – नागर  
या मागदशक सूचना नुसार राह ल. 

     सदरची योजना क शासनाची असून योजनेस क  व रा य शासनाने सदर योजनेस 
आिथक मदत दश वली आहे. याअनुषंगाने सदर योजना नागर  वरा य सं था या े ात 
महारा  शासनाने शासन िनणया ारे लागू केली असून यामुळे सदर योजनेम ये 
महानगरपािलकेने भाग घेणे आव यक आहे. 
     यानुसार EWS(Economically Weaker Section) या आर त जागांवर घरकूल क प 
राब वणेक रता DPR बन वणेकामी या जागेचा स व तर स ह करणे, इमारत बांधकाम नकाशे 
तयार करणे, मुलभूत सु वधा (Infrastructure) िनयोजन करणे, बांधकाम खचाचे अंदाजप के 
तयार करणे, क पाक रता पयावरण नाहरकत दाखला, शासक य तसेच िनमशासक य 
सं थाकड ल नाहरकत माणप  े सादर करणे, क पा या बांधकामास परवानगी घेण,े िन वदा 
तयार करणे, DPR बनवून तो शासनाकडे सादर करणे, तसेच यास क  व रा य शासनाची 
मंजुर  तसेच अनुदान िमळ वणेकामी वेळोवेळ  पाठपुरावा करणे व इतर तदनुषंिगक 
वा तु वशारद व अिभयां क वषयक स ला इ याद  आव यक कामे करणेकामी सदर े ातील 
अनुभवी वा तु वशारद व अिभयां क  स लागार सं थेची नेमणूक करणे आव यक आहे. 
यानुसार धानमं ी आवास योजनेअंतगत EWS योजने या घरे बांधणेचे काम करणेसाठ  
क प स लागार हणून मे. इन ेन आ कटे ट अँ ड अबन लानर यांची नेमणूक केली आहे 

व यांचेमाफत DPR बन वणेचे काम सु  आहे. 
     स या महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आिथक या दुबल घटकांसाठ  

(EWS) घरे या आर णांतगत पुढ ल माणे जागा ता यात आले या आहेत. 
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त ा अ 

अ  गावाचे नाव 
आर ण 

. 
स.नं./गट 

नं. 

जागेचे 
एकुण े   

हे. 

मनपा या 
ता यात 

आलेले े  

होऊ 
शकणार  
संभा य 
घरे 

शेरा 

EWS आर णे 

१ च-होली २/८३ 
स.नं.४०८पै, 

४०९पै 
२.१५ २.१५ १४४२ 

मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे. 

२ रावेत 

४/१०२ ९६ पै १.४६ ० १०८० 

सरकार  गायरान जमीन 
मा. ज हािधकार  यांचेकडून 
ता यात घेणेची कायवाह  
चालू आहे. 

DPR ला मा यता िमळालेनंतर जागा  १/- ित चौ मी दराने PMAY कर ता मनपास 
ता यात िमळेल {शासन िनणय मांक जमीन -२०१६/    .२१३/ज -१ द १९ 

स टबर २०१६ नुसार ) 

३ डुडुळगांव १/२३३ 

१०५पै, १०७ 
पै, १०८ पै 
ते ११२ पै 

२.०० १.६५ ८९६ 

८२.५०% जागा ता यात 
आली असून उव रत 
१७.५०% जागेपैक  ८ गंुठे 
जागा खाजगी मालक ची 
असून ता यात घे याची 
कायवाह  चालू आहे व 
उव रत े  ना याचे आहे. 

४ दघी 

२/१२७ ६६ पै १.१४ ० ८४० 

सरकार  गायरान जमीन 
मा. ज हािधकार  यांचेकडून 
ता यात घेणेची कायवाह  
चालू आहे 

DPR ला मा यता िमळालेनंतर जागा  १/- ित चौ मी दराने PMAY कर ता मनपास 
ता यात िमळेल {शासन िनणय मांक जमीन -२०१६/    .२१३/ज -१ द १९ 

स टबर २०१६ नुसार ) 

५ बो-हाडेवाड  १/१६२ 

१२८५, 

१२८७, 

१२९० 

२.०० १.७२ १४०० 

८६% जागा ता यात आली 
असून उव रत १४% जागा 
ता यात घे याची कायवाह  
चालू आहे. 

६ वडमुखवाड  २/३१ 
२०१पै ते 
२०५ पै 

२.०० १.२५ १४०० 

६२.५०% जागा ता यात 
आली असून उव रत 
३७.५०% जागा ता यात 
घे याची कायवाह  चालू 
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HDH आर ण े

८ पंपर  ७७ १०९पै, ०.६४ ०.६४ ३०० 
मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे. 

९ पंपर  ७९ ११०पै ०.४४ ०.४४ २०० 
मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे. 

१० आकुड  २८३  १.७८ ०.९५ ५०० 

मनपा या अख या रतील 
े  ता यात आले असून 

उव रत े  MIDC या 
ता यात आहे. 

एकुण ९४५८  

जसजशा जागा ता यात येतील त या िन वदा काढणेत येतील.सदर जागेवर धानमं ी आवास 
योजनेअंतगत २.५ F.S.I. अपे त ध न घरकुले बांधणेचे िनयोजन खालील माणे केलेले आहे. 

                                   त ा ब 

अ.  . आर णाचे ठकाण संभा य घरांची सं या 
१ च-होली १४४२ 

२ रावेत १०८० 

३ डुडुळगांव ८९६ 

४ दघी ८४० 

५ बो-हाडेवाड  १४०० 

६ वडमुखवाड  १४०० 

७ िचखली १४०० 

८ पंपर  ३०० 

आहे. 

७ िचखली 

१/९० १६५३ पै २.०० ० १४०० 

सरकार  गायरान जमीन 
मा. ज हािधकार  यांचेकडून 
ता यात घेणेची कायवाह  
चालू आहे. 

DPR ला मा यता िमळालेनंतर जागा  १/- ित चौ मी दराने PMAY कर ता मनपास 
ता यात िमळेल {शासन िनणय मांक जमीन -२०१६/    .२१३/ज -१ द १९ 
स टबर २०१६ नुसार ) 
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९ पंपर  २०० 

१० आकुड  ५०० 

 एकुण ९४५८घरे 
 

अ. . ८ ते १० मधील जागांवर धानमं ी आवास योजनेअंतगत शासनाकडून लवकरच मंजुर  
िमळणार अस याने सदर जागांवर सु ा घरे बंधने बाबत िनयोजन करणेत येत आहे. 

         क पातील इमारतीं वषयी ठळक वैिश ये 

(१) इमारत पा कग + १४ मजली (तळ मजला पुणपणे पा कगसाठ  राखीव). इमारतीभोवती 
पुरेशी मोकळ  जागा 

(२) दोन िल ट -         १.४८ X २.१० मी. (५’ X ७’) 

(३) एक ेचर िल ट  ३.३६ X १.९९ मी. (११’ X ६.६’) 

(४)  दोन जने ( ं द  १.५० मी.), ज या म ये कोटा फरशी. 
(५) सामाईक पॅसेज ( ं द  १.३५ मी.), Vitrified tiles सुर तते या ीने १.२ मीटर उंचीची       

पडद  (Parapet) Oil Paint  सह. 
(६) इमारतीला बाहे न Texture Paintव आतून Oil Bound Distemper 

(७) िनयमानुसार आव यक ती अ नशमन यव था (Fire Fighting). 

(८) जिमनीखाली व इमारतीवर आव यक मते या पा या या टा या. 
(९) येक इमारतीस सोलर हटर सु वधा. 

(१०) इमारतीचे Aluminum Form Work या सहा याने एकसंध RCC बांधकाम ( Monolithic         

Construction).   
(११) पा कगम ये Trimix  प दतीचे Flooring. येक इमारती या पा कगम ये 

व छतागृहासह  सोसायट  ऑफ स. 
(१२) येक मज यावर १६ सदिनका, येक सदिनकेला पुरेसा उजेड, हवेशीर अशी यव था. 
(१३) इमारतींचा देखभाल - दु तीचा कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ३ वष व  

िल ट ची देखभाल दु तीचा कालावधी ५ वष राह ल. 
(१४) मलशु द करण क ाचा देखभाल दु तीचे कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ५ 

वषाचा राह ल. 

         इमारतीतील सदिनकेची ठळक वैिश ये 

१) क  शासना या िनयमानुसार एका सदिनकेचे चटई े फळ (Carpet Area) ३०   

  चौ.मी.३२२ चौ.फुट 

२)     बैठक ची खोली (Hall)– ३.०६ X ३.२ मी. (१०’- १ X १०’ – ६’’) 
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३)     वयंपाक गृह (Kitchen)– २.४९ X १.९८ मी. (८’X ६’ – ६’’) 

४)     शयनगृह (Bedroom)– २.७४ X ३.२० मी. (९’X १०’ – ६’’) 

५)     नानगृह (Bathroom)-  १.५२ X १.२० मी. (५’X ४’)Wash basin सह, नानगृहाम ये 

     Antiskid ceramic tileflooring,४ फुट उंचीचा Glazed Tileम ये Dadoव Oil Paint. 

६)     शौचालय (W.C.)– १.२० X ०.९१ मी. (४’X ३’)ओर सा प दतीचे W.C. पॅन, िसरॅिमक  

    टाईल लोर ंगव ४ फुट उंचीचा Glazed Tile म ये Dadoव ४ फुटा या वर ल भागास  
    Oil Paint. 
७)     माळा (Loft) वयंपाकगृहाम ये– ०.६ मी. (२’) ं द  व ०.७५ मी. (२’ ६’’)  उंचीचा. 
८)     मु य दरवाजा व बेड म चा दरवाजा - PUF Material म ये. 
९)     नानगृह व संडास चा दरवाजा - PVC Material म ये. 

 १०)  खड या - Aluminum Slidingव लोखंड  Grill  सह. 
११)  व ुत तारा– Casingप ट म ये, PowerPoint, Switches - Anchor कंपनीचे / त सम. 
१२)  Kitchen Otta – Kadappa Platformम ये Stainless Steel sink, Platform वर २ फुट 

  उंचीचा Glazed Tile  म ये Dado. 

१३)  सदिनकेम ये आतील िभंतींना सव  Oil Bound Distemper. 

            अशा प दतीची इमारतीची व सदिनकेची वैिश ये राहतील. 
येक क पासाठ  येणारा खच (Infra खच वगळता) खालील माणे:- 

त ा क 

गावाचे नाव आर ण . होऊ शकणार  संभा य घरे संभा य खच र. . 

च-होली २/८३ १४४२ १,१९,३१,७५,६९०.०० 

रावेत ४/१०२ १०८० ८९,३६,४०,६००.०० 

डुडुळगांव १/२३३ ८९६ ७४,१३,९०,७२०.०० 

दघी २/१२७ ८४० ६९,५०,५३,८००.०० 

बो-हाडेवाड  १/१६२ १४०० १,१५,८४,२३,०००.०० 

वडमुखवाड  २/३१ १४०० १,१५,८४,२३,०००.०० 

िचखली १/९० १४०० १,१५,८४,२३,०००.०० 

पंपर  ७७ ३०० २४,८२,३३,५००.०० 

पंपर  ७९ २०० १६,५४,८९,०००.०० 

आकुड  २८३ ५०० ४१,३७,२२,५००.०० 

  खच र. . ७,८२,५९,७४,८१०.०० 
 

 
हणजेच येक सदिनकेला येणारा खच हा र. .८,२७,४४६/- इतका आहे. याम ये 
क पासाठ  लागणा-या जागेची कंमत, वकास शु क, िमअम शु क इ याद ंचा समावेश 

नाह . इमारती या बांधकाम े ा माणे येक सदिनकेचा Construction Built up Area हा ५४५ 
चौ.फुट आहे. हणजेच ित चौ.फुट बांधकामाचा खच र. .१५१८/- इतका येत आहे. 
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             सदर क पासाठ  महानगरपािलकेने टाकावया या ह याऐवजी क पास िनशु क 
जागा उपल ध क न देणार आहे. तसेच क पासाठ  लागणा-या स या या रेड रेकनर नुसार 
जागेची कंमत, बांधकाम परवानगीचे वकास शु क, िमअमची शु क इ याद  महानगरपािलका 
लाभा याकडून घेणार नाह . या आधारे महानरपािलका अ य र यापुढ ल त ा ड नुसार 
लाभा याना मदत करणार आहे. धानमं ी आवास योजनेमधील क पांचे DPR हे रा य 
शासना या SLSMC (State Level Sanctioning & Monitoring Committee) समोर Scrutiny व 

Approval साठ  सादर केले जाणार आहे. याम ये DPR Cost मधील DPR Cost व सदिनका 
खचाम ये बदल होऊ शकते. यामुळे लाभा याचा ह सा हा SLSMC किमट  म ये जो िन त 
क न दला जाईल यानुसार राह ल. 
               येक सदिनकेसाठ  .१.५ लाख क शासन, .१ लाख रा य शासन व उव रत ह सा 
लाभा याकडून घेणेचे िनयोजन आहे. क पा या Infra Work, क प भाववाढ व क पासाठ  
अनुषंिगक खच ह  र कम महानगरपािलका वतः मनपा फंडातून खच करेल. 
                                 त ा ड 

अ. . गावाचे नाव आर ण . 
होऊ 

शकणार  
संभा य घरे 

े  
(हे टर) 

शमन 
शु कर. . 

कोट  

स याचे रेड  
रेकनर नुसार 
संपा दत 
जिमनीची 

कंमतर. . कोट  

एकुणमनपा 
ह सा र. . 

कोट  

१ च-होली २/८३ १४४२ २.१५ ११.५८ १४.५७ २६.१५ 

२ रावेत ४/१०२ १०८० १.४६ ११.८८ ०.०० ११.८८ 

३ डुडुळगांव १/२३३ ८९६ २.०० १०.६८ ८.१६ १८.८४ 

४ दघी २/१२७ ८४० १.१४ ६.३७ ०.०० ६.३७ 

५ बो-हाडेवाड  १/१६२ १४०० २.०० ११.७३ १३.०० २४.७३ 

६ वडमुखवाड  २/३१ १४०० २.०० ११.०२ ७.६८ १८.७ 

७ िचखली १/९० १४०० २.०० १२.१४ ०.०० १२.१४ 

८ पंपर  ७७ ३०० ०.६४ ३.९७ ५.९७ ९.९४ 

९ पंपर  ७९ २०० ०.४४ २.८२ ४.१० ६.९२ 

१० आकुड  २८३ ५०० १.७८ ७.९८ ७.३६ १५.३४ 

एकुण खच र. . कोट  ९०.१७ ६०.८४ १५१.०१ 
 

य  क पाचे काम करताना क शासन, रा यशासन व लाभाथ  यांचेकडून ह सा घेऊन 
काम करणेत येईल. परंतू क प पूण होणेसाठ  येणारा य  खच, शासन व लाभाथ  एकुण 
ह सा यामधील फरक व क पाचे बांधकाम परवानगीचे छाननी शु क, वकास शु क, शमन 
शु क, अिधमु य यांची र कम महानगरपािलकेचा ह सा हणून गृ हत धरणेत येईल. यामुळे 
सदर क पासाठ  बांधकाम परवानगीचे सव शु क माफ करणेचे ता वत आहे. 
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       SLSMC (State Level Sanctioning & Monitoring Committee)िन त केलेला लाभाथ  
यांचा व ह सा पुढ ल माणे जमा करणेत येईल. याम ये सोडतीम ये (Lucky Draw)नाव 
आ यानंतर प हला ह ा २०%र कम, दुसरा ह ा ४०% र कम हा इमारतीचे काम ५०% 
झा यानंतर  व  ितसरा ह ा ४०% रकमेचा भरणा ताबा िमळ यापूव  मनपाकडे करणे आव यक 
आहे. सदरची सदिनका मनपा माफत बांधून लाभा याना यांचा ह सा भ न घेतलेनंतर ९९ 
वषा या Lease ने देणेत येतील. लाभा याना िमळकत कर, वीज बलइ. बले वतः भरावी 
लागतील. येक इमारतीची सोसायट  वतं  करणेत येईल व सोसायट माफत सामाईक वीज 
बल, सामाईक पाणी बलभरावे लागेल.   
       महानगरपािलका या माणे मनपा े ाम ये सावजिनक ठकाणी र ते, पाणीपुरवठा, 
दवा ब ी, े नेज, मलशु द करण क  (STP), घनकचरा यव थापन (Solid Waste 

Management)इ याद  मुलभूत सु वधा (Infrastructure) वखचाने करते या माणे या 
क पातह  महानगरपािलकेने वखचाने करावे असे वाटते. या सु वधा MPCB  पयावरण 

खा या या िनयमानुसार करणे आव यक आहे. या मुलभूत सु वधांचा खच खालील माणे :- 

त ा इ 

 

एकंदर त वर ल सव ठकाणी मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणेकामी .४४३४. १० ल  
इतका खच येईल. सदर क पातील इमारतींचे काम सु  झालेनंतर मुलभूत सु वधा 
(Infrastructure) क रता िन वदा काढ यात येतील. 

अ  
ठकाणाचे 
नाव 

सीमािभंत र ते 

पावसाळ  
गटर व 
Rain 
water 

harvesting 

पा.पु. े नेज 

मलशु द  
करण 
क  

(STP) 

घनकचरा 
यव थापन 
S.W.M 

दवाब ी 
ा सफॉमर 
फडर इ. 

एकुण 

सव आकडे ल  म ये 

१ च-होली २७.९२ २३२.८६ ९३.८८ १२.६१ ४३.३२ १५१.१५ १. २३३.४७ ७९६.२१ 
२ रावेत २०.९१ १७४.४ ७०.३२ ९.४४ ३२.४४ ११३.२१ ०.७५ १७४.८६ ५९६.३३ 

३ डुडुळगांव १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

४ दघी ९.५५ ६५. २८.३ ७.५ २७. ६५. ०.५५ १२५. ३२७.९ 

५ बो-हाडेवाड  १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

६ वडमुखवाड  १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

७ िचखली १७.३५ १४४.६९ ५८.३३ ७.८४ २६.९२ ९३.९२ ०.६२ १४५.०७ ४९४.७४ 

८ पंपर  ७.५ १०. १२. ५० ५.५ २२. ३५. ०.४५ ०.३५ ८०.८ 

९ पंपर  ५.५ ८. ९.२५ ४.५ १८. ३०. ०.४ ०.३ ७५.९५ 

१० आकुड  २३.१२ १२५. ७८.३२ १३.५ ३६.२३ ११९. ०.७८ १८२. ५७७.९५ 

एकुण र. .ल  ४४३४.१ 
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सदर क पासाठ  खालील बाबींची मंजूर  आव यक आहे. 
१)     तावास शासक य मा यता 
२)     बांधकाम परवानगी 
३)     पयावरण खा याकड ल नाहरकत दाखला (Environmental Clearance Certificate) 

४)     रा य शासना या “क य मा यता व संिनयं ण सिमती”(CSMC)ची मा यता 

शासक य मा यतेनंतर बाधंकाम परवानगी साठ  व पयावरण व ईतर दाख यासाठ  
अज दाखल करणेत येईल. तावास मनपाची मा यता िमळालेनंतर सदर योजना 
हाडा माफत रा य शासना या “क य मा यता व संिनयं ण सिमती”(CSMC)ची 

मा यता घेवून क पा या इमारती या बांधकामां या सव िन वदा काढणेत येतील. 

पंत धान आवास योजनेक रता शासक य मा यतेक रता खचाचा तपिशल  

खालील माणे :- 

त ा ई 
 

महानगरपािलकेमाफत मुलभूत सु वधा पुर वणे (Infra) कामांचा खचाचा तपिशल 
खालील माणे 

त ा –फ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

अ. . तपिशल खच 

१ क पाचा एकुण खच ७,८२,५९,७४,८१० 

२ ५% Contingencies सह ८,२१,७२,७३,५५१ 
३ २% Work charges establishment Charges सह ८,३८,१६,१९,०२२ 

४ ६% भाववाढ (Escalation) ४६,९५,५८,४८९ 

एकुण (३ + ४) ८,८५,११,७७,५१० 

Say एकुण . ८८५.१२कोट  

अ. . तपिशल खच 

१ क पाचा एकुण खच ४४,३४,१०,००० 

२ ५% Contingencies ४६,५५,८०,५०० 

३ २% Work charges establishment ४७,४८,९२,११० 

४ ६% भाववाढ (Escalation) २,६६,०४,६०० 

एकुण (३ + ४) ५०,१४,९६,७१० 

  
Say एकुण . ५०. १५कोट  
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त ा - ई नुसार क  शासन, रा य शासन व मनपा यांचे संयु  िनधी मधून पंत धान 
आवास योजने अंतगत ९४५८ सदिनका बांधणेकामी र. .८८५.१२कोट चे खचास शासक य 
मा यता िमळणे व सदर क पाचे साईटवर मुलभूत सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी त ा 
– फ नुसार येणा-या र. .५०.१५ कोट  च े खचास शासक य मा यता देणेत  येत आहे. 
तसेच महारा  मे ो रेल कॉप रेशन यांचे तफ क शासन, रा यशासन, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका यांचे संयु  वदयमानाने वारगेट-पुणे ते पंपर  
पयत मे ोचे काम सु  होत आहे. या अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये 
पंपर  ते दापोड  कोरोडोर (१) येथे ट लाईटचे पोल मधे येत असून ते काढून दुस-या 
ठकाणी िश ट करावे लागणार आहे या कर ता र. .३,६१,००,०००/- इतका खच येणार 
असून तुतचे काम िन वदा काढून करणेत येत आहे. तुतची र कम 
र. .३,६१,००,०००/- महारा  मे ो रेल कॉप रेशन महानगरपािलकेस देणार आहे. सबब 

तुतची र कम जमा क न घेणे क रता सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजपञकात भाग-२ 
भांडवली जमा म ये “महारा  मे ो रेल कॉप रेशन यांचे कडून जमा” वतंञ िनधी िनमाण 
क न र. .३,६१,००,०००/- जमा दशवणेत यावे व यातुन खच कर यास शासक य 
मा यता देणेत येत आहे तसेच लेखािशषकावर यापुढे महारा  मे ो रेल कॉप रेशन यांचेकडून 
जमा करणेस व खच करणेस मा यता देणेत येत आहे.                     

अनुकूल- ८१       ितकुल- ० 

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

      ------      
मा.आरती च ध े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
                    वषय मांक – ५ 

दनांक – २०/६/२०१७             वभाग – मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .उदयान/३/का व/३५३/२०१७ 

           द.१७/०४/२०१७ 

        २) मा.महापािलका सभा ठ. .३१ द.१९/०५/२०१७   

  महारा  (नागर  े ) झाडांचे संर ण व जतन अिधिनयम 1975 व सुधा रत िनयम 
2009 सह शासन प रप क नगर वकास वभाग .शहव 1004/ .क. 137/न व-20 दनांक 24 

नो हबर 2005, शासन अिधसूचना नगर वकास वभाग .ट पीबी 4395/45/ . .22/भाग-4/95 

न व-11 दनांक 31 नो हबर-1996 अ वये करण दोन 3 (1) नुसार वृ ािधकरणाची थापना 
करणे आव यक आहे. 
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          महापािलकेची सन-2017 म ये साव क िनवडणुक झालेली असुन न याने 

वृ ािधकरणाची रचना/ थापना उ  अिधिनयम करण 2 कलम 3 (1) अ वये न याने 
वृ ािधकरण गठ त करणे आव यक आहे. 

         सदर अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (1) अ वये नागर े ात हा अिधिनयम अमलात 

आण यानंतर श य ितत या लवकर नागर  थािनक ािधकरण आप या सद यामधून ते 
ािधकरण ठरवील अशा रतीने व अशा मुदतीत नेमणेत आले या, (अ य  व इतर यांसह)  

कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 य चे िमळून बनलेले वृ ािधकरण गठ त कर ल. सदर 
अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (2)  अ वये वृ ािधकरणाचे अ य  हे मा.महापािलका 
आयु  हे असतील.सदर अिधिनयमातील करण 3 कलम 5 (1) अ वये आप या एका कंवा 
अिधक अिधका-यांची या अिधिनयमा या योजनासाठ  वृ अिधकार  हणुन नेमणूक कर ल. व 
हा अिधकार  सहा  क नगरपािलका आयु ा या दजापे ा कमी दजाचा असणार नाह . 

        सदर अिधिनयमातील करण 3 कलम 5 (1) अ वये मु य उदयान अिध क यांना 
वृ अिधकार  हणुन नेमणूक करणेस व अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (2) अ वये 
वृ ािधकरणाचे अ य  मा.आयु  असतात.व या यासह कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 

सद य िमळून वृ ािधकरणाची रचना केली जाते. यासाठ  महापािलका सद यांमधून 
अ य ांसह कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 सद य सं या असलेली सिमती गठ त 
करावयाची आहे. तर  वृ अिधकार  व वृ ािधकरण सद यांची नेमणूक करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

मा.माधुर  कुलकण  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.   

मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वृ  ािधकरण सिमती सद यपद  १३ पािलका सद यांची िनयु  करणेत 
येत आहे. 

  मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव 
स मा.सभागृह,  खुलासा कर याआधी जी नावे आहेत ती वाचून दाखवतो - १)मा.नवनाथ द ू 
जगताप २) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे ३) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव ४) 
मा.कामठे तुषार गजानन ५) मा.तुषार रघुनाथ हंगे ६) मा. ॲड.भोसले सिचन सुरेश ७) 
मा.शाम गणपतराव लांडे ८) मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर ९) मा.संतोष (आ णा) ाने र 
ल ढे १०) मा.बारसे यांका वण ११) मा.वसंत भाकर बोराटे १२) मा.साधना अंकुश मळेकर 
आ ण १३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर.   

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

मा.िशतल िशंदे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - मा. वृ ािधकरण 
सिमतीची थापना करावयाची आहे यानुसार अिधिनयमातील करण ३ कलम ५ (१) अ वये 
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मु य उदयान अिध क यांना वृ  अिधकार  हणून नेमणूक करणे असा वषय आहे. उदयान 
आ ण वृ संवधन दोन वभाग अस यामुळे ती वतंञ कर यात यावे व मा.मु य उदयान 
अिध क यांचेकडे उदयान वभागाचे कामकाज अस यामुळे व यांना अित र  वृ संवधना या 
कामामुळे जा त वेळ देता येत नस यामुळे आप या महापािलकेम ये उदयान अिध क (वृ ) 
यांना वृ अिधकार  पदाची जबाबदार  देऊन मनपा मधील वृ  संवधनाचे काम चांग या कारे 
क न घेता येईल. 

 तर  मा.वृ ािधकरण सिमतीची थापना क न व वृ ािधकार  या पदासाठ  उदयान 
अिध क या पदाचे अिधकार  यांची पदो नती क न यांना वृ ािधकार  पदावर नेमणूक 
करणेस मा यता देणेत यावी. ठराव कायम हो याची वाट न पाहता कायवाह  करणेस मा यता 
देणेत यावी.  

मा.राहूल जाधव – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, उपसूचना 
दली याब ल दुमत नाह . अशी तरतूद आहे का. उपसूचने ारे अिधकार  नेमता येतो का याचा 
खुलासा झाला पाह जे. मा या मा हती माणे वृ  अिधकार  बोलले. असा अिधकार  उपसूचने ारे 
नेमता येतो का. सभागृहातून असा अिधकार  नेमता येतो का हे आ हाला कळाले पाह ज.े 
मा.आयु  साहेब आपण खुलासा करावा.  

मा.महापौर – याबाबत शासन काय करायचे ते ठरवेल.  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, असे नसते. हे सभागृह आहे. शासन नंतर कसे 
काय ठरवेल. यांनी ती उपसूचना पूण वाचली न हती. मला असे वाटले क , वृ ािधकरण 
सिमतीची िल ट यां या हातात आहे. प ने यांनी उपसूचना मांडली. मग यांनी कशी वाचली 
हणून शकंा आली. असे होत नाह . हे सभागृह आहे.   

मा.महापौर – वषय वृ ािधकरणाचा आहे.  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, वषय कसाह  असू ात. पण अिधकार  नेमता येतो 
का कळले गेले पाह जे. अशा चुक या उपसूचना देऊ नका.  

मा.महापौर – शासनाने खुलासा ावा. शासनाने यावर यो य ती कायवाह  करावी. यो य 
नसेलतर तो वषय फेटाळला जाईल.  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, नाह  असे चालणार नाह . नाह तर आ ह  मतदानाची 
मागणी क .  

मा.महापौर – मी काय हटले हे तु ह  ऐकले नाह  का. हा वषय यो य नसेलतर फेटाळला 
जाईल.  
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मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, आ ह  याबाबत खुलासाच करायला सांिगतले आहे.  

मा.महापौर – मी काय सांिगतलेय, खुलासा क  ात. तो वषय यो य नसेलतर फेटाळला 
जाईल. वषय कायदेशीर नसेलतर फेटाळून टाकू.  

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मा.िशतल िशंदे 
यांनी उपसूचना मांडली आहे. स मा.मंगलाताई कदम यांनी यास आ ेप घेतला आहे. मला हेच 
वचारायचे आहे क , दोन पदे करत असताना तो लास वन अिधकार  आहे का. ती जबाबदार   
लास वनची आहे का लास टूची आहे. लास वन का लास टू आहे याचा खुलासा करावा.  

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मा.एकनाथ पवार 
यांनी जी नावे वाचली यात आमचे एक नाव आहे. यांनी ते कोणाला वचा न घेतले. मी 
तु हाला साहेबांचे प  सु ा दले आहे. आम या प ाचा िनणय पण तु ह च घेणार. हे काय 
चालले आहे आम या प ाचे िनणय पण तु ह च यायच.े  

मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, खरेतर 
मा.िशतल िशंदे यांनी कंवा मी उपसूचना मांडली. मा.िशतल िशंदे यांची उपसूचना कायदेशीर 
नसेलतर शासन शंभर ट के या यावर कायवाह  करणार नाह . याची िचंता नका क . 
माझे िम  मा.राहूल कलाटे यांनी सांिगतले क , िशवसेनेची नावे कशी ायची. या सिमतीत 
प ीय बलाबलाचा संबंधच नाह . इतकेच नाह तर पुढ ल वषयात सु ा नाह . आपण एवढाच 
य  केला क , एखा ा सिमतीत चांगले काम कर यासाठ  सव प ांचे सव स माननीय असेल 

पाह जेत. या सद य वाचा मान राखला पाह जे. तुमची इ छा, तुम या प ाचे मला मा हत 
नाह . मला वाटले, िशवसेनेचा एखादा सद या या सिमतीत असला पाह जे. रा वाद चे असले 
पाह जेत, काँ ेसचे असले पाह जेत. मनसे यांना कुठेतर  दुसर कडे संधी िमळेल. वनाकारण 
नाह  या गो ीचे आपण राजकारण केले नाह  पाह जे. या गो ी गटने यांना वचा न 
कराय या असतील या शंभर ट के गटने यांना वचा न के या जातील. पण या महासभेला 
या या वषयाचे िन तपणे अिधकार आहेत. ते ते अिधकार वाप न ह  महासभा शंभर 

ट के िनणय देते.  

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, गटने यांना काय 
अिधकार आहेत हे सु ा यांनी सांगावे. नगरसिचव यांना वचारा, कायदा स लागार यांना 
वचारा.  

मा.महापौर – आपण थम अिभ ाय घेऊ यानंतर या वषयावर बोलू. 
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मा.अित.आयु -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, उप थत सव प कार 
िम  आ ण या शहरातील सव ित त नागर क बंधू आ ण भिगनींनो, वषयपटलावर ल 
आजचा व. .५ हा वृ  ािधकरण सिमती गठ त कर याचा वषय आहे. या वषया या शेवट  
आपण जी तावना दलेली आहे. ती मी थोड यात वाचून दाखवतो. ( तावना वाचून 
दाखवली) आज आप यासमोर जो वषय आला आहे, तो वृ  ािधकरण सिमती गठ त 
करायचा वषय आहे. यात कमान सद यसं या ५ असली पाह जे. आ ण जा तीत जा त 
सद यसं या १५ असली पाह जे. हा अिधकार  स मा.सभागहृाला आहे. ह  सं या कती 
ठरवायची आ ण सं या ठरवून यात कोण स मा.सद य आ ण वृ ांवर ेम करणारे नागर क 
अशांतून सद य घे याची तरतूद आहे. मा.मंगलाताई कदम यांनी जो  वचारला होता, 
याब ल शेवट या पॅरॅ ाफम ये तावना दली आहे. यात हटले आहे, सदर अिधिनयमातील 
करण ३ कलम ५ (१) अ वये, उ ान अिध क यांना वृ  अिधकार  हणून नेमणूक करणे 

अिधिनयमातील करण ३ कलम २ अ वये ािधकरणाचे अ य  मा.आयु  असतात. 
यां यासह कमीत कमी ५ आ ण जा तीत जा त १५ सद य िमळून वृ ािधकरणाची रचना 

केली जाते. यासाठ  महापािलका सद यांमधून अ य ांसह कमीत कमी ५ व जा तीत जा त 
१५ सद य सं या असलेली सिमती गठ त करायची आहे. तर  वृ  अिधकार  व वृ  
ािधकरण सद यांची नेमणूक कर यास मा यता दे याबाबत वचार विनमय करणे. आपण असे 
हटले होते क  उपसूचने ारे करता येईल. पण वषयपटलावर हा वषय आहे क  वृ  
ािधकरण अिधका-यांची नेमणूक कर याबाबत. आ ा जो कायदा आहे, महारा  नागर  े  

झाडांचे संर ण, जतन अिधिनयम १९७५, याम ये वृ  अिधका-याची नेमणूक करणे हे कलम 
५ दले आहे. यात कोण याह  नागर  े ात हा अिधिनयम अंमलात आ यानंतर श य 
ितत या लवकर संबंिधत थािनक नागर  ािधकरण पोट कलम २ ला अिधन राहून एका 
कंवा अिधक अिधका-याची वृ  अिधकार  हणून अिधिनयमा या पर चलनासाठ  वृ अिधकार  
हणून नेमणूक कर ल. बृह मंुबई वृ  अिधकार  हणून नेमणूक कर यात यावयाचा 

कोणताह  अिधकार  हा भाग अिधका-याहून कमी दजाचा असणार नाह . बाक  महापािलका 
े ांत सहा.आयु ापे ा कमी दजाचा असणार नाह . मंुबई महापािलकेसाठ  हटले आहे हा 

अिधकार  भाग अिधका-याहून कमी दजाचा असणार नाह . बाक  महापािलका हटले आहे तो 
सहा.आयु ापे ा कमी दजाचा असणार नाह . स मा.सभागृहाने ठरवावे कोणाची नेमणूक 
करावयाची आहे.  

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,उपसूचनेत नाव 
वाचलेले आहे का. नाह . मग यात कुठ याह  अिधका-याचा अपमान होऊ नये. हणजे कुठले 
तर  नाव दले गेले पाह ज.े अिधकार  घे याब ल आमचे दुमत नाह . शंभर ट के कामाचे 
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बायफरकेशन झालेतरच शंभर ट के चांगले काम होते. पण यांनी या अिधका-याचे नाव 
टाकले आहे,तो अिधकार  यात बसतो का हे सु ा आपण बिघतले पा हजे. अ यथा या 
अिधका-याचा पण अपमान आहे क  नाव द यानंतर कॉिलफ केशन नाह  हणून याचे नाव 
िनघणार का हे सु ा बिघतले गेले पाह जे. कारण यांनी यात सहा यक आयु  दजाचा असे 
सांिगतले आहे. खुलासा झाला यात सांग यात आले, सहा यक आयु  दजाचा अिधकार  
असला पा हजे. तर तसे नाव दले आहे का. कुठले नाव दले आ हाला नाव कळालेले नाह . 
आ ह  हेच वचारतोय. तु ह  हणताय उपसूचनेत नाव दले आहे. या उपसूचनेत या 
अिधका-याचे नाव नाह . हे िमिनटस ्  म ये या. नाह तर आमचे काह च ऑ जे शन नाह . 
उलट माझे हणणे आहे, आप या एखा ा अिधका-याचा अपमान होता कामा नये. या 
अिधका-याचे नाव टाकून उपसूचना दली होती का. 

मा.आरती च ध-ेमा.महापौर साहेब, मा.एकनाथ पवार व मा.िशतल िशंदे यांनी मांडले या दोनह  
उपसूचना वकार या आहेत. हा वषय मंजूर कर यात यावा. 

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, आ हाला या उपसूचनेत अिधका-याचे नाव आहे का 
नाह  ते फ  सांगा.  

मा.महापौर – नाव नाह  हे यांनी उपसूचना वाचतानाच सांिगतले होते.  

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, िमिनटस ्  म ये हे या क, या उपसूचनेत अिधका-
याचे नाव नाह  हणून. आमचा वषयाला वरोध नाह . अिधका-याचा अपमान होता कामा 
नय.े या प तीचा अिधकार  ितथे पा हज,े तसा अिधकार  शंभर ट के या.  

मा.महापौर – नाव न घेता हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. यानंतर शासन यो य ती 
काय कायवाह  करायची ते ठरवेल.  

      यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता -                     

ठराव मांक – ४०       वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/६/२०१७              वभाग – मा.आयु  

 
         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .उदयान/३/का व/३५३/२०१७  

द.१७/०४/२०१७ 

     २) मा.महापािलका सभा ठ. .३१ द.१९/०५/२०१७   

  महारा  (नागर  े ) झाडांचे संर ण व जतन अिधिनयम 1975 व सुधा रत िनयम 
2009 सह शासन प रप क नगर वकास वभाग .शहव 1004/ .क. 137/न व-20 दनांक 24 

नो हबर 2005, शासन अिधसूचना नगर वकास वभाग .ट पीबी 4395/45/ . .22/भाग-4/95 
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न व-11 दनांक 31 नो हबर-1996 अ वये करण दोन 3 (1) नुसार वृ ािधकरणाची थापना 
करणे आव यक आहे. 

          महापािलकेची सन-2017 म ये साव क िनवडणुक झालेली असुन न याने 

वृ ािधकरणाची रचना/ थापना उ  अिधिनयम करण 2 कलम 3 (1) अ वये न याने 
वृ ािधकरण गठ त करणे आव यक आहे. 

         सदर अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (1) अ वये नागर े ात हा अिधिनयम अमलात 

आण यानंतर श य ितत या लवकर नागर  थािनक ािधकरण आप या सद यामधून ते 
ािधकरण ठरवील अशा रतीने व अशा मुदतीत नेमणेत आले या, (अ य  व इतर यांसह)  

कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 य चे िमळून बनलेले वृ ािधकरण गठ त कर ल. सदर 
अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (2)  अ वये वृ ािधकरणाचे अ य  हे मा.महापािलका 
आयु  हे असतील.सदर अिधिनयमातील करण 3 कलम 5 (1) अ वये आप या एका कंवा 
अिधक अिधका-यांची या अिधिनयमा या योजनासाठ  वृ अिधकार  हणुन नेमणूक कर ल. व 
हा अिधकार  सहा  क नगरपािलका आयु ा या दजापे ा कमी दजाचा असणार नाह . 

        सदर अिधिनयमातील करण 3 कलम 5 (1) अ वये मु य उदयान अिध क यांना 
वृ अिधकार  हणुन नेमणूक करणेस व अिधिनयमातील करण 2 कलम 3 (2) अ वये 
वृ ािधकरणाचे अ य  मा.आयु  असतात.व या यासह कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 

सद य िमळून वृ ािधकरणाची रचना केली जाते. यासाठ  महापािलका सद यांमधून 
अ य ांसह कमीत कमी 5 व जा तीत जा त 15 सद य सं या असलेली सिमती गठ त 
करावयाची आहे. तर  वृ अिधकार  व वृ ािधकरण सद यांची नेमणूक करणेची मा.आयु  
यांची मागणी असलीतर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वृ  ािधकरण सिमती सद यपद  
खालील पािलका सद यांची िनयु  करणेत येत आहे. १)मा.नवनाथ द ू जगताप २) मा.िशतल 
उफ वजय गोरख िशंदे ३) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव ४) मा.कामठे तुषार गजानन ५) 
मा.तुषार रघुनाथ हंगे ६) मा. ॲड.भोसले सिचन सुरेश ७) मा.शाम गणपतराव लांडे ८) 
मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर ९) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे १०) मा.बारसे यांका 
वण ११) मा.वसंत भाकर बोराटे १२) मा.साधना अंकुश मळेकर १३) मा.वैशाली ानदेव 

घोडेकर  तसेच मा. वृ ािधकरण सिमतीची थापना करावयाची आहे यानुसार 
अिधिनयमातील करण ३ कलम ५ (१) अ वये मु य उदयान अिध क यांना वृ  अिधकार  
हणून नेमणूक करणे असा वषय आहे. उदयान आ ण वृ संवधन दोन वभाग अस यामुळे 

ती वतंञ कर यात यावे व मा.मु य उदयान अिध क यांचेकडे उदयान वभागाचे कामकाज 
अस यामुळे व यांना अित र  वृ संवधना या कामामुळे जा त वेळ देता येत नस यामुळे 
आप या महापािलकेम ये उदयान अिध क (वृ ) यांना वृ अिधकार  पदाची जबाबदार  देऊन 
मनपा मधील वृ  संवधनाचे काम चांग या कारे क न घेता येईल. 

 तर  मा.वृ ािधकरण सिमतीची थापना क न व वृ ािधकार  या पदासाठ  उदयान 
अिध क या पदाचे अिधकार  यांची पदो नती क न यांना वृ ािधकार  पदावर नेमणूक 
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करणेस मा यता देणेत येत आहे. ठराव कायम हो याची वाट न पाहता कायवाह  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.                                           

अनुकूल- ८१       ितकुल- ० 

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

      ------      

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
                  वषय मांक – ६ 
दनांक – २०/६/२०१७             वभाग – मा.आयु  

 
संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .नर व/का व/१५/१८२/२०१७  

                     द.३१/०५/२०१७   

     मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं. १०३/१ब , १०४/१ब, १०४/२ब, १०५, १०६/१ब, १६८/२, 

१६९/२अ पैक  सुमारे ६९.३३ आर े ाची जमीन भूसंपादनाने मे. हंदु थान एंट बायो ट स 
िलिमटेड, पंपर  यांचे ता यात आहे. मे. हंदु थान एंट बायो ट स  िलिमटेड कंपनी स या 
तो यात चालु अस याने कंपनी या ता यातील अित र  असलेली ६६ एकर जमीन खु या 
बाजारात व  कर यास कंपनीने शासनाकडे परवानगी मािगतली होती. यास अनुस न 
महारा  शासन, महसूल व वन वभागाने दः- १४/३/२००१ रोजीचे िनणया दारे कंपनीस ता यात 
दले या जिमनीपैक  अित र  ५९एकर जमीन भूसंपादन िनयम पु तकेतील प र छेद ३२६ 
मधील तरतुद नुसार व  कर यास अट  व शत वर आ ण मा. ज हािधकार , पुणे यांना यो य 
वाटतील अशा इतर अट  शत वर परवानगी दे याचा िनणय घेतला आहे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-१३, दः- १८/९/१९९५ 
अ वये मंजूर असून एच.ए. कंपनीचे ता यातील जिमनीपैक  अित र  ५९ एकर जमीन ह  
िनवासी वभागात समा व  आहे. एच.ए. कंपनीचे उ  जमीनीम ये ता वत अिभ यासास 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने  . बीपी/लेआऊट/ पंपर /६६/२०१०, दः- ३१/१२/२०१० 
अ वये सूधा रत परवानगी मंजूर केली आहे. तसेच कंपनीचे वतीने ला. आ. यांनी दः- 
०४/३/२०१४ अ वये न याने अिभ यास सुधा रत कर याचा ताव दाखल केला असून यास 
अ ाप मनपाची मंजूर  ा  नाह . 
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पंपर  िचंचवड शहरा या म यवत  ठकाणी एच.ए. कंपनीची वषयां कत ५९ एकर जागा 
थत असून वाहतुक चे / र यांचे जा याने ( Road Network) देखील सोई करपणे जोडली 

गेलेली आहे.  पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांसाठ  शहर तरावर ल (City Level) सावजिनक 
सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  उ  जागा ह  सोई कर आहे.   

वषयां कत जागा मंजूर वकास योजनेत “बहुउ ेिशय सावजिनक मैदान”  (Multi –

functional Public Ground) हणून आर त के यास नाग रकांना व वधोपयोगी सोई 
सु वधांसाठ  उदा. दशन भर व यासाठ , सकस, लोक उप मांसाठ , डा वषयक व वध पधा 
/ काय मांसाठ , सां कृितक / धािमक / आ या मक काय मांसाठ , या यानमाला, व वध 
कला व कार / संगीत रजनी सार या काय मांसाठ , व वध राजक य प ां या सभांसाठ , 

शै णक / सामा जक / शास कय – िनमशासक य / राजक य सं थांचे व वध उप म / 
काय म / नेह संमेलनासाठ , वाहनतळ,  हेलीपँड इ. साठ  या जागेचा उपयोग करता येईल. 
उ  जागेम ये फ  १० ट के े ात मनपाचे या सु वधेसाठ  शासक य कायालय, लोक सभागृह, 

उपहारगृह, दुकान गाळे, व छतागृह, गे ट हाऊस, टाफ वॉटस, अ नशमन क , बँक, 

ए.ट .एम., तातड चे वै क य सेवा क , यायामशाळा, वाचनालय इ याद साठ  व अशा व पा या 
अ य पुरक सोई सु वधांसाठ  मा. महापािलका आयु  िनधा रत करतील अशा सुसंगत 

योजनांसाठ  प रसर वकसना या त वावर (Place Making Concept)  आव यक बांधकाम/ 
वापरास परवानगी देऊ शकतील. तथापी या आर णाचे ९० ट के े  कायम व पी खुले 
राह याचे हेतूने वर नमूद के यानुसार व वधोपयोगी सोई सु वधांसाठ  मा. महापािलका आयु  
ठरवतील अशा ठरा वक कालावधीसाठ  ता पुरती परवानगी          ( Temporary Permission) 

महारा  महापािलका अिधिनयमातील तरतुद माणे वशेष अट  शत स अिधन देऊ शकतील. 

एच.ए. कंपनी या ता यातील अित र  ५९ एकर जमीन “बहुउ ेिशय सावजिनक मैदान”     
(Multi functional Public Ground) या योजनासाठ  मागणीचा ताव मा. ज हािधकार , 

पुणे यांना सादर कर यास  व याकामी येणारा भूसंपादन खचास (न वन भूसंपादन 
काय ा वये अथवा खाजगी वाटाघाट ने) मा. ज हािधकार , पुणे ठरवतील या अट  व शत स 
अिधन राहुन अदा कर यास मा. महापािलका सभेची मंजुर  आव यक आहे. या सोबतच 
पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेत वषयां कत एच.ए. कंपनी या 
ता यातील अित र  ५९ एकर जमीन “बहुउ ेिशय सावजिनक मैदान” ( Multi functional 

Public Ground)  या योजनासाठ  आर त कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनमय, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची 
व हत कायवाह  पुण क न ताव शासन मंजुर तव सादर कर यास मा. महापािलका आयु  
यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.माधुर  कुलकण  – मा.महापौर साहेब, सदर वषयाला अनुमोदन आहे. 
मा.महापौर – उपसूचना पूण वाचा. सवच उपसूचना यव थत वाच या जातील.  

मा.राहूल जाधव-मा.महापौर साहेब,मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या इ भाग काय ेञातील भाग . ३ मधील मोशी िशवाजीवाड  भागातील 
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नागर करण झपाटयाने वाढले आहे. पुणे नािशक र ता (६० मी. पासून) ते िशवाजीवाड  मधील 
मंजूर वकास योजनेतील २४ मी. र याला जोडणारा अंतगत र ता वाहतुक स अपुरा पडत 
आहे. पुणे नािशक र यापासून कैलास भांबुडकर यांचे गट नं.४२/१ चे िमळकतीपासून गट नं. 
४४ व ४५ मधील िशव लािसक इमारती समो न गट नं. ३५ व ३६ मधील िनवृ ी हाई स 
समो न गट नं. ४२ पासून कैलास दगडू तांबे यांचे घर व पाराम चौधर  यांचे कराणा 
दुकानापयत ते वकास योजनेतील २४ मी. र यापयत जोडणारा र ता ३० फुट (९ मी.) 
ं द चा असणे गरजेचे आहे. तर  वर ल माणे पुणे नािशक महामागापासून िशव लािसक 
इमारती समो न िनवृ ी हाई स इमारती समो न तांबे यांचे घर व पाराम चौधर  यांचे 
कराणा दुकानापासुन िशवाजीवाड  मधील वकास योजनेमधील २४ मी. अंतगत र याला 
जोडणारा वकास आराखडया यित र  ९ मी. ं द र ता व ी.काळूराम स ते यां या 
घरापासून द णेला गट नं. ४१ पै. ी.राजू स ते यां या घरापयतचा र ता व मौजे दापोड  
येथील आंबेडकर पुतळयासमोर ल अ त वातील ३० मी.र यापासून िस.स.नं.२९२९ ते २८६१, 
िस.स.नं.२८६२ ते २१५३ मधुन बोपोड  ीजपयत या ३० मी.र यापयत अ त वातील 
र यास दो ह  बाजूने समान १२ मी. र ता ं द करण करणेबाबत तसेच मौजे मोशी गट 
नं.४६७ चे उ रेकड ल १८ मी.र यापासून नवीन गट नं.४५४ वदयूत उ चदाब वा हनीखालील 
नवीन गट नं. ४५२ व तेथून ना याकड ल नािशक र याला जोडणारा र ता (NON DP) मंुबई 
ांितक अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये घो षत कर याची कायवाह  करणेस मा यता 

देणेत यावी. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेस मा यता 
देणेत यावी. 
मा.िशतल िशंदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एच.ए. कंपनी या ता यातील अित र  
५९ एकर जिमन बहुउ ेिशय सावजिनक मैदान  (Multi –functional Public Ground) या 
योजनासाठ  मागणेचा ताव ज हािधकार  पुणे यांना सादर करणे व याकामी येणारा 

भूसंपादन खच नवीन भूसंपादन काय ा वये अथवा खाजगी वाटाघाट ने मा. ज हािधकार  पुणे 
ठरवतील या अट शत या अिधन राहून अदा कर यासाठ  मा.महापािलका सभेची मा यता 
आव यक आहे. यासोबत पंपर  िचंचवड शहरा या सुधार त मंजूर वकास योजनेत वषयां कत 
अित र  ५९ एकर जिमन बहुउ ेिशय सावजिनक मैदान या उ ेशासाठ  आर त कर यासाठ  
महारा  नगररचना अिधिनयमाचे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणे तसेच फेरबदलाची वह त 
कारवाई पूण क न ताव शासनास मंजूर स ताव सादर कर यास मा.आयु  यांना 
ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. अितशय चांगला वषय आहे. मा.आयु  आपले व 

सव स मा.सद यांचे याब ल अिभनंदन. ह  जागा लवकरात लवकर ता यात कशी घेता येईल 
यासाठ  सवानी य  करावा. शहरातील ॉपर ठकाणची मो याची जागा आहे. ह  जागा 
िमळा यानंतर महापािलकेचे अनेक  माग  लावू शकतो. परंतू ह  जागा शेवट  क  शासनाची 
आहे. क  शासनाची अनुमती घेऊन रा य शासनाची अनुमती यानंतर ज हािधकार  यांची 
अनुमती घेणे अशी ले द  ोसेस आहे. याचा फॉलोअप क न आपण सवानी ह  जागा 
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घे यासाठ  य  करावेत. यासाठ  सभागृहा या वतीने मी आपले व महापौरांचे पु हा एकदा 
अिभनंदन करतो.  

मा.आरती च ध े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

मा.महापौर – उपसूचनेसह त वषय मंजूर कर यात येत आहे.  

          यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता -                             

ठराव मांक - ४१             वषय मांक – ६ 
दनांक – २०/६/२०१७                 वभाग – मा.आयु  

 
           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .नर व/का व/१५/१८२/२०१७  

              द.३१/०५/२०१७   

     मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं. १०३/१ब , १०४/१ब, १०४/२ब, १०५, १०६/१ब, १६८/२, 

१६९/२अ पैक  सुमारे ६९.३३ आर े ाची जमीन भूसंपादनाने मे. हंदु थान एंट बायो ट स 
िलिमटेड, पंपर  यांचे ता यात आहे. मे. हंदु थान एंट बायो ट स  िलिमटेड कंपनी स या 
तो यात चालु अस याने कंपनी या ता यातील अित र  असलेली ६६ एकर जमीन खु या 
बाजारात व  कर यास कंपनीने शासनाकडे परवानगी मािगतली होती. यास अनुस न 
महारा  शासन, महसूल व वन वभागाने दः- १४/३/२००१ रोजीचे िनणया दारे कंपनीस ता यात 
दले या जिमनीपैक  अित र  ५९एकर जमीन भूसंपादन िनयम पु तकेतील प र छेद ३२६ 
मधील तरतुद नुसार व  कर यास अट  व शत वर आ ण मा. ज हािधकार , पुणे यांना यो य 
वाटतील अशा इतर अट  शत वर परवानगी दे याचा िनणय घेतला आहे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-१३, दः- १८/९/१९९५ 
अ वये मंजूर असून एच.ए. कंपनीचे ता यातील जिमनीपैक  अित र  ५९ एकर जमीन ह  
िनवासी वभागात समा व  आहे. एच.ए. कंपनीचे उ  जमीनीम ये ता वत अिभ यासास 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने  . बीपी/लेआऊट/ पंपर /६६/२०१०, दः- ३१/१२/२०१० 
अ वये सूधा रत परवानगी मंजूर केली आहे. तसेच कंपनीचे वतीने ला. आ. यांनी दः- 
०४/३/२०१४ अ वये न याने अिभ यास सुधा रत कर याचा ताव दाखल केला असून यास 
अ ाप मनपाची मंजूर  ा  नाह . 

पंपर  िचंचवड शहरा या म यवत  ठकाणी एच.ए. कंपनीची वषयां कत ५९ एकर जागा 
थत असून वाहतुक चे / र यांचे जा याने ( Road Network) देखील सोई करपणे जोडली 

गेलेली आहे.  पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांसाठ  शहर तरावर ल (City Level) सावजिनक 
सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  उ  जागा ह  सोई कर आहे.   
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वषयां कत जागा मंजूर वकास योजनेत “बहुउ ेिशय सावजिनक मैदान”  (Multi –

functional Public Ground) हणून आर त के यास नाग रकांना व वधोपयोगी सोई 
सु वधांसाठ  उदा. दशन भर व यासाठ , सकस, लोक उप मांसाठ , डा वषयक व वध पधा 
/ काय मांसाठ , सां कृितक / धािमक / आ या मक काय मांसाठ , या यानमाला, व वध 
कला व कार / संगीत रजनी सार या काय मांसाठ , व वध राजक य प ां या सभांसाठ , 

शै णक / सामा जक / शास कय – िनमशासक य / राजक य सं थांचे व वध उप म / 
काय म / नेह संमेलनासाठ , वाहनतळ,  हेलीपँड इ. साठ  या जागेचा उपयोग करता येईल. 
उ  जागेम ये फ  १० ट के े ात मनपाचे या सु वधेसाठ  शासक य कायालय, लोक सभागृह, 

उपहारगृह, दुकान गाळे, व छतागृह, गे ट हाऊस, टाफ वॉटस, अ नशमन क , बँक, 

ए.ट .एम., तातड चे वै क य सेवा क , यायामशाळा, वाचनालय इ याद साठ  व अशा व पा या 
अ य पुरक सोई सु वधांसाठ  मा. महापािलका आयु  िनधा रत करतील अशा सुसंगत 

योजनांसाठ  प रसर वकसना या त वावर (Place Making Concept)  आव यक बांधकाम/ 
वापरास परवानगी देऊ शकतील. तथापी या आर णाचे ९० ट के े  कायम व पी खुले 
राह याचे हेतूने वर नमूद के यानुसार व वधोपयोगी सोई सु वधांसाठ  मा. महापािलका आयु  
ठरवतील अशा ठरा वक कालावधीसाठ  ता पुरती परवानगी  ( Temporary Permission) महारा  
महापािलका अिधिनयमातील तरतुद माणे वशेष अट  शत स अिधन देऊ शकतील. 

एच.ए. कंपनी या ता यातील अित र  ५९ एकर जमीन “बहुउ ेिशय सावजिनक 

मैदान”  ( Multi –functional Public Ground)या योजनासाठ  मागणीचा ताव मा. 
ज हािधकार , पुणे यांना सादर कर यास  व याकामी येणारा भूसंपादन खचास ( न वन 
भूसंपादन काय ा वये अथवा खाजगी वाटाघाट ने ) मा. ज हािधकार , पुणे ठरवतील या अट  
व शत स अिधन राहुन अदा कर यास मा. महापािलका सभेची मंजुर  आव यक आहे. या 
सोबतच पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेत वषयां कत एच.ए. कंपनी या 
ता यातील अित र  ५९ एकर जमीन “बहुउ ेिशय सावजिनक मैदान” ( Multi –functional 

Public Ground)  या योजनासाठ  आर त कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनमय, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची व हत 
कायवाह  पुण क न ताव शासन मंजुर तव सादर कर यास मा. महापािलका आयु  यांना 
ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ 
भाग काय ेञातील भाग . ३ मधील मोशी िशवाजीवाड  भागातील नागर करण झपाटयाने 

वाढले आहे. पुणे नािशक र ता (६० मी. पासून) ते िशवाजीवाड  मधील मंजूर वकास 
योजनेतील २४ मी. र याला जोडणारा अंतगत र ता वाहतुक स अपुरा पडत आहे. पुणे 
नािशक र यापासून कैलास भांबुडकर यांचे गट नं. ४२/१ चे िमळकतीपासून गट नं. ४४ व 
४५ मधील िशव लािसक इमारती समो न गट नं. ३५ व ३६ मधील िनवृ ी हाई स समो न 
गट नं. ४२ पासून कैलास दगडू तांबे यांचे घर व पाराम चौधर  यांचे कराणा दुकानापयत ते 
वकास योजनेतील २४ मी. र यापयत जोडणारा र ता ३० फुट (९ मी.) ं द चा असणे गरजेचे 
आहे. तर  वर ल माणे पुणे नािशक महामागापासून िशव लािसक इमारती समो न िनवृ ी 
हाई स इमारती समो न तांबे यांच े घर व पाराम चौधर  यांचे कराणा दुकानापासुन 
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िशवाजीवाड  मधील वकास योजनेमधील २४ मी. अंतगत र याला जोडणारा वकास 
आराखडया यित र  ९ मी. ं द र ता व ी.काळूराम स ते यां या घरापासून द णेला गट 
नं. ४१ पै. ी.राजू स ते यां या घरापयतचा र ता व मौजे दापोड  येथील आंबेडकर 
पुतळयासमोर ल अ त वातील ३० मी.र यापासून िस.स.नं.२९२९ ते २८६१, िस.स.नं.२८६२ ते 
२१५३ मधुन बोपोड  ीजपयत या ३० मी.र यापयत अ त वातील र यास दो ह  बाजूने 
समान १२ मी. र ता ं द करण करणेबाबत तसेच मौजे मोशी गट नं.४६७ चे उ रेकड ल १८ 
मी.र यापासून नवीन गट नं.४५४ वदयूत उ चदाब वा हनीखालील नवीन गट नं. ४५२ व 
तेथून ना याकड ल नािशक र याला जोडणारा र ता (NON DP) मंुबई ांितक अिधिनयम 
१९४९ चे कलम २०५ अ वये घो षत कर याची कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.                             

अनुकूल- ८१       ितकुल- ० 

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

      ------      

मा.आरती च ध े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
          वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/०६/२०१७       वभाग – मा.आयु    
 
                          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                      जा. . वभाअक/३/का व/६६/२०१७ द.७/६/२०१७  

  क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

       सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  
७,९०,९४,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 
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ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/५/२०१७ अखेर केले या 
कायवाह ची मा हती खालील माणे 

प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
१०३३३  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची सं या  
९३३६  

मंजूर अजाची एकूण सं या ५९३२  
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुतीशौचालय ४८५०  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुती शौचालय ४४००  

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

म हला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष – ८१ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हलाह ा ५२४५लाभाथ  

GOI+GOM=३१४.७० 

लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

ULB =१०४.९० लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 

 एकुण ४१९.६लाख  

िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
३७८१ लाभाथ  

GOI+GOM=२२६.८६ 

लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

  ULB =७५.६२ लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 

 एकुण ३०२.४८ लाख  
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 सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आहे.         

मा.माधुर  कुलकण  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.आशा धायगुडे-शडगे –  मा. महापौर साहेब, मी  पुढ ल माणे उपसूचना  मांडते-   

१) अंदाजपञकात व वध कामांचा समावेश कर यात आला आहे. याम ये न वन व जु या 
कामांचा समावेश आहे. अंदाजपञकातील न वन कामां या िन वदा िस द करणे वा इतर 
कायवाह  करणे याक रता ववीध सिम यांची शासक य मंजूर ची आव यकता लागते. 
शासक य मा यता घे याक रता अंदाजपञके तयार क न तदनंतर स म सिमतीपुढे 

मा यतेकामी सादर कर यास मोठा कालावधी लागतो व यामुळे िन वदा िस द करणे व 
यानंतर कामाचा आदेश देणे यास बराच वलंब लागतो व पयायाने स माननीय सद यां या 
भागातील कामे कर यासाठ  होणा-या वलंबामुळे त ार  वाढत जातात. अंदाजपञकातील 

तरतुद ंचा पुरेपुर वापर हावा व होणा-या कामांचा फायदा नाग रकांना लवकरात लवकर हावा 
यासाठ  शासक य मा यता तातड ने िमळणे आव यक आहे. सदर कामांना महापािलकेने मंजुर 
केले या अंदाजपञकात कामां या समोर दश वले या रकमेइत या खचास एकञीत शासक य 
मा यता दे यात यावी तसेच ह  शासक य मा यतेची र कम िनवीदा या पुण झा यावर 
मंजुर िन वदा रकमेइतक  मयाद त राह ल यासह  मंजुर  दे यात यावी तसेच हया व यापुव या 
अंदाजपञकातील महसूली खचा या कामांवर यापुव  झाले या व माच २०१८ पयत होणा-या 
खचास शासक य मा यता दे यात यावी. तसेच चालू वषात िनवडणुकांमुळे अंदाजपञकास 
वलंब झालेला आहे यामुळे तसेच अ यथा देखील अंदाजपञक य तरतुद ंचे वग करण वेळ च 
होऊन वकासकामे व अ य कामां या िनवीदा या व इतर या वेळ च होऊन कामे 
लवकर हो या या ने व यांचा फायदा शहरातील नाग रकांना वेळ च िमळ या या ने 
यापुढे, महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १०१ नुसारचे व अनुसूची ड मधील 
करण-७ मधील कलम २ नुसारचे भांडवली लेखािशषाबाबतचे महापािलकेचे अिधकार थायी 

सिमतीस दान कर यास  मा यता देणेत यावी तसेच अंदाजपञक दोन मधील भाग-३ मधील 
अिधकार मा.आयु  यांना दान कर यास मा यता दे यात यावी.  

मा.उषा मंुढे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 

मा.शारदा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- मा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांचे दनांक ३१/५/२०१७ या तावानुसार सार मा यम 
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ितिनधींना वतर त करावया या सवलतीचे बस वास पास देणेकामी धोरण िन त कर याचा 
ताव सादर केला असलातर  सार मा यम ितिनधींना चलीत अट -शत  कायम ठेवून 

मोफत बस वास पास देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना वकार या आहेत. 

 यानंतर उपसुचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ४२                                       वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/०६/२०१७       वभाग – मा.आयु    
 
                          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                      जा. . वभाअक/३/का व/६६/२०१७ द.७/६/२०१७  

    क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

       सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  
७,९०,९४,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/५/२०१७ अखेर केले या 
कायवाह ची मा हती खालील माणे 
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प “अ” 

 

सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आहे तसेच १) अंदाजपञकात व वध कामांचा 
समावेश कर यात आला आहे. याम ये न वन व जु या कामांचा समावेश आहे. 
अंदाजपञकातील न वन कामां या िन वदा िस द करणे वा इतर कायवाह  करणे याक रता 
ववीध सिम यांची शासक य मंजूर ची आव यकता लागते. शासक य मा यता घे याक रता 
अंदाजपञके तयार क न तदनंतर स म सिमतीपुढे मा यतेकामी सादर कर यास मोठा 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
१०३३३  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची सं या  
९३३६  

मंजूर अजाची एकूण सं या ५९३२  
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुतीशौचालय ४८५०  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुती शौचालय ४४००  

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

म हला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष – ८१ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हलाह ा ५२४५लाभाथ  

GOI+GOM=३१४.७० 

लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

ULB =१०४.९० लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 

 एकुण ४१९.६लाख  

िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
३७८१ लाभाथ  

GOI+GOM=२२६.८६ 

लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

  ULB =७५.६२ लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 

 एकुण ३०२.४८ लाख  
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कालावधी लागतो व यामुळे िन वदा िस द करणे व यानंतर कामाचा आदेश देणे यास 
बराच वलंब लागतो व पयायाने स माननीय सद यां या भागातील कामे कर यासाठ  होणा-
या वलंबामुळे त ार  वाढत जातात. अंदाजपञकातील तरतुद ंचा पुरेपुर वापर हावा व होणा-या 
कामांचा फायदा नाग रकांना लवकरात लवकर हावा यासाठ  शासक य मा यता तातड ने 
िमळणे आव यक आहे. सदर कामांना महापािलकेने मंजुर केले या अंदाजपञकात कामां या 
समोर दश वले या रकमेइत या खचास एकञीत शासक य मा यता दे यात येत आहे. तसेच 
ह  शासक य मा यतेची र कम िनवीदा या पुण झा यावर मंजुर िन वदा रकमेइतक  
मयाद त राह ल यासह  मंजुर  दे यात येत आहे. तसेच हया व यापुव या अंदाजपञकातील 
महसूली खचा या कामांवर यापुव  झाले या व माच २०१८ पयत होणा-या खचास शासक य 
मा यता दे यात येत आहे. तसेच चालू वषात िनवडणुकांमुळे अंदाजपञकास वलंब झालेला 
आहे यामुळे तसेच अ यथा देखील अंदाजपञक य तरतुद ंचे वग करण वेळ च होऊन 
वकासकामे व अ य कामां या िनवीदा या व इतर या वेळ च होऊन कामे लवकर 
हो या या ने व यांचा फायदा शहरातील नाग रकांना वेळ च िमळ या या ने यापुढे, 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १०१ नुसारचे व अनुसूची ड मधील करण-७ 
मधील कलम २ नुसारचे भांडवली लेखािशषाबाबतचे महापािलकेचे अिधकार थायी सिमतीस 
दान कर यास मा यता देणेत येत आहे तसेच अंदाजपञक दोन मधील भाग-३ मधील 

अिधकार मा.आयु  यांना दान कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच मा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांचे दनांक ३१/५/२०१७ या तावानुसार सार मा यम 
ितिनधींना वतर त करावया या सवलतीचे बस वास पास देणेकामी धोरण िन त कर याचा 
ताव सादर केला असलातर  सार मा यम ितिनधींना चलीत अट -शत  कायम ठेवून 

मोफत बस वास पास देणेस मा यता देणेत येत आहे.   

अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

      ------- 

मा.आरती च ध-े  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

                                                       वषय मांक – ८ 
दनांक – २०/०६/२०१७       वभाग – मा.आयु    
           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                   जा. .मातं व/१२/का व/१३४/१७ द.०८/०६/२०१७   
 

 रा य उ चािधकार सिमती या दनांक २८/१२/२०१६ या चौ या बैठक त सिमतीने 
नवी मंुबई महानगरपािलके ऐवजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची िनवड कर यासंदभात 

िशफारस शहर  वकास मं ालय, क  शासन यांना केली होती. 
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            त अनुषंगाने दनांक ३०/१२/२०१६ या प ा वये शहर  वकास मं ालय,क  शासन 
यांनी नवी मुंबई महानगरपािलके ऐवजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा समावेश माट िसट  
अिभयानात करणेत आ याचे कळ वले होते. यानुसार सदर अिभयानाचे ितस-या व अंितम 
फेर त पा  होणेसाठ  क  शासनाचे मागदशक सुचनांनुसार माट िसट  पोजल तयार क न 
रा य शासनामाफत  क  शासनाकडे मा यतेसाठ  द ३१ माच २०१७ पयत पाठ वणे आव यक 
होते. यानुसार, महापािलकेचे माट िसट  पोजल मं ालय मुंबई येथे द.३१ माच २०१७ रोजी 
पार पडले या रा य शासनाची उ चिधकार सिमती या बैठक त Smart City Proposal  सादर 
के याची मा हती मा. धान सिचव नगर वकास वभाग महारा  शासन यांचेकड ल प  . 
Smart City – 2017 / CR- 125/UD-23 द. ३१ माच २०१७ अ वये मा. अित र  सिचव 
नगर वकास वभाग भारत सरकार, नवी द ली यांना कळ वणेत आलेली आहे. 

            महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय . माटिसट –२०१६/ . .५०३/- 
न व-२३  द. ९ जानेवार  २०१७ अ वये माट िसट  अिभयानांतगत रा य त रय उ चािधकार 
सिमती माफत िशफारस कर यात आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  
अिभयान राब वणेकर ता वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) थापन करणेस मा यता दलेली 
असून माट िसट  अिभयान राब वणेकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वशेष उ ेश वहन 
(एस.पी. ह .) चे ता काळ गठण करावे असे कळ व यात आलेले आहे. 

वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) ची रचना खालील माणे असेल:- 

वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) यां या रचनेत महानगरपािलका महारा  शासन क  सरकार 
वतं  संचालक यासह १५ संचालक  मंडळास मा यता दे यात आली आहे. सदर संचालक 

मंडळातील व वध भागधारक (stake holders) यांचे संचालक मंडळातील ितिनधी वास खालील 
माणे मा यता देणेत आली आहे. 

१)     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका – ६ संचालक 

२)     महारा  शासन – ४ संचालक 

३)     क  शासन – १ संचालक 

४)     २ वतं  संचालक ( या संचालकाची िनवड क य कंपनी यवहार मं ालयाने िस द  

         केले या संचालका या डेटा बक मधून करणेत येईल.) 
५)     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आयु  

६)     मु य कायकार  अिधकार , वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) 
७)     ी. िनतीन कर र, धान सिचव, नगर वकास वभाग (१) हे उ  वशेष उ ेश वहनाचे   

         अ य  असतील. 
उ  रचने या अनंुषगाने वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) म ये महानगरपािलकेसाठ  
शासनाने खालील माणे संचालक नामिनदशीत केलेले आहेत. 

१)     मा. महापौर - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
२)     मा. अ य , थायी सिमती, - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
३)     मा. सभागृह नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
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४)     मा. वरोधी प नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 
  तसेच यापक राज कय ितिनधी व दे याचा उ ेशाने व वध राजक य प ा या 
ितिनधींना वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) वर ितिनधी व िमळणे आव यक आहे. याकर ता 

वर ल अ. . १ ते ४ येथील पदिनदशीत संचालक हणून िनयू  केलेले नगरसेवक या 
राजक य प ाचे ितिनधी व कर त असतील असे राजक य प  वगळून महानगरपािलकेमधील 
इतर रा ीय/ रा य मा यता ा  दोन राजक य प ां या सं याबळा या उतर या मानुसार 

येक  एक या माणे महासभेकडून दोन संचालक नामिनदशीत करणेत येतील अशी शासन 
िनणयात तरतुद केलेली आहे. 

            सबब, माट िसट  अिभयानांतगत रा य त रय उ चािधकार सिमती माफत िशफारस 
कर यात आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान 
राब व याक रता वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) वर महापािलकेचे वर ल अ. . १ ते ४ येथील 
पदिनदशीत संचालक हणून िनयू  केलेले नगरसेवक या राजक य प ाचे ितिनधी व कर त 
असतील असे राजक य प  वगळून महानगरपािलकेमधील इतर रा ीय /रा य मा यता ा  
दोन राजक य प ां या सं याबळा या उतर या मानुसार येक  एक या माणे दोन संचालक 
नामिनदशीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.माधुर  कुलकण -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा वषय आपण 
आप या अिधकारात यावा अशी मी आप याला वनंती करतो. 

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माट िसट  
अिभयानांतगत रा य त रय उ चािधकार सिमती. खरंतर माट िसट  संदभात आप या 
सगळयांना क पना आहे. या शहरामधील राजकारण माट िसट यावर ढवळून गेलं होतं आ ण 
ढवळून गे या यानंतर माट िसट म ये समावेशाबाबत मा.वक या नायडू यांनी सांगीतल आ ण 
माट िसट  घोषीत झा या यानंतर दोन भाग आ ण उरले या शहराम ये आप याला काम 

करायच आहे. खरतर दोन भाग माट करायचे नाह तर संपुण शहर आप याला माट 
कर यासाठ  पुढ या काळाम ये काम कराव लागणार आहे. यासाठ  एसपी ह या संदभाम ये 
जी सिमती आहे. भारतीय जनता पाट चे ७७ सद य आहेत. वेगवेगळया प दतीने िशवसेनेस 
कती िमळाले पाह जे परंतु एक गो  िन त आहे याम ये या सिमतीम ये नाव दयायच 
ठरलेलं आहे. आप या पंपर  िचंचवडचे महानगरपािलका आयु  असतील, मु य कायकार  
अिधकार , एसपी ह च.े मा.िनतीन कर र, धान सिचव, नगर वकास वभाग, मा.महापौर, 
मा. थायी सिमती अ य , सभागृह नेता, वरोधी प नेता. यािशवाय उरलेली जी दोन नाव 
आहेत ती िशवसेनेचे एक सद य हणून मोद कुटे व महारा  नविनमाण सेनेचे सिचन 
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िचखल.े मा.महापौर साहेब, मी आप याला वनंती करतो हा अिधकार महासभेचा आहे. हा 
अिधकार गटने यांनी प ा या संघटनेनी पञ दल आहे यामुळ नाह . महासभे या मा यमातून 
ह  नाव दली आहेत तर  महापौरांनी हा वषय मंजूर करावा.           

 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- माट िसट  अिभयानांतगत रा य 
त रय उ चािधकार सिमती माफत िशफारस कर यात आले या पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान राब व याक रता वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) 
वर महापािलकेचे वर ल अ. . १ ते ४ येथील पदिनदशीत संचालक हणून िनयू  केलेले 
नगरसेवक या राजक य प ाचे ितिनधी व कर त असतील असे राजक य प  वगळून 
महानगरपािलकेमधील इतर रा ीय /रा य मा यता ा  दोन राजक य प ां या सं याबळा या 
उतर या मानुसार येक  एक या माणे दोन संचालक नामिनदशीत करावयाचे असलेने 
महानगरपािलकेचे स याचे खालील माणे प ीय बलाबल आहे- 

 
. मा. वभागीय आयु  यांचे कडे न द झालेले प /गट/आघाड   सद य 

सं या 
१ भारतीय जनता पाट  ७७ 
२ रा वाद  काँ ेस पाट  ३६ 
३ िशवसेना  ०९ 
४ महारा  नविनमाण सेना  ०१ 
५ अप  आघाड - २०१७ ०५ 
 एकूण १२८ 

 वर ल पैक  भारतीय जनता पाट  व रा वाद  काँ ेस पाट  यांना ितिनधी व िमळाले 
असलेने उवर त खालील माणे रा ीय/ रा य मा यता ा  प ाकड ल दोन संचालकांचे 
नामिनदशन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
 

. 

राजक य प ाचे नाव नामिनदिशत करावयाचे सद याचे 
नाव   

१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका-िशवसेना    मा. मोद कुटे 
२ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका-महारा  

नविनमाण सेना  
मा.िचखले सिचन तुकाराम   

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
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मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. स मा.सभागृह नेते 
आप याला वनंती आहे क  आपण थोड शी ग लत करत आहात. वा त वक पाहता याम ये 
प  हणलेल आहे. मा. महापौर - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,   मा. अ य , थायी 

सिमती, - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  मा. सभागृह नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
मा. वरोधी प नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका. यापक राज कय ितिनधी व दे याचा 
उ ेशाने व वध राजक य प ा या ितिनधींना वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) वर ितिनधी व 

िमळणे आव यक आहे. याकर ता वर ल अ. . १ ते ४ येथील पदिनदशीत संचालक हणून 
िनयू  केलेले नगरसेवक या राजक य प ाचे ितिनधी व कर त असतील असे राजक य प  
वगळून महानगरपािलकेमधील इतर रा ीय/ रा य मा यता ा  दोन राजक य प ां या 
सं याबळा या उतर या मानुसार येक  एक या माणे महासभेकडून दोन संचालक 
नामिनदशीत करणेत येतील अशी शासन िनणयात तरतुद केलेली आहे. मा.महापौर साहेब, 
आपण यावेळेला एखादया विश  गटाकडन सं याबळानुसार यावेळेला नाव घेतो यावेळेला 
या या प ाचे गटनेते ते नाव देतात. मा.महापौर साहेब, या या वेळेला या या प ाचे जे 

गटनेते आहेत ते नाव देतात. यामुळे चुक ची आ ण उलट  था पाडू नका. याम ये जे 
गटनेते आहेत ते गटनेते जे नाव देतील मला मोद या नावाला बलकुल वरोध नाह . परंतु 
माझी वनंती अशी आहे क  जी था आहे आ ण येथे प  हणलेल आहे क  प ा या सं या 
बळा या उतर या मानुसार येक  एक या माणे महासभेकडून दोन संचालक नामिनदशीत 
करणेत येतील अशी शासन िनणयात तरतुद केलेली आहे. या प ाचा गटनेता मगाशी 
वृ ािधकरण सिमतीम ये तसं वषयात काह  िलह लेल न हतं हणून आ ह  तीथ काह  
वरोध केला नाह . अ यत: माग यावेळेला काह ह  नसताना सु दा मंगलाताईनी यावेळेला 
भाजपचे तीन नगरसेवक असताना एक नगरसेवक घेतला होता. आता प नेते हणाले क  चार 
नाह  तु ह  तीन या आ ह  हणलो काह  हरकत नाह  तीनतर तीन. परंतु माझी सभागृह 
ने यांना वनंती आहे क  मा.महापौर आप यालाह  वनंती आहे क  काह तर  चुक चा पायंडा 
पाडू नका या या प ाचा स मान या या गटने याना दयावा अशी आप याला वनंती 
करतो.  

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता योगेशजी बहल 
यांनी सांगीतल यां या हण याम ये मला एक थोड शी ञुट  आढळून आलेली आहे. राजक य 
प  वगळून महानगरपािलकेमधील इतर रा ीय/ रा य मा यता ा  दोन राजक य प ां या 
सं याबळा या उतर या मानुसार येक  एक या माणे महासभेकडून दोन संचालक 
नामिनदशीत करणेत येतील अशी शासन िनणयात तरतुद केलेली आहे. याम ये कुठेह  
हणलेल नाह  क  गटने यांकडून नाव आल पाह जे. यामुळे येथे जे स ा ढ प ने यांनी नाव 



105 
 
दलेले आहेत याला आपण मा यता देवून हा वषय मंजूर कर यात यावा ह  आपणास वनंती 
कर यात येत आहे. 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.उ दव ठाकरे 
साहेबांचा प ादेश, प ने यांच देखील आप याकडे पञ दलेल आहे, आयु  साहेबांनाह  दलेलं 
आहे.  

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. जे जे हणल ते 
आपण िनयमा माणे करतो. एसपी ह या संदभाम ये जे जे िनदश दलेले आहेत या माणे 
नावे दलेली आहेत यांना एक जागा िशवसेनेची दली आहे. तुम याच पाट या कायक याला 
पद दलं आहे दुस-यांना तर दल नाह ना.ं सगळयांनाच संधी िमळाली पाह जे. शहराचा 
सवागीणजर वकास करायचा असेलतर एसपी ह म ये िशवसेनेचा सद य बसला आहेना.ं 
भारतीय जनता पाट चा सद य या यावर बसला नाह . मला असं वाटतय क  या संदभाम ये 
प  श दाम ये दलल आहे. याम ये तुम या अिधकारावर आ ह  गदा आणणार नाह त. 

तु हांला जे अिधकार आहेत ते शंभर ट के आहेत. खरतर तु ह  एवढे वष या सभागृहाम ये 
काम करता आ ह  कोणा याह  अिधकारावर गदा आणणार नाह त. मी यामधील पु हा एकदा 
वाचून दाखवतो. माट िसट  अिभयानांतगत रा य त रय उ चािधकार सिमती माफत 
िशफारस कर यात आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान 
राब व याक रता वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) वर महापािलकेचे वर ल अ. . १ ते ४ येथील 
पदिनदशीत संचालक हणून िनयू  केलेले नगरसेवक या राजक य प ाचे ितिनधी व कर त 
असतील असे राजक य प  वगळून महानगरपािलकेमधील इतर रा ीय /रा य मा यता ा  
दोन राजक य प ां या सं याबळा या उतर या मानुसार येक  एक या माणे दोन संचालक 
नामिनदशीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. यामुळे अशी प र थती नाह . दोन नगरसेवक 
एक िशवसेनेचा आ ण एक मनसेचा अशा प दतीचे आपण नाव दलेली आहेत. मा.महापौर 
साहेब, आपण हा वषय मंजूर करावा. कारण माट िसट या संदभाम ये कामकाज सु  
झालेलं आहे. आप याला पुढ या काळाम ये या शहराला ख-या अथान माट कर यासाठ , या 
शहराला खरंच मॉडेल करायच आहे तर  हा वषय अिधक गतीमान कर यासाठ  आपण हा 
वषय मंजूर करावा. 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. प मुखांच पञ 
आप यालाह  दलेलं आहे.  

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

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आपण या 
योजनेम ये आ हांला सामा व  क न घेतले याब ल सवाच मी मनपुवक हाद क आभार 
मानतो. माट िसट साठ  आपले पंपर  िचंचवड शहर हे घे यात यावे यासाठ  या शहरातील 
शाळा असतील, कॉलेजेस असतील, ये  त  लोक असतील, पञकार बांधव असतील ववीध 
संघटनांनी माट िसट म ये याव यासाठ  आ ह  दवसराञ या शहरासाठ  आंदोलन केलेली 
आहेत. या पंपर  िचंचवड शहराचा माट िसट म ये समावेश झाला आ ण याचा एक सद य 
हणून माझी िनयु  कर यात आली याब ल पु हा सभागृहाच मी हाद क आभार मानतो. 

मा.महापौर साहेब, पह ली सुचना मी करतो क  आपण वतमानपञाम ये पाह ले असेल आप या 
महापौरांची गाड  शाळेतील वदयाथ  ढकलत होते आमचे वभाग अ य  च-होलीम ये आहेत 
यां या घर  मी बसलो होतो आ ण नेमक यांच घर समोरच आहे. एवढा मोठा गतीरोधक 

होता क  ती गाड  अशी घासुन वरती लटकलेली जोरात. आ ण कालचे िचञ मी पाह लतर 
सगळयाच वतमानपञानी सांगीतल क  बंद पडली आ ण वदयाथ  ढकलतात. अ रश: एक 
दवस महापौरांना या पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये येऊ शकले नाह त या यामुळे सगळे 
यांच कामकाज थांबलेले आहे. मी वनंती करतो क  महापौरांना जी आवडेल ती गाड  

लवकरात लवकर दे यात यावी अशी मी नं  वनंती करतो, ध यवाद. 

मा. मोद कुटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात थम या ठकाणी 
सभागृहाचे स ा ढ प नेते मा.एकनाथजी पवार, थायी सिमती सभापती मा.िसमाताई सावळे, 
आम या प ाचे गटनेते राहूलजी कलाटे, वरोधी प नेते योगेशजी बहल तसेच माट असणारे 
आमचे माट िसट चे सद य सिचनजी िचखले यांनी आताच गाड चा वषय मांडला आहे मी 
तुमच सवाच मनापासून आभार य  करतो क  आपण मला या माट िसट  योजनेम ये काम 
कर याची जी संधी दलेली आहे. न क च येणा-या काळाम ये या माट िसट  योजनेम ये 
काम कर याची संधी मला दली याब ल मी तुमच आभार मानतो. मा.महापौरांच सु दा मला  
िशवसेने या वतीने वकारले याब ल आभार य  करतो. 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.महापौर -  वषय मांक  ८ हा उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-                                  
ठराव मांक – ४३                                            वषय मांक – ८ 
दनांक – २०/०६/२०१७       वभाग – मा.आयु    
           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                   जा. .मातं व/१२/का व/१३४/१७ द.०८/०६/२०१७   
                                        

 रा य उ चािधकार सिमती या दनांक २८/१२/२०१६ या चौ या बैठक त 
सिमतीने नवी मंुबई महानगरपािलके ऐवजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची िनवड 
कर यासंदभात िशफारस शहर  वकास मं ालय, क  शासन यांना केली होती. 



107 
 
            त अनुषंगाने दनांक ३०/१२/२०१६ या प ा वये शहर  वकास मं ालय,क  शासन 
यांनी नवी मुंबई महानगरपािलके ऐवजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा समावेश माट िसट  
अिभयानात करणेत आ याचे कळ वले होते. यानुसार सदर अिभयानाचे ितस-या व अंितम 
फेर त पा  होणेसाठ  क  शासनाचे मागदशक सुचनांनुसार माट िसट  पोजल तयार क न 
रा य शासनामाफत  क  शासनाकडे मा यतेसाठ  द ३१ माच २०१७ पयत पाठ वणे आव यक 
होते. यानुसार, महापािलकेचे माट िसट  पोजल मं ालय मुंबई येथे द.३१ माच २०१७ रोजी 
पार पडले या रा य शासनाची उ चिधकार सिमती या बैठक त Smart City Proposal  सादर 
के याची मा हती मा. धान सिचव नगर वकास वभाग महारा  शासन यांचेकड ल प  . 
Smart City – 2017 / CR- 125/UD-23 द. ३१ माच २०१७ अ वये मा. अित र  सिचव 
नगर वकास वभाग भारत सरकार, नवी द ली यांना कळ वणेत आलेली आहे. 

            महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय . माटिसट –२०१६/ . .५०३/- 
न व-२३  द. ९ जानेवार  २०१७ अ वये माट िसट  अिभयानांतगत रा य त रय उ चािधकार 
सिमती माफत िशफारस कर यात आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  
अिभयान राब वणेकर ता वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) थापन करणेस मा यता दलेली 
असून माट िसट  अिभयान राब वणेकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वशेष उ ेश वहन 
(एस.पी. ह .) चे ता काळ गठण करावे असे कळ व यात आलेले आहे. 

वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) ची रचना खालील माणे असेल:- 

वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) यां या रचनेत महानगरपािलका महारा  शासन क  सरकार 
वतं  संचालक यासह १५ संचालक  मंडळास मा यता दे यात आली आहे. सदर संचालक 

मंडळातील व वध भागधारक (stake holders) यांचे संचालक मंडळातील ितिनधी वास खालील 
माणे मा यता देणेत आली आहे. 

१)     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका – ६ संचालक 

२)     महारा  शासन – ४ संचालक 

३)     क  शासन – १ संचालक 

४)     २ वतं  संचालक ( या संचालकाची िनवड क य कंपनी यवहार मं ालयाने िस द 
केले या संचालका या डेटा बक मधून करणेत येईल.) 
५)     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आयु  

६)     मु य कायकार  अिधकार , वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) 
७)     ी. िनतीन कर र, धान सिचव, नगर वकास वभाग (१) हे उ  वशेष उ ेश वहनाचे  

     अ य  असतील. 
   उ  रचने या अनंुषगाने वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) म ये महानगरपािलकेसाठ  
शासनाने खालील माणे संचालक नामिनदशीत केलेले आहेत. 
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१)     मा. महापौर - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
२)     मा. अ य , थायी सिमती, - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
३)     मा. सभागृह नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
४)     मा. वरोधी प नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 
  तसेच यापक राज कय ितिनधी व दे याचा उ ेशाने व वध राजक य प ा या 
ितिनधींना वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) वर ितिनधी व िमळणे आव यक आहे. याकर ता 

वर ल अ. . १ ते ४ येथील पदिनदशीत संचालक हणून िनयू  केलेले नगरसेवक या 
राजक य प ाचे ितिनधी व कर त असतील असे राजक य प  वगळून महानगरपािलकेमधील 
इतर रा ीय/ रा य मा यता ा  दोन राजक य प ां या सं याबळा या उतर या मानुसार 

येक  एक या माणे महासभेकडून दोन संचालक नामिनदशीत करणेत येतील अशी शासन 
िनणयात तरतुद केलेली आहे. 

            सबब, माट िसट  अिभयानांतगत रा य त रय उ चािधकार सिमती माफत िशफारस 
कर यात आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान 
राब व याक रता वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) वर महापािलकेचे वर ल अ. . १ ते ४ येथील 
पदिनदशीत संचालक हणून िनयू  केलेले नगरसेवक या राजक य प ाचे ितिनधी व कर त 
असतील असे राजक य प  वगळून महानगरपािलकेमधील इतर रा ीय /रा य मा यता ा  
दोन राजक य प ां या सं याबळा या उतर या मानुसार येक  एक या माणे दोन संचालक 
नामिनदशीत करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच सबब, माट िसट  अिभयानांतगत रा य 
त रय उ चािधकार सिमती माफत िशफारस कर यात आले या पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान राब व याक रता वशेष उ ेश वहन (एस.पी. ह .) 
वर महापािलकेचे वर ल अ. . १ ते ४ येथील पदिनदशीत संचालक हणून िनयू  केलेले 
नगरसेवक या राजक य प ाचे ितिनधी व कर त असतील असे राजक य प  वगळून 
महानगरपािलकेमधील इतर रा ीय /रा य मा यता ा  दोन राजक य प ां या सं याबळा या 
उतर या मानुसार येक  एक या माणे दोन संचालक नामिनदशीत करावयाचे असलेने 
महानगरपािलकेचे स याचे खालील माणे प ीय बलाबल आहे- 

 
. मा. वभागीय आयु  यांचे कडे न द झालेले प /गट/आघाड   सद य 

सं या 
१ भारतीय जनता पाट  ७७ 
२ रा वाद  काँ ेस पाट  ३६ 
३ िशवसेना  ०९ 
४ महारा  नविनमाण सेना  ०१ 
५ अप  आघाड - २०१७ ०५ 
 एकूण १२८ 
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 वर ल पैक  भारतीय जनता पाट  व रा वाद  काँ ेस पाट  यांना ितिनधी व िमळाले 
असलेने उवर त खालील माणे रा ीय/ रा य मा यता ा  प ाकड ल दोन संचालकांचे 
नामिनदशन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
. राजक य प ाचे नाव नामिनदिशत करावयाचे सद याचे 

नाव   

१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका-िशवसेना    मा. मोद कुटे 
२ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका-महारा  

नविनमाण सेना  
मा.िचखले सिचन तुकाराम   

     अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

         -------  

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक – ४४                                         वषय मांक –  ९ 
दनांक – २०/०६/२०१७      वभाग – मा.नगरसिचव    

वधी सिमती   
 

    अ) द.६/०१/२०१७ व द.०७/०१/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
    ब) द.२०/०१/२०१७ द.०३/०२/२०१७, द.१७/०२/२०१७ द.३/३/२०१७ व  
       २१/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
    क) द.१५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
    ड) द.२१/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
    इ) द.०२/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल - ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          ------- 
 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक – ४५                                         वषय मांक – १० 
दनांक – २०/०६/२०१७      वभाग – मा.नगरसिचव    

मा.म हला व बालक याण सिमती 
        

        अ) द.११/१/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
        ब) द.२५/०१/२०१७, द.०८/०२/२०१७, द.२२/०२/२०१७ द.८/०३/२०१७  

           व द.०२/०२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
   क) द.१५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
   ड) द.०२/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
   इ) द.१६/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल - ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक – ४६                                         वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/०६/२०१७      वभाग – मा.नगरसिचव    
                               मा.शहर सुधारणा सिमती   
      अ) द.१९/०१/२०१७, द.०२/०२/२०१७ व द.२५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत  
         कायम करणेत येत आहे. 
           ब)  द.०२/०२/२०१७ व २५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
         क) द.१५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
      ड) द.२५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   
      इ) द.०९/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.     

मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल - ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------- 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
 



111 
 
ठराव मांक – ४७                                         वषय मांक – १२ 
दनांक – २०/०६/२०१७      वभाग – मा.नगरसिचव    

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती    
                                                      

              अ)  द.४/१/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
              ब) द. १८/०१/२०१७, द.०१/०२/२०१७  द.१५/२/२०१७ व  

                 द.२८/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
              क) द.१५/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
              ड) द.२८/०४/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.      
              इ) द.१२/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.     
 
मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल - ८१            ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ------- 
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव   
                     मांडते.  
ठराव मांक – ४८                                         वषय मांक – १३ 
दनांक – २०/०६/२०१७      वभाग – मा.आयु    
           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                  जा. . वभाअक/३/का व/८०/२०१७ द.१९/६/२०१७   

   मे. सॅमटेक लन अँ ड केअर ा.िल. यांनी Automatic  Public toilet adaption  

करणेबाबतचा ताव दनांक १३/०६/२०१७ रोजी महानगरपािलकेस सादर केलेला आहे. 
       मे. सॅमटेक लन अँ ड केअर यांनी दले या तावाम ये सदर कंपनीने वखचाने 
Demo Premium Toilet हे ७ वषाक रता सदर जागेवर जा हरात व  Coin collection  क न 
टॉयलेटचा देखभाल व दु ती खच कंपनीकडून भाग वला जाईल असे नमूद केले आहे. 
याक रता यांना महानगरपािलकेमाफत जागा, वदयूत, पाणी व जलिन स:रण जोडणी 

आव यक अस याचे कळ वले असुन यांनी खालील ठकाणी डेमो िमयम टाँयलेट 
बस व याची वनंती केली आहे. 

  १) िनगड  बस टॉप  
  २) डांगे चौक  
 ३) पंपळे सौदागर  
 ४) नािशक फाटा  
 ५) रांका वेलस िचंचवड टेशन 
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   अशा कार या व छतागृहांचा महानगरपािलका प रसरात वापर करणेकामी संबंिधत 
खाजगी सं थेस जागा उपल ध क न देणे, या क रता व छतेकामी लागणारे पाणी, वीज व 
सांडपा यासाठ ची यव था उपल ध क न देणे ह  बाब धोरणा मक अस याने यास मा. 
महापािलका सभेची मा यता देणेत येत आहे. तसेच अशा कार या व छतागृहासाठ  पयायी 
जागा देणे व भ व यात अशा कारचे सी.एस.आर अथवा अ य सं थेने तयार  दश व यास 
आव यकतेनुसार टॉयलेट उभार यास मा. आयु  यां या मंजूर ने करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.तसेच याकामी सी.एस.आर चे मा यमातून अथवा अ य सं थांनी अशा कारे 
व छतागृहे/शौचालये बांधून ह तांतर त के यास याची व छता, देखभाल दु ती ह  

महापािलकेमाफत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास 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.महापौर – वृ  ािधकरण सिमती सद यपद  या सद यांची िनवड झाली आ ण माट 
िसट म ये या सद यांची िनवड झाली या सव सद यांच मी अिभनंदन करतो. तसेच सवाचे 
आभार मानून आजची सभा संपली असे मी जाह र करतो.  

      -----  
 
 
                                            (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                                 महापौर 
                                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                    पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/१०/का व/६०/२०१७ 
दनांक - ०९/०८/२०१७   
                                                 

                                                
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

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


