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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १६ 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.०४.२०१३     वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल-२०१३ची मा.महापािलका सभा 
शिनवार द.२०.०४.२०१३ रोजी दपार  ु 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 होत.े   

 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ     - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.आ हाट मंदा उ म 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१४. मा.काळजे िनतीन ताप 

१५. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१६. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१७. मा.उ हास शे ट  

१८. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

१९. मा.पवार संगीता शाम 

२०. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
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२१. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२२. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३. मा.भारती फरांदे 

२४. मा.आर.एस.कुमार 

२५. मा.जावेद रमजान शेख 

२६. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२७. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२८. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२९. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३०. मा.नेटके सुमन राज  

३१. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३२. मा.भ डवे संिगता राज  

३३. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३४. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३५. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३६. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७. मा.शमीम पठाण 

३८. मा.†ò›.संद प गुलाब िचंचवडे 

३९. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४०. मा.अपणा िनलेश डोके 

४१. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२. मा.जय ी वसंत गावडे 

४३. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४४. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४५. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४६. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४७. मा.म डगेर  वषा वलास 

४८. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४९. सौ.गवळ  सुिनता (ताई) पांडूरंग 

५०. मा.सुपे आशा र वं  

५१. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
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५२. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५४. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

५५. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५६. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५७. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

५८. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५९. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६०. मा.ननवरे जत  बाबा 
६१. मा.सावळे िसमा र वं  

६२. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६३. मा.भोसले राहल हनुमंतराव ू  

६४. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६५. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६६. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६७. मा.छाया जग नाथ साबळे 

६८. मा.कदम सदगु  महादेव 

६९. मा.कैलास महादेव कदम 

७०. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७१. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

७२. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

७३. मा.आसवाणी स वता धनराज 

७४. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७५. मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 

७६. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७७. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७८. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७९. मा.काळे वमल रमेश 

८०. मा.पाडाळे िनता वलास 

८१. मा. वनोद जयवंत नढे 
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८२. मा.तापक र अिनता म छं  

८३. मा.कैलास गबाजी थोपटे 

८४. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८५. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८७. मा.बारणे माया संतोष 

८८. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८९. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९०. मा.कलाटे वाती मयुर  

९१. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९२. मा.च धे आरती सुरेश 

९३. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९४. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९५. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९६. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९७. मा.जगताप राज  गणपत  

९८. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९९. मा.जगताप नवनाथ द  ु

१००. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०१. मा.जम सोनाली पोपट 

१०२. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

१०३. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०४. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०५. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०६. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०७. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०८. मा.संजय केशवराव काटे 

१०९. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११०. मा.पाट ल सु जत वसंत 

१११. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
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     यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु , मा. काश कदम-अित.आयु , 
मा.टेकाळे, मा.झुरे- सहा.आयु , मा.पवार, मा.मंुढे, मा.कुलकण , मा.दरगुडे ु
सहा.आयु , मा.घाडगे-मु यलेखाप र क, मा.गावडे-नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर 
अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.भदाण-े
उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.सवणे, मा.तांबे, मा.शरद जाधव, 
मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा. परजादे, मा.स यद-काय.अिभयंता, 
मा.कांबळे- .िश णािधकार (मा य.), मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.च हाण-
आरो य कायकार  अिधकार , मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.इंदलकर-कामगार 
क याण अिधकार , मा.जराडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

ित ा द ा य थोरात (४०० मी.शयत ाँझपदक), तुषार शेखर लांडग,े 
िचंचवड ये  नागर क संघ, ािधकरण िनगड , पराग पाट ल-जागितक एथले टक 
पधा, ऐ या धमाजी िशंदे-कब ड  पधत ३ सुवणपदक, तेजस द ा य च हाण-
हड ओ डायरे टर/संगीतकार यांचा मा.महापौर, मा.अित.आयु , मा.पदािधकार , 

मा.गटनेत,े मा.नगरसेवक यां या ह ते स कार कर यात आला. 
 

मेजर उदय जराडे, सुर ा अिधकार  यांचा मा.महापौर, मा.महापािलका आयु  
यां या ह ते स कार कर यात आला.  

----------- 
मा. वनोद नढे :- मा.महापौर साहेब, वातं यपूव काळातील ये  कामगार नेते 
कै.नारायण मेघाजी लोखंडे यां या मृती यथ नारायण मेघाजी लोखंडे ित ाण, 
मंुबई यांचेवतीने कामगार े ात उ लेखनीय व भर व काय के याब ल 
िशरोळ,को हापूर येथे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे वरोधी प नेते व कामगार 
नेते कैलास महादेव कदम यांना मा.ना.शरदचं जी पवारसाहेब व मा.ना. 
पृ वीराजजी च हाण साहेब यां या शुभह ते व मा.ना.बाळासाहेब थोरात, 
मा.ना.जयंतराव पाट ल, मा.ना.हसन मु ीफ, मा.ना.सतेज पाट ल, 
मा.खा.क ला पा णा आवाडे व मा.माजी खा. ीमती िनवे दता माने यां या 
उप थतीत कामगार े ातील सम पत कायकता पुर कार दे यात आला. 
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कै.नारायण मेघाजी लोखंडे हे पुणे ज ाचे भुमीपु  अस याने यां या नावे दला 
जाणारा हा बहमोल पुर कार थमच कैलास कदम यां या मा यु मातून पंपर  
िचंचवड शहराला मान िमळाला आहे. हणून मनपा सभेत यांचे अिभनंदन 
कर यात यावे अशी सूचना करतो.  
 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

(मा.कैलास कदम यांचा मा.महापौर, मा.महापािलका आयु  यां या ह ते स कार 
कर यात आला.)  
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, आपले सहकार  मा.श ु न (बापु) काटे यांचा 
आज वाढ दवस आहे. यांचा सु ा वाढ दवसा या िनिम ाने स कार कर यात यावा. 
 

मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देत आहे.  
 

(मा.श ु न (बापु) काटे यांचा स कार कर यात आला.) 
 

मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, महापािलकेने ठर व या माणे अनािधकृत 
बांधकामावर ल कारवाई मा. यायालयीन आदेशाचा अवमान न होता व सवसामा य 
नागर कांना कारवाईपयत दसर कडे थलांतर होणेकर ता संधी दली जात नाहु . 
यामुळे घरगुती बांधकामांना (बी-३ दजा या) नोट सा द या जातात व कारवाई 

केली जाते. यामुळे सवसामा य नाग रकांना कौटं बकु , आिथक, मानिसक ास होत 
आहे. यामुळे याचा सहानुभूतीपूवक वचार करणेकर ता ह  सभा तहकूब कर यात 
यावी अशी वनंती करतो.  

 
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देतो.  

 
मा.महापौर – आजची सभा द.४/५/२०१३ पयत दपार  ु २.०० वा. पयत तहकूब 
कर यात येत आहे. 

 (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक - १६ 

( दनांक २०/४/२०१३ ची तहकूब सभा) 
सभावृ ांत 

दनांक - ०४/०५/२०१३      वेळ - दपार  ु २.०० वाजता  

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  ए ल २०१३ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा बुधवार दनांक ०४/०५/२०१३ रोजी दपार  ु 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 होत.े  
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे    - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ      - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

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

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१२. मा.आ हाट मंदा उ म 

१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१५. मा.जगद श शेटट  

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ट  

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

२२. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३०. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३१. मा.नेटके सुमन राज  

३२. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३. मा.भ डवे संिगता राज  

३४. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३५. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३६. मा.शमीम पठाण 

३७. मा.†ò›.संद प गुलाब िचंचवडे 

३८. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३९. मा.अपणा िनलेश डोके 

४०. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४१. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४२. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४३ मा.शेख अ लम शौक 

४३. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४४. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४५. मा.म डगेर  वषा वलास 

४६. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४७. मा.सौ.गवळ  सुिनता(माई) पांडूरंग 

४८. मा.सुपे आशा र वं  

४९. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
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५०. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५१. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५२. मा.जािलंदर (बा पू) िशंदे 

५३. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५४. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५५. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

५६. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५७. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

५८. मा.सावळे िसमा र वं  

५९. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६०. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६१. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६२. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६३. मा.कदम सदगु  महोदव 

६४. मा.िगता सुशील मंचरकर 

६५. मा.कैलास महादेव कदम 

६६. मा.छाया जग नाथ साबळे 

६७. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

६८. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

६९. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७०. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७१. मा.काळे वमल रमेश 

७२. मा.पाडाळे िनता वलास 

७३. मा. वनोद जयवंत नढे 

७४. मा.तापक र अिनता म छं  

७५. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७६. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७७. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

७८. मा.बारणे िनलेश हरामण 

७९. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
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८०. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

८१. मा.बारणे माया संतोष 

८२. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८३. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८४. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८५. मा.कलाटे वाती मयुर  

८६. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८७. मा.च धे आरती सुरेश 

८८. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

८९. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

९०. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९१. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९२. मा.जगताप राज  गणपत  

९३. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९४. मा.जगताप नवनाथ द ू 
९५. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९६. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 

९७. मा.जम सोनाली पोपट 

९८. मा. शांत िशतोळे 

९९. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

१००. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०१. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०२. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०४. मा.संजय केशवराव काटे 

१०५. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१०६. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०७. मा.पाट ल सु जत वसंत 

१०८. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

    यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु , मा.मंुढे, मा.कारचे, मा.कुलकण ,  
मा.दरगुडेु –सहा.आयु , मा.घाडगे-मु यलेखाप र क, मा.गावडे- .नगरसिचव, 
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मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण  - सहशहर 
अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गायकवाड- .आरो य वै .अिधकार ,  
मा.भदाण-ेउपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, 
मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.तांबे, मा.साळवी, मा.कुलकण , मा.लडकत, 
मा. परजादे, मा.दांगट, मा.स यद-काय.अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  
(मा य.), मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.च हाण - आरो य कायकार  
अिधकार , मा.पोमण-संगणक अिधकार  मा.लावंड - कायदा अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

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

( ीकांत चौगुले, भारती मोहनलाल परदेशी यांचा स कार कर यात आला.) 
 

मा.द ा सान े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एक गो  आप या िनदशनास 
आणून ावयाची आहे, रा वाद ची ेस कॉ फर स झाली होती. यात आयु ांनी 
िलह ले आहे, राजकार यांकडून बागुलबुवा होतो आहे. आ हाला या श दाचा अथ 
समजला नाह . आपण ेसला टेटमट देता. आपण दले या टेटमटबाबत मी 
सभागृहा या वतीने िनषेध य  क  इ छतो. आदरणीय मु यमं ी, आदरणीय 
शरद पवार, उपमु यमं ी अ जतदादा पवार हे ािधकरणाम ये आले असताना 
यांनी आप याला ठोस  रहा,सबुर ने वागा, असा कानमं  दला असताना सु ा 

आपण या कारवाईचा कारभार चाल वला आहे. हे खरेतर िनंदनीय आहे. लोकांचे 
नळ कने शन तोडून, ेनेज लाईन बंद कर याचा जो काह  काय म चाल वला आहे 
तो खरेतर सभागृहाला मा य नाह . हे सव करत असताना आपण असे सांगताय, 
राजकार यांकडून बागुलबुवा होतो आहे. हे यातून समजायला तयार नाह . 
आप याला वनंती आहे, सभागृहात िनणय घेत असताना हा िनणय महापौरांनी 
जाह र करायचा असतो. कोणताह  सावजिनक उप म राब वला तर तो महापौरांनी 
जाह र करायचा असतो. आयु  जाह र करत नसतात. आयु  महापौर झालेत का 
काय असे वाटायला लागले आहे. महापौर आपला पदभार वसरले या आहेत. 
महापािलकेची कोणतीह  योजना असो, महापौर असो, प नेते असो, सभागृहाचे 
वरोधी प नेते असो, सभागृहातील नेते मंडळ ंनी खरेतर ड लअेर करायचे असत.े 
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पंपर  िचंचवडम ये उलटा कारभार चालला आहे. मनमानी कारभार कुठेतर  थांबवणे 
गरजेचे आहे. २०१२-१३ म ये आपला खरेतर फ  ११ % खच झालेला आहे. आज 
मी नगरसेवक होऊन १४ म हने झाले आहेत. कोण याह  वॉडातील कसलेह  काम 
आयु  महाशयांना करायची आहे का नाह  माह त नाह . सव अिधका-यांनी जा त 
कने शन तोडा, जा त नोट सा ा, जा त पंचनामे करा. थाप य वभागाचे सव 
अिधकार  अनिधकृत बांधकामे पाड यात जंुपले गेले आहेत. कामाचे ए टमेट तयार 
करताना नवीन िनयम काढले. या ठकाणी काम करायच,े या ठकाणीच तोडफोड 
करायला जात आहेत. १० क.मी.चा र ता कर यासाठ  बजेट मंजूर केले असले तर  
थाप य, आरो य कोणतेह  काम चालू नाह . सव नगरसेवक िनवडून आले आहेत. 

माझी वनंती आहे, हे सभागृह शासनाला चालवायला ावे. जे.ई. यांनी नगरसेवक 
हावे. आयु ांनी महापौर बनून सभागृह चालवावे. आ ह  घर  बसून राहतो आ ण 
नाग रकांना सांगतो, १५ दवसांत काम होईल. १४ म ह यांत वॉडातील कोणतेह  
काम झाले आहे का? कोणतेह  नवीन काम चालू नाह . अशा मा यमातून मे म हना 
आला, उ ा जून म हना येईल. ७ जूननंतर पाऊस चालू होतो. ना यांची साफसफाई 
इतर मा यमातून काम े करावीत हे आयु  महाशयांना सांगावे लागेल. आरो य 
वभागा या अिधका-यांना वचारले तर ते हणतात, आज क , उ ा क . जर काह  
वेगळे घडले तर आप याकडे यं णा सु ा नाह . आप याकडे एकच जेट मिशन 
असताना उ ा कमीतकमी दहा वॉडाम ये नद ना याचे पाणी गेलेतर वगेळा संग 
घडेल. दघटना घडलीतर शासन कंवा आयुु  ना यांची साफसफाई  करणार? 
आ ह  घर  बसून सांग.ू शासनाने सभागृह चालवाव.े सभागृहात काम करत 
नसालतर, काह  करायचे नसेलतर न क  तुम या मनात काय आहे? ठक आहे, 
अनिधकृत बांधकामाबाबत कोटाचे आदेश आहेत हे आ हाला मा य आहे. सगळेच 
अनिधकृत बांधकामाचे काम करणार आहेत का? नगरसेवकां या वॉडातील कामे 
करणार नाह त का?  आ हाला वॉडातील नागर कांना काह  सांगता येत नाह . 
आम यासमोर नाले वाहतात, खराब झाले आहेत. सग या ठकाणी ब ब होते. 
कोण याह  वॉडात पावसा यात एकसारखी साफसफाई झाली पाह जे, का करत 
नाह . धोरणा मक कामे सोडून फ  एकच काम चाललेले आहे असे ठरवून आला 
आहात का? मला फ  अनिधकृत बांधकामे पाडायची आहेत. आमचा वषय आहे. 
या लोकांना कोण सूचवतो? यांनी अनिधकृत बांधकामे पाडायची, यांनी आमची 
कामे करायला यायच.े उ ा कोणाला काह  केलेतर याला जबाबदार कोण आहे? 
चुक चा मेसेज चालला आहे. कामाचा ठसा दाखवा. शहरात काह तर  चांगले काम 
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केले, अशा मा यमातून दाखवा अशी वनंती आहे. आज शहरात चांगली कामे 
के यावर यावेळ  सभागृहाला सांगू इ छतो. आयु  महाशयांनी नवीन िनयम 
काढला आहे. काम करायचे असेलतर, ेनेजचे काम करायचे असेल तर वेग या 
ठकाणी वाप  शकतो. आ ा तसे काम करता येणार नाह . असा आयु ांनी िनयम 
काढला आहे. याच कामात या िनधीचा वापर करायचा. िनदान एका ग लीतून 
दसु-या ग लीत सु ा काम नेता येणार नाह . महापािलकेत नवीन पायंडा पाड याचा 
य  केलेला आहे. खरेतर चुक चे आहे. २ क.मी. र ता यातील अधा क.मी. 

र ता डांबर करण करायचा उरला आहे. हे काम दसु-या ग लीत नेऊ शकत होतो. 
आ ा तसे करता येत नाह . ए ट मेटला वेळ घालवून, कामाला वेळ घालवून, 
कामाची गती मंदावून पु हा िनधी घेऊन वेग या कामासाठ  वापरायचा का काय? 
जेएनएनयूआरएमचा फंड िमळाला नाह  हणून हा िनधी ायचा आहे का? शू य 
ट के िनधी आहे. न क  डो यात काय वचार आहे? आ हा लोकांना सांगा. 
आयु ांचा, शासनाचा िनणय झाला आहे. वॉडात ५ वषात कामेच होणार नाह त 
असे सांगायला होईल. आमचा भाग ामीण भाग आहे. सुखसु वधा पुरव या नाह त. 
हा वषय बाजूला केलातर ािमण भागाला भरपूर िनधी, कती िनधी टाकला 
कोणाला मा हत नाह . कामे का सु  होत नाह त? अिधका-यांना वचारले आहे का. 
िमट ंग घेत याबरोबर वॉडातील कामे कती, ट ड आर कती, ए ट मेट कती, 
फौजदार  कती हे काय चालले आहे. शहरात एवढ  कामे आहेत का. आप याकडून 
वेगळ  अपे ा आहे. दसर  मा यमे आहेतु . नगरसेवक िनवडून आलातर याला 
वचारायला नागर क आहेत. आयु ांना हेच कळत नाह . असे सांगायचे का. खरेतर 
अशी नोट देणे यो य नाह . आयु ांनी पूणपणे आमदार, नगरसेवक यांना जे हा 
टागट केल,े वतःची पॉवर वाढवायचे काम करत आहेत. िनंदनीय बाब आहे. हे 
सगळे सांिगतले, या मा यमातून आपण वचार करावा. अ यथा हे सभागृह जोपयत 
आम या वॉडातील कामे सु  होत नाह त, तोपयत कुठलीह  सभा चालू होऊ देणार 
नाह  असे या िनिम ाने सांगतो.   
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आमचे आदरणीय द ा 
साने यांनी वेग या वषयाला सु वात केली आहे. शहरातील प र थती हे वेगळे 
सांगायला नको. येकाला कळते. खरेतर पेपर पा ह यानंतर येक राजक य 
य ला, आम यासार या िनवडून आलेला पदािधकार , आम यासारखा लोकिनयु  
येकाला याला राजकारण कळते, या येक य ला वाईटच वाटणार. तु ह  
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पेपर पा हलातर राजकार यांकडून बागुलबुवा होतो आहे असेच हेड ंग आले होते. 
एव या बांधकामांबाबत हे शहर एव या बांधकामांमुळे बकाल होत चालले आहे असा 
शासन व आयु  यांचा समज असेल तर सभागृहात बराच सुर सारखा आहे. हे 

शहर चांग या प तीने वकिसत सु ा झालेले आहे. या वकासाचे सा ीदार या 
सभागृहात अनेक नगरसेवक आहेत. यांचा य  हातभार या वकासात आहे. 
परंतू डॉ. ीकर परदेशी यांनी आयु  पदाची सु े जे हापासून हातात घेतली, यानंतर 
कोणताह  भर व वकास झा याचे दसले नाह . परंतू शहरातील नागर कांना 
चांग या प तीने खेळावे लागणार. उ च यायालयाचा आदर राखायचा, यां या 
आदेशाचे पालन करायचा य  केला हे न क च चांगले आहे. जेणेक न भ व य 
यांना दसत असणार. शहरात बकाल व ती होणार नाह , सोयीसु वधांवर 

ताणतणाव येणार नाह  या यासाठ  बर चशी पाऊले उचलली आहेत. हे करत 
असताना इतर गो ींकडे ल  दले गेले पाह जे. तुम याकडून शहरातील अनिधकृत 
बांधकामांवर कारवाई हो याबरोबरच लोकांना लागणा-या इतर सुखसु वधा यासंदभात 
प रपूण असल ेपाह जे. याकडे सु ा ल  दले गेले पाह जे असे मा यासार याला 
वाटते. पेपरम ये वाचतोय, अनेक अराजक य,सामा जक सं था पा ठंबा देणार 
आहेत. तु ह  कुठेतर  चांगले काम करत आहात. आप या कारक द त हे काम करत 
असताना या कामाबरोबरच आप याकडे चांग या लॅिनंगची, ठोस िनयोजनामाग या 
नजरेची, जी तुम याकडे अ यासू वृ ी आहे. या ीकोणातून शहराचा वकास 
झाला पाह जे. सग या सु वधा द या गे या पाह जेत. मला वाटत नाह , 
आप याकडून केवळ पुढ ल बजेटला शहरात कामे केली जावीत. तु ह  आ यापासून 
खुप मोठा काय म, धोरण, येक हेडबरोबर काय म घेतला. तुमचा या कामात 
संबंध नाह . तु ह  फ  खुच वर बसलेले आयु  आहात. उदघाटन तुम या काळात 
झाले. १० वषापूव  या साय स आ ण टे नॉलाजी पाक किमट त मा.मंगलाताई 
कदम,मा.योगेश बहल होत.े यावेळचे यांचे लॅिनंग वण तुपकडे होते. शहरात 
साय स अ ò ड टे नॉलॉजी पाक असावे. शहरातील मुलांना व ान कळावे, यातून ह  
संक पना पुढे आली. वण तुपे यांनी अनेक वेळा या कारचे दौरे केल.े यातून हे 
उभे राह ले आहे. महापािलके या अिधका-यां या य ांतून हे खरेतर उभे राह ले 
आहे. अनेक चांग या गो ी ७ ते ८ वषात उ या राह या आहेत. पुणे-मंुबई र ता, 
बड हॅली, भोसर  सहल क , िशवसृ ी उ ान असू ा. शहरात अनेक गो ी उ या 
राहत असताना कधी कायदा जाचक आहे हणून कामाला टाळा बसला असे कधी 
दसले नाह . जो कायदा आपण वापरतोय, तो जाचक वाटत असेल तर, शहरातील 
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कामे होत नसतील तर तो कायदा काय कामाचा आहे? अितशय चांगली कामे 
करायची आहेत. नवीन प तीने कामे करत असताना ेझटेशन या वेळ  सव 
गटनेत,े सव प ांचे लोक होत.े यावेळ  तु हाला हटले होते, मा.मंगलाता नी 
सांिगतले, आमचे काम नाह , शासनाचे काम आहे. नको या गो ी 
नगरसेवकांसमोर ठेवाय या, पाह जे या गो ींची अंमलबजावणी करायची. हे मा  
कुठेतर  थांबले पाह जे. आयु  हणून महापौर पाह जेत. ोटोकॉल याबाबत 
आ हाला सांगायची गरज आहे असे वाटत नाह . महापौर हा शहराचा थम 
नागर क असतो. पयायाने सु वधांबाबत याने प लकम ये ड लेअर करावे. शंभर 
ट के हा महापौरांचा अिधकार आहे. इथून पुढे कोणतीह  योजना आयु ांनी 
ड लेअर करायची नाह , असा महापौरांनी आदेश ा. आयु ांनी हा ोटोकॉल 
पाळला पाह जे. संपूण शासन कंवा आम यासारखा राजक य पुढा-यांना महापौर 
हा महापौरच असतो. यांचा ोटोकॉल आयु ांना समजला पाह ज.े आयु ांनी  
.१०,०००/- दंड ठोठवून लोकांची बांधकामे िनयिमत करावीत हणून सांगायचे. 

महापौरांनी ड लेअर करायचे, दंडा मक कारवाई कर यात येणार आहे. आयु ांनी 
ऑन लाईन सुखसु वधा ड लेअर कराय या हे बरोबर नाह . सग या सु वधा देत 
असताना महापौरांनी या शहरात रा वाद चा कायकता हणून सांगतो, या 
महापािलकेत आमची एकहाती स ा आहे. सव प ांचा िनणय असेलतर प ा या 
मा यमातून हे सांगणे गरजेचे आहे. कोणतीह  योजना आणताना स म सिमतीची 
मा यता लागते, तशी महासभेची सु ा मा यता लागत.े योजना ड लेअर करत 
असताना तां क बाबी तपास या पाह जेत. कायदेशीर चुका होऊ नयेत. नागर कांना 
अडचण होऊ नय.े कामे यव थत केली जावीत हे शासनाचे काम आहे. तुमचे 
सु ा िनयं ण ठेवावे. आ ह  भारतीय सं वधानातून िनवडून आलेलो आहोत. 
आम या मनातून गेलो, आम या-आम या मत वाहातून वाहत तुम यापयत आलो 
अशातला भाग नाह . याप तीने चांगली कामे करतो, तुमचा भाव केवळ 
अनिधकृत कामांवर नसावा. अिधकृत कामांवर सु ा असावा. हे एवढे जाचक नसावे. 
आप याकडे टडरची मा हती दली. कोणतीह  जागा महापािलके या ता यात 
आ यािशवाय काम केले जाणार नाह . कती ट के जागा ता यात आहेत. ८० ट के 
ता यात असतील तरच काम होईल. प हला हा  आलातर आपोआप १०० कामे 
२० कंवा ५० वर आलीतर कामेच होणार नाह त. १००% कामे होणार नाह त. जे जे 
नगरसेवक या या वॉडात येक ठकाणी प र थीती वेगळ  आहे. हातापाया पडून 
जागा ता यात देतोय. अनेक लोकांनी मोबदला घेतलेला नाह . तु ह  मोबदला देत 



16 

नाह . जागा ता यात घेऊन सु ा आज सु ा अनेक लोकांनी ट डआर घेतला नाह . 
यांनी पैसे मािगतले यांना पैसे तर  देऊ शकतो का, यांना पैसे ायला पाह जेत. 

एवढे १५० कोट  ायला २ वष लावली. पूण शहरातील जागा ता यात देऊ शकतो. 
जागा ता यात घेऊ शकतो का. ता यात आले या आर णांवरची अित मणे काढता 
येत नाह त. नवीन जागा ता यात घेऊन डे हलप करायचे हणताय. ॅ ट कली 
सु ा वचार करा. कतपत श य आहे. येक गो  बी.पी.एम.सी. †ò ट पाहन ू
शंभर ट के यश वी झालेली दसणार नाह . कुठेतर  नागर कांना व ासात घेतले 
पाह जे. अिधका-यांना व ासात घेतले पाह जे. सभागृहाला व ासात घेतले पाह जे. 
असा ीकोण ठेवला तर कामात न क  १०० ट के यश येईल असे वाटते. 
शासनाला १५ दवसांपूव  आदेश दला, आदेश दला का धमक  दली हे कळाले 

नाह . तुम या अिधका-यांना तीन वष जेलम ये जावे लागणार आहे. ढोस देताय. 
काय ात इत या तरतूद  आहेत. कोणतहे  काम क  शकणार नाह . तु ह  
आ यावर कायदा तयार झाला अशी बात नाह . आ ह  नागर क काय ासाठ  का 
कायदा नागर कांसाठ  हे बिघतले पाह जे. शहरात कामे नाह त. या महापािलकेत 
शासनाकडून कामे क न घेत असलो तर  कामात ठोस बदल केला पाह जे. 

लोकिनयु  पदािधकार , नगरसेवकांना, सभागृहाला व ासात घेतले पाह ज.े बाहेर 
आ ह  पेपरम ये वाचले,सी.एम. यांनी तुमची पाठ थोपटली. अनिधकृत 
बांधकामांसाठ  केलेली कारवाई हा आय.ए.एस. लॉबीचा भाग आहे. चांगले नाव केले 
ठक आहे. यायालयाचा अवमान न करता आदेशाचे पालन केले. राजक य दबाव 
आणता. पण हे तुमचे काम नाह  का? तुमची लॉबी नाह  का. केवळ राजक य 
लोकांवरच दबाव आणत आहात. शहर सगळे तुमचे लोकच करतात. आमदार, 
खासदार करत नाह त. सी.एम. यांना य  भेटन सांगाू , आम याकडे अशी अशी 
अडचण आहे. २,००० बांधकामे पाडावी लागतील. हे करताना केवळ राजक य 
लोकांनाच फ  दोषी ध  नका. सगळे िनणय आ ह  राजकारणी घेत नाह त. 
जवळपास ५० ते ६० हजार बांधकामे पाडायची का हे बिघतले पाह जे. व न कसे 
काम करायचे हे तुमचे काम आहे. आमचे कती तीन आमदार आहेत. यांनी 
यां या यां या पातळ व न य  करत असताना तुम यासारखा आय.ए.एस. 

अिधका-याने काय करायच.े तु हाला िनणय घेता आला पाह जे. केवळ हा िनणय 
होत नाह  हणून कारवाई करावी लागेल. मला असे वाटत,े तुमचा अ यास, 
तुम या अिधका-यांना मॅनेज क न तुमचा पॅटन करा. आ ह  हणतो, परदेशी पॅटन 
दाखवा. परदेशींनी पाडले असे नको. परदेशींनी घडवले असे पाह जे. आम या 
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आयु ांनी ह  कामे केली. तुम या बद याम ये इंटनल कामात कोणी ह त ेप केला 
नाह . कती अडचणींना सामोरे जावे लागते. तुमचे लोक एक म हनाभर काम करत 
न हते. येऊन काम करायला तयार न हत.े अशाच प तीने कामे होत असतील तर 
चुक चे आहे. तुम या प तीत बदल झाला पाह जे. कामाचा वेग खूप चांगला आहे. 
तो चांग या प तीने वापरलातर आ ह  सु ा र यावर उत न अिभनंदन क . 
आ ह  आमचे आ मप र ण क न जगतोय का? शहरातील खूप लोक पा ठंबा देत 
आहेत. आ ह  एवढे कळकळ ने सांगतोय. तुमचा झडा घेऊन शंभर ट के आम या 
सारखी माणसे बाहे न पा ठंबा देतात. हे एकह  घर नसेल. हे लोक आहेत, ते 
िनयम ऐकणार. यातून आमचा रा वाद  काँ ेस स ाधार  प  आहे. वरोधी 
प ातील लोक पा ठंबा देणार असतील तर आ ह  सु ा यात सािमल हायला 
तयार आहोत. केवळ कोणतेह  काम क  नका. तुम या बदलीसाठ  शहरात चचा 
हो याचे काह च कारण नाह . मी हणतो, बदली क  नका. यासाठ  तु ह  काम 
करा. बदलीसाठ  आंदोलन, आयु ांना पाठ ंबा, स ांची मोह म आ हाला काय गरज 
पडली. बंड साहेब इथे ४ वष राह ले, कशासाठ , चांगली कामे केली हणून. 
यानंतर महापािलकेची ितजोर  खडखड त झाली. यानंतर शमा साहेब आले यांना 

डे हलपर कधीच हटले नाह , कं ोलर हटले. शमा साहेबांनी पैशांचा वापर कसा 
करायचा हे पाह ले. दोन वषानंतरची प र थती काय असली तर  चांग या प तीने 
िशकवण दली. आज ए टमेटची अडचण नसून, खचायला पैसे असून कामे होत 
नाह त. हे होणार नसेलतर उपयोग काय? २५% बजेट खच  होते. ४ वषापूव चा 
हशोब सांगता. तु ह  १००% क न दाखवा. आ हालासु ा परदेशी पॅटन बघायचा 
आहे. केवळ अिधका-यांना जबाबदार ध  नका. यांचे कॅ टन तु ह च आहात. तु ह  
जसे चालाल, तसे ते चालणार. तुमचा आदेश यांना िशरसावं  आहे. आदरयु  
िभती असावी. आम यासार या लोकांना सु ा कुठेतर  वचारात घेतले पा हजे. 
तुमचे डिसजन सवाना मा य असावेत,सवाना पटणारे असावेत. आज अनेक क प 
धूळखात पडलेले आहेत. याबाबत जो िनणय यायचा तो या. येक कामाला 
चांग या नजरेने पा हले तर चांगले दसेल, वाईट नजरेने पहाल तर वाईट दसणार. 
मा या सार या छो या कायक याने हे सांगायची गरज नाह . आपण करत असलेले 
काम अितशय चांगले आहे. केवळ पाडापाड चे काम चांगले केले हणून परदेशी 
साहेबांनी मुंबईतील आय.ए.एस. अिधका-यांकडून पाठ थोपटन घेतलीू . असे 
ऐक यापे ा बंड साहेबांनी क  शासनाकडून एवढे पैसे आणले. यासाठ  पाठपुरावा 
लागतो. अनिधकृत कामांबरोबरच दसु-या कामांना सु ा पाठपुरावा ठेवा. चांगली 
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कामे दसू ात. कोटाचा अवमान ब कूल झाला नाह  पाह जे. यां या आदेशाचा 
आदर राखणे तुमचे आमचे कत य आहे. बाक  कामे नाह त का. नाह तर अवघड 
आहे. ेनेज लाईनबाबत अडचण होणार आहे. घाण र यावर येणार आहे. 
आरो याचा  िनमाण होईल, रोगराई पसरेल. याची साफसफाई करावी. आयु  
हणून तु ह  एकटे जबाबदार राहणार आहात. सु वधा देणे तुमचे कत य आहे. 

पाणी, लाईट, र ता देणे आपले काम आहे. आम या नागर कांना ास झालातर 
वरोध केला पाह ज.े असे आयु ांनी केले पाह जे. हे आम यासार याला सांगायची 
गरज आहे का. काम करायचा आदेश नाह  हे तु ह च मा य केलेले आहे. 
सावजिनक टॉयलेट शहर भागात बांधणार आहोत. जथे हॉल,मॉल, लम ए रया 
आहे, ितथे मलमू ाची यव था करावी लागेल. ेनेज िस ट मचा २५० MLD चा 
ला ट आहे. से ट क टँक बांधून ेनेज कने श स दलेले आहेत. हजारो, 
को यावधी पये खच झालेले आहेत. आरो याचा  उप थत झालातर कोण काय 
करणार? सव च यायालयाने िनणय दला. ५ मजली ब ड ंग पाडायची. ५ 
म ह यांसाठ  टेऑडर होती. मुदत दलेली होती, तोपयत महापािलकेने जोडले या 
सु वधा परत ायला लाग या. आपण पा क तानात रहात नाह , भारतात राहतो. 
सु वधा देणे आपले कत य आहे. तोडणे,फोडणे आपले काम नाह . बघडवणे तुमचे 
काम नाह . आपले काम आहे घडवणे. या गो ी मा.महापौर तु ह  ल ात या. 
याबाबत आदेश ा, तुमचा ोटोकॉल तु ह  पाळला पाह जे. असे आयु ांनी 
कोणतेह  ड लरेशन वतःहन करायचे नाहू . महापौरांना बरोबर घेऊन सग या 
योजनांचे ड लरेशन करायच.े सव मुखांना योजना सांिगत या पाह जेत. याआधी 
असे कधी झाले नाह . अिधका-यांची िमट ंग असेल तर तु ह  सद यांना बसू देत 
नाह  हे चुकते आहे. आ ह  देखील १२/१३ वष इथे आहोत. असे कधीच झाले नाह . 
तुम या योजना तुम यापुर या मयाद त नाह त. आम यासारखा लोकिनयु  मनु य 
आलातर तो िमट ंगम ये बसला पाह जे. यांनी ऐकले नाह . तु हाला ेझटेशन 
ावे, का नाह  हणता. योजना तु ह  एकटे राबवत नाह . आम यासार यांकडे 

मा यतेसाठ  यावे लागत.े मा.महापौरांना वनंती करतो, येक योजनेबाबत तु हाला 
व सव प  मुखांना यांनी सांिगतले पाह जे. यावेळ च योजना ड लेअर झाली 
पाह जे. धोरणा मक कारवाई असू ा. नागर कांना सुखसु वधा दे याचे असू ा. 
राजक य पाठबळािशवाय लोकशाह  चालू शकत नाह . शासन व राजकारण एका 
गाड ची दोन चाके आहेत. आपण बोलत असताना ते बघतच नाह त. यांना 
राजकारणी लोक आवडत नाह त. तुमची काम करायची प त आवडली. यामुळे 
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तु ह  जी काह  कारवाई अितशय जोमाने, तुम या प तीने करताय, अितशय 
चांग या, मोठमो या लोकांचे तु हाला आिशवाद आहेत. साथसंगत आहे. रा यातील 
सिचवांकडून शाबासक  घेऊन आलात. इतरबाबतीत सु ा हच अपे ा आहे. 
काय ाची अंमलबजावणी करणार आहात असे सांगत असता. चांगली कामे क न 
शहराचा नावलौक क वाढव यावर भर ा. शहराचा नावलौ कक असाच राह ाू . 
कुठेतर  महापौरांचा आदर राखा. अनादर होऊ देऊ नका. ध यवाद, एवढा वेळ 
बोल याची संधी दलीत. 
 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मराठवा यात या बीड ज ातले लोक एका 
अिधका-यासाठ  र यावर आले. बीडचे ज हािधकार  सुिनल क ेकर सारखा एखादा 
अिधकार  चांगले काम करत असताना या अिधका-याची बदली झाली. ते हा लोक 
र यावर आले होत.े बीडवािसयांनी अितशय चांगला संदेश दला आहे. हे लोक 
कोण या संघटनेचे होते याचा ऊहापोह केलातर बघता बघता हे लोण इथे आले. 
आयु ांची बदली करायची नाह . अनेक प ांच,े संघटनांचे लोक र यावर आले. 
कोणताह  अ यादेश काढला नाह . चचा केली. अनाव यकपणे िस  फार कमी 
लोकांना लाभत असते. ह च हवा, पेपरम ये बात या वाच यानंतर अिधकार  
राजकार यासारखा वागायला लागला असा संदेश जातो. शासन व शासनाने 
एक तपणे काम केलेतर हे सभागृह चालवता येणार आहे. We people are the 

representative of the city. याचे सगळे अिधकार १९५० साली सं वधाना या 
अिधिनयमांत नमूद केलेले आहेत. भारतीय सं वधानाची अंमलबजावणी तु हाला 
आ हाला करावी लागणार आहे ह  सग यांत मह वाची गो  आहे. ी.वंजार  यांनी 
हायकोटात अ पल केले होते. रट करता येत नाह  हणून ऑनरेबल कोटाने यावर 
िनणय दला. ज टस मुजुमदार व ज टस स यद यांनी िनणय दला. यांचे 
अिभनंदन करतो. याची आपण अंमलबजावणी करत आहोत. याचबरोबर दसर  ु
मह वाची गो  आहे, या देशाम ये ह  प हली महापािलका कंवा शहर राहणार आहे, 
इथे अिधकृत बांधकामे झालेली आहेत. आपण पूव  यु.एस.ए.ला जाऊन आलात, 
ितथे कामाची प त पाह ली असेल. आप याला खास अिधकार दलेले आहेत. या 
वह त अिधकारांचा फायदा आपण या कामासाठ  क  शकता. जर आपण ठरवले 
तर या कोटाने आदेश दले आहेत, याच कोटाने िनणय दलेला आहे. हो गा 
टे स केसम ये् , यां याबरोबर मे.कनाटक शासन होते. रा यभरात या िनणयाची 
अंमलबजावणी केली गेली. द ली शासनाने िनणय घेतला होता. १४.५ लाख 
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लोकांना याचा फायदा झाला. ीन झोनम ये जे लोक रहात होते. यां यावर 
दंडा मक कारवाई क न यांची घरे वाचवली. अशा लोकांना आपण एक चांगला 
वचार क न यलो झोनमधील लोकांवर दंडा मक कारवाई क न यांची घरे वाचवू 
शकतो. आपली बदली होऊ नये हणून लोक र यावर येतात. यांचे कौतुक आहे. 
महापािलकेला चांगला अिधकार  िमळाला आहे. शासनाचे काम अितशय सुधारते 
आहे. याचबरोबर या म ह या या २०/२२ तारखेला या गो ीला वष होत आले 
आहे, फ  अनिधकृत बांधकामे या वषयावर सभागृह चालते आहे. मागील वषाचे 
पैसे खच क  शकलो नाह तर पुढ ल वषात या तरतूद  नाकार या जातात. शहरात 
खूप कामे करता ये यासारखी आहे. जेएनएनयूआरएम मधून करोडो पये इथे 
दलेतर  अनेक ोजे ट चालू आहेत. भारतात या माणसांना चांगली कामे िमळाली 
आहेत. कोणी हौसेने रहायला जात नाह . या ोजे टम ये काय चालले आहे. 
कधीतर  डोकावले का. व ठल नगरम ये १४०० लॅट तयार आहेत. ६७२ लोकांना 
ताबा दलेला आहे. अनिधकृतपणे लोक रहायला लागले आहेत. झोपडप ट त जो 
माणूस राहतो. यांना ताबा दलेला आहे, यांना अजून क लशन स ट फकेट 
दलेले नाह . यांचा संबंध आहे यांना जर का दले नाह तर जे अध लोक राहतात 
यां या सु वधा महापािलकेने तोड या आहेत. लहान-लहान मुले उघ यावर बसतात. 

नैसिगक वधीसाठ  बायका सं याकाळ हायची, अंधाराची वाट बघत बसतात. 
सामा य माणसाला टडर प तीम य ेकाय चालले आहे? अिधकार  सेवेसाठ  येतो का  
यापिलकडे जाऊन वचार करावा लागणार आहे. अनेक गो ी आहेत हणून शासन 
व शासन दोघांना बरोबर घेऊन करावे लागणार आहे. या वषयी होणा-या 
कोटा या ऑडर माणे वागले पाह जे. वाहात वाहत गेलेले अिधकार  अमयाद 
आहेत, यांचा वचार करावा. तुमची बदली कोणी करणार नाह . चांगले काम 
करणारा अिधकार  असेलतर आ ह  उलट या या पाठ शी उभे राहू. सवािगण 
वकासासाठ  सवाना वचारात घेणे गरजेचे आहे. राजकार यांसारखे वागू नका. फ  
शासन चालवा नाह तर आ ह  काय करायचे आ हाला ठाऊक आहे. मला बोलायची 

संधी द याब ल आभार. 
 

मा.उ हास शे ट  –मा.महापौर साहेब, थमतः या ठकाणी सरबजीतिसंग य़ांची 
पा क तानात झालेली ू र ह या व एकनाथ खडसे यांचे िचरंजीव िनखील खडसे 
यांचे दःखद िनधन झालेु , याब ल यांना ांजली वाह यात यावी. ह  सभा 
तहकूब कर यात यावी अशी वनंती राहणार आहे. सव सद य या ठकाणी बोलणार 
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आहेत. मला सु ा बोलावेसे वाटत.े प हलेच ठरले आहे काय होणार आहे.  सवाची 
इ छा आहे.  काह तर  वेगळे होणार आहे.  आयु  आयपीएल २०/२० या 
जमा यात टे ट मॅच हळूहळू खेळत आहेत. आपण वेगाने खळेले पाह जे असे 
वाटते.  आपले लो बट टेड  असे चालले आहे. माझी न  वनंती आहे, आपण 
सभागृहात श द दला होता. कोण याह  कारची हानी पोहोचू देणार नाह . 
कोण याह  कारची नोट स देणार नाह . अ भागात ८०० घरांना नोट स दे यात 
आली होती. आ हाला मा य आहे, कोटाचा अवमान न कर यासाठ  पाडापाड  चालू 
आहे. मला वनंती करायची आहे, गेले १४ म हने बोलतोय. दर िमट ंगम ये आमचे 
बारा वाजत आहेत. आम या अडचणी सांगतोय. वॉडातील वकास हो यासाठ  य  
करतोय. आपण सु ा आदेश देता या माणे अंमलबजावणी होता का नाह  हे पहात 
नाह . माझी वनंती आहे,मी सभागृहात या- या संदभात वॉडात कामे 
सूचवली, याचा पाठपुरावा केला. मा या िनदशनास आले, यासंदभातील कोण याह  
कारचे कामे झालेले नाह . एकह  मोठा ोजे ट पंपर  िचंचवड शहराम ये गेले १४ 

म ह यांम ये झालेला नाह . लोकांना वाटते आहे,चांग या प तीने कामे 
कराल,चांगले ोजे ट राबवाल. दहा कलमी काय म करताय. लमबाबत मा.लोखंडे 
यांनी सांिगतले, ५ वष झाली ब ड ंग उभी आहे. लाखो पये खच करतोय,पण घरे 
देताना कमी पडतोय. ी.राजन पाट ल यांना नेहमी फोन करत असतो. यांचे 
पुनवसन का करत नाह . कारण काय. नवीन काह तर  सु  केले. सट फ केट 
अस यािशवाय देता येणार नाह . ५ वषापूव  बांधले या ब ड ंगची आजची 
प र थती वाईट आहे. खड यां या काचा फुट या आहेत. ठेकेदाराला परत काम 
करायला सांिगतले होते,पण तो क न देणार नाह . ठेकेदाराला परत काम सु  
कर यासाठ  पैसे ावे लागतील. पुढ ल म ह यात पावसा याआधी ावे हणून 
य  करतोय. गावडे साहेबांनी बरेचसे क  क न लोकांना लोन िमळवून दले. 

अड च म हने झाले अजून ताबा देत नाह त. ी.राजन पाट ल व तांबे साहेबांना 
वारंवार फोन करतो. ते हणतात, पयावरणाचे सट फ केट आ यािशवाय ताबा देता 
येणार नाह . का ायचा नाह . यात अडचण काय?कोण सॉ ह क  शकत नाह . 
यांनी झोपडप ट त रहायचे का?आशेला लावायच,े घर दयायचे नाह . पावसा यात 

िश ट करणार नाह  असे सांिगतले. कती वष असे करणार. असलेली ब ड ंग 
ताबडतोब का देणार नाह . या ठकाणी असलेली अित मणे हटवत 
असताना,झोपडप ट  वरह त शहर करत असताना, जु या ब ड ंगम ये घुसखोर  
क न लोक राहत आहेत. या ठकाणी वॉडात सांगतोय, अित मणे आहेत. 
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घुसखोरांमुळे परत झोपडप या वाढणार आहेत. याचा वचार करत नाह त. वॉडात 
सव केले, या ठकाणी सांग यात आले, स या र ता करताना डबल खच करावा 
लागणार आहे. व छतागृहे नाह त. डबल खच होईल हणून करत नाह . या 
लोकांनी कुठे जायचे? टॉयलेट पण करत नाह . या लोकांनी असेच पडायचे का? 
थरमॅ स चौकातून यमुनानगरचा पूण र ता ६ म हने झाले या ठकाणी नाला 
गाडनचे काम चालू आहे. पाणीपुरवठा याचा सु ा वचार केला पाह जे. शहरातून 
फरताना सग या गो ी दस या पाह जेत. डांबर करण नाह तर अिधका-यांनी असा 
बदल केला, तु ह  वचार करा. िनयम करतो मा य आहे. ३ ते ४ वष कुठेतर  
पाणीपुरव यातून बदल के यानंतर कामे सांगायची, यांना मा हती नाह . सांगणार 
कसे? एक वषात कती बद या के या. इंगळे गेले, स यद आले. िनंबाळकर 
होते,ितथे कुलकण  आले. कृतीत कोणता बदल झाला. नाव सु ा आठवत नाह . 
कोणतीह  चचा करायची मा हत नाह . टडर नाह , बजेट नाह .  एकाच ॅकवर 
बघताय. दसु-या ॅकवर बघणे गरजेचे आहे. आपण ए.सी.तून फरतोय. 
गोरगर बांचा वचार करा. बस टँड आहे. ४२ 0C म ये उभे राहत असतील तर ठराव 
मांडावा. जर  वाटले असले तर  या लोकांची यव था करा. लहान मुले, ये  
नागर क यांना उभे रहायला जागा नाह . चके करा. आपण काह च वचार करत 
नाह . कमीत कमी ये  नागर क, गोरगर बांचा वचार करा. करोडो पये खच 
करतो. बस टॉप बनवताना मांडववा याला काँ ॅ ट ा. रेझो युशन संदभात 
बोलायचे आहे. १० वेळा सांिगतल,े मा या वॉडात काह  आर णे आहेत. ता यात 
नाह त. टाऊन लॅिनंग यांना सु ा वारंवार वनंती करत असतो. काह तर  
डे हलपमट करा. आ हाला के यासारखे वाटले पाह जे. काह च वाटत नाह . १० वेळा 
प  दले. भदाणे मॅडम यांना सांिगतले. या दखल घेत नाह त. माझी वनंती आहे, 
वकास कर यासाठ  ल  दले पाह जे. ाऊंड संदभात, ािधकरणात बॅडिमंटन कोट 
आहेत. माझा ामा णक आरोप आहे, खेळाडंूचा वचार होत नाह . शंभर ट के 
केवळ पैसा गोळा करायचे काम चालू आहे. छो या-छो या गो ींकडे ल  देत नाह . 
तु ह  वचार करा, ह जट करा. मुलांकडून कशा प तीने पैसे गोळा करतात. 
लाईट आपली, ाऊंड आपले, कोच आप या नावाने बुक करतो. दवसभर मुलांना 
कोिचंग करतो. लाखो पये गोळा करतो. बॅडिमंटन कोट बंद आहेत. याकडे कोणी 
ल  देत नाह . पैसे कमी आहेत का. विमंग पूल बंद आहेत. हायवेवर एकह  
टॉयलेट नाह . भ -श  चौकापासून दापोड पयत एखा ाला टॉयलेटला जायचे 
असेल तर हॉटेलचा आ य यावा लागतो. च हाण साहेबांना वचारले तर ते 
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हणतात, पाईपलाईनचे काम चालू आहे. ते कधी ओपन करणार परमे राला 
मा हत. आ ह  पुढे जाताना काय सांगणार. पाईपलाईनेच काम चालू आहे, पुढ ल 
टमम ये होईल. भ व यात होईल असे सांगणार का. अनेक लोक तु हाला सपोट 
करतात. चांगली कामे करत असताना याकडे सु ा ल  ा. सद यांनी सांिगतले. 
तु ह  आ ह  द मन नाहु . तु ह  हणता मला तळाम ये जायचे नाह . कोटाचा 
अवमान करायचा नाह . काय हरकत नाह . लाखो लोक वाचणार असतील तर काय 
हरकत नाह . आपण िनयमांत बसून काम करता. या प तीने चांगले काम 
करताय. तु हाला सपोट कर त आहेत ते बसलेले लोक बघा. कोण या ना कोण या 
प ाचे आहेत. याचा अथ आम या प ाचा सपोट नाह  असे नाह . संबंिधत 
ऑफ सर यांना सांगा. गाडनचा हेड नवीन आला, पाणीपुरव याचा हेड आला यांना 
सांगा. या या वॉडात काम करा. 
 

मा. ीरंग बारण े – मा.महापौर साहेब, खरेतर एक वषापूव  मे म ये तु ह  जू 
झा यानंतर या कालावधीत या शहरातील अनिधकृत बांधकामांबाबत उचललेली 
पाऊले, यासंदभात सात याने मी वतः व माझे सव सहकार , शहरातील तमाम 
गोरगर ब माणसा या पाठ मागे सात याने उभे राहत आहोत. गोरगर ब माणसा या 
बरोबर उभे राहन र यावर येऊन ू साथ दलेली आहे. गेले १ वषाचा कालावधी 
पाह यानंतर मला देखील य शः वाट लागलेू , इतके दवस शहरातील 
गोरगर बाला खेळव याचा कार स ाधार  प ाकडून चालला आहे. आयु  हणून 
खरेतर महापािलकेचा कारभार हाती घेतला नाह तर रा य शासनाकडून आदेश ा  
झाला. याची अंमलबजावणी करावी लागली. अनेक वेळा भेटन सांिगतलेू . गोरगर ब 
माणूस घर बांधू शकणार नाह . साधारणतः अशा घरावर ल छ पर गेलेतर परत 
बांधू शकणार नाह . फार मोठ  मु कलीची बाब झाली आहे. परंतू सवसामा य 
माणसाला अंधारात ठेवायचे काम स ाधार  प ाने केलेले आहे. २९ डसबर २०११ 
रोजी प हली िमट ंग झाली. यात वभागाचे आमदार उप थत होत.े महापौर 
उप थत होते, आयु  होते. यावेळ  रा या या मु यमं यांनी सांिगतल,े यापुढे 
अनिधकृत बांधकामे होता कामा नयेत. ती थांबवली गेली पाह जेत. तदनंतर 
मु यमं यांनी आदेश काढला. द.३१ माच २०१२ पूव चे बांधकाम असेल तर नंतर 
झालेली बांधकामे काढ यात यावीत. या ठकाणी आरोप करतात. यांना  
वचारायचे आहेत. सात/आठ म हने सूचना दले या आहेत. ग प का बसले आहेत? 
सवसामा य मनु यासाठ  केवळ कायदा होत आहे का केवळ राजकारण कर यासाठ  
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वापर होत आहे. महापौरां या दालनात बैठक झाली. यावेळ  सु ा सांिगतले आहे. 
ख-या अथाने सवसामा य माणसा या पाठ मागे उभे रहायचे असेलतर सग या 
बैठका तहकूब क न कोणतीह  बैठक होऊ ायची नाह . महापािलका सभेत 
यावेळ  सांिगतले गेले, इथून पुढे ह  बांधकामे िनयिमत करणार आहोत. 

मा.महापािलका सभेत आ याची बाब होती हणून अिभनंदनाचा ठराव केला. ५ 
म हने झाले.   
 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या- या संघटना खरेतर 
आयु  साहेबां या बदलीसंदभात र यावर उतर या, यासंदभात बरेच काह  बोलले 
गेले. उघडपणे जाह र पाठ ंबा देते. तु हाला मनापासून शुभे छा देते. तु ह  
कोणा याह  दबावाला बळ  पडत नाह . आय.ए.एस. ऑफ सर कसा असावा तर 
तुम यासारखा असावा हणून आ हाला तुमचा अिभमान आहे. भारतीय हणून, 
महारा ीयन हणून अिभमान आहे. सग यांनाच अिभमान आहे. आपले कौतुक 
सु ा दसले पाह जे. तुमचा अपमान क न आ ह  मोठे होणार नाह . तु ह  मोठेच 
आहात. मोठेच होणार आहात. मोठे हायचे असेल तर आमची मान मोठ  करावी 
लागणार आहे. हे सु ा सभागृहाने ल ात घेतले आहे. या- या अिधका-यां या 
बद या के या, याबाबत आपले अिभनंदन करेल. गेली ५ वष ब बलून दमलो. 
५/१० वष अिधकार  एकाच जागी ठाण मांडून बसले होते. यांना हलवायची हंमत 
तु ह  केली आहे. कोण याह  कारचा राजक य दबाव आणला तर यो य ती 
कारवाई केली जाईल असे ऑडरम ये हट यामुळे कोणताह  अिधकार  गेलाच 
नसेल. इतका आपला दबदबा िनमाण केला आहे. याब ल आपले अिभनंदन करते. 
सगळ  चांगली कामे चालत असताना नगररचना वभागातील कमचार  ी.जवळकर 
यां यावर कारवाई केली. यांनी ताथवडे या नकाशात ड .पी. र ता दाखवला नाह . 
हा खरेच यांचा दोष आहे का? सवअरची एवढ  हंमत असते का? आपण सांिगतले 
याने केले नाह . याला कोणी करायला वृ  केले का? याचा सु ा फॉलो अप घेणे 

गरजेचे आहे. मोठे मासे सोडून छो या माशांना बाजूला करताय का? हे 
आप याकडून घडतेय का? खरेतर वभाग मुखांवर सु ा कारवाई हायला पाह जे. 
१२ मी.चा र ता दाखवला नाह . या या ल ात कसे आले नाह ? हेतूपुर सर ल ात 
आले नाह  का? भदाणे मॅडम यांना आपण घर  बसवले पाह जे. पयावरण 
वभाग मुख ी.संजय कुलकण  यांना त ार केली होती. यां या हाताखालील 
जे.ई.ना नोट स पाठवली होती. वभाग मुखांवर सु ा कारवाई झाली पाह ज.े जे.ई. 
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ने रमाक िल हला तर  वभाग मुख ऐकून घेत नाह त. ते सांगतात, तु हाला 
सांिगतले ते करा, तुमची अ कल पाजळू नका. तु ह  जे.ई. ना धाक लावला. 
कारवाई वरोधात मी नाह . चांग या कामासाठ  हे केलेच पाह जे. दबाव असलाच 
पाह जे. HoD ना कुठेतर  िश ेस पा  धरले पाह जे. अनिधकृत बांधकामांसंदभात 
चांगला िनणय घेतलात. सभागृहा या िनदशनास आणून देऊ इ छत.े बर चशी 
कारवाई संथ गतीने चालू केली आहे. पूणपणे बंद न हती. कधी िचंचवडम ये, कधी 
पंपर म ये. पंपर चे स मा. आमदार यां या बांधकामाचे पेपस मा याकडे आहेत. 
या ठकाणी असले या बांधकामात ६ मजूर दबले गेले. सुदैवाने कोणीह  दगावले 

नाह  हे या लोकांचे सुदैवच. मंु ा इथे ७२ लोक ब ड ंगखाली दबून मेल.े प म 
बंगालम ये ४५० लोक मेले. याबाबत शासनाने चांगला िनणय घेतला असला तर  
आ ह  ओरडायचे कारण काय. अनिधकृत बांधकामाबाबत कती लोक अपॉ ं ट केले. 
येथे सु ा लोक नाह त. काय घाबरताय का? छोट -छोट  बांधकामे पाडायची. यांचा 
राजक य वरदह त आहे, खासदार, आमदार असेलतर यां यावर सु ा फौजदार  
दाखल करा. यासंदभात जा तीत जा त नगरसेवकांचा या वषयाला पाठ ंबा आहे. 
१० ड चा वापर केला तर यांचे सु ा पद धो यात येऊ शकते. महासभा अनिधकृत 
बांधकामासंदभात तहकूब होते. सवसामा यांचा कळवळा आहे. महासभा होऊ दली 
पाह जे. अनिधकृतबाबत वेगळा वषय ठेवला पाह जे. वकास कामे झाली पाह जेत. 
एकच वषय घेऊन गेले सहा म ह यांपासून सभागृहात याचेच तुणतुणे वाजवतोय. 
सवाना िनयम करताना दोषी धरले जाते आहे. आयु  साहेब वारंवार सांगतात, 
उलट प  ा. हे आ ह  क  शकत नाह . अिधका-यांना दोषी धरतात. शासनाचा 
अपमान करतो. यांचा िनषेध करत.े हे सभागृह सव च आहे. वकास कामाला 
गती दे यासाठ  आयु ांवर दबाव वाढला पाह ज.े महासभा तहकूब न करता कती 
िन वदा िनघा या, कोण या तरावर वक ऑडर द यात का नाह  हे पाहणे आपले 
काम आहे. मघाशी उ लेख केला होता. व ठलनगर झोपडप ट चा पुनवसन क प 
बंड साहेबांमुळे रखडला आहे. यांनी अनिधकृतपणे वापरलेले अिधकार, अनाग द  
कारभार याचे प रणाम महापािलका भोगतेय. जेएनएनयूआरएमला डपीआर 
पाठवला. व ठलनगर सव नं.१०० िचंचवड असा उ लेख केला. खोट  मा हती देऊन 
िनधी िमळवला होता. रा य शासन व क  शासनाची फसवणूक केली. सग याच 
क पांम ये कोणताह  नगरसेवक अिधका-याशी भांडत असेलतर राग अस याचे 

कारण नाह . आ ह  सु ा लोकांमधून िनवडून आलेलो आहोत. एखादे अनुिचत काम 
असेल तर याला पा ठंबा दे याचे कारण नाह . यावर ऊहापोह क  नका. ह  चचा 
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घडवून आणली तर  ५/६ वेळा चचा केलेली आहे. सगळेजण आप याला टागट 
करत आहेत. तुम या कायकाळात सवात जा त सभा तहकूब झा या आहेत. आपण 
महापौर आहात. आप या घरात आमदार, नगरसेवक आहेत. आपण शासनाबरोबर 
पु हा एकदा बैठक लावावी. आयु  साहेब यांचे काम करतात, यांना क  ा. 
शासनाने िनणय घेतला नसला तर  यांनी चुक चे काम केले तर याला िश ा 
होणार आहे. आयु  साहेब यां या अिधकारांत यां या ब-याचशा अिधकारांचा वापर 
करत आहेत. यां या अिधकारांत शासनाने वाढ केलेली आहे. थायी सिमतीत 
वषय मंजूर केली नाह तर  आयु  यां या अिधकारांत मंजुर  देतात व काम सु  
करतात. आपण फ  खेळणे होऊन रहायचे का? याचा वचार करायाची खर  गरज 
आलेली आहे. मी पु हा एकदा तुमचे अिभनंदन करत.े   
 

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, सव सद यांनी सांिगतले, ेनेज लाईन कट 
करायची मो हम चाल ू केलेली आहे. दसर कडे सु ा पाह ले पाह जेु . जलपण  काढा 
हणून 1 वष झाले सांगतोय, पाठपुरावा करतोय. आम याकडे एवढे क न प रसरात 

लोकांना राहणे मु क ल झालेले आहे. जलपण  अजून िनघालेली नाह . प कारांना 
वनंती करतो, या जागेत जलपण  साफ झाली तेवढा फोटो काढन देताू . जथे 
जलपण  आहे, याचा सु ा फोटो काढन दला पाह जेू . जी वकास कामे कायदेशीर 
आहेत, ितथे दल  केलेले आहेु . 6 ते 7 म ह यांपूव  ऑटो ल टर येथे िमट ंग 
झाली. रा याचे उपमु यमं ी अ जत पवार होत.े यांनी सांिगतले, . .57 म ये 
ना यगृहाचे टडर काढल.े ते सु ा कॅ सल झाले. अनिधकृत बांधकामाबाबत कोटात 
गेले, टे आहे. ना यगृहाची जागा टे आला हणून वरवर ऐकतो. टे उठवून टडर 
कँसल झाले. यांचे काम आजपयत सु  झालेले नाह . मा या वॉडात नैसिगक 
नाला आहे. पुढ ल म ह यात पाऊस चालू झा यानंतर ना यातील पाणी संपूण घरात 
जात.े ितथे 5 ते 6 हजार लोक राहतात. आप याला कती वेळा प  दले. एकाह  
प ाचे उ र आलेले नाह . 2 म ह यांत पूण क  हणून उ र आले. एकह  काम 
पूण झालेले नाह . तु ह  कायदेशीर करता हे सांिगतले. हे काम बेकायदेशीर आहे 
असे तु हाला वाटते का? तु ह  अनिधकृत बांधकामांना ाधा य देता मग या 
कामांना ाधा य का देत नाह ? इथे सु ा ल  दले पाह जे. विमंग टँक अजून 
चालू झालेला नाह . पेपरम ये पाहत असतो. वॉडातले फोटो काढन प कार देत ू
असतात. परवा सु ा पेपरम ये बातमी होती, का चालू होत नाह  याचा खुलासा ा. 
आजह  चालू झालेले नाह . 2 म ह यांत सग या प ांची उ रे आली. एखा ाने 
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कोटात केस केली असेल, कोटात जाऊन टे घेतला असेल, ब ड ंग पाडली यामुळे 
को यावधी पये खच वाया घालवला. एखादे घर पाडू शकत नाह  का. आ ह च 
सगळ  बेकायदेशीर कामे सांगतो का याचा सु ा आपण वचार करावा. येक वेळ  
प  दलेले आहे. ब-याच वेळा सांिगतले आहे, यात जातीने ल  घालावे. सग यांनी 
तुमचे अिभनंदन केले आहे. मी सु ा आपले अिभनंदन करतो. सगळे सद य 
वकास कामासाठ  िनवडून आलेले आहेत. आमची वकास कामे करावीत. खरोखरच 
आयु  साहेबांनी चांगले काम केले आहे हणून आ ह  सु ा तुती क . 
 

मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बेकायदेशीर 
बांधकामाब ल चचा होते आहे. दो ह  बाजंूनी चचा होते आहे. आयु  साहेबांची 
बदली होऊ नये हणून िनदशने केली होती. यापुढे करावी लागतील. वचार करत 
आहोत, बदली क न दसरा कोणी अिधकार  इथे आला हणून  सुटेल असे ु
अ जबात नाह . बदली होणे हे काम असू नय.े इतके स ाधार  प ाने वाईट वाटन ू
घेऊ नय.े मु यमं यांनी लोकांच,े आमचे ऐकले, एवढे ताकदवान आ ह  नाह . 
बीडला सुिनल क ेकर यांची बदली झाली ते हा लोक र यावर आले होते. पु यात 
भा टया यांची बदली झाली यावेळ  जनआंदोलने झाली होती. आमची मागणी ह च 
आहे क , सगळे शहर बकाल होऊ नये, काय ानुसार सुरळ त कामे चालली 
पाह जेत, वकास कामे झाली पाह जेत. जे हा आयु ांनी बांधकामे पाडायला सु वात 
केली, िशवसेना,भारतीय जनता पाट , रप लकन पाट  ऑफ इं डया यांनीच शहरात 
सग यात मोठा मोचा काढला होता. गेले ९/१० म ह यांत बिघतले ठोस कधी 
कळवणार. रा या या मु यमं ी व उपमु यमं यांनी ह  ताकद इथे लावली. 
अ यादेश लवकर िनघेल. बांधकामे पाड यापासून वाचतील, तर  आयु ांना दोष देऊ 
नय.े काह  अिधका-यां या लगेच बद या के या. इं जिनअर ंग से शनमधील, 
टोअर ममधील अिधकार /कमचार  15 वषापासून एकाच जागेवर काम करत होत.े 

बांदल, रसागर यांचे हणणे होते क , जोपयत बांधकाम परवानगी वभागातील 
इं जिनअर यां या बद या होत नाह त, तोपयत आम या काह  बद या होत नाह त. 
चम कारच झाला, या इं जिनअरचा मला फोन आला, माझी बदली झाली. यावेळ  
मी झोनम ये होते. १५ वषापासून जे इं जिनअर बांधकाम परवानगी वभागातच 
होते, यांची म े दार  मोडून काढणे गरजेचे होते. आयु  बी.पी.एम.सी. †ò ट माणे 
काम करतात. वाईट वाटायचे कारण नाह . िनयम केला या याशी आ ह  सु ा 
सहमत आहोत. सवसामा य माणसाचे घर पाडत आहोत. दोनह  गो ींचा संयोग 
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घडवून माणूसक  जपली पाह जे. नागर कांना जीवनाव यक सु वधांपासून वंिचत 
ठेवता कामा नये. यासाठ  माग काढता आलातर न क  काढावा. िनयमानुसार 
चालत राह लो तर शहरातील नागर कांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. मंुबईम ये 
चार ब ड ंगज ्बेकायदेशीर आहेत. या पाड याआधी नागर कांना मदत दली गेली. 
लोकांचा काह  दोष नाह . यांना पयायी यव था क न देता आलीतर न क  तशी 
यव था करावी. गरजेचा वसा िशरसावं  मानून गरजा पूण करतो. ेनेज लाईन 
साफ करताना मशीन ५ फुटा या ग लीत पोचत नाह  यामुळे साफ करता येत 
नाह . यावेळ  कामगार आठ ते नऊ फूट खाली चबरम ये उत न ेनेज साफ 
करतात. शासनाने गटर साफसफाईचे काम मशीननेच करावे असे कोटाचे आदेश 
आहेत याचे सु ा पालन आप याकडून हावे. आप या कामाला आमचा वरोध 
नाह . कायम चांगली कामे चालू ठेवावीत. अ यादेश लवकरात लवकर काढ यासाठ  
सव नगरसेवकांना य  करावेत. आ हाला सांगा, आ ह  सु ा मु यमं यांकडे मोचा 
या शहरा या वतीने काढू. महापौर हा शहराचा मुख असतो. या काह  
नागर कां या फाय ा या योजना असतील, याचे खरे ेय आयु ांना जात असते. 
याची सु वात करणे महापौरांचे काम आहे. महापौरांचे ेय बाक यांनी घेऊ नय ेह  

सु ा अपे ा य  करते. आ ह  आयु  साहेबां या पाठ शी आहोत हे सु ा पु हा 
सांगत.े 
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तु ह  सु वातीला या 
महापािलकेत आ यानंतर कोटाचा आदेश आ यानंतर सभागृहाला व महापािलकेला 
सांिगतले होते, कोटा या आदेशा माणे अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. 
शहरातील अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई करावी लागणार आहे. सग यांनी एक  
बसून िनणय घेतला. २०१२ पूव या बांधकामांवर कारवाई न करता, यासंदभातील 
कारवाईची भूिमका घेत असताना, यावेळ  श द दला. याच बी१, बी२, बी३ असे 
भाग पाडले. सु वातीला बी1 वर कारवाई करणार. शासनाकडून सव तरावर 
लवकरात लवकर तशा कारचा अ यादेश िनघावा. जेणेक न नागर कांना, 
बांधकामांना दलासा िमळेल. जा तीत जा त बांधकामे पाडली जाऊ नयेत असा 
सवाचा य  यासंदभात राह ला आहे. सभागृहात बोलत असताना वेग या प तीने 
भावना य  करतात व खाजगीम ये मा य करतात क , यासंदभातील अ यादेश 
िनघणे गरजेचे आहे. सामु हक य  करणे गरजेचे आहे. तसा य  आम या 
प ाकडून सात याने य  केला जातो आहे. फ  पंपर  िचंचवड शहरात अनिधकृत 
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बांधकामे नाह त. संपूण देशात, रा यात अशा कारची बांधकामे मो या माणात 
झालेली आहेत. अिधकृत बांधकामे हो यासाठ  शासन तरावर िनणय घेत असताना 
फ  पंपर  िचंचवड पुरते नाह तर संपूण रा यासाठ  िनणय घेताना घाईघाई न 
करता अ यासपूवक िनणय घेऊन याची अंमलबजावणी यव थत करणे आव यक 
होईल. मु यमं यांसह सवच जण या कोणातून वचार कर त आहेत. िन तपणे 
आगामी काळात या ीकोणातून िनणय होईल. दसु-या बाजूने वनंती आहे, पंपर  
िचंचवड ह  एकमेव महापािलका नाह  जथे अनिधकृत बांधकामे झाली आहेत. 
संपूण रा यात कुठेह  अशा कारची मो या माणात कारवाई केली जाते आहे. 
माणुसक या ीकोणातून वचार केला तर िन तपणे आज तुमचे पेपरम ये 
आलेले टेटमट व आकडेवार  दलेली आहे. नेम या कती बांधकामांवर कारवाई 
केली, फौजदार  केली, नोट सा पाठव या, अशी आकडेवार  आली. गर ब माणसाची 
खर  बाजू बघा. दघीत या माणसा या घरावर कारवाई झाली, या या कुटंबाची ू
अव था काय झाली असेल हे तुम या ल ात येईल. ते माजी सैिनक आहेत. यांनी 
यां या आयु यातील पै न पै जमवून ते बांधकामात लावले होते. ददवाने ू

बांधकामावर कारवाई झाली. यांचे कुटंब उ व त झालेू . एव या मो या माणात 
जीवनाचा पैसा लावत असतो. अशी कारवाई होते. यावेळ  तुम या सु ा ल ात 
आले असेल कती मोठ  हानी होते. शहरात अशी हानी होऊ नय.े सगळे 
लोक ितिनधी हणून काम करतात. आज अनिधकृत बांधकामे का करतात. आपला 
कायदा कचकट आहे. सवसामा य माणूस लॅन पास क न घेऊ शकत नाह . 
काय ात बदल होणे गरजेचे आहे. एक दवसात काय ात द ती क  शकत नाहु . 
रा वाद ची स ा असो. एक दवसांत काय ात कधीह  बदल होणार नाह . दरवेळ  
हेच बोलत आलेलो आहोत. आ हाला कालावधी लागणार आहे. हा कालावधी 
शहरा या िस ट मम ये सुधारणा करत नाह . कारवाई करायचे ठरवले तर एकह  
कमचार , अिधकार  कामावर राहणार नाह . अशा कार या चूका सग यांकडून 
झाले या आहेत. मु ाम केले या नाह त. काह  नजरचुक ने झाले या आहेत. 
कारवाई करायला लागलीच तर शंभर ट के टाफ स पे ड करावा लागेल. एकह  
माणूस महापािलकेत िश लक राहणार नाह . मोरे सर हणायच,े काम करणारा 
चुकतोच. काम न करणारा बनचुक असतो. मागील वेळ  सभागृहात वनंती केली 
होती क , अिधका-यांचे मॉरल वाढवा. अिधका-यांची काम करायची मानिसकता 
राह लेली नाह . आ ह  घाबरत आहोत. चुकून चुकलोतर स पे ड हावे लागेल अशी 
मानिसकता अिधका-यांची झाली आहे. मा या वॉडातील बॅटिमंटन हॉल या कामाला 
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वलंब होतो आहे, ते व रत करावे मी सांिगतले होत.े अिधका-यांना साफ सांिगतले, 
फ  वाढवावी लागेल. या अिधका-यावर कारवाई केली. अशा कारची तुमची 
भूिमका आहे. तु ह  असा च मा घालून बसला आहात. येक त ार वर कारवाई 
करत. तुम याकडून वकास कामे अपे त आहेत. लोकांनी आ हाला व ासाने 
िनवडून दले आहे. याला तडा न जाता वकास कामे हावीत. मा.लोखंडे यांनी 
सांिगतले, मा या वॉडात पा याची टाक  द ड वषापासून बांधून तयार झाली आहे. 
ती अजून सु  झाली नाह . आ हाला तुम याकडून अपे त आहे. संबंिधत      

अिधका-याला फोन क न वचारा. नेमके काय झाले. तु ह  उ र दले बघतो, नंतर 
सांगतो, आमची मानिसकता झाली आहे क , तुमचे जा त ल  अनिधकृत कामे 
पाड यात, िश त लाव यात आहे. वकास कामे हो या या ीकोणातून ताबडतोब 
†ò शन घडत नाह . अनेक वेळा तुम याकडे बैठका चालू असतात. दसु-या दवशी 
येतो. दोन/तीन दवस सात याने आ यानंतरह  बैठका चालू असतात. आमचे  
ऐकून यायला तु हाला वेळ िमळत नाह . एक/दोन िमिनटे ऐकता. बघतो असे 
आ हाला सांगता. सग या नगरसेवकांना असा अनुभव आला आहे. तु ह  तातड ने 
उठता व तुम या कामाला लागतात. आ ह  तुमचा र पे ट ठेवतो. तु ह  सु ा 
आमचा र पे ट ठेवला पाह ज.े आ ह  लोक ितिनधी आहोत. लोकां या कामासाठ  
तुम याकडे येत असतो. १००% शहर तुम याब ल नाराज आहे. एक कलमी काम 
करणार असाल तर आ हाला काम करायची गरज आहे. रा पती राजवट चालू 
झाली क  काय असे पंपर  िचंचवडम ये वाटते आहे. वरोधी प ाचे लोकह  हे 
मा य करतात. आयु  साहेबांची काम करायची प त चुक ची आहे. िनकाळजे 
तुम याकडे यां या कामासाठ  दोन वेळा आले होत.े यां या घर या जिमनीतून 
र ता जातो. याचा मोबदला िमळावा हणून वनंती केली. ट ड आर संदभात तु ह  
तुम या सव ांचा खुलासा दला. अशी भूिमका घेतली, जिमनीला ट डआर देता 
येणार नाह . जिमनीतील काह  भाग रेिसडे शयल, काह  भाग ीन झोनम ये आहे. 
असे असतानासु ा रेिसडे शयल भागावर शंभर ट के टड आर देता येतो. तो तु ह  
ायला पाह जे. याचा अिधकार आहे. तु ह  भूिमका घेतली िलगल वभागाकडे 

पाठवतो. हा िलगल मॅटर नाह . यांनी फाईल वाच यानंतर यांनी सांिगतले, हा 
माझा रोल नाह . मा याकडे कशासाठ  फाईल पाठवता. यांना नगररचनाकडे 
पाठवावे. आ ा फाईल पॅनलला गेलेली आहे. महापािलकेने पैसे भ न घेतले. ७/१२ 
वर महापािलकेची न द लागली. आमची मानिसकता होते क , नगरसेवकाचे काम 
हणून ास दला जातो का, नगरसेवक झाला याची चूक आहे का? अशी वागणूक 
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दली जात असेल तर सवसामा य माणसाची फार वाईट अव था आहे. सकाळ  
नगररचना वभागात आलो ते हा सवाचे ए टमेट काढले. मोनाच सं थेने टडर 
भरले. यांना काम िमळेल. ायचे का नाह . यांना थाप य वभागाकडे न 
पाठवता नगररचना वभागाकडे पाठवल.े ए टमेट चुक चे आहे का बरोबर आहे हे 
चेक करणे नगररचना वभागाचे काम आहे का. िनयम क न य ात कामाला 
वलंब लावायचा अशी शासनाची भूिमका झालेली आहे. एकह  नगरसेवक हणून 
इथे ये यासाठ  पा  नाह  असे वाटत.े मी कधी शासनासंदभात बोललो नाह . 
स ाधार  हणून पेपरवाले आ हाला नावे ठेवतात, आम याकडे बोट दाखवतात. 
मा.आ पा बारणे हणाल,े प  बहमत असूनह  आ ह  काम क  शकत नाहु . 
तुम याकडे त ार केलीतर तु ह  याची लगेच दखल घेता. खरे खोटे तपासत नाह . 
िनदान त ार आ यावर याची दखल घेता, असे असेलतर एकह  काम करता 
येणार नाह . आ ह  सु ा रोज हेच काम करायचे अशा कारची लॅकमेिलंगची                  
मानिसकता डे हलप झाली आहे. तु ह  याला ो साहन देत आहात. हे कुठेतर  
थांबले पाह जे. जवळकर याचा अिभ ाय देणेत काय याची चूक होती?  नगररचना 
वभागाम ये काम करणे इतके सोपे नाह . िसट  सवचा नकाशा कधीच जुळत नाह . 
जागा ऑफ सला ायची. लॅन पास क न दाखव याचा कती ास होतो. ५ 
गुं याचा मोठा लॉट या. अिधकार  मु ाम करत नाह त. सांगतात, मी आयु  
नाह . काय ातील ुट  तुम या ल ात आ या पाह जेत. लॅन पास करताना 
सवसामा य माणसाला ास होतो. ब डरला हाच ास होतो. ब डरकडे बघायची 
भूिमका बदलली पाह जे. तु ह  उलट वचार करा. शहरात कती अिधकृत बांधकामे 
आहेत. १० ते २० ट यां यावर नाह त. शासना या, महापािलके या चुक या 
िनयमावलीमुळे यु.एल.सी. कायदा र  झाला. तर सु ा येक केसम ये एन.ए.साठ  
फाईल गे यावर य.ूएल.सी. आणावी लागते. स ाधा-यांची ह  जबाबदार  आहे का? 
अिधकार  हणून कुठेतर  बाजू मांडली पाह जे. िसट  सव यांचा कती ास होतो. 
चार गुं यासाठ  चार एकरचे पैसे भरावे लागतात. याबाबत कुठेतर  शासनाकडे बाजू 
मांडा. रेड झोन या नावाखाली भोसर ,च-होली, तळवडे, िचखली, कवळे या गावांची 
काय प र थती आहे? महापािलकेचा ड .पी. सँ शन केला यावेळ  रेड झोन 
ठरवताना झोपले होते का, रेड झोन कधी झाला? आप या लोकांची बाजू घेतली 
पा हजे. य ात तसे होत नाह . द ली शासनाकडे बैठका लाव या पा हजेत. 
वारंवार क  शासनाकडे वनंती केली पा हजे. सग या गो ींचा वचार क न काम 
करावे लागणार आहे. भ व य काळात तुम या वरोधात, तुम या बदलीची मागणी 
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आ ह  मुळात केलेली नाह . आंदोलने झाली. शंभर ट के चुक चे आहे. आमची 
भूिमका एवढ च आहे. आयु  साहेबांनी लोकां या हता या ीकोणातून िनणय 
यावेत. य ात वरोधी प ाने असे केले आहे क , आ ह  तुम या बाजूने, 

स ाधार  तुम या वरोधात असे िच  िनमाण केलेले आहे. व तु थती अशी आहे 
क , ४/५ वरोधी प ाचे लोक तुम या बाजुने बोलले. य ात खाजगीत तुम या 
वरोधात कती वाईट बोलतात. दो ह  बाजुंनी बोलणे फार सोपे असत.े आ हाला 
पण हे बोलता येत.े अजून लोकसभा, वधानसभा लांब आहे. ते हा अशी भाषणे 
करा. आ ा क  नका. राजक य भाषण ठोकताना लोकां या हताचे िनणय या. 
आ ह  तुम या पाठ शी आहोत. वकास कामे कशी होतील? बजेट कसे खच  पडेल 
या ीकोणातून वचार करा. तुमची बदली होणार नाह  याची शंभर ट के खा ी मी 
तु हाला देतो.  

 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.द ा साने यांनी या वषयाला सु वात 
केली. वकास कामे होत नाह त याचा सव नगरसेवकांम ये राग आहे. १५ 
म ह यांत वॉडातली कामे झालेली नाह त. अित मणाचे काम जे.ई.कडून काढन ू
या. यांना कधीह  फोन केला क  ते हणतात अित मण काढायला गेलो होतो. 
यासाठ  वेगळा सेल तयार केला पाह जे. जे. .ना वकास कामांसाठ  ठेवा. 

अित मणासाठ  वतं  मॅनपॉवर पाह जे. जे. .ना अित मणाची कामे मुळ च देऊ 
नका. तरच वकास कामे होतील. अित मणाब ल वारंवार चचा करतो. अनेक लोक 
हणतात, पंपर  िचंचवडचा वंजार  नावाचा मनु य याला मा हती पडले, आप या 

केसमुळे शहरातील द ड लाख लोकांची घरे जाणार आहेत. याने केस मागे 
घे यासाठ  अ पल केले होते. पण हायकोटाने सांिगतले, रट ए झ युशन, 
जजमटनंतर सव सु  झाला आहे. (जजमट वाचून दाखवली.) जजमटम ये हटले 
आहे, respondent no.2  should take appropriate action. हे आपण करत नाह . 
महापािलके या अिधका-यांनी ए सटशन मािगतले असते तर  यांनी दले असत.े 
आपण यांना ६ म ह यांपे ा जा त ए सटशन मािगतले ितथे चूक झाली असे 
मला वाटत.े ऑडर आ यानंतर आयु  साहेबांनी †ò शन यायला सु वात केली. 
बी३ वर †ò शन घेणार नाह  असे सांिगतले. कामगारांना एक म, दोन मची घरे 
िमळणार हणून ािधकरणाने िनणय केला. गेली १० वष एकह  लॉट िनघाला 
नाह . साह जकच येक मनु याने यापार सु  के यानंतर याला वतःचे घर 
पाह जेच. या भागातील जागेचा माकट रेट २५ लाख एवढा झा यानंतर कुठेतर  एक 
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गुंठा जागेत कामगाराने घर बांधले तर ते अनिधकृत होते. येकाचे व न असते, 
वतःचे घर पा हजे. बँक लोन िमळत नाह . सोसायट  लोन, ॉ हडंट फंड यातून 

तो घर बांधतो. गर ब माणसाला एक/दोन म बांधताना या या आयु याची परवड 
होते. तो परत उभा राह शकत नाहू . तुमची चूक आहे असे हणत नाह . ददवाने ु
कोटा या िनणया या आधारे तु हाला शासनाने आदेश दलेले आहेत. रे यरुलाईज 
करायला पाह जेत. एकदा के यानंतर अित मण होत नाह . कॉप रेटर       
र पाँिसबल नाह . अिधकार च र पाँिसबल आहे. बांधकामे अिधकृत होत नाह त. 
काह  अिधका-यांनी पैसे घेत यािशवाय हे झाले नाह ,नसत.े ािधकरणात २ ते ३ 
हजार घरे झाली. घराचे लंथ पूण होत आ यानंतर अिधकार  येऊन बोलतो, 
ोजे ट सोडवून देतो. अशा कारे येणारा पैसा कले ट करत होता. आम या जीवावर 

पैसे कमावतात. आ हाला उदब ी सु ा दाखवत नाह त. मो या कॉलमला १०,०००/- 
घेतले. याला कॉप रेटर जबाबदार आहे का? या यासाठ  मग तुम याकडे येतात. घर  
बसू शकत नाह . आम याकडे लोक येतात. आ ह  २/३ लेटर दलेले आहेत. आमचे 
ोटे शन करायचे तुमचे काम आहे. या हाऊसम ये या वषयावर अनेक वेळा चचा 

झाली आहे. We do not renew for that. आप याला वनंती आहे, अित मण 
वभाग establish  करा. Govt. या guidelines आहेत. या माणे आ ापयत 
establish केलेले नाह . It should be under Joint Commissioner. सेपरेट अिधकार  
पा हजे. जे.ई. ला िनयमांत ध न स पे ड केले. कायदा आहे पण एवढ  मोठ  
महापािलकेची ब ड ंगकडे जे.ई. ला बघायचे गटस आहेत का् ? तो क  शकतो का 
याचा तु ह च वचार करा. †ò शन घेत यानंतर १० ते १५ दवस या यासाठ  सु ा 
ोिसजर आहे. १५ दवसांनंतर काढले हणून ज.ेई.ला एवढ  मोठ  पिनशमट क  

नका. पा हजे तर यांची एक इ मट कमी करा. यांना सेवेतून काढू नका. 
डे हलपमटब ल सांगायचे झालेतर आ ह  सगळे याब ल नाराज आहोत. तु ह  
चांगले शासक य अिधकार  आहात यात शंका नाह . यात अनेक वषाची गंदगी 
साफ केली. तुमचे डे हलपमटवर ल  कुठेतर  कमी आहे. गे या वष चे टडर अजून 
उघडले नाह . वकऑडर दले या नाह त. †òडिमिन े ट ह अ ू हलसाठ  यायला 
पाह जे. ५० लाखाचे असेलतर जुन,जुलैतच यायला पाह जे होते. पुढ ल माचपयत हे 
काम पूण हायला पाह जे. अनेक टडस जुलै, ऑग ट, स टबर म ये रिलज 
केलीतर  वकऑडर दे याचे काम जानेवार म ये सु ा झालेले नाह . वषभर लोकांना 
ॉिमस देत आलो. या- या वेळ  अिधका-यांकडे जातो यावेळ  ते हणतात, टडर 

नाह . आ ा वकऑडर काढली. कामे होत नाह त, क  शकत नाह . आम याकडे 
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लोक येतात. सांगतात, गटर तुंबलेले आहेत, फुटपाथ बरोबर नाह त, रोड बरोबर 
नाह त. गे या वष  डांबर करणासाठ  एका भागाला फ  एक कोट  दलेले होत.े 
पूव  एका वॉडसाठ  एक कोट  देत होतो. Every ward should get atleast one 

crores. १० कोट ंचे सेपरेट टडर िनघते आहे, ते सु ा काढले नाह . फ  अंडर टँड ंग 
असायच.े हे टडर तसे झालेले नाह . तु ह  िशकायला पा हजे. Administrative 

approval यायला पा हजे. यात ताबडतोब वकऑडर ायला पा हजे. कामे सु  
हायला पा हजेत. यासाठ  वािलट कं ोलसाठ  वतं  वभाग थापन केला. जसे 

co-ordination साठ  वेगळे डपाटमट थापन केले तर  मी अनेक वष इथे 
सांिगतले आहे, पदािधका-यांची १० ते २० ट के टम अशीच जात.े ८० ट के 
अिधका-यांकडे फर यात जाते. नगररचना वभागातील कमचार  जवळकर यांना 
स पे ड केले आहे. ितथे कती ाचार चालू आहे. या या फगस नीट पहा. इथे 
२५ लाखाचे एक/एक ड ल होते. जे.ई. काह  िनणय घेऊ शकत नाह . तु हाला 
उदाहरण देतो, मी महापौर असताना कं ले ट आली होती. ९६ ची गो  आहे. 
यावेळ  आयु ांना क ल ट केली होती. आयु ांनी ४ जे.ई.ना स पे ड केल.े ते 
वतः काह  िल हतात का. ए झ युट ह इं जिनअर हणतो तसे तो िल हतो. जो 

िल हतो याला ट केवार  सु ा कमी आहे. वकास कामे हायची असतील तर 
तुमचा जे.ई. १२/१२ तास काम करत असतो. डॉकेट यानी तयार करायचे. 
इ लमटेशन याने करायच.े रोडवर याने उभे रहायचे. वरचा अिधकार  फ  
के बनम ये बसून सह  करणार. तर सु ा याला कामाची ट केवार  जा त पा हजे. 
डे हलपमटची कामे हायला पा हजेत. वेळेवर झाली नाह त तर अिधका-यांना काह  
फरक पडत नाह . १० वषानंतर जे.ई. डे युट  नंतर ए झ युट ह होतो. But if we 

do not develop work, we can not get entry.  भ व यात उपयोगी पडतील अशी 
कामे झाली पा हजेत. येक अिधकार  हणतो, आयु ांकडे जायला पा हजे. मग 
आमची efficiency काय? डांबर करणाचे येक टडर प लश झा यानंतर it should 
have been retender immediately. अजूनतर  हे झालेले नाह . माझी वनंती आहे, 

येक टेबलवर फाईल कती दवस रा हली पाह जे हे ठरवा. Co-ordination 

Committee ठेवायला सांगा. जथे- जथे आव यकता आहे, ितथे अिधका-यावर 
कारवाई करा. आ हाला फ स  डपॉ झट नको. येक वभागात कती ट के 
कामे झालेली आहेत. म हला बालक याणचा िनधी ३५% सु ा खच झालेला नाह . 
जेएनएनयूआरएमचे ४०% सु ा खच झालेले नाह त. १००% पैसा खच हायला पाह जे. 
छो या-छो या कामांना सु ा अिधकार  हणतात, किमशनर आम यावर         
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†ò शन घेतील. एखा ा कामासाठ  दोन वॉडातून तरतूद करायची असेल तर ती सु ा 
करत नाह त. कुठेतर  िभती आहे. अिधकार  तु हाला इतके घाबरतात क  काम 
करायला तयार होत नाह त. यांना कॉ फड स ा. Only mistake will be taken 

action. चार भागांतून चार झोनल ऑफ सर आहेत. डे हलपमटची कामे चांगली 
होणे ह  शासक य बाब आहे. फोन कोणाला, कुठून करायचा. We do not have 

any right to ask. तु ह  डे हलपमट करा.  
 

मा.योगशे बहल– मा.महापौर साहेब,महापािलके या इितहासात थापना झा यापासून 
मा.आर.एस.कुमार होतेच. मी वतः गेले २५ वष सद य आहे. मला प हला  
पडतो, आयु ांची बदली क  नका, आयु ांना इथचे ठेवा, यावर एवढ  िनदशने 
करतात. पण ह  वेळच का आली?याचे आ मप र ण करण ेगरजेचे आहे. आजपयत 
असे कधी घडले नाह  याचे कारण काय ते बघा. ऊगीले साहेबांसारखा रे हे यू 
डपाटमटचा अिधकार  असला तर  महापािलकेने, या सभागृहाने यांना जा तीत 
जा त काम करायची संधी दली आहे. आ ह  सु ा या सभागृहात यां याब ल 
आजपयत चांगले उदगार काढलेले आहेत. कधीच वाईट बोललो नाह . ानझॅ शन 
करत असताना ह च अपे ा ठेवली, हा चांगला, कतबगार अिधकार , सुिश त 
अिधकार  आहे. सहा म ह यांपूव  मा.मु यमं यांनी सांिगतले होते, आप या 
महापािलकेत एक चांगला अिधकार  आणणार आहोत. आ ह  सवानी आप याला 
आदर दला आहे. आयु ांची बदली करा हणून आजपयत कुठेह  वा यता सु ा 
केली नाह . आता िन त वा यता करतो क ,आप या कामकाज प तीत बदल 
करा. हे होणार नसेल तर आ ह  तु हाला सपोट करणार नाह , िनदशने करणार. 
मी या सभागृहात,महापािलका सभेम ये आलो असलो तर  महापािलकेत यायचे 
सोडून दले आहे. तुमची कायप ती बदलणार नसालतर जी.बी.त यायचे सोडून देऊ. 
तु ह  काम करणा-याला का स पे ड केले, † ò शन का घेतली याब ल बोललो 
नाह त. एकाच ठकाणी एका अिधका-याला १० ते १२ वष झाली. बदली क न 
कमचार  बदलू शकतो. डपाटमटम ये छो या-छो या बद या कराय या. बदलीसाठ  
जा त काम करणा-या, कमी खच करणा-या इले ॉनीक सुपरवायझर सगळे बदलले 
तर  सगळ  िस ट म असूनह  कुठे ठेवली आहे असे वचारतो, अशी आपली अव था 
झालेली आहे. मी फोन केलेला नाह . कोणी अिधकार  माझा नातेवाईक नाह . 
सग या डे युट ंचे एका वेळेला डपाटमट बदली केलेतर  अशीच कामे होणार 
असतील तर आमचे तु हाला सहकाय बलकूल राहणार नाह .                
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मु यलेखापालाचे पद असले तर  शासनाला प  िलह ले होत.े ९६ पासून हे पद 
मनपा कमचा-यांमधून भरले जात होत.े तु ह  महारा  शासनाचे अिधकार  
आहात.भोसले साहेबांना अपॉ ट करायचा अिधकार महापािलका सभेचा आहे. यांना 
प  देऊन मागवले. याव न आ हा नगरसेवकांत वाद झाला. कमचार  महासंघाने 
प  दले,हे पद मह वाचे आहे. सेवेतून भरावे. आयु ांसारखे जबाबदार चे पद आहे. 
कायदा बाजूला ठेवला. तु ह  येक वेळ  अमुक अमुक सूचना केली ते हा तुम या 
पा ठशी राह लो. भोसले साहेबांना सांिगतले होत,ेआयु  साहेबांना सांगा. तु हाला 
फा ट काम करायचे असेल तर तु ह  शासक य मा यता या. तु ह  
हणालात,मला नको आहे. तु हाला चुक चे सांिगतले होते का. शासक य मा यता 

घेतली असती तर महापािलका सभेत वषय तहकूब होत होता. तु ह  कधी काम 
करणार? तु हाला चुक चे सांिगतले होते का? तु हाला सांगणारे,मागदशन करणारे 
लोक कोण आहेत मा हत नाह . हे चुक चे लोक आहेत. ते तु हाला भरवतात. 
तु हाला कोणावर व ास आहे हाच मोठा  आहे. कोण या अिधका-यावर तुमचा 
व ास आहे,कोणावरह  व ास नाह . यामुळे ॉ लेम होतो आहे. तु ह  मा हती 
या. सगळे अिधकार  चोर नाह त. सगळे नगरसेवक ाचार करतात असे नाह . 

जो तो याचा याचा धम पाळत असतो. कोणाला व ासात घेणार नसालतर तु ह  
कशी अपे ा करता. तु ह  सरकारचे नोकर आहात तर आ ह  जनतेचे नोकर 
आहोत. ह  आमची युट  आहे. लोक आ हाला माफ करणार आहेत का? बाक चे 
र यावर आलेत. यांना हेच पाह जे आहे. यांना भांडवल करायचे आहे. स ा 
आमची,मु यमं ी आमचे,महापौर आमचे,प नेते आमचे,स ा आमची असताना 
तु ह च खरे. ेनेज लाई स बंद पड या. स ा असताना पाणी बंद झाल.े याचेह  
भांडवल केले. तुमचे,आमचे फोटो दसतात. टा या वाजवून दलगीर  य  करतात. 
हे राजकारण आहे. तर सु ा चांग या कामाला आ ह  सु ा साथ दलेली आहे. नावे 
ठेवायला,वाईट बोलायला इथे आलेलो नाह त. मंुबई इथे पवार साहेबांबरोबर बैठक 
झाली. पेपरम ये वेगळेच आले. या बैठक त मी सांिगतले होत,े आपण देशाचे 
संर ण मं ी अस यापासून िमिलटर चा  सुटत नाह तर नागर क आ हाला नावे 
ठेवतात. असमथता सु ा मा य केली पाह जे. नुकतेच कले टर यांनी अजून रेड 
झोन ठेव यामुळे नवीन अडचण आ यामुळे सगळ  डे हलपमट बंद झालेली आहे. 

यू लाईन, रेड लाईनचा  आम याकडे आहे. या गो ी तु ह  बघा. बीआरट ची 
जी प े दली, इथे ठराव केला, शासनाने काय पाठवले ते सु ा बघा. बीआरट एसचा 
वषय मंजूर झा यानतंर शहरात कती करणे तुम याकडे आली. मा.आ पा 
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बारणसारखा माणूस या वषयावर बोलतोय. सगळे बोलत आहेत, डे हलपमट होते 
आहे का? आग लावणे सो पे असते. आग वझवायला अ कल लागते. हे असे असे 
करा. आ ह  हणतो, हे मा य आहे, ते मा य आहे. यू लाईन, रेड लाईन, 
बीआरट एसचा , बेकायदेशीर घरांचा  आहे. मु यमं ी, उपमु यमं ी तुम या 
समोर होते. अ ाप या बैठक त िनणय घेतलेला नाह . आम या शहराला हण 
लागले आहे. किमशनर आमचे काह च ऐकत नाह त हे प पणे इथे सु ा बोलतोय. 
आ ह  तु हाला हटले का, जो पेपर सेट करतोय या अिधका-याचे नाव सांगा. 
मा या वॉडातला एक मुलगा वाय.सी.एम. म ये आहे. तो ९वी पर ा पास आहे. 
याला लेखी पर ेत ॅ युएट पोरापे ा ३ माकस जा त आहेत् . आधी या 

आयु ांचा कालखंड होता. कोणाचा चहा पलो नाह . वधी सिमतीत ९ वष होतो. 
सुलभाता ना वचारा. कोण या अिधका-याचा चहा पलो नाह . गैर प तीने पैसा 
घेतला नाह . आमचा मानस मान ठेवणार का नाह . ऑटो ल टरम ये िमट ंग 
ठेवली होती. मा.आबा पाट ल आले होते. तु ह  ोटोकॉल पाळला का. आमचा काह  
स मान आहे का नाह . लेखी पर ेचे माकस वाढवा् यला सांिगतले असते तर मी 
नालायक आहे. १० माकस पैक  कती माकस दले् ् . १० वी पास असेल तर १ माक, 
१२ वी पास असेल तर १ माक, ॅ युएट असेलतर २ माकस,् ाला २ माकस,् 
पंपर  िचंचवडमधला असेल तर २ माकस,् बाहेर ल असेलतर याचे माकस,् हा 
ोटोकॉल ठरवला. तु ह  आयु ांसारखे काम करत नाह  तर कले टरसारखे काम 

करताय. ५ पैक  २/४ लोक बसले पा हजेत. मा या भागातली ३० माणसे इथे 
लावली आहेत. ॅ युएट मुलाला †òड हानटेज दला. याला ६२.५ ट के माकस ्
होते. तो ॅ युएट हणून माकस दले् . माकिशट होती. याला ६२.५ ट के 
असताना सु ा माझी िशफारस होती. टेकाळे साहेब, डॉ. गायकवाड असतील, यांना 
आ ह  काय मदत केली नाह ? यांनी िभत याला ाला २ माकस देऊन टाकले् . 
संत तुकाराम नगर या पोराला १ माक दला. तो वायसीएमम ये ६ वषापासून काम 
करतोय. उ ा डॉ.जगदाळे या घर  मी सु ा जाईल, असा अिधकार  काम करतो. 
दोघांना ६२.५ ट के असताना सु ा कमीत कमी आ ह  िशफारस केली हणून 
याला न घेता जु नर या मुलाला घेतले. मा या वॉडातला मुलगा हणतो, मा या 

३ माकासाठ  आपले अिधकार  पैसे घेत नाह त मी पण पैसे मोजले असते. ह  काम 
करायची प त न हे. या या एका सहका-याने एक दवसांत कॉप रेटरचे नाव 
जोडून आणले, डसीजन दला, पैसे भरले यावर तुमचा रमाक काय, आ याची 
बाब आहे. एक त पैसे खा ले. रे हे यूवा यांनी ६/६ म हने पॅनलसारखे काम केले 
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पाह जे. आमदार ी.ल मण जगताप तुम याकडे आले होते. ते मला हणाले 
आयु  साहेबांकडे जाऊ. मी हणालो मी येणार नाह . तुमचे ऐकून घेतील. 
तुम यात खािसयत आहे. आयु  साहेबांशी कधी बोलायचे झालेतर आ ह  बोलणार, 
ते िलह त बसणार मग हणणार, ठक आहे, बघतो. शासक य दरंगाई होऊ शकत 
नाह  का? एक फाईल ६ ते ७ म हने पॅनल िमट ंगम ये घेतली. ट डआरम ये, 
पॅनलम ये घेतली, या फाईल अजूनह  पॅनलकडून येत नाह त. तु हाला वनंती 
केली होती, ट ड आर या वषयावर बसायचे. तु ह  हणालात, आ ह  आ ण देशमुख 
बसू. देशमुखांना या वषयाचा काह च गंध नाह . यांनी िमनलम ये ॅ ट स 
केली आहे. तु ह  लोकां या ओ.के. फाई स बाजूला ठेवून ते घर  गे यानंतर 
ए सपटस या िनणयासाठ  पी.नारायण यांना पाठवले. यांनी उ र दले, साठे खत 
र ज टड लागत.े याला आपले अ ान हणावे, ान हणावे काय हणावे. 
पॅनल या तुम या लोकां या फाई स अजून आले या नाह त् . यांचा काय दोष? 
तुमची टड आर िमट ंग होते. पठाणता सार या ये  नगरसे वकेने अिधका-यांशी 
चचा क न तुम याशी बोलून पैसे भरले. यांना एक प  दले, तु ह  र हस 
घेतला. हा वचार पैसे घेताना का केला नाह . माझी वतःची फाईल असताना मी 
तुम यावर, ट ड आर किमट वर फौजदार  करायची का? तु हाला नोट स का देऊ 
नय?े ट ड आर किमट ने वचार का केला नाह ? र ता क न घेतला नाह . आमचे 
कोणतेह  काम करायला, बैठक झाली हणून आ ह  तुम याकडे येत नाह . तु हाला 
आमचे ऐकायचे नाह . चुक चे काम करा हणतात. हा अमुक झोन आहे. जमणार 
आहे. ड यू.बी.एम. भ  नका असे सांगा. How to work. किमट ने डिसजन घेतला 
नाह . या किमट त ड ट ट पी होत,े िलगर  † òड हायजर,िसट  इं जिनअर होते. इतके 
सू ,स माननीय असताना अशा कारचा िनणय घेता येत नाह . ठाम रहात नाह त. 
र हस कशी टाकता. एक कडे हायकोट इफे ट वीट  मागते. We are acting as per 

authority directions of Director of Town planning, Maharashtra. िनयम मंजूर 
आहेत. डायरे टर या डायरे शन माणे काम केले. डायरे टर यांनी डायरे श स ्
द या. That is called singant. We are not act as per provisions of D.C. rule.  

You are back foot again. How he can act? आ ह  कसे काम करायचे तु ह  
सांगा. हा िनणय होईल, होणार नाह  ठक आहे. १५ म ह यांपासून फाईल फरतेय, 
what is this. ह  काय प त आहे. उलटसुलट होते. कामाची बंद  नोकरभरतीत अशा 
ओ पिनयनम ये अशा संबंिधत परिमशनम ये अशा न द या फाईल ॅ ट सला 
तु हाला ह  फाईल यायला ७ म हने लागले. टाऊन लॅिनंग या नकाशात न द 
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नाह . रेकॉडवर न द नाह . सवअर गेला, डे युट  गेला. स मा.एम.ट . कांबळे यांना 
दोन म ह यांनंतर फाईल िमळाली. येथे तु ह  पहा. तु ह  सगळे ा ग पाठवले. 
नकाशा  जोडून तुम याकडे पाठवला. मी डायरे टर, डे युट  डायरे टर यांना वनंती 
केली, आपण बघा, तुमचा अहवाल ा. याने पा हले,जागा पा हली. गाव नकाशात 
नाह ,ड .पी.त नाह . आय.आय.एस. नकाशात कुठेतर  दसते आहे. मला सांगा अशा 
कारचे स आहेत् . तुम यासारखे हशार अिधकार  ु असताना असे यावेळ  होत,े 

यावेळ  ल होतो. प लक इंटरे टम ये तुम यासार या अिधका-याला ज ट स 
ावा लागतो. यानंतर तो कायदा होतो,िनयम होतो. येक गो ीला काय ात 

ठेवले, या प तीने चालायला लागलो तर काम करता येणार नाह . नगरसेवक 
वतःसाठ  मागणी करतोय का? समाजा या हतासाठ  करतोय. यातून मालकाचेह  

भले होणार आहे का हे पाह ले पा हज.े चार/पाच तासांपासून ओरडतोय. पु यातले 
बघा, ठा यातले बघा. महापािलकेत पा कग क न काय करणार? वतःचे पैसे 
सोडणार. पा कग उपल ध करणार. You should encourage people for parking. 

तु ह  ऐकून घेताय का? तुम या पाठ शी उभे रहायचे कारण सांगा. ाचा-यांना 
पाठ शी घाला असे हटले आहे का? चुक ची कामे करा असे हटले आहे का? 
सग या िमट ंगला, कामांना समथन केले पा हजे.  तुम या कामा या प तीत बदल 
करा. िश त लावताय, चांगले काम करताय. आ ह  अ ेिशएट केले. िनगे ट ह 
अ ोच बाजूला ठेवला पाह ज.े अिधका-यांना व ासात घेतले पाह जे. मा.आ पा 
बारणे, मा.मंगलाताई, मा.पठाणताई, मा.कैलास कदम, मा.भाऊसाहेब भोईर हे 
मा यवर, इतर सद य आजपयत बोलले आहेत. सुलभाता ना कधी बोलू नका 
हटले आहे का, ीरंग बारणे, िसमाता ना कधी बोलू नका असे आ ह  हटले आहे 

का? समाजासाठ , शहरासाठ  करायचे ते सवानी िमळून करायचे आहे. यानुसार जे 
काय मांडायचे ते ॉपरली पुट अप करा अशी माझी आप य़ाला ठोस वनंती आहे. 
तु हाला कोटाने ६ म हने दले होत.े ते ऑग टम ये संपले. लॅिनंगकडे बघु नका. 
नवीन बांधकामांना मंजूर  देऊ नका असे सांगून झालेतर  इथून पुढ ल काळात 
बेकायदेशीर बांधकामे होऊ ायची नाह त हे सग यांना सांिगतले आहे. नवीन 
बांधकामे झाले या लोकांची घरे उ व त होणार नाह त. ेनेज लाईन, पाणी बंद 
करा हणून मा या भागात २२ लोकांना नोट सा द या आहेत. हाडातले लोक 
३५ वषापासून रहात आहेत. ते टॅ स भरतात. यांनी एखाद  खोली वाढवली आहे. 
तुम या आधी शमा साहेब, बंडसाहेब आयु  होत.े यावेळ  सु ा कोटाचे आदेश 
होते. यांनी केले ते तु ह  क  नका. चांगली कामे करा. इथून पुढे पर पे ट ह 
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कामे करा. Retrospective should not create.  जे होणार आहे ते होईल. सामा य 
नागर क आहेत. ते तळतळाट देणार, तो सवाना लागणार आहे. सव प ांना 
लागणार आहे. तु ह  आ यानंतर िश त लावेपयत अ यादेश देईपयत बोलायचे 
झाले, करायचे झालेतर आधी या आयु ांनी केले का? आ ा वषय आणताय, 
अिधका-यांची चूक नाह  का? नवीन काह  काम होऊ नये, कमिशअल जॉबम ये 
काह  बोललो का, र याबाबत कधी काय बोललो का, आर णाब ल कधी काय 
बोललो का. तु ह  िनयम करता. डसाईड क  शकत नाह . मा या वॉडातले शेख 
यां या िमसेस हाटअटॅकने गे या. यांची प र थती न हती. मुलगा गेला. घराबाहेर 
ला टर केलेले न हते तर लगेच तुम या लोकांनी नोट स दली. टे दला गेला. 
तु ह  काय करणार, ओरडणार आहोत का. मी वतः फोन केला होता. 
नेह नगरम ये अपंग माणूस आहे याचे घर दोन वेळेला पाडले आहे. ददवाने ु
तुमचा, याचा फोन होईपयत सगळे डमॉिलश क न टाकले. आपण याचे नुकसान 
भ न देणार आहात का? नेह नगरम ये अशाच ब ड ंगी उ या आहेत. आ ह  ह  
कामे करत नाह त. कोण या प ाचा आहे ते बघत नाह  हणून लोक आ हाला 
वारंवार िनवडून देतात. ॅ ट कली कमी पडला पण एक माक खरेतर लागू पडला. 
१/२ माकस गेलेतर  याची योगेश बहल यांनी िशफारस केली् . यात काय चूक 
आहे? केलेच पाह जे. मी या भागाचा ितिनधी आहे. याभागातील लोकांचे  
जर मी सोडवले नाह तर मला कोणी िनवडून देणार आहे का? ीन बे टम ये 
परवान या ा, दोन एफ.एस.आय. ा,माझी फाईल अशीच सोडून वनाटडरचे काम 
ा असे इथे बोललो नाह . How we can get together.  We are supporting 

you. आ ह  कधी कं ले ट केली नाह  असे होऊ शकत नाह . ५३चे पद असताना 
अपॉ ट क न अिधकार  आणला आहे. गायकवाड यां याबाबत ेट चचा केली 
होती. भोसले यांना आणताय तर यांना इंटनल चीफ ऑड टरचे पद देता येईल असे 
सांिगतले होते. पाच म ह यांपूव  यांनी सांिगतल.े तसे असेल तर आम या समोर 
वषय ठेवा. तु ह  घेतले नाह , याने ठेवले नाह . तु ह  सद य ताव ठेवा 
हणालात. आ ह  सद य ताव ठेवला. याला मा यता दली. महापािलका सभा 

असताना सु ा डपाटमटला मोशन किमट  यायला ६/७ म हने लागले. 
महापािलका सभे माणेच केले. तु ह  बघा, महापािलका सभे माणे सद य ताव 
करायचा नाह  असे कोण या काय ात हटले आहे. योगेश बहल यांनी मांडले नाह . 
अिधकृत र या मा यता देऊन, सभागृहाने सवानुमते मा यता दली. Why we are 

not implementing that. हा मनु य ३१ मे ला रटायड होणार आहे. हा आदेश 
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तहकूब झाला. तो मोशनिशवाय घर  गेलातर केवळ तुम या दरंगाईमुळे, तुम या 
हलगज पणामुळे. तुम यासमोर लोक का ठेवत नाह त. डॉ.नागकुमार यांनी 
जी.बी. या धत वर हायकोटात केस टाकली होती. यात महासभेने डॉ.अ यर व इतर 
जे कोणी यावेळ  सेवा ये तेत होत,े यांना डावलून डॉ.नागकुमार यांना मा यता 
दली होती. महापािलका सभेने अपॉ टमट दली होती हणून हायकोटाचा िनकाल 
डॉ.नागकुमार यां या बाजूने लागला. याला मंजूर  दली असताना वधी सिमती 
महासभेपे ा मोठ  आहे का? ऑडर क न मोकळे हा. कोण वेट ंग आहेत. झुरे 
साहेबांचा वषय आ ा आला. दसरा अिधकार  असेलतर कोण या यासाठ  थांबले ु
आहेत. चांगला वषय असेल तर, दादांना सांगायच,े मु यमं यांना सांिगतले असेल 
तर १के खाली कसे घेऊन या, आ ह  तुम या लोकांचे ऐकतो, मंजूर करतो. अनेक 
वेळा वरोध होतो. This is not understanding. अंडर टँड ंग ओपन असले पाह जे. 
Not only take, take and not go, it should be come & take. माझी आप याला 
कृपया वनंती आहे. कमान डपाटमटला डायरे श स ा. डपाटमटकडे फाईल 
असलीतर  तुम यापयत यायला इथे ं नींग होणार आहे. यासाठ  नींग 
किमट  सवअर, जे.ई., ए झ युट ह इं जिनअर, डे युट  इं जिनअर सग यांनी 
मेहनत के यानंतर डे युट  लेवलचा अिधकार , जे.ई. लेवलचा अिधकार  कंवा 
ए झ युट ह लेवलचा अिधकार  ए झािमन करणार. म हना घेणार. तुम याकडे 
जाणार. याला कटआऊट डेट केली. सगळे झाले नाह . १५ दवसांत यायला 
पाह जे, १५ दवसांत ओ पिनयन पाह जे. या लोकांना काम करायचे, अशाच 
लोकांनी काम यावे. याला अपॉ ट करायचे, याला करा. याला ए सपट 
समजतो, या लोकांनी तु हालासु ा चुक चे ओ पिनयन दलेले आहे. २ म ये 
ए सपट ओ पिनयन घेतले आहे.  रेट यो य होता, यात ओ पिनयन आलेले होते. 
सभागृहात, महापािलकेत you just act. या गो ी लअर अस या पाह जेत. कती 
वेळा सांगायच.े एव या िमट ंगा घेता. ब ड ंग परिमशनचे अिधकार , भदाणे मॅडम 

she is brilliant lady, यांना या. िसट  इं जिनअर यांना या. तुमची पॉिलसी 
कोण या प तीने चालवायची आहे. पंपळे गुरवचे प  ितथे काह तर  िलहन दलेतर  ू
चालेल. वंदे मातरम, जय बजरंग या संघटना इथे एकमेकांचे कपडे काढायला इतके 
लोक बसले आहेत. काह  लोकांना कामच नसत.े सकाळ  झोला घेऊन िनघतात. 
कोण काय करतो ते काढायच.े कुठेतर  टाटा, बला झाले आहेत. त डावर 
पॉ झट ह, से सबल बोलतात. तु ह  अशा लोकांना ओळखायला िशकावे. 
तुम याब ल वैय क त ार नाह . तुमची काम करायची प त बदलावी. आमची 
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वनंती ऐकाल असे मला वाटत.े टडरची जी प त आहे. ८० ट के जागा असली 
पाह जे. ितथपयत ठक आहे. १०० ट के जागेसाठ  टडर तु ह  केले. It will be 

difficult. That is always negotiable. रेड  रेकनर माणे पैसे पाह जेत. ट ड आर नको 
असे शेतकर  हणू शकतो. जिमनीची हॅ यू ठरवावी लागेल. थायी सिमतीकडे 
जावे लागेल. या माणे नुकसान होणार नाह  असे करावे लागेल.  शेतक-याने १०० 
ट के डमांड केलेतर तसे होणार नाह . इथून पुढे ट ड आर िमट ंग दर म ह याला 
घेऊ नका. दोन म ह यांना तर  या हणून वनंती केली होती. ट ड आर,ट ड आर 
काय आहे हे एकदा किमट ला, प कार मंडळ ंना पण समजून सांगा. तु ह  पैसे ा, 
आ ह  कुठे नको हटले आहे. शहराचा वकास फा ट करायचा असेल तर 
ए सपेड एट करायचे असेलतर सवाना व ासात घेऊन करावे लागणार आहे. केवळ 
ब डर लॉबीला फेवर करा, रा वाद ला फेवर करा असे हणणार नाह . सग यांनी 
िमळून केलेतर we can work together. पसनल इंटरे ट नाह . शमा साहेबांचे 
आ ह  आजसु ा कौतुक करतो. आ ह  डायरे ट सांिगतले होत,े हे काम असे 
झालेतर महापािलकेचा इतका फायदा होणार आहे. यात अमुक अमुक पैसे िमळणार 
आहेत. मला यांनी उ र काय ाव.े यांनी मला प  सांिगतले, योगेश मी मा या 
आई-वड लांचा एकच मुलगा आहे. मी माझे कुटंब वेल सेू ट ड आहोत. मी मा या 
पगारात खूप समाधानी आहे. मला अिमष दलेतर  मी घेणार नाह , अशा च मा 
घालून ते वागले. येक फाईलम ये याच च याने वागले. माझी िनतीम ा 
बघतच नाह . काय ा या चाकोर त बसून मदत करता येईल तेवढ च करायची आहे. 
यांचे कौतुक करतो. उ ा तुमचे कौतुक हावे अशा प तीने आ हाला तुम याकडून 

अपे ा आहे. तु ह  वतःचे िनयम असणारे आहात. जर या ठकाणी याच प तीने 
प ा या अनुषंगाने चूक केलेली असेल तर रा य शासनाला िनणय घे यात दरंगाई 
होते. तुमची पण अडचण होते आहे. या नोट सा द या आहेत यांचे हणणे 
ऐकून घेऊन येकाचे हणणे ऐका. यात त य काय आहे ते बघून या. अिधका-
यांनी नोट स कधी दली. काम के हा सु  झाले. याची अिधका-यांना ो हजन 
करायला सांगा. तेवढे फोटो ाफ बघा. समोर याचे हणणे सु ा बघा. याबाबत 
कं ोल आणला तर  शहरात बेकायदेशीर बांधकामे होऊ ा. तुमचे सगळे बरोबर 
आहे. मागील किमशनरां या वेळ  द.३१/३/१२ ह  तार ख मानावी लागते आहे. 
रा यपालांचा अ यादेश आहे. हा जी.आर. मधून आलेला आदेश आहे. तु ह  
आलात, या तारखेपयत कोण क  शकते हा तुमचा आमचा संक प समजून आ ह  
२०१२ पयत या लोकांना संजीवनी देणार. या २/३ म ह यांत काय ा माणे देता 
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येणार नाह . मुळात अंडर टँड ंगम ये फेवर देऊन लोकांना मदत क  नका. 
भाडेक , कायकता यांना ास देऊ नका. एवढ  वनंती आहे. रा य शासनाला पु हा 
अिधकारांत िनणय घेताना रा याचा वचार क न िनणय यावा लागणार आहे. 
शासनाला ास होतो आहे. यातून माग काढावा लागणार आहे. समंजसपणे िनणय 
यावा लागणार आहे. प ने यांना व महापौरांना मनापासून शुभे छा देतो. 

पेपरम ये काय, कधी छापतात, कसे कळते. मी शहर अ य  कंवा कोणी 
स मा.नगरसेवकांने यांची बदली करा, असे कधी हटलेले नाह . उलट दादांनी 
यांना चांगले काम करतात हणून इथे आणले आहे.  

 

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, आज खरेतर सभागृहात कोणा याह  मनात 
बोलावे असे न हते. परंतू मनात राह नये हणून सभागृहाला चचसाठ  वषय ू
आणला. ध चा मा झालातर काय होते हे पाह ले आहे हणून प ह यांदा सग यांनी 
मनापासून मनातून चचा केलेली आहे. कोणीतर  उठवले, आ ह  मुंबईला गेलो. 
आदरणीय पवार साहेब, मु यमं ी व दादांना समजावले. यां यासमोर सांगून चांगला 
माग काढू. माग सुकर करावा या ीकोणातून वषय िनघाला होता. काह  लोकांना 
याचा वेगळा अथ काढला. आ ह  काह तर  करा हटले. जाह र र या सग यांना 
सांिगतले होते. आ ह  सु ा इतक  वष राजकारणात काम करतो. तीन वष 
झा यािशवाय बदली होत नाह . आहे यां याकडून काम क न यायची सवय 
पाह जे. शहरातील रथाची दोन चाके बरोबर चालली होती. शासन व नगरसेवक हे 
बरोबर चालले होते. मघाशी तु हाला हटले, दर िमट ंगला काह  ना काह तर  गो  
घडते. एवढ  िनिमती होत.े ग धळात कोण कोणाला ओरडतो. सकाळपासून सग या 
नगरसेवकांना कळाले, चारह  भागांत िनवासी लोकांवर फौजदार  गु हा दाखल 
करणार आहेत. हे समज यानंतर नगरसेवकांची मानिसक थती खराब होणार 
नाह तर काय होणार? सगळे नगरसेवक भयभीत झालेले आहेत. यात नगरसेवकांची 
काय चूक आहे. नवीन नगरसेवक प ह यांदा िनवडून आलेले आहेत. यांची तर 
अ जबात चूक नाह . प ह यांदा िनवडून आलेले सगळेच नगरसेवक मंुबईला 
दादांबरोबर िमट ंगला दोन वेळा होत.े पदािधका-यांची चूक नाह . प हली लींथ 
पडली, बांधकामे झाले यावेळ  अिधका-यांना का टोकले नाह . ािधकरणातील 
वेदपाठक नावाचा माणूस बांधकामात लींथ पडली क  पैस यायचा. याचा हा 
सगळा प रणाम आहे. आज सग या कामगार लोकांची बांधकामे पाडली आहेत. 
अिधका-यांची चूक का नाकारता? प हले शासन गु हेगार आहे. सभागृहाला सांगू 
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इ छत,े रा वाद ची स ा असलीतर  चांगले काम कर याचा ठसा दाखवताना 
यावेळ  कामे करत असतो, आ ह  सु ा अ जबात नागर कांना सपोट          

करत नाह  क , तु ह  चुक ची कामे करा, अनिधकृत काम करा. जथे चुक चे काम 
चालत असेल तर मी वतः सांगत.े जाह रपणे र यावर आंबेडकर पुत यासमोर 
बोलले होत.े य पणे कतीतर  वेळा तु हाला सांगत असते. सगळे जे.ई. सग या 
नगरसेवकांकडे गेले तर  सग या नगरसेवकांनी ठरवले आहे क , कोणी कोणाची 
िशफारस करायची नाह . येक जण समजून आहे, इतक  वष काम केलेली मंडळ  
जाणारच. तुम याकडे यावेळ  िमट ंग झाली, तुमचे काम तु ह च केले पाह जे. 
आमचे काम आ ह च केले पाह जे. जे लोक चुकलेले आहेत, यांना पाठ शी 
घालायला पाह जे. एक वीट दहा पयाला येत.े िसमट, वाळू, लेबर चाजस आले. 
अशा प तीने एखादा माणूस घर बांधतो. अ रशः ते पडताना याला कती वाईट 
वाटते. नागर कांम येह  राजकारण केले जाते आहे. वरोधक असतो तो सांगतो, 
अशा प तीची भूिमका चालली आहे. कुठेतर  एकमेकांना समजून घे याची वेळ 
आलेली आहे. तु ह  इतके हशार आु हात. कामकाजाची प त आहे. आजपयत पंपर  
िचंचवड शहरात कधी झालेले होते. अिधका-यांनी किमशनरांना रोखले होते. 
किमशनरांना सु ा नगरसेवकांनी कधी रोखले नाह . या गो ीचा कुठेतर  ऊहापोह 
हायला पाह जे. हणून चचा केलेली आहे. आज ांजली वाहन सभा तहकूब ू
करणार आहोत. या घटनेचा राग आहे. पा क तानम ये िनधन पावले या 
सरब जतिसंग या भारतीय त णाचे यकृत, कडनी व प ाशय हे अवयव काढ यात 
आले. या गो ीचा, घटनेचा िनषेध हणून ह  सभा तहकूब करायची का, महापौरांना 
टागट करायचे काह  कारण आहे का. देशाला या त णाचा अिभमान आहे. 
मा.उ हास शे ट  यांनी जी उपसूचना मांडली आहे याला अनुमोदन देत.े 
सरब जतिसंग या त णास ांजली वाहन ह  सभा दू .९/५/२०१३ रोजी दपार  ु
१.०० वा. पयत तहकूब कर यात यावी. 
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.मंगलाताई कदम यांनी मांडले या 
सूचनेला अनमुोदन आहे.  
 

मा. ीकर परदेशी (मा.महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव उप थत 
स मा. नगरसेवक व नगरसे वका, जेवढे सद य बोलले याबाबत मला माझी बाजू 
मांडायची संधी दे यात यावी अशी वनंती करतो.  
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मा.महापौर – ह  सभा द.९/५/२०१३ रोजी दपार  ु १.०० वा. पयत तहकूब कर यात 
येत आहे.  
 
 

(मो हनीताई वलास लांडे) 
  महापौर 

                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  – ४११ ०१८              
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक - १६ 

( दनांक २०/४/२०१३ व द.४/५/२०१३ ची तहकूब सभा) 
सभावृ ांत 

दनांक - ०९/०५/२०१३      वेळ - दपार  ु १.०० वाजता  

     

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे दनांक ४ ए ल २०१३ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा बुधवार दनांक ०९/०५/२०१३ रोजी दपार  ु १.०० 
वा.महानगरपािलकेची शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होत.े  
   

  १. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

        २. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

      ३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

  ५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

    ६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

  ७. मा.सौ. वाती मोद सान े

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

  १०.मा.जाधव साधना रामदास 

  ११.मा.जाधव राहलु  गुलाब 

१२.मा.आ हाट मंदा उ म 

१३.मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१४.  मा.काळजे िनतीन ताप 

१५.मा.जगद श शेटट  

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७.मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८. मा.उ हास शे ट  
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१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२०. मा.पवार संगीता शाम 

२१. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३०. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३१. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२. मा.नेटके सुमन राज  

३३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४. मा.भ डवे संिगता राज  

३५. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३७. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८. मा.शमीम पठाण 

३९. मा.†ò›.संद प गुलाब िचंचवडे 

४०. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४१. मा.अपणा िनलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४४. मा.पवार मिनषा काळूराम 

४५.  मा. साद शेटट  

४६.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४७. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४८. मा.सौ साळंुके स वता सुरेश 
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४९  मा.शेख अ लम शैकत 

५०. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५१.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२. मा.सौ.गवळ  सुिनता(माई) पांडूरंग 

५३. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५४. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५६. मा.जािलंदर (बापू) िशंदे 

५७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५८. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५९. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

६०.  मा.सावळे िसमा र वं  

६१.  मा.भोसले राहल हनुमंतरावु  

६२.  मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६३.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६४.  मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६५. मा.कदम सदगु  महोदव 

६६.  मा.कैलास महादेव कदम 

६७. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

६८.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

६९.  मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७०. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

७१.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७२. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७३. मा.काळे वमल रमेश 

७४. मा.पाडाळे िनता वलास 

७५. मा. वनोद जयवंत नढे 

७६. मा.तापक र अिनता म छं  

७७. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७८. मा. वमलताई सुरेश जगताप 
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७९. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८०.  मा.बारणे िनलेश हरामण 

८१.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८२.  मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

८३.  मा.बारणे माया संतोष 

८४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८५. मा.कलाटे वाती मयुर  

८६.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८७. मा.च धे आरती सुरेश 

८८.  मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

८९.  मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

९०.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९१.  मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९२.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९३.  मा.जगताप राज  गणपत  

९४.  मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९५. मा.जगताप नवनाथ द  ू

९६.  मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९७. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 

९८.  मा. शांत िशतोळे 

९९.  मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

१००. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०१. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०२. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०३. मा.संजय केशवराव काटे 

१०४. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०५. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०६. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

    

यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा.झुरे-सहआयु ,मा.मंुढे, मा.कुलकण , 
मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु –सहा.आयु ,मा.घाडग-ेमु यलेखाप र क,मा.गावडे-नगरसिचव, 
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मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.तुपे, 
मा.काची-सहशहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.डॉ.गायकवाड- .आरो य 
वै .अिधकार ,मा.डॉ.पवन साळवे-अित.आरो य वै .अिधकार   मा.भदाणे-उपसंचालक 
(नगररचना),मा.दधेकरु ,मा.िनकम, मा.सवणे, मा.शरद जाधव,मा.तांबे, मा.साळवी, 
मा.कुलकण , मा.लडकत, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशेटट , मा.खाबडे, मा.स यद-
काय.अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा य.), मा.साळंुके-मु य उ ान 
अिध क,मा.च हाण-आरो य कायकार  अिधकार , मा.पोमण-संगणक अिधकार , 
मा.पवार- .कायदा स लागार,मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

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

मा.तानाजी खाडे - मा महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब माझे भागातील ये  
नागर क सुिनता मनसुख फरो दया यांचे आज रा ी/पहाटे दखद िनधन झाले ु
यामुळे माझी सभागृहाला वनंती आहे क , यांना दांजली दे यात यावी. 

 

मा.उ हास शेटट  -  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कमचार  गणेश हगवणे यांचे 
डेपोम येच दखद िनधन झाले यांना सु दा दांजली ु दे यात यावी.  

 

मा.द ा सान े- मा.महापौर साहेब सुचनेला अनुमोदन आहे.  

 

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

           (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू ) 
------- 
िनयु या 

वषय मांक १) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३० 
अ वये व पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या 
सिम यां या सभा इ. चे संचालन कर या वषयीचे जादा 
िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदश के या माणे खालील ४ 
(चार) वशेष सिम या नेमणे :- 
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(१)  वधी सिमती - 
( टप- वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.) 

(२) म हला व बालक याण सिमती – 

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

    (३) शहर सुधारणा सिमती 
( टप-शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.) 
     (४) डा सिमती 
( टप- डा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.) 
 
मा.नगरसिचव - वषय मांक १ - मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे कलम ३० अ वये व पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या 
सिम यां या सभा इ. संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ 
म ये िनदश के या माणे ४ (चार) वशेष सिम या नेमणे. वशेष सिम यां या 
मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये मंुबई 
ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३१ अ म ये तरतूद 

के या माणे माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या आहेत. 
(१) वधी सिमती – वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या 

आहेत.  

वधी सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत 
रा वाद  काँ ेस आघाड -८३, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत 
(अप ) आघाड -२२,िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाड )-१५, महारा  
नविनमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३ या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे 
तौलिनक सं याबळा माणे यां यावतीने वधी सिमतीवर नामिनदिशत करावया या 
सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाड -०६,भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  
काँ ेस णत (अप ) आघाड -२, िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाड ) – 
१, या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण 
महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न यांनी महानगरपािलकेतील यां या प ा या/गटा या 
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तौलानीक सं याबळा या माणात यां यामाफत वधी सिमतीवर पािलका 
सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  
पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त 
याची उप थतांना खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर 
सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत ी.बोदडे यांचेमाफत 
सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे 
प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.मोटे करण बाळासाहेब,२) 
मा.काळभोर वैशाली जािलंदर, ३) मा.जाधव साधना रामदास,४) मा. शांत िशतोळे, 
५) मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव,६) मा.काळजे िनतीन ताप, ७) मा.जवळकर 
वैशाली राहलू , ८) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव, ९) मा.बारणे िनलेश हरामण या 
पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वधी सिमतीवर सद य 
हणून नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर 

यांजकडुन जाह र कर यात आले. 
 
मा.नगरसिचव – (२) म हला व बालक याण सिमती – 

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

 
[म हला व बालक याण सिमतीवर २ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी 
महानगरपािलकेत रा वाद  काँ ेस आघाड -८३, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  
काँ ेस णत (अप ) आघाड -२२,िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाड )-
१५, महारा  नविनमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३ या माणे असणारे 
प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळा माणे यां यावतीने म हला व बालक याण 
सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाड -
०६,भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ से णत (अप ) आघाड -२, िशवसेना 
व आर.पी.आय. महायुती (आघाड ) – १, या माणात अस याचे महानगरपािलकेने 
वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/ 
प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न यांनी महानगरपािलकेतील 
यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात यां यामाफत म हला 



53 

व बालक याण सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  
मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच 
अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची उप थतांना खा ी कर यासाठ  बंद 
लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते 
मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन येक लखोटा उघड यानंतर 
यातील नावे सभेत उप थत ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात 

आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली 
होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.तापक र अिनता म छं  व २) मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण 
सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे 
मा.महापौर यांजकडुन जाह र कर यात आले.]  
 
मा.नगरसिचव – (३) शहर सुधारणा सिमती – 

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

[शहर सुधारणा सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी 
महानगरपािलकेत रा वाद  काँ ेस आघाड -८३, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  
काँ ेस णत (अप ) आघाड -२२,िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाड )-
१५, महारा  नविनमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३ या माणे असणारे 
प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळा माणे यां यावतीने शहर सुधारणा सिमतीवर 
नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाड -०६, भारतीय 
रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाड -२, िशवसेना व 
आर.पी.आय. महायुती (आघाड ) – १, या माणात अस याचे महानगरपािलकेने 
वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/ 
प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न यांनी महानगरपािलकेतील 
यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात यां यामाफत शहर 

सुधारणा सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर 
यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते 
पुव  उघडलेले नाह त याची उप थतांना खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे 
दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने 
सवा या समोर उघडुन येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत 
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ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात 
आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ पे 
नस याने या माणे प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.सुपे आशा 
र वं , २) मा.सुयवंशी आशा ाने र, ३) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश, ४) 
मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू, ५) मा.तानाजी व ठल खाडे, ६) 
मा.ननवरे जत  बाबा, ७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल), ८) मा.जय ी वसंत 
गावडे, ९) मा.चा िशला भाकर कुटे  या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना ारे 
िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडुन जाह र कर यात आले.] 
 
मा.नगरसिचव – (४) डा सिमती – 

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

[ डा सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत 
रा वाद  काँ ेस आघाड -८३, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत 
(अप ) आघाड -२२,िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाड )-१५, महारा  
नविनमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३ या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे 
तौलिनक सं याबळा माणे यां यावतीने डा सिमतीवर नामिनदिशत करावया या 
सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाड -०६, भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  
काँ ेस णत (अप ) आघाड -२, िशवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाड ) – 
१, या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण 
महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न यांनी प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात 
यां यामाफत शहर सुधारणा सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने 

िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे 
मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची उप थतांना खा ी 
कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर 
ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन येक लखोटा 
उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये वाचून 
दाख व यात आ यानतंर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून 
ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ां या/गटां या 
सं याबळा या माणात १) मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन, २) मा.वसंत (नाना) 
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आनंदराव ल ढे, ३) मा.बोकड रामदास गेणभाऊ, ४) मा.उ हास शे ट , ५) मा.वाघेरे 
भाकर नामदेव, ६) मा.भारती फरांदे, ७) मा. साद शे ट , ८) मा.काळे वमल 

रमेश, ९) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या डा सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या 
कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडुन जाह र कर यात आल.े] 

 
ठराव मांक - २६२        वषय मांक -  १  

दनांक - ९/५/२०१३                     वभाग - नगरसिचव 
 
 मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३० अ वये व 

पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ. चे संचालन 
कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम . ६७ म ये िनदश के या माणे १) 
मा. वधी सिमती, २) मा.म हला व बालक याण सिमती, ३) मा.शहर सुधारणा 
सिमती, ४) मा. डा सिमती या ४ (चार) वशेष सिम या नेम यात आ या 
अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच 

१) मा. वधी सिमती – वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ 
चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून 
नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  प ांच/ेन दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळा या माणात १) मा.मोटे करण बाळासाहेब,२) मा.काळभोर वैशाली 
जािलंदर, ३) मा.जाधव साधना रामदास,४) मा. शांत िशतोळे, ५) मा.िशतोळे 
शैलजा बाबुराव,६) मा.काळजे िनतीन ताप, ७) मा.जवळकर वैशाली राहलू , ८) 
मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव, ९) मा.बारणे िनलेश हरामण या पािलका 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वधी सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. 
तसेच –  
 

२) मा.म हला व बालक याण सिमती - अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ 
मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये मंुबई 
ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३१अ म ये तरतुद 
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के या माणे  माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवुन 
आ ण सभागृह नेता / वरोधी प नेता / प नेता / गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.तापक र अिनता म छं  व २) मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

या पािलका  सद यां या व (ब) म हला व बाल क याण सिमतीवर ७ मा.म हला 
सद यां या िनयु या सन सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये 
मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३१अ म ये तरतुद 
के या माणे  माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवुन 
आ ण सभागृह नेता / वरोधी प नेता / प नेता / गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.ल ढे शुभांगी संतोष, २) मा.पालांडे सुजाता सुिनल ३) मा.नेटके 

सुमन राज , ४) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास, ५) मा.थोरात विनता एकनाथ,    
६) मा.भालेराव ितभा ाने र, ७) मा. वमलताई सुरेश जगताप या पािलका 
म हला सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बाल क याण 
सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे 
जाह र करणेत येत आहे. तसेच – 
 

३) मा.शहर सुधारणा सिमती – शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या 
िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये मंुबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे 
माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  

प ांचे/न दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.सुपे आशा 
र वं , २) मा.सुयवंशी आशा ाने र, ३) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश,          
४) मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू, ५) मा.तानाजी व ठल खाडे, 
६) मा.ननवरे जत  बाबा, ७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल), ८) मा.जय ी वसंत 
गावडे, ९) मा.चा िशला भाकर कुटे या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना ारे 
िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच –  
 

४) मा. डा सिमती – मा. डा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ 
चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून 
नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  प ांच/ेन दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सभागृह नेता / वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळा या माणात १) मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन, २) मा.वसंत (नाना) 
आनंदराव ल ढे, ३) मा.बोकड रामदास गेणभाऊ, ४) मा.उ हास शे ट , ५) मा.वाघेरे 
भाकर नामदेव, ६) मा.भारती फरांदे, ७) मा. साद शे ट , ८) मा.काळे वमल 

रमेश, ९) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या डा सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या 
कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. 

महापौर 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
  पंपर  – ४११ ०१८. 

--------------- 
(अ) मा.महापािलका सभा .११ द.२०/१२/२०१२, द.१९/१/२०१३,  

द.२२/१/२०१३, द.११/२/२०१३ व द.१२/०२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
   

(ब) मा.महापािलका सभा .१२ द.१९/१/२०१३, द.२२/१/२०१३ व 
द.११/२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले.    

 

(क) मा.महापािलका सभा .१३ द.२०/२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.    
 

(ड) मा.महापािलका सभा .१५ द.२०/३/२०१३, द.२२/३/२०१३ (दपार  ु १.०० 
व १.२०) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.    

--------------- 
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ो रे 
(मंुबई ांितक म.न.पा. अिधिनयम १९४९ चे कलम ४४ अ वय)े 

 

मा.महापौर -  ो रासाठ  अधा तास वेळ देणेत येत आहे. 
 

मा.आर.एस.कुमार - िम टंगचे पुण रेकॉ डंग होणार आहे का? येक ाचे उ र 
बरोबर दलेले नाह . ाम ये जी माह ती वचारली या माणे उ र दलेले नाह . 
बीआरट ब ल जे उ र दलेले आहे, याम ये अनेक ठकाणी ोजे टचे काम चालू 
आहे. कामे वेळेवर झालेली नाह त. टडरम ये दले या काळात काम झालेले नाह . 
मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. मुदतवाढ देताना नगरसेवकांना कधी मा हत पडत 
नाह  ३ वषात काम पूण झाले नाह . मुदतवाढ कोण देतो. अिधकार  देतात. ते 
हणतात आमचा राईट आहे. सद यांना कसे मा हती पडणार मुदतवाढ का दली, 

कसे मा हत पडणार. यात ए सलेशन आहे, िसमट ाईज वाढवून देतात. मुदतवाढ 
दली गेलीतर  िसमटचे रेट काय वाढलेतर  मुदतवाढ दली गेली नाह  पाह जे. 
ठरा वक मुदतीत कॉ ॅ टर काम करत नसेल तर मुदत वाढ देताना लअर झाले 
पाह जे. मुदतवाढ देताना सभागृहाला सु दा याची मा हती िमळाली पा हजे हे माझे 
हणणे आहे. Hundreds of crores of rupees are involved. िस ट म वकआऊट करा. 

वेबसाईटवर ा, आ हाला मा हती पडले पाह जे. असे करायला पाह जे. 
जेएनएनयूआरएम या ोजे टम ये जो काह  ोजे ट सबिमट केला. या या 
अनुषंगाने आपले ५०%, टेट ग हनमटचे २०%. सग यांना वाढवून देतोय. यात 
टेट व स ल ग हनमट काह  देत नाह . गे या बजेटम ये महापािलकेचे ३०% 

कॉन युशन असताना येक ोजे टम ये ए सपांशन हणून ाईज वाढवून 
दलेली आहे. हणून शहरात अनेक ोजे टम ये ३०% िनधी ५० ते ६०% पयत 
दलेला आहे. यामुळे मुदतवाढ ायला नाह  पाह जे. हे लअर केले पाह जे. 
मंुबई-पुणे र ता, िचंचवड म ये ३६ कोट  ६० लाखा या मूळ िन वदेत सुधार त खच 
एकूण ७० कोट ंपयत झालेला आहे. हे काह  समजून आ ह  टडर काढत नाह . 
टडर या मूळ रकमेपे ा डबल र कम गेलेली आहे. ३६ कोट ं या टडरची र कम ७० 
कोट ंवर गेली. हे करायचा राईट तु हाला कोणी दला? ३६ कोट ंचे समजू शकतो 
२/३ कोट  वाढवले तर ठक आहे. ोजे टला इतका जा त खच                  
कसा काय देऊ शकतो?  सगळे टडर मागवले पाह जेत. या टडरची वाढ व र कम 
बिघतली तर यांनी उपसूचना दली यांना सु ा हे मा हती नाह . याने २० 
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लाखाची उपसूचना दली, याला वचारले. याखाली ३१ कोट , १५ कोट ंची वाढ व 
उपसूचना दली होती. हे उपसूचने या िशटम ये कसे काय आल?े ते वतः हणाले 
मला माह त नाह . २० लाखांची उपसूचना दली होती. याचा अथ २० लाखांची 
उपसूचना िमट ंगम ये मंजूर झा यानंतर कॉ यूटर ंटम ये वाढ व टाकून दसरा ु
ठराव टाईप झालेला आहे. २/४ माणसांनी संगनमत क न ५० कोट ंची वाढ व 
उपसूचना दली. अशा कारे ३६ कोट ंची टडरची र कम ७० कोट ंवर गेलेली आहे. 
यावर तु ह  हणणार, हा वषय मा याकाळात झालेला नाह . आज जी.बी.त जे 
वषय आहेत, ितथे तु ह  किमशनर हणून आहात. असे सांगू नका मा या 
काळातला वषय नाह . तु ह  इन ह ट गेट करा. तु ह  एकवेळ टाईप केले असले 
तर  लॅनची मोजणी केलेली नाह  अशा प तीने कामे केलेली आहेत. उ र 
द यानंतर मा हती पडते, ३६ कोट ंचे ७० कोट  केले यावेळ  कोण होते, याकडे 
ल  ा. तु ह  कोणते टेटमट दले आहे. बीआरट  रोडचे १४ १/२ कोट ंचे टडर 
दले. याचा ड एसआर तीन वष एकसारखा ३०% कमी होता. पूण १० कोट  
असायला पाह जे होत.े येक कलोमीटरला ४ १/२ कोट  पये या माणे ८-९-१० 
म ये टडर आले होत.े हणजे बीआरट या सव टडरम ये रंग झालेली आहे. 
आजवाणी इ ा चर यांना या काळात टडर गेले होत.े ाईज कमी झालेली 
नाह . पेसीफ केशनम ये फरक नाह . हेच आजवाणी इ ा चर आता १४ १/२ 
कोट  करतात. मटे रअल कॉ टम ये कमी पडतो का? २० ते ३० ट के मटे रअल 
ाय हेटकडून घेतो. बीआरट  ोजे टम ये खूप ाचार झालेला आहे. यात 

क स टंटपासून सव जबाबदार आहेत. कती क स टंट अपॉ ट करणार? आपले 
ए झ युट ह इं जिनअर आहेत, डे युट  इं जिनअर आहेत. ३०/३० वषाचा कामाचा 
अनुभव आहे. ते कोटेशन सु ा तयार क  शकत नाह त. पेिस फकेशन तयार क  
शकत नाह त. करोडो पये देऊन क स टंट रे डमेड पु तक पाठवतात. काय 
मटे रअल वापरायचे हे प लश क न ते पु तक पाठवतात. आपले इं जिनअर काय 
काम करतात. वािलट  तपास यासाठ  एच.जी.एस.चे ए झ युशन करतात. ३ 
इं जिनअर असूनह  क स टंट कशाला पाह जे. एक जमनीचा क स टंट अपॉ ट 
केला होता. क स टंट काय करतो? तो कधीह  यो य रेट देणार नाह . ॉफ ट शू य 
ट के होतो. ोजे टमधून ॉफ ट कसा िमळवायचा, यात जा तीत जा त खच 
कसा दाखवायचा हाच य  येक माणूस करत असतो. ॉफ ट ायिसंग याचे 
उदाहरण देतो. मॅकडोन ड या दोन र यांचे काम करत असताना २ फूट गॅप 
वाढली. लोकांनी काय केले. २ फूट हाईटपयत डांबर करण केले. ते करायची गरज 
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होती का? या ोजे टम ये वतः या ॉफ टसाठ  ोजे टचे काम जा त करणार, 
हेच सव ोजे टम ये क स टंट लोकांनी केलेले आहे, असा माझा दावा आहे. ब ब 
मा न काय होणार? पेपरम ये छापून ये यासाठ  करत नाह . आ हाला लोकांनी इथे 
िनवडून पाठवले आहे. I have to point out working corruption in the working 

there.  तुम यासमोर वषय मांडला आहे. एकाच पाट ला आ ा २० क.मी. साठ  
१४ १/२ कोट  दलेले आहेत. पाट ला जा त पैसे दलेले आहेत. कोणी सांिगतले, 
आ ा यां याकडे काम नाह  हणून ३० ट के काम केले. This is a very serious 

matter हणून सु वातीला तु ह  †ò शन घेणार नसाल तर मा.मु यमं यांकडे प  
पाठवणार, मा.उपमु यमं यांना आम या वतीने प  पाठवून यात ३२ कोट ंचा 

ाचार झाला हणून एन वायर  चालू करणार. अनेक ोजे टम ये कोणता 
रमाक िल हला, सांिगतले काम पूण झाले नाह . पी.बी. इ ा टर िलिमटेड 
यांना वचारायला पाह जे. यात ५०% काम पूण असेलतर काय काम, कोणते काम 
झालेले आहे याला सांगावे लागेल. डलरला ६० कोट  पेमे ट केले. पाक टासाठ  
टडर ओपन करतो का. टडर कोणी काढले, आम यासमोर डॉकेट ठेवताना असे 
ठेवता का. जागा ता यात नाह . कुठलेह  हणावे केलेले आहे का?  कुठलेह  नाह . 
लॅ ड †ò व झशन पड ंग आहे. जी.बी.त केलेले नाह . जागा ता यात नाह  मग टडर 
काढन पाट ला ए पा शन देणे यो य आहे काू ? कोणी ६० कोट  दले. जिमनीचे 
ायचे मा हत आहे. ५०% काम झाले. बाक  कामाला काय करणार? वाढवून देणार 

का? शंका-कुशंका वाढतात. यात आ हाला कॉ फर स िमट ंग यायला पाह जे. 
अिधकार  व नगरसेवक ह  गाड ची दोन चाके आहेत. अिधका-याला पॉवस द या 
अस यातर  आ ह  सु ा िनवडून आलो आहोत. अनेक अिधकार  समजतात, मी 
सं थािनक आहे. सव महापािलका माझी आहे. पुणे महापािलकेत ट ड आर 
सबकिमट त वषय मा यतेला जातात. यांची कामे चालतात, ितथे फ  ऑफ सर 
किमट त आहेत. आमचे प नेत,ेमहापौर आमचे,प ा य , वरोधी प ा य  कोणी 
का घेत नाह त? या ट ड आर किमट म ये एच.ओ.ड . यांना सांिगतले, आ हाला           
तर  दाखवा. तुमचा राईट नाह , आमचा राईट आहे. किमशनरांचा राईट आहे. 
यां याकडे ३ अमडमट हो या. सबकिमट त आलेले नाह , िनयम ए सपा ड केलेला 

नाह . पुणे महापािलकेत शहर सुधारणा किमट त अ ू हलसाठ  ठेवतात, इथे ठेवत 
नाह . अिधकार  समजतात आ ह  सं थािनक आहोत. ५०% कामे पूण झालेली 
आहेत. बाक  यापुढे ए सपा शन देणार नाह . ए टमेट सील करताना कॉ ट वाढते 
हणून पैसे देणार नाह . महापािलकेत अकाऊंटॅ बिलट  नावाची काह  गो  नाह . 
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मोठमो या ोजे टसला मुदतवाढ देताय, यावेळ  मा हती िमळाली पाह जे काय 
घडते? हे तु हाला सांगायची गरज नाह . याच झाले या ाचाराला जे र पाँिसबल 
आहेत यांनी गरज नसतानाह  हे टडर वाढवले आहेत. यात चौकशी हायला 
पाह जे. तुम या काळातले नाह  हणून तु ह  सांगून हात झटकू शकत नाह . 
याची चौकशी करायला पाह जे. जो कोणी दोषी अिधकार  असेल या यावर 

कारवाई हायला पाह जे. २०१४ पयत पूण झालेले नाह . जेएनएनयूआरएमचे 
ोजे ट चालू करताना २००७ पासून २०१२ पयत पूण होणार असे सांिगतले होत.े 

अनेक ोजे टची मा हती आम यापयत सांिगतलेली नाह . जागा ता यात नाह . 
टडर कसे काढतो. आपण पैसे घेणार. वकऑडरचा फॉलोअप का करत नाह . टडर 
काढले या यावर कारवाई करा.  
 

झोपडप ट  पुनवसन – डमॉिलश हायला पाह जे. सभासद  वचारतात. यात 
हाईड अ ड सीक केलेतर फार मोठा गु हा होतो. ऑफ सरवर कारवाई हायला 
पाह जे. एक आठव यात सांगा काय कारवाई केली. बीआरट चा फॉमट काय आहे? 

झोपडप ट  पुनवसन क पात मी १९८६ म ये इथे िनवडून आलो, यावेळ  
ने यांनी सांिगतल,े१०० ट के पुनवसन क . १९९५ साली १० वषानंतर बिघतले. 
हजार दोन हजार लोकांचे पुनवसन झाले होत.े पुढ ल १० वषात कोणी झोपडप ट  
पुनवसन क  असे सांिगतले.नंतर जेएनएनयूआरएम या ोजे टम ये पुनवसन 
करायची ऑडर दली. १८,००० घरांची ऑडर दली. आ ा याचा चाट बिघतला तर 
५० ट के सु ा घरे बांधून झाली आहेत का नाह . से टर २२ची कं लशन डेट ३१ 
माच २०१२ होती. ६९६० घरे कं लट करायला पाह जे होती. १२८० घरे बांधली. 
से टर २२ िनगड चे काम थांबले आहे. िनगड  ोजे टमधील १८४० घरे बांधताना 
मा.िसमा सावळे यांनी सांिगतले होत,ेसे टर २२ रेड झोनम ये येत.े रेडझोनम ये 
आपण टाईमपास कामे क  शकत नाह . जथे महापािलकेचा ोजे ट राब वला 
आहे, ितथे रेड झोन असून सु ा ोजे ट राब वला आहे. प हले दलीप बंड यांना 
पॉ ट आऊट करा. आ ह  बजेट मांडायचे काम करतो. कोटाने टे दला. ७ 
बलांम ये कोटाने टे दला. ोजे ट कं लशन डेट काय आहे? ोजे ट 
३१/३/१२म ये पूण हायला पाह जे होता. अिधकार  सांगतात,कोटाचा टे आहे. 
ठरवून दले या तारखेम ये ोजे ट का कं लट केला नाह . इथे आलेले सव लोक 
इले टेड लोक आहेत. येकाला ान आहे. टे डेट ोजे ट कं लट डेट 
झा यानंतर आलेली आहे. ोजे ट कं लट का केला नाह . रेड झोन नंतर आला. 
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आ ा महापािलकेत रेडझोनचा टे आला हणून ोजे ट कं लट केला नाह . काय 
अकाऊंटॅ बिलट  आहे का? ३१ माच २०१२ला ोजे ट कं लट केला नाह . आ ा 
काय होणार?िसमट,वाळूचा रेट वाढला. टडरम ये सग यांना कती देणार,परत 
ोजे टची कॉ ट वाढणार. महापािलकेचा पैसा नाहक जा त खच होतो. याचे 

उदाहरण आहे. उ ोननगर, िमिलंदनगर, अजंठानगर इथे काय झाले. काह ह  झालेले 
नाह . ितथे रेड झोन नाह  तर  ोजे ट क लट झाला नाह . कोणताह  ोजे ट 
वेळेवर होत नाह  हणून पैसे वाचवतात. ते वाचवू शकतो. This is a deal between 

contractor & officer. तु ह  कधी मुदतवाढ देता ते आ हाला माह ती पडत नाह . 
चौकशी केली पाह जे. यात काय होणार. लोक चूक करणार नाह त. ईड यूएस या 
ोजे टचे पवार साहेबां या ह ते भूिमपूजन केले. १३,००० कुटंबांना घर देणार असे ू

सांिगतले. वकर से शनसाठ  आज घराची कंमत ३.७५ लाख झाली आहे. घरे बांधून 
रेड  आहेत. पण ािधकरणाने कं लशन दलेले नाह . बाक  ५० ट यांचे काय. 
एक द ड वषापूव  हाच  वचारला होता. १३,००० लोक वाट बघत आहेत. बाक  
५० ट के लोकांचे काय करणार. काय बोलणार. तुम यासमोर सगळे पुरावे आहेत. 
एक-एक ोजे टचे ड ल कसे होते याचा पुरावा तुम यासमोर आणला आहे. 
ा सफर सी पाह जे. महापािलकेतील गो ींब ल कॉप रेटरला माह त नसते. कॉप रेटर 

कुठे गुंजभर सु ा नसतो. कॉप रेटरवर लेम केले जात.े ट केवार  सोडून मुदतवाढ 
व बाक  ए कलेशनम ये पैसे कमवले जातात. इथे काह  अिधकार  १ करोड 
कमवतात. काह  अिधका-यांचे १ ते २ कोट ंचे इ कम आहे. तु ह  करणार, काय-
काय करणार असा कार इथे आहे. मनपाचा ॉ लेम आहे, काह  सुधारत नाह त, 
कतीह  ब ब मारा. इथे चांगली माणसे नाह त. कधीतर  िमट ंग होत अस यामुळे 
सगळे वषय आम यासमोर मांडले आहेत. तु हाला पटले तर करा. काह  क  
शकत नाह . जी उ रे दलेली आहेत. शंभर पाने आहेत. खाल या लेवलपासून 
वर या लेवलपयत िमिनमम १०० कोट ंचा ाचार झाला आहे हे कोणाला माह त 
नाह . हे स य आहे. मी तुम याकडे ब ड ंग परिमशन ा हणून येणार नाह . 
कॉ ॅ टरला ऑडर ा हणून येणार नाह . या गो ी तुम या ल ात आणून 
ाय या आहेत. मला मा हती आहे. मला कोणी साथ देणार नाह . साथ दे यासारखे 

कोणी नाह . मी माझी युट  केली आहे. यात अनेक गो ी आहेत. अिधकार  कसे 
असतात. टॉम वॉटर ेनेज, अंडर ाऊंड ेनेज या कम जेएनएनयूआरएममधून 
यायचे ठरले होते. ४५ कोट ंचा ोजे ट दला. एका भागात १५ कोट ंचा ोजे ट 

केला. बाक  दोन भागांत का करायचा नाह . द लीकडून आलेला पैसा पूण पंपर  
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िचंचवडम ये खच कर यासाठ  आला आहे. काह  ठरा वक ठकाणी खच 
कर यासाठ  नाह . अिधका-यांना वचारा, यांना उ र देऊ ा. पैसे देतात हणजे 
चारह  भागांत इ वली खच हायला पाह जे. अिधका-यांनी काय उ र दले 
आमदारांना सांगा. तुमचे लोक काय करतात, या वषयी लोक काम करतात. चारह  
भागांत ह  कामे करायचे ठरवले होत.े काह  अिधकार  सकाळ  उठून नम कार 

करायला जातात. यां याच वॉडातली कामे करतात. क व ड भागांत खच होतो 
तर अ भागांत का होत नाह . मी ३० वषापासून नगरसेवक असून काय उपयोग? 
४५ कोट ंची कामे तुक यांत केलेली होती, असे अिधकार  आ हाला बोलेल काय? हा 
ब ब मारणारच. पु हा असे घडतेय हणून मी बोलतोय. सगळे वॉड, सग या 
भागांत ई वल ड युशन नाह . हे यापुढे बंद करा. ले ज लेचर आहेत, िलयंट 

ऑफ सर आहेत.  मा या भागातील लोक वचारतात. यात अनेक मॅटर आहेत. 
जेवढा वषय काढणार, वेळ कमीच पडणार आहे. मु यतः त ड बघूनच काम 
करायच.े ह  थती सुधार यासाठ  य  करा. हे कसे सुधारायला पाह जे ते पहा. 
वािलट  पाह जे. कॉप रेशनला बंद क  शकत नाह . परंतू ए कलेशन बंद क  

शकतो. यात फरक आहे. कॉप रेशनम येच १०% वाटप होतो. उरले या २५% म ये 
काय काम करणार. इथे वािलट  िमळत नाह . यां याकडून पैसे काढन ू
घेत यानंतर काय वािलट  देणार. यात फ  अजवानीच नाह  तर अनेक 
पदािधकार  आहेत. हे मला अजूनह  पटत नाह . ४ १/२ कोट ं या टडरम ये कती 

ाचार असणार, का केला. हे सगळे शोधून काढा.  
 

मा.महापौर – ो रांचा तास संपलेला आहे.  

-------- 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

       वषय मांक - २ 

दनांक -०४/०५/२०१३     वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१अ/का व/२८/२०१३ 

        द.८/१/२०१३      

     २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४२३  

        नुसार 
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     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४० द.२२/०३/२०१३ 
 

मनपा प रसरातील अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलनासाठ  
महापािलका े ात एक वशेष पोिलस ठाणे येक अ, ब, क ड भागासाठ  चार 
पोिलस चौ या याक रता पदे िनिमती करणेकामी तावात नमुद प रिश  अ 
माणे ७८ पदे,प रिश  ब माणे २८ पदे अशी एकूण १०६ पदे रा य शासना या 

आ थापनेवर िनमाण केली जाणार असून यावर ल खचाची ितपुत  आगावू 
(Advance Payment) या व पात मनपाने करावयाची असून ह  बाब वचारात घेता 
अ) तावात नमुद शासन िनणयात नमुद केले या आ ण मनपासाठ  अनु ेय 
असले या पोिलस अिधकार  व कमचार  यांचे वेतन व भ ,े िनवृ ीवेतन अंशदान 
होणा-या खचास व सदर खचाची र कम आगावू ितमाह  ह या या व पात रा य 
शासनाकडे / संबंधीत पोिलस आयु ालयाकडे भर यास ब) सदर अिधकार  व 
कमचार  यांना पुर व यात येणा-या वाहन, कायालय व इतर सु वधांवर येणा-या 
खचास व तो शासनाकडे/संबंधीत वभागा या पोिलस आयु ांकडे आगावू व पात 
भर यास क)सदर क ा या िनिमतीमुळे होणा-या खचाची पुतता कर यासाठ  
मनपा या अंदाजप कात नवीन लेखािशष िनमाण क न याखाली आव यक तरतूद 
ितवष  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.   
 

मा.आ पा बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मनपा प रसरातील 
अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलनासाठ  महापािलका े ात एक 
वशेष पोिलस ठाणे येक अ, ब, क, ड भागासाठ  चार पोिलस चौ या याक रता 
पदे िनिमतीसंदभात हा वषय आहे. मुळात पोिलस चौ या करणे, पदे िनमाण 
करणे, यांचा पगार आपण करणे हा वषय मुळात चुक चा आहे. रा यशासना या 
वतीने २ माच २००९ म ये कळ व यात आले होत.े रा य शासनाने सांिगतले होत,े 
थािनक वरा य सं थेत अनिधकृत बांधकामे/अित मण िनमुलनासाठ  समक  

िनमाण करणे, ह  जबाबदार  शासनाची आहे. अित मणासाठ  वेगळा क , 
सहा यक आयु  दजाचे, उपआयु  दजाचे अिधकार  असावा यासाठ  प  दले होत.े 
यावर शासनाचेवतीने िलह लेले होते, अनिधकृत बांधकामे/अित मण िनमुलनासाठ  

नेमलेले पथक उपआयु  दजा या अिधका-या या नेतृ वाखाली कायरत राह ल. तशा 
कारचे पथक िनमाण कर यास २००९ म ये सांिगतले होत.े २००९ पासून 
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आजतागायत महापािलकेचे वतीने कोण याह  कारचा वतं  क  िनमाण 
कर यासंदभात कारवाई कर यात आली पा हजे होती. आज जो वषय होतो आहे, 
या या अनुषंगाने सभागृहात काह  गो ींचा खुलासा केला पा हज.े आपण १०६ पदे 
िनमाण करताय. ह  १०६ पदे रा यशासना या आ थापनेवर िनमाण केली जाणार 
असून यांचा पगार कोण देणार आहेत? याचा भूदड महापािलकेवर पडत असेल 
तर आज महापािलकेची आिथक प र थती अितशय उ म असेल देखील, तर  
भ व यात ह च प र थती राह ल का? सांगता येत नाह . एखा ाने चांगला वचार 
करताना भ व याचा वचार क न िनणय केला पा हजे. आज कदािचत 
महानगरपािलकेतील शंभर ट के ऐवजी ९८ ट के अनिधकृत बांधकामे थांबलेली 
आहेत. तुम यासारखा स म अिधकार  आले आहेत. रा यशासना या, यायालया या 
आदेशानुसार यापुढे अनिधकृत बांधकामे १०० ट के होणार नाह त. हा वषय मंजूर 
केलातर अशा कारची सेवा िनमाण क न महापािलके या ितजोर वर बोजा िनमाण 
करायचे काम ामु याने करतोय. या ीने वचार केला पाह ज.े आ ा इथूनपुढे 
अशा िनमूलन यव थेची आव यकता मला तर  वाटत नाह . कारण आज 
जवळपास गेले ६ म ह यांत पा हलेतर सहा म ह यांत मनपा े ातील अनिधकृत 
बांधकामे या यित र  कोण याह  कारचा वषय झालेला नाह . हणून 
अशा कारची पदे िनमाण क न, पोिलस चौ या िनमाण क न याचा खच 
म.न.पा.ने करणे अितशय चुक चा वषय होतो आहे. या वषयाला आमचा वरोध 
आहे. अशा कारे पोिलस ठाणे िनमाण करणे,ह  शासनाची जबाबदार  आहे. आपली 
जबाबदार  नाह . मा.आयु ांनी यासंदभात स व तर खुलासा करावा. ह  पदे िनमाण 
क न महापािलकेवर आिथक बोजा कती पडेल याचा महापािलकेचे आयु  यांनी 
स व तर खुलासा सभागृहाला सांगावा. 
 

मा.शिमम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण या ठकाणी वषय 
आणला. ग ह मटकडून आप याला स युलर आले आहे. २ माच २००९ या 
स युलरम ये असे आहे, अनिधकृत बांधकामे  व अित मण िनमुलनासाठ  वतं  
स म व सम पत अशी एक वतं  यं णा जॉ ट किमशनर यां या अिधप याखाली 
कंवा यांना मुख ठेवून उभी करावी. अशा कारची पदे िनमाण कर यासाठ  
आपण यापूव  सावंत साहेबांची जॉ ट किमशनर हणून नेमणूक केली होती. हे 
जॉ ट किमशनर यांचे काम होत.े या प रप का माणे यांची िनयु  केली होती. 
मला वाटत नाह , यांनी एक दवस, एक तास, एक िमिनट सु दा ते काम केले 
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आहे या कामासाठ  यांची नेमणूक केली होती. हे काम न करताच आयु ांचीच 
कामे पार पाडलेली आहेत. कोणतीह  वतं  व सम पत यं णा यांनी तयार केलेली 
नाह . सागांयची आव यकता आहे का? या प रप का वये वषय आणला आहे तो 
नंतरचा भाग आहे. वतं  अिधका-याची नेमणूक क न वतं  वभाग तयार करणे,  
असे असताना खरेतर पोिलसां या वषयावर पण येणार होतो. वतं  क  िनमाण 
करत असताना सु ा काह ह  नसताना आपण एखा ावर संपूणपणे जबाबदार  टाकून 
एखा ाला बेजबाबदार ठरवणे हे कतपत यो य वाटते.  याचा आपण वचार करावा. 
याचा जा त ऊहापोह करणार नाह . तु हाला भेटन बोलले होतेू , याचा संपूण 

साक याने वचार करावा. या ठकाणी आ ाच सांिगत या माणे आपण िनणय 
यावयाचा आहे. खरोखरच आप या कामाचे सव  कौतुक होते आहे. आ ह  सु ा 

कौतुक करतोय. आपण अिभनंदनास पा  आहात. आप या या िनणयामुळे पंपर  
िचंचवड प रसरातील बहतेक बांधकामे थांबली आहेु . यापुढे ती होणार नाह  एवढा 
वचक आपण िनमाण केला आहे. याबददल कोणाचे दमत नाहु . असे असताना 
आपण एवढ  १०६ पदे भर यावर यांचे वेतन व िनवृ ीवेतन सु दा आ ह  यांना 
ायचे आहे. आ पा आपण िनवृ ी वेतना वषयी बोलला नाह त. पोिलसांना कती 

कालावधीसाठ  ठेवणार आहोत. पोिलस ठाणे िनमाण करणार आहोत. आपण जे हा 
मागताय, िमळतेय, पडले या ढा यांना प े नाह त, या ठा यांसाठ , या १०६ 
पदांसाठ  आपण कोटयावधी पये खच करावे असे आ हाला वाटत नाह . यामुळे 
ितमाह  ह या या व पात रा य शासनाकडे १०६ लोकांचा पगार आपण यांना सव 
भ यांसह ३ म हने आधीच दयायचा आहे. याची पुढ ल सव तरतूद करायची आहे. 
भ व यिनवाह िनधी दयावयाचा आहे याबाबत पु हा एकदा वचार करावा. याची 
आ ातर  आव यकता नाह . आव यकता असेल तर एखादे ठाणे मु य कायालयात 
असावे. आधी ह  पदे मागवून यावीत. दसरे असेु , यापूव  सांिगतले होते या माणे 
याची आव यकता भासणार नाह . अनिधकृत बांधकामांवर तुमचे िनर क नेमलेतर 
पोिलसांना बोलवायची कारवाई करायची वेळ येणार नाह . हा वषय मंजूर करावा 
असे वाटत नाह . तुम या कामाबददल तुम या कायप दतीबददल, चांगली 
कायप ती आहे, याब ल दमत नाहु . मी एका पेपरम ये वाचले. एका ठकाणी 
भाषणात हणालात, हे लोकशाह ला घातक आहे. आपण कती अित मणे पाडली. 
पूव  हा वषय झालेला आहे. परंतू तु ह  ट केवार  दली. लोकांनी िनवडून दलेले 
ितिनधी आप यापुढे असतात. स मा.सभागृहापुढे आपण बसलेले असतात. जो 

िनणय घेता तो लोकां या हता या ीने असला पाह जे. तुमचे आ ण आमचे काम 
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एकच आहे. दोघांनी िमळून ते करायचे आहे. परंतू आपण कोण याह  राजकारणात 
पडू नय.े व आपण राजकारणासारखे वागू नय.े असा मी व डलक या ना याने 
आप याला स ला दला. बेकायदा बांधकामांबाबत तु ह  यावेळ  मो हम सु  केली. 
जे लोक र यावर उतरले, वरोधकांनी मोठमोठे मोच काढले. तेच लोक तुम या 
किथत बदली या वरोधात सु ा बोलतात. हणजे बाजारात तुर .... . हणून 
महापािलकेत अशा कारचे िन तच राजकारण असो, आपला बळ  यायला बघत 
असतात. हणून करतोय या कामाचे राजकारण होणार नाह , याचा लोक 
बागुलबुवा करणार नाह त एवढे सांभाळून यावे. मी आ ा सांिगत या माणे तु ह  
महारा  अिधिनयमा माणे आकृतीबंध होता, यात तु हाला ४५० जे.ई. लागत 
आहेत. आ ा फ  १५० वर भागवतोय. लोक ितथे काम करत आहेत. याची ठोस 
जा णव आपण ठेवावी. कामात कसुर झालीतर यांना समजून यावे. आयु  साहेब 
तेवढे तु ह  जाणते आहात. तु हाला काय ाचे संपूण, खूप ान आहे. याचा 
उपयोग मानवते या ीकोनातून करावा. असे आवाहन करत.े हा वषय तहकूब 
करावा अशी माझी वनंती आहे. 
 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय इथे कसा काय 
आला, याबाबत मनात  उप थत झाला आहे. यापूव  अनेक पोिलस ठा यांसाठ  
महापािलके या इमारती दले या आहेत. भाडे भरले जाते का, टॅ स भरला जातो 
क  नाह , थकबाक  आहे याची सु दा आप याला क पना आहे. असे असताना 
यांचे कमचार  आपण इथे पोसायचे हे मोठे िच ह आहे. खरेतर एलबीट मधून 

आप या कमचा-यांचा पगार कसा करायचा हा भ व यात  येणार आहे. असे 
असताना वाढ व कमचार  घेताय. कमचार  कोणाला हणायच.े जे कमचार  ३० 
दवस काम करतात. हे ३० दवस काम करणार आहेत का? बरेच पोिलस प े 
खेळत असतात, रकामे बसलेले असतात. रोज काह  बांधकाम पाडायला जात 
नाह त. बाहेर बसून टाईमपास करत असतात. रका या वेळेत एसीपी, ड एसपी 
ऑफ सला जातात. या ठकाणी रा वाद ची स ा आहे. गृहखाते  रा वाद कडे आहे. 
आपली ीमंती ितथे वाटली जाते का अशी शंका िनमाण झाली आहे.         
अनिधकृत बांधकामाचा बागुलबुवा झाला आहे. आयु  साहेब स म र या जबाबदार  
पार पाडत आहेत. यांची पोलीस कमचा-यांचा पगार देऊन करायची अस याचा 
असा दाट संशय इथे येतो आहे.  खरेतर िनवृ ीवेतनाचा अ यंत घातक वषय इथे 
आला आहे. िन ततपणे वषय मंजूर कर यासाठ  इथे आणला आहे. हा वषय 
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तहकूब न ठेवता फेटाळावा असे वाटते. पोिलस कमचार  उभा राह ला असताना 
अिधका-यां या व पदािधका-यां या अंगावर लोक धावून येत असले तर  ते ब याची      
भूिमका घेतात. यांचा कती उपयोग होतो आहे, ह  व तु थती आहे. हा खच 
अवाढ य होतो आहे. आपण पोिलसात असतात तर अिधक पोिलस आले असत.े 
अितशय चुक चा वषय आहे. मनपा या पैशांचा द पयोग होत असेल तर ु
आप याला वनंती आहे, हा वषय द र  दाखल करावा. आपले खाल या कमचा-
यापासून जे.ई. सु ा डो यात तेल घालून काम करत आहेत. पूव  हे काम केले 
असते तर आज ह  वाईट वेळ आली नसती. अिधका-यांना काम करायला भाग 
पडले आहे. एवढे पोिलस पोसायचे हा मोठा  िच हाचा भाग आहे. तु ह  
कायमच इथे नाह त, जा तीत जा त ३ वष. यातून ाचार वाढणार का कमी 
होणार आहे. बा नी वड लक चा स ला दला आहे. ये  हणून समजावुन देतात. 
वरोधी प  िन तच लोकांसाठ  र यावर आले आहे. ग हनमट बदला हणतोय. 
बदलीचा वषय तुम याकडूनचे आलेला होता. पेपरम ये वाचतोय. बदली कधी 
झाली, र  कधी केली. आ हाला मा हत नाह . स ाधार  सभागृहात घूमजाव 
करताना दसताएत. अितशय चुक चा वषय आहे. मा.आयु  साहेब हा वषय द र  

दाखल करावा. 
 

मा.द ा सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज मला या ठकाणी दोन 
 वचारावयाचे आहेत. हा वषय आप या ल ात येईल. आ ापयत आपण 

अित मणे काढताना पोलीस बंदोब तासाठ  केलेला सव खच व इथून पुढे आता 
पोलीस बंदोब ताचा व जी पदे भरणार आहोत याचा ए झॅट खच कती येणार 
आहे हे सभागृहाला सांिगतलेतर खरा वषय डो यासमोर येईल. हे डॉकेट न क  
काय आहे. आयु ांनी मांडले आहे का रा यशासनाने आणले आहे. रा य शासनाने 
२००९ म ये वषय आणला असलातर  हा वषय आ ा घे याची गरज काय आहे? 
हा वषय २००९ म ये का घेतला नाह ? आता हा वषय घे याचे कारण काय आहे. 
या ाचे उ र दयावे. ३१ माच २०१२ नंतरची अित मणे कती होती, कती 
काढलेली आहेत. दररोज रा यशासनाचे पोलीस कती आणले होत.े पी.आय.पासून 
पोिलस कॉ टेबलपासून एका पदाचा खच कती आहे. पी.आय.चा रोजचा भ ा 
वेगळा असेल, पोिलस कमचा-याचा भ ा वेगळा असेल. भ े कसे असतील याचे 
डटे स सभागृहापुढे मांडावेत् . 
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मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा जो वषय आहे 
अित मण कारवाईसाठ  नवीन पोिलसांची गरज आहे. याअनुषंगाने वषय आणला 
आहे. खरेतर मागील काळात पोलीस िनयु या हा यात अशा कारचा आदेश होता. 
अित मणासाठ  सेपरेट डपाटमट असावे अशा कारचा सु ा आदेश होता. 
यां यावर एक जॉ ट किमशनर नेमला होता. यानंतर कोण याह  कारची 

कारवाई झालेली नाह . हे सग यात मोठे आ हान आप यापुढे आहे. अनिधकृत 
बांधकामे होऊ नयेत हणून य  करताय. यात सग यात मोठ  अडचण आहे. 
याम ये काम करणारे जे.ई., डे युट  इं जिनअर, ए झ युट ह इं जिनअर यांना 
अडचण येत.े य  जागेवर जाऊन कारवाई करावी लागते. नंतर याच लोकांत 
जाऊन डे हलपमटची, वेगवेग या व पाची कामे करावी लागतात. या िनिम ाने 
आप याला वनंती आहे, जसा पोिलसांचा वषय सेपरेट आणला, तसाच इं जिनअर 
सु ा या कामासाठ  सेपरेट नेमावेत. पूण पंपर  िचंचवड शहरासाठ  काम करतील 
असे डे युट , जे.ई. असतील यांना कोणतेह  इतर जोखमीचे काम देऊ नये. 
िन तपणे भ व यात अनिधकृत बांधकामे होणार नाह त. सग यात मह वाचे काम 
हेच क , न याने बांधले या बांधकामांचे लंथ काढनू  काम थांबवावे. कुठेजर  
गेलोतर  कोणी कारवाई केली असे होता कामा नय.े वतं  यं णा नेमलीतर याच 
मा यमातून िन तपणे अशा कारचे काम होईल. नागर कांचे नाहक नुकसान 
होणार नाह . इं जिनअर यांना सु ा साईटवर सुर ा यव था नाह . कोणताह  जे.ई., 
डे युट , ए झ युट ह जे हा य  साईटवर अित मणा या कारवाई या वेळ  
काम करतो, या या जवाला फार मोठा धोका असतो. या अिधका-यांना सव 
कामे करावे लागतात. पोिलसांचा वषय आणला तसा सेपरेट टमचा सु ा वषय 
आणायला पाह जे होता. अशी कारची अपे ा आहे. मा.द ा साने यांनी जो खुलासा 
मागीतला तो दलातर िन तपणे भ व यकाळात चांग या कारची कामे करता 
येतील. वरोधी प , स ाधार  प  असूनह  मानिसकता होत.े भ व यकाळात 
अनिधकृत कामे होऊ नयेत यासाठ  पाऊले उचलावी लागतील. यासाठ  सवजण 
तयार आहेत. पोिलसांचा खच अितशय जा त वाटतो. कमीत कमी खच होईल हे 
पहावे. अिधका-यांना सु ा दवसभर पोिलस टेशनम ये जाऊन बसावे लागत.े 

य  काम करायला याला वेळ िमळत नाह . यािनिम ाने मह वाचा वषय 
सांगायचा आहे. बद या के यात. मा या भागात ए झ युट ह, डे युट  व जे.ई. 
सगळेच बदलले. डे युट  अजून आलेच नाह त. ए झ युट ह एकटेच आहेत. 
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कोण याह  कारचे काम झालेले नाह . यात ल  घालावे. सवाना अडचणी आहेत. 
काम लवकर सु  कर या या ीने िनयोजनब  काम करावे. 
 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, इं जिनअरला कामे देऊ 
नका. 
 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सवाचीच स व तर चचा 
झालेली आहे. परंतू अनिधकृत बांधकामासंदभात जे वादळ िनमाण झाले. नंतर 
यायालया या आदेशा माणे झालेली कारवाई या पा भूमीवर रा य शासनाने नंतर 

अ यादेश काढन माच ू २०१२ नंतर या बांधकामांवर ल कारवाई केली या सग याचा 
पूण खेद वाटतो. एक स म यं णा असतीतर कमान झाले या नकुसानीपासून वाचू 
शकतो. यं णा असली तर  जे दःख सोसावे लागतेु . याला राजक य प र थती, 
सामा जक प र थती सु ा जबाबदार आहे. २००९ साली शासनाने प  पाठवले होत,े 
जी.आर. काढला होता. २००९ साली तो महापािलकेत उपल ध झाला होता. यात, 
थािनक वरा य सं थांनी केले या उपाययोजना पुरेशा माणात नस यामुळे 
थािनक वरा य सं थांची सम पत व स म यं णा िनमाण कर याबाबत २००९ 

साली कळवले होते. या ठकाणी सांिगतले होते, मु य तरावर ल अनिधकृत 
बांधकामे/अित मण िनमुलन पथक यांचे िनयं ण उपआयु  दजा या अिधका-
या या अिधकाराखाली राह ल. या पथकांना आव यक कमचार  व यं सामु ी 
उपल ध क न दे यात यावी. २००९ साली उपल ध असेल या माणे आयु ांनी 
उपाययोजना के या नाह त. संपूण िन वदा या पार पाडली. या संपूण 
कालखंडात अनेक अनिधकृत बांधकामे सु  झाली. नंतर पार पाडायची मोह म हाती 
घेतली. जी.आर. आ यानंतर याची अंमलबजावणी होत.े शासनाला अशा कारचा 
जी.आर. २ माच २००९ म ये उपल ध झा यानंतर सु ा स म यं णा तयार केलेली 
नाह . सवाना मानिसक ास सहन करावा लागतो आहे. काय ा या मा यमातून 
वाटचाल करताय. माझा सु ा पाठ ंबा आहे. गर ब नागर क कज काढनू ,चणचण 
सहन क न आिथक उपल धता करत असतो. या पा भूमीवर ह  यं णा असतीतर 
आपण अनिधकृत बांधकाम करणा-याला थांबवू शकलो असतो. गदारोळ चालला 
होता, तो देखील झाला नसता. कमान अंमलबजावणी का केली नाह ? अनेक 
अिधकार  स पे ड होतील यापे ा वतं  यं णा सु  करा. यासाठ  लागणारे 
कमचार  या. ितजोर वर भार पडणार आहे. एलबीट , जकाती या मा यमातून 
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उ प न िमळत असले तर  कुठेतर  आिथक प रमाण ल ात ठेवले पाह जे. 
जकातीचे २५० कमचार  आहेत यांना वग करा. अित मणासंदभात ह  सगळ  
यं णा, सेपरेट स म यं णा िनमाण कर याबाबत जी.आर असताना याकडे 
सोयी कर र या कानाडोळा क न सव कार या कारवाईला सव नगरसेवक 
जबाबदार आहेत असे वातावरण िनमाण झाले आहे. आयु  साहेबांना, महापौरांना 
वनंती करतो क  जी.आर. माणे अंमलबजावणी करावी.  

 

मा.आयु  - स मा.महापौर, सव अिधकार  व प कार दनांक ४/५/२०१३ रोजी 
दपार  ु २ वाज यापासून ५ वाजेपयत महापािलका सभा चालू असताना अनेक 
सद यांनी वषयाची मांडणी केली होती. मा.नगरसेवकांनी या वषया या मुददयांवर 
खुलासा कर याची मागणी केली होती. मी वनंती केली होती पण मला खुला याची 
संधी िमळाली नाह . २ वषय आहेत. अनिधकृत बांधकाम हा वषय अनेक 
सद यांनी मांडला. स या अनिधकृत बांधकामाचा वषय अस यामुळे याबाबतीत 
स व तर सांगावयाचे आहे. सभा संपताना उरले या वषयांबाबत मला आप याला 
िनवेदन करायचे आहे. बरेचसे वषय प  झालेले नाह त. स मानिनयांपयत 
मा हती यव थत पोचली नाह . यामुळे गैरसमज अस याची श यता आहे. 
अनिधकृत बांधकामांबाबत पंपर  िचंचवडम येच कारवाई का केली जाते? पीसीएमसी 
व  वंजार  या करणात मे. यायालयाचा आदेश झालेला होता. अनिधकृत 
बांधकामाबाबत प हली मुदत माच २०११ पयत होती. यानंतर ह  मुदत ३१ माच 
२०१२ ला संपलेली होती. मागील वेळ  चचत असे ऐकले होत,े अिधका-यांना प  
पाठवून िभती घातली जाते क , तुम यावर कलम ३९७ या काय ानुसार कारवाई 
होईल. हा कायदा रा यशासनाने २०१२ म ये केलेला आहे.  वधीमंडळाने हा कायदा 
केलेला आहे. मा.रा पतींनी संमती दलेली आहे. या काय ाम ये ३९७ कलम हे 
समा व  झालेले आहे. यात पदिनदिशत अिधका-यावर कारवाई करायची तरतूद 
आहे. कारवाई ३ म हने असेल. ३०,००० दंड लावला जाईल. मागे मुं ा इथे जी 
दघुटना झाली. याम ये ज वतहानी झाली होती. यावेळ  आयु , उपायु , 
कायकार  अिभयंता, उपअिभयंता, सहा.आयु  या सगळयांवर कारवाई झालेली आहे. 
यात अिधका-यांवर आरोपप  दाखल झाले आहे. असे आप या महापािलकेम ये 
होऊ नये असे आयु  हणून माझे न  िनवेदन व इ छा आहे. यात ३१ माच 
२०१२ ह  कट ऑफ डेट का धरली आहे? यानंतरची बांधकामे पाड यासाठ  
सांिगतले नाह तर  शासनाकडून भूिमका का घेतली जाते? याचा घटना म आहे. 
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द.३ फे ुवार  २०११ ला प पणे नमूद केलेले आहे, “सहा म ह यांत आ ा जी 
बांधकामे पाड यासाठ  िनदिशत केली होती. १८ माच २०११ ला महासभेने एक ठराव 
घेतला होता. यात उ हासनगर या धत वर शासनाने बांधकामे िनयमानुकूल 
करावीत असे सांिगतले होते.” आप याकडे संधी होती. दनांक २१ माच २००९ 
पासून सहा म ह या या आत बांधकाम पाडावे असे आदेश केले होत.े तो ठराव 
सभागृहाने घेतला नाह . तो ठराव यावेळ  घेतला असतातर ह  प र थती उ वली 
नसती. रा य शासनाकडे ताव सादर केला. रा य शासनाने ताव फेटाळला 
आ ण उ च यायालया या आदेशाचे पालन करावे असे िनदश दल.े २ ऑग ट 
२०११ ला त कालीन आयु ांनी २०११ पयतची बांधकामे रे युलराईज कर यासाठ  
शासनाला ताव पाठ वला होता. यावर शासनाने कोणताह  िनणय घेतला नाह . 
ऑग ट २०११ म ये शासनाने िनणय घेतला असता तर, जी.बी.म ये िनणय झाला 
असता क , एकह  अनिधकृत बांधकाम/अित मण होणार नाह तर अशी प र थती 
उदभवली नसती. माच २०११ ला उ च यायालयाने मुदत वाढ व याचा िनणय दला 
होता. ३१ माच २०१२ पयत मुदत वाढवून दे यात आली होती. २९ नो हबर २०११ 
ला मा.मु यमं ी, महारा  रा य यां या अ य तेखाली स  मा.उपमु यमं ी यां या 
उप थतीत शहरातील सव स  मा.आमदार,मा.महापौर यांचे उप थतीत बैठक झाली 
होती. पूव  झाले या बांधकामांवर स व तर चचा झाली. याचे कायवृ  उपल ध 
आहे. यात िल हलेले होते, जु या बांधकामांबाबत एमआरट पी काय ा या 
अनुषंिगक बदल श य आहे का. याबाबत नगर वकास वभागावर ह  जबाबदार  
सोप वली होती. यापुढे कोणतेह  अनिधकृत बांधकाम होऊ देऊ नये. २९ माच २०११ 
ला झालेला िनणय आहे. थािनक स मानिनय यावेळ  उप थत होत.े या माणे 
१३ माच २०१२ ला कायदयातील बदल झालेला आहे. तो कायदा वधी मंडळाने 
केलेला होता. या काय ाला स मा.रा पतींनी मा यता दली आहे. २९ माच २०११ 
ला कायदा संमत झाला. ३९७ कलम व इतर कलम टाकले आहे. यानुसार 
पदिनदिशत अिधकार  नेमावा. बांधकाम चालू असेल तर नोट स दयावी व बांधकाम 
थांब व यास सांगाव.े बांधकाम काढले नाह तर या अिधका-या व  गु हा दाखल 
करावा. पद िनदिशत अिधका-याला तीन म हने जेल व २० हजार पये दंड करावा 
अशी तरतूद आहे. ३१ माच २०१२ पयत दलेली कोटाची मुदत संपु ात आली. तीन 
घटना म ल ात या. आप या सम  उप थतीत घेतलेला िनणय, १३ माच या 
िनयमातील बदल, गु हा दाखल कर याची केलेली काय ातील तरतूद व ३१ माच 
२०१२ रोजी हायकोटाने दलेली मुदत संपलेली होती. यानंतर मी एक म ह यानंतर 
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जू झालेलो आहे. यावेळ या आयु ांनी काय केले नाह . मग मलाच हे घडवून 
आणायची हौस आली आहे का? हा घटना म बिघतला तर मा.मु यमं यां या 
अ य तेखाली झालेली बैठक, मा.उ च यायालयाचे िनदश केले याला ४ म हने 
झाले होते. यानंतर महापािलकेत मी जू झालो होतो. अशा प र थतीतदेखील 
त कािलन आयु ांनी ३१ माच २०११ पयत बांधकामे रे युलर करायचा ताव 
पाठवला आहे. थािनक प र थती ल ात घेऊन ३१ माच २०१२ पयत एक वष 
मुदतवाढ देऊन यायालयाचा आदेश पाळायचा यापिलकडे कोणताह  माग 
शासनापुढे उपल ध न हता. नाईलाजाने ह  भूिमका पार पाडावी लागली. माझी ह  

भूिमका शासनाने व सभागृहाने समजून यावी. दोन दवसांपूव  रा य शासनाची 
बैठक झाली होती. धानसिचवांनी देखील धोरण तयार कर याबाबत मु ा मांडला 
होता. काय ात बदल झाला असलातर  कायदया व द शासनाला जाता येणार 
नाह . कायदा सवाना पाळावा लागतो. सव समान असतात. वधी मंडळाने सु ा 
कायदा केलेला आहे. ३१ माच २०१२ नंतरची बांधकामे रे युलराईज होणार नाह त हे 
पण यांनी प  केलेले आहे. या िमट ंगम ये शासनाने गुंठेवार  कायदयाला 
मुदतवाढ देणे श य नाह . याप तीने चुक ची था पडेल अशी शासनाची भूिमका 
होती. या प तीचे धोरण वचारात घेऊन ३१ माच २०१२ नंतर झालेली सव 
बांधकामांवर कारवाई कर याऐवजी काह  बांधकामे जी अनिधकृत व अवैध आहेत. 
अवैध हणजे या ठकाणी बांधकाम होऊ शकत नाह . नो-डे हलपमट 
झोन/ना वकास े  आहे, काह  पूर रेषातील जागा आहे, हर त झोन आहे, र ते 
आहे, ड .पी.आर ण आहे अशा ठकाणी बांधकामाला परवानगी देता येऊ शकत 
नाह . ितथे ३१ माच आधीचे बांधकाम असेलतर ते पाडावे लागेल. असे 
मा.नगरसेवक यांचे बैठक म ये मु े मांडले होत.े ह  बाब ल ात घेता ह  बांधकामे 
काढावी लागतील हे या ठकाणी समजून यावे ह  वनंती. गे या मे म ह याम ये 
काह  मु े मांड यात आले होते क , माच २०१२ नंतर या बांधकामांवर कारवाई का 
सु  केली? कोणताह  कट िनणय घेतो यावेळ  सवसामा य वगाची नाराजी िनमाण ू
होते. आिथक मता असून सु ा, यांना कायदा मा हत असून सु ा ते कायदा 
मोडतात. यां यापयत संदेश जावा. इतरांपयत संदेश जावा. व र  लोक ितिनधींनी 
हेच व य केलेले आहे. हणून या प तीनेच आकडेवार  तयार केली होती. २०१२ 
नंतरची बगर परवाना बांधकामे ह  कारवाईस पा  आहेत. ३१ माच २०१२ नुसार 
बांधकाम कर याचे प  कंबहना ु २५ माच २०१३ ला दले होत.े गे या दड 
म ह यापुव  ददवाने िचंचवडम ये अशी घटना घडली क  एक इमारत कोसळली व ु
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याम ये काह  लोक गंभीर जखमी झाल.े हे बांधकाम बी३ कॅटेगर तील होत.े 
यानंतर कोणीह  इं जिनअर कोण याह  बांधकामाची गॅरंट  दयायला तयार नाह . 
याची वगवार  आहे का, कोणीह  याची गॅरंट  ायला तयार नाह . बांधकाम कोणी 
केले, कसे केले, बांधकामासाठ  कोणते मटे रयल वापरले. िसमट, लोखंड कसे 
वापरले, हे कोणी कॉ फ डंटली सांगू शकत नाह . मंु ा इथे कोसळले या 
इमारतीम ये िन कृ  टल मटे रयल वापरले होत.े पाया संपूण भुसभूशीत होता. 
यामुळे ६ माच २०१३ ला गु हा दाखल झालेनंतर कोणीह   १०,१२ माच पयत 

परवानगी घेतलेली नाह . ८/१० म ह यांतील बांधकामांना परिमशन नाह  हणून 
या या सुपर वजनचा च येत नाह . ते बांधकाम सुर त आहे का, धोकादायक 

आहे का हे सांगू शकत नाह . याची वगवार  करता येत नाह . हणून बी३ 
कॅटेगर तील बांधकामे सु ा यात कारवाईस पा  आहेत. फार मो या माणात 
कारवाई होते आहे. घरांची आकडेवार ची माह ती, म यंतर  काह  पेपरवा यांनी पुरावे 
वचार यानंतर माह ती दली. करसंकलन वभागाकडून मा हती ा  होते. बी२ 
म ये ३५%  आकडेवार  आहे. ह  आकडेवार  थाप य वभागाकडून कळवली आहे. 
उ च यायालयासमोर यांनी ह  आकडेवार  सादर केलेली आहे, मा या मनाने ा  
केलेली नाह . मी जू झा यानंतर तयार केलेली आहे. 
 

मा.द ा सान े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, करसंकलन वभागाला हा 
अिधकार नाह  आपणच सांिगतले होते. हे करत असताना ढोबळ आकडेच सांगताय 
हे चुक चे आहे. काय ावर बोट ठेवून बोलत असाल तर ते सांगायला नाह  पाह जे.  
 

मा.आयु  - स मा.महापौर, सव अिधकार  व प कार, मी जू हाय या आधी 
उ च यायालयाने सादर केलेली आकडेवार  सांगतोय. ह  मनाने तयार केलेली 
नाह . १,१०,००० ह  आकडेवार  उ च यायालयात सादर केली आहे. माच २०१२ 
नंतरची आकडेवार  थाप य वभागाने संकिलत केलेली आहे. एकूण िमळकतीं या 
तुलनेत दोन हजार सहाशे पं या नव भािगले एकूण िमळकती हणजे ०.०७% 
िमळकती अनिधकृत आहेत. यापैक  २४४ िमळकती पाड यात आले या आहेत. 
एकूण िमळकतीं या ०.०७% पाड यात आ या आहेत. एकूण अिधकृत िमळकती 
३,२०,००० धर या तर या .२%  होतात. एकूण अिधकृत िमळकती .२% पाड या. 
प ह यांदा इथे आकडेवार  मांडली आहे. अनेक वेळा हा मु ा मांडला गेला आहे क , 
वेगळ  यं णा असावी. या मताशी मी पूणतः सहमत आहे. मनपातील अपूरा टाफ 
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ल ात घेता वेगळ  यं णा ठेव या या वषयाला जर  मंजुर  दली तर  तो कुठून 
आणायचा? यासाठ  वेगळ  टे नकल टम लागते. पदिनदिशत अिधकार  यावेळ  
नेम यात आला, यावेळ  आप या महापािलकेने इतर महापािलकांचा अ यास क न 
पदिनदिशत अिधकार  उिशरा नेमले आहेत. थाप य वभागाने ताव तयार केला 
या माणे पदिनदिशत अिधकार  नेमले आहेत. पंपर  िचंचवडबाबत वेगळा  

आहे. ह  महापािलका रा यातली सग यात वेगाने वाढणार  महापािलका आहे. 
तेव या माणात पदे िनमाण केली नाह त. ह  आकडेवार  सभागृहासमोर नमूद 
करतो. जे हा जेएनएनयूआरएम सु  झाल,े यावेळ  २८९ इं जिनअर ंगची पदे होती. 
२००७ पासून २०१२ पयत जेएनएनयूआरएम या योजना राबवत असताना 
इं जिनअर ंगची ३०९ पदे भर यात आली. हणजे फ  ७% पदांम ये वाढ झालेली 
आहे. ७८ पदे वाढलेली आहेत. २००७ पासून आजपयत कती कोट  खच केले. या 
वष  १००० कोट  भांडवली व जेएनएनयूआरएम वर खच करतोय. पाचशे ट के 
जबाबदार  वाढली आहे. पदे मा  ७% च वाढली आहेत. १९९२ म ये टाफ ंग 
पॅटनम ये बदल झाला. जेव या माणात शहर वाढतेय, या माणात पदांना मंजूर  
झाली नाह . हणून पद िनिमतीचा ताव शासनाकडे मंजूर साठ  दला गेला 
असता तर पदे ताबडतोब ता वत झाली असती. हे कर यासारखे आहे. शासनाकडे 
हा मु ा मांडला नाह . शासनाने आ हाला मंुबई पॅटनचा अ यास करावा असे िनदश 
दले आहेत. या माणे अ यास केला आहे. सवजण शहर अिभयंता, कायकार  
अिभयंता यां याबरोबर ४ ते ५ बैठका झा या. यासाठ  कशा प तीने शासक य 
प  पाह जे. पीड यूड , पुणे यांची पदसोपानाची जी प त आहे याचा अ यास 
क न ताव तयार केला आहे. जून म ह यातील महापािलका सभेपुढे हा ताव 
मांडणार आहोत. पाच पट ने जबाबदार  वाढली असली तर  या माणात पदांची 
सं या वाढली नस यामुळे अित मण िनमूलनासारखे मोठे काम कर यासाठ  टाफ 
कमी पडत असेलतर वकास कामांकडे ल  ायला वेळ कमी िमळतो हणून 
लवकरात लवकर टाफ ंग पॅटनची िनयमावली अ यावत करावी लागणार आहे. 
वतःची पॉिलसी अस या या वषयात शासन िनणयाअ वये सव महापािलकांना 

सूचना दले या हो या. १०६ पदे िनमाण कर याचा ताव सभागृहासमोर ठेवला 
आहे. अनेक कारचे मु े उप थत झाले होत.े यात वनटाईम ए सपड चर, 
साह य सामु ी दे यात ५० लाख, रक रंग ए सपड चर २ कोट  २४ लाख वाढ व 
खचाचा समावेश होणार आहे. रोज या रोज बांधकामे काढ यात, नुकसान कर यास, 
पोिलस बंदोब त कर यासाठ  पोिलस वभागात पैसे जमा करावे लागतात. ३१ माच 
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२०१२ नंतर या २६९५ बांधकामांपैक  २४४ बांधकामे जिमनदो त केली. हायकोटाचा 
आदेश अस यामुळे ह  आपली जबाबदार  आहे. ह  जबाबदार  पार पाड यासाठ  
वेगळा बंदोब त मािगतला तर यासाठ  पैसे ावे लागतील. अनिधकृत बांधकामे 
थांबली अस याचा मु ा उप थत केला आहे. साधारणतः जिमनींचे वाढते भाव, या 
प तीने पैसे कमव याचा सो पा माग ल ात घेता, भ व यात शहरात अनिधकृत 
बांधकामे होणारच नाह  असे सांगु शकत नाह . यासाठ  स म यं णा असणे 
आव यक आहे. र यांवरची अित मणे–अनेक ठकाणी मो या माणात अित मणे 
केलेली आहेत. झोपडप ट तील लोकांनी घरे वाढवली आहेत. अनेक ठकाणी २४ 
मी.चा र ता ३० मी. संुदर र ता तयार केलातर  यावर अित मण केले आहे. 
यामुळे र यावर चालणार  हातार  माणस,े कडेवर लहान बाळ घेऊन जाणा-या 

म हला यांना अडचण िनमाण होते. यामुळे ह  अित मणे सु ा काढायचे काम या 
यं णेला ायचे आहे. महापािलके या मोक या जागा मो या माणात आहेत. 
भूसंपादना या जागा, गायराना या जिमनी, गावे सम पत झाली यातून िमळाले या 
जागांवर अनेक ठकाणी अित मणे काढ यासाठ  महापािलकेतील यं णा उपयोगात 
येणार आहे. स वा दोन कोट ंचा खच ाईम ॉपट जवर अित मण केले असेल तर 
५ ते १० कोट ंची कंपनी असेल, भाग अिधका-यांना अित मणे काढ याबाबत 
िनदिशत केले जात.े पोिलस बंदोब त िमळ यात अडचणी येतात. यां याकड ल 
पदर  काम करणा-या मनु यबळाची उपल धता ल ात घेता ते येक वेळ  उपल ध 
होत नाह . जतक  पोिलस फोस येईल ती येक भागात वाटन देऊ शकतोू . 
कुठेतर  भाग अिधका-यावर जबाबदार  येऊ शकत.े कोण याह  र यावर टपर  
राहणार नाह . फूटपाथवर अनिधकृत बांधकाम होणार नाह . लेखी आदेशा माणे 
केलेतर िन तपणे मनु यबळ ितिनयु ने येवू शकते हणून हा वषय मंजूर 
करावा अशी वनंती आहे. ह डओ कॉ फर सींग ६ ए लला झाले आहे. सूचना 
दलेली आहे. या महापािलकेचा वचार करताना दोन मु े समोर येतात. एक हणजे 
पंपर  िचंचवड शहरा या वाढ चा वेग रा यात सवात जा त आहे. हणून सवात 
मोठा धोका आप याला आहे. शहरातील अनिधकृत बांधकामांचे माण ल ात घेता 
याची जबाबदार  आ ण खबरदार  जा त घेतली पाह जे. पोिलस असताना फॉलोअप 
करावा लागतो. यापे ा पोलीस लोकांना आपलेकडे घेतले तर आप या इं जिनअरला 
मनु यबळ िमळेल हे ल ात घेता ते रा य शासना या आ थापनेवर अस यामुळे 
ा सफर होऊ शकते हणून हा वषय मंजूर करावा.    
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मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, २ माच २००९ला शासनाने 
दले या जी.आर. या अनुषंगान,े आयु ांनी दले या वषया या प ीकरणा या 
अनुषंगान,े पोिलसांचा एक भाग ऑलरेड  खच करतोय हे आयु ांनी यां या 

तावनेत मा य केलेले आहे. वनंती असणार आहे, हा खच भ व यात करायला 
हरकत नाह . हा खच करत असताना हे बैठक त सांिगतलेले होत,े उपआयु  
दजा या अिधका-या या अिधप याखाली ४ भागांत चार स म अिधकार  नेमणार 
आहोत हे सवाना, ये  कायक याना सांिगतलेले होत.े मा.आर.एस.कुमार यांनी 
सांिगतले होते क , ठोस वेळ िमळेल. ५ नाह तर १० वषापासून मा.भाऊसाहेब भोईर, 
मा.आ पा बारणे,मा.मंगलाताई कदम असतील,मा.अ जत ग हाणे असतील, िमिनटस          ्
काढन दाखवतोू . तु हाला पण वनंती आहे, जवळजवळ ४ ते ५ सभांमधून वनंती 
केलेली आहे. या कामासाठ  रे हे यूचा अिधकार  व भाग िनहाय चांगला व स म 
अिधकार  नेमावा. इं जिनअस यां याकडून ह  जबाबदार  काढन यावीू . २००४-०५ 
म ये २०० कोट ंची कामे केली. इं जिनअर या यासाठ  कती ाँग आहेत. वतः 
यांनी कबूल केलेले आहे. इतके असताना मा.उ हास शे ट  यांनी सांिगत या माणे 
या ठकाणी ४/५ वषात आ ह  जेवढ  कामे करतो, नगरसेवकापे ा तो इं जिनअर 

वॉडात जा त फरत असतो. येक ग लीत पड ंग कामे झालीत का हे बघायला 
याला फरायला लावतात. संबंिधतांना याचा दररोज रामराम असतो. तुमचे 

समथन करत असताना वनंती सु ा केलेली आहे. या अनुषंगाने नंबर १) कोटाचा 
आदेश, नंबर २) मु यमं यांनी िमट ंग घेतली, अ यादेश दला, या माणे 
सग यांनी सांिगतले ते तुम यासमोर मांडतोय. तु ह  सांिगतले, २००२ म ये 
† ò शन घेतली होती. २६९५ इतका आकडा सांिगतला होता. हे करत असताना 
आमचे दखणे काय ते बघाु . यासाठ  आ ह  वारंवार ओरडतो. येक जण याच 
संगातून गेलेला आहे. मा.पठाणबा नी पॉ ट आऊट केले होत.े काह  लोकांची झोप 

उडाली होती. आ पा बारणे यांनीतर मोठमोठ  पु तके,प के छापली होती. आज हेच 
अिभनंदन करत आहेत. राजकार यांचे हेच काम आहे. कधी इकडे उड  मारणार. 
आज कोणताह  प रसर या, यात कामे करत असताना २५ ते ३० वषापासून 
राजकारणात आहे. ३ टम िनवडून आलो आहे. यावेळ  आ हाला सु ा लोकांम ये 
भेदभाव करता येत नाह . कायदा सवासाठ  सारखाच असतो. नगर वकास वभागाने 
सांिगतले होते, द.३१/३/२०१२ पयतची बांधकाम,े यानंतर या बांधकामांना गरजच 
नाह , या मताशी मी देखील सहमत आहे. काय ा माणे करतोय असे हणताय. 
पण याला काय ाचा बेस आहे का? २०१२ पयत झालेली बांधकामे ठक आहे मा य 
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केले. तु ह  २४ मे ला जॉईन झालात. तुम या आधी पण महापािलका होती. मी 
महापौर असताना िमट ंग घेतली होती. मा.मु यमं यांबरोबर बैठक झाली होती. 
यात से े टर  होते, उपमु यमं ी सव जण होत.े मा.मु यमं यांनी वतः घोषणा 

केली होती. ह च गो  मी मा.शरद पवार साहेब यां यासमोर मांडली होती. हेच 
पोटितडक ने सांिगतले होत,े य़ू लाईन, रेड लाईन तुम यामुळे आलेली नाह , 
झालेली नाह . आ ह  सांगतोय, लाईन होती, अ शन करताना २०११-१२ पयत 
सांिगतले होते, हे ऐकायची मानिसकता आम याकडे होती. १०० लोकांची बेकायदेशीर 
घरे वाचतात. १०/१२ लोकांची घरे पडतात. यांचा तळतळाट आ हालापण लागतो 
आहे. तुम या अिधका-यांना, तु हाला पण लागतो आहे. २०१२ पयत लन 
केलेतर , लोकांनी फटाफट िसमटचे ला टर ंग क न काम संपवले. कोणाचेह  घर 
गर बाचे असले तर  दोन/तीन म ह यांत बांधून होत नाह . तु ह  डॉ टर आहात. 
िस ह ल कामासाठ  १० बाय १० ची खोली बांधायला ६ ते ८ म हने लागतात. 
लोकांची आिथक प र थीती नसत.े ते कज घतेात. फंडातून पैसे काढतात. सोसायट  
काढतात. ीमंताचे घर पाडले हणून मी तुम या के बनम ये कधी आलेलो नाह . 
कोणी यू लाईनम ये घर बांधले तर हे आधी सांगता आले नाह  का? तु हाला 
वनंती करतो, तु ह  अ यादेश काढताय. यातला टे टेट ह कोटाचा आदेश वाचत 
असताना ६ म ह यांत करावे असे सांिगतले होत.े ते आपण केले का? २०११ म ये 
मुदत संपली. यावेळचे जे आयु  होते ते तुम यासारखे कडक असतेतर कदािचत 
आज ह  वेळ आली नसती. लोक बेकायदेशीर बांधकामे का करतात? याकडे सु ा 
ल  ा. रेिसडे शीयलसाठ  एन.ए. लागतो ते घे याची सोय ब ड ंग परिमशन 
वभागात करा. एन.ए.साठ  कती हेलपाटे मारावे लागतात. पैसे खच करावे 
लागतात. कले टर ऑफ सने वह वाट ची मोजणी बंद केलेली आहे. गावडे नावाचा 
एक मनु य आहे. याने २ गुंठे जागा घेतली. याला मोजणी क न िमळत नाह . 
४ हे टरचे पैसे याला भरावे लागतात. या रकमेत याचे घर बांधून होईल. अनेक 
कायदेशीर अडचणी आहेत. ामपंचायतीचे िनयम वेगळे, नगरपािलकेचे िनयम 
वेगळे. गावाकडे करणे पडली होती. कधीतर  क न देत होते का? तु हाला 
जबाबदार धरले नाह  हणून साहेबांनी हटले. याब ल लोकांना दलासा ा. िनणय 
करा. ३१ माच २०१२ हणताय. हे अंडर टँड ंग आहे. मा.मु यमं ी, मा.उपमु यमं ी 
यांनी रा य शासनात बोलावे. बेकायदेशीर करा हणत नाह . कलम ३९७ चा 
अ यादेश काढला तसा हा अ यादेश नाह . य़ावेळ  एखा ाने नो हबर म ये काम 
सु  केले असले तर  इं जिनअर लोकांनी जो फोटो दला, या या अनुषंगाने 



79 

अनिधकृत इमारतींची फगर काढ यात आली होती. या मनु याने ८ म हने आधी 
काम सु  केले. तु ह  आ यानंतर तो घराचे ला टर ंग करत अस यामुळे याने 
घराची न द महापािलकेकडे केली नसेल तर या अनिधकृत या कॅटेगर त धरले गेले 
आहे. माझे हणणे तु ह  ल ात या. फोटोव न ल ात आले पाह जे. हे काम 
आ ा झालेले नाह . मी वतः डे युट  इं जिनअरला जावून भेटलो. १० ते १४ 
म ह यांपूव  काम सु  झाले. तु ह  आलात आ ण स पड ऑडर काढली. यामुळे 
अिधका-यांत घबराट िनमाण झाली. यांनी पटापट पंचनामे करा, फोटो काढा. 
तु ह  २३ मे ला जॉ ट झालात. समजा यावेळ  इं जिनअर गेला यावेळ  लंथ 
लेवलचे काम चालू असेल, मवर म झाली, कॉलम टाकले, ला टर ंग झालेले 
आहे. तुम या माणसाने फोटो काढला. आ ा याचे ेनेजचे कने शन तोडायला 
जात होत.े इथे आमचा वरोध आहे. येथे पण नवा हअर ंग स म अिधकार  
नेमावा व ज ट फाय करावे. नोट सम ये व य  बांधकामाची थती यात 
तफावत आहे. भ व यात बेकायदेशीर कामे होऊ नयेत हणून आ ह  नेहमीच 
तुम याबरोबर आहोत. मोटे साहेबांनी सु ा हेच सांिगतले. आप याला थांबावे 
लागेल. तु हाला वनंती आहे, तुम या इं जिनअरने यावेळ  पंचनामा केला, 
यावेळ  फोटो कोणता घेतला, हे नीट बघा. ह  बांधकामे चार दवसांत झाली का ८ 
दवसांत झाली. कटऑफ डेट ३१ माच २०१२ ह च डेट असेलतर याला कुठेतर  
बिल ह केले पा हजे. शा ती लावून िनयिमत करा. कॉलम लेवलवर काढन टाकाू . 
दोन खो य़ा बांध या असतील तर यासाठ  वेगळ  प त असताना वेगळ  माणसे 
रहात असतात. फोटो काढन दला जातोू . यानुसार याचे ेनेजचे कने शन कट 
करताय. एक कडे रा य शासनाने उघ यावर बसू नका हणून मो हम राबवायची. 
पाणी कट केलेतर याने काय करायच.े यासाठ  भांडतोय. तुमचे आमचे वैय क 
भांडण नाह . ट ड आर य़ा कोण याह  फाईल तुम याकडे नाह त. बहल यांनी 
सांिगतले हणजे यांची फाईल तुम याकडे आहे का? पठाणता नी एखादा वषय 
सभेत र ेझट केला हणजे याची फाईल तुम याकडे आहे का?  अिधकृत परिमशन 
असेल, रे हे यू या अिधका-यांवर खूप लोड आहे. िचंचवडचे जे.ई.ला स पे ड केले. 
तो इतका सरळ मनु य आहे. आ ह  असे सांगत नाह , हणत नाह . चूकत असेल 
तर स पे ड केले पाह जे. कायदा केला पाह जे. तो वषय नाह . पण ज ट फाय 
करा, हअर ंग करा, िनयमा माणे पुरावे सादर करायला वेळ ा. बांधकामाचे 
†ò ीमट आहे का, अ ोच रोड आहे का ते पहा. जादा मची पेन ट  लावा. सट फाय 
झाले नसेल तर †ò शन या. द. २९/११/२०११ रोजी मा.मु यमं यां या बैठक ब ल 
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हणताय. या बैठक त लअर कट अंड टँड ंग होत.े तो कायदा अजून झालेला 
नाह . सामा य मनु य काय हणतोय हे समजून या. तो आम या मागे का 
पडतोय? ३९७ कलमा माणे करताय हे बरोबर आहे. नगरसेवकाबरोबर अिधका-यावर 
कारवाई करायची आहे बरोबर आहे. अिधकार  बेकायदेशीर कामे करतात असे 
हणताय. परंतू मानवते या ीकोणातून वचार केलातर या गर ब माणसाने असे 

का केले हे समजून घेणे जा त मह वाचे हे. पोिलसां या पदिनिमतीबाबत सांिगतले. 
ह  आव यक बाब आहे. माझा मु ा सवा या ल ात आलाच आहे क , हा वषय 
मंजूर करावा. रे ह यूकड ल उपआयु  दजाचा अिधकार  या कामासाठ  नेमावा. 
नंतर बाक  अिधकार  नेमावेत. अ,ब,क,ड भागानुसार अिधकार  नेमावेत. सगळा 
वषय एक  आणून मग वषयाला मंजूर  ावी. या वषयाला आमचा वरोध नाह . 
जी.आर. या अनुषंगाने शहरात उपआयु  दजाचे ४ भागांत ४ अिधकार  असावेत. 
यांना लागणार  वाहने, जेसीबी असेल, पे ोल/ डझेल असेल, अिधक खच झालातर  

चालेल. २० कोट  खच करताना, जे. .ची जबाबदार  कमी करा. वेगळा िन र क 
नेमावा. वषय एक त आणावा. सवजण मंजूर  देऊ. हा वषय आ ा तहकूब करा.  
 

मा.शमीम पठाण - अनुमोदन आहे. 
 

मा.आ पा बारणे - मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, चुक या प दतीने 
सभागृहाची दशाभूल केली जाते आहे. माझे नाव घेतले आहे. २० फे ुवार ला  
िनवेदन झाले. १ माचला ३४ अनिधकृत िमळकती िनयिमत करतो. नंतर बैठक 
घेऊन सांगता. हणजे तु ह  लोकांची दशाभूल करताय आ ण सभागृहाचा वेळ 
घालवताय. 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
  

ठराव मांक – २६३    वषय मांक - २  

दनांक - ९/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१अ/का व/२८/२०१३ 

        द.८/१/२०१३      

     २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४२३  

नुसार 

     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४० द.२२/०३/२०१३ 
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वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल - ७०       ितकूल-० 

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

----------- 
मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.      

 ठराव मांक – २६४    वषय मांक - ३  

दनांक - ९/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  भू जं/६/का व/८८/२०१३  
        द.२/३/२०१३. 
     २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १२/३/२०१३ ठराव .३०५६ नुसार 
 

पंपर  िचंचवड शहरासाठ  सह.द यम िनबंधकासाठ  दोन न वन कायालये सु  ु
करणेसाठ  शासनाची मा यता ा  झाली असून सदर कायालयाक रता पंपर  
िचंचवड शहरात जागा िमळणेबाबत सह ज हा िनबंधक (वग-१) मु ांक 
ज हािधकार , पुणे शहर यां या मागणीनुसार अ) कासारवाड , मंडई ंथालयावर ल 
तळमज यावर ल ३,००० चौ.फुट जागा ब) पंपर  वाघेरे येथील आर ण .१६० 
वर ल यापार  संकुलातील प ह या मज यावर ल २,५३९ चौ.फुट जागा नगररचना 
वभागाने ठरवून दले या भाडेदराने अन.ु ित चौ.फुट र. .१३/- ितमहा व 
र. .१८/- ित महा सह.द यम िनबंधक कायालयाक रता िन वळ मािसक भाडे ु
अन.ु .३९,०००/- व .४५,७०२/- या दराने (मनपा व इतर करा यित र ) 
ितवष  मािसक भाडे दरात १२.५% वाढ करणे व मनपा अट /शत नुसार ५ वष 

कालावधीक रता नमूद जागा सह.द यम िनबंधक कायालयाक रता भा यानेु  
देणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देतो. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल -  ७०      ितकूल-० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
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मा.तानाजी खाडे :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.        

वषय मांक ४ 

दनांक - ९/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा.शकंुतला धराडे ,मा. वनया तापक र यांचा ताव. 
       २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १२/३/२०१३ ठराव .३०८५ नुसार 
 

  पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील ये , त ण मंडळ  व ामु याने 
िचमुक यांचे वरंगुळा थान असणा-या उ ानांची वाढ वलेली वेश फ  कमी क न 
पुववत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देतो. 
 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो आहे –  
  

 १) वीर सावरकर उ ान से.नं. २६ गणेश तलाव वेश फ  पूण माफ करणेस 
तसेच २) राजमाता जजाऊ उ ान, पंपळे गुरव सव . ७२/२ या उ ानातील 
वेश फ  ( थापनेवेळ ) पूव माणे आकारणेत यावी, ३) शाह उ ानू ,शाहनगरू , 

िचंचवड या उ ानातील वेश फ  मोफत करणेस,४) व.तानाजीराव िशतोळे 
(सरकार) उ ान सांगवी या उ ानातील वेश फ  ५ . आकारणेस मा यता देणेत 
यावी. 
मा.राजू िमसाळ :- मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब,दगा टेकड  येथे पा कग सु  झाले आहेु . ट ू
हलरसाठ  १०/- घेतात. याची चौकशी केली समजले क , राजेश मेहता नावा या 
य ने त कािलन आयु  शमा यां या उप थतीत ५ वषासाठ  १५ लाखाचे 

†ò ीमट क न हे पा कग सु  केले आहे. ढेरे साहेबांनी वषय सांिगतला आहे. ह  
राजेश नावाची य  कोण आहे? यांना अ पूघर चालवायचे राईटस कोणी दले ्
आहेत? इतर ठकाणी पाक ग चालू कर यासाठ  जे †ò ीमट केलेले होते यात राजेश 
मेहता यांना राईटस दले होते का् ? याचे उ र ावे.  
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मा. ीरंग बारणे - मा.महापौर साहेब, शासनाला असा ठराव करता येणार नाह . या 
शहराम ये जेवढ  उ ाने आहेत यासाठ  समान दर असावा. एका उ ानासाठ  
मोफत व दसु-या उ ानासाठ  जा त/कमी दर यायच.े शहरातील लोक मो या 
उ ानांत जातात. फ  आकारताना चुक या प तीने फ  आका  नय.े हे दर 
आकारलेले आहेत. यासाठ  जी उपसूचना दली आहे ती नावािनशी दली आहे. 
उ ान अिध काने उ ान वभागाची मा हती घेऊन दर ठरवावे. फ  वाढवली असेल 
तर काय फरक पडला आहे. कती नागर क कमी येतात हे सु ा सांगावे. एका 
उ ानासाठ  फ  घेणार नाह  तर, दसर कडे दहा पये आकारणे चुक चे होु ते आहे. 
याची पुण मा हती तपासून घेत यानंतर दे यात यावी. 

 

मा.कुलकण  (सहा.आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, अ पूघर या 
पा कगबाबतीत मु ा उप थत केला आहे. त ार  ा  झा यानंतर चौकशी क न अ 
भाग अिधका-यांकडे मा हती दलेली आहे. ाथिमक र या करार क न झाला आहे. 
यात ुट  अस याचे िन प न झाले आहे. यात आव यक या द या कर यात ु

येतील.  
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, पा कगसाठ  १०/- घेणे बंद करा. अ भाग 
अिधकार  रपोट करत आहेत. अहवाल ा  झा यानंतर काय कारवाई िन त केली 
जाईल. करारना या माणे जेवढ  रकम घेणे आव यक आहे. अनेक लोक दगा ु
टेकड वर फरायला जातात. यां याकडून एक पया सु ा घेत नाह . याचवेळ  
महापािलके या पा कगसाठ  कशाला घेताय? ५ वषासाठ  १५ लाखाचा वषय दलेला 
आहे. तो थड पाट ची यव था करणार. It is not Appu Ghar’s parking, it is 
Durga Tekdi’s parking.  
 
मा.कुलकण  (सहा.आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, दो ह साठ  
करारनामा झालेला आहे. ाथिमक तपासात चचत मा य केलेले आहे. जेवढ  
र कम अलॉट केलेली आहे, यापे ा जा त घेत असेल तर अपे त ती कारवाई 
केली जाईल. 
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, अ पूघरचे वॉटर पाक भा याने दलेले आहे. 
याची ५० लाख इतक  थकबाक  वसूल केलेली नाह . अिधका-यांनी †ò शन का 

घेतली नाह . तो कोटात गेला आहे. या याकडून अ पूघरची १ कोट ंचे भाडे 
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थकबाक  आहे. ह  साधी र कम झाली का. १ कोट  थकबाक  होईपयत का 
थांबलात? उ ापासून वॉटर पाक बंद करा. भा याची र कम वसूल करा.   

 
मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, तु ह  आदेश ा. पाक गची र कम बंद करा.   
  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा उ ानाचा वषय 
आहे. अ पूघरासाठ  जे पा कग आहे या वषयानुसार सग या शहरात छोट -मोठ  
उ ाने आहेत. यांचे करारनामे सु ा बघून घेतले पाह जेत. ब-याचशा ठकाणी        
†ò ीमटम ये नमूद केलेले नाह . बाहेरची कोणी नवीन माणसे असतात. माग या 
वेळेस िनदशनास आणून दले होत.े ितथे गुंड वृ ीचे लोक असतील, मला यांची 
नांवे काह  यायची नाह . परंतू ते लोक वसुली करतात. पैसेवा यांकडून १००/- 
इत या रेटनी पैसे घेतले जातात. ते यव था करतात. अशाप तीची कामे चालली 
आहेत. र ता ं द केला. येक ठकाणी †ò ीमट बघायची वेळ आली तर  दरवष  
बघणार असाल तर †ò ीमट रिल ह होत नाह  का? येक नगरसेवकाने †ò ीमट 
चेक करायचे का? सभागृहाने वाईटपणा का यायचा या गो ीसाठ  अिधका-यांनी 
यांचे काम केले पाह जे. †ò ीमट माणे काम होत नसेलतर ११ म ह यां माणे 
दलेले असेलतर टँड ंग किमट त ११ म ह यांनी वषय येतो. ११ म ह यांत 
िनदशनास आले नाह  का १ कोट  थकबाक  आहे. रतसर र यू करताना बिघतले 
तर  यात अडचण असायचे कारण नाह . हा वषय उपसुचनेसह त मंजूर करावा.   
 
मा.तानाजी खाडे :- मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 

ठराव मांक - २६५      वषय मांक - ४ 

दनांक -९/५/२०१३     वभाग - मा.आयु  

   संदभ:-१) मा.शकंुतला धराडे, मा. वनया तापक र यांचा ताव. 
       २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १२/३/२०१३ ठराव .३०८५  

          नुसार 
 पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील ये , त ण मंडळ  व ामु याने िचमुक यांचे 

वरंगुळा थान असणा-या उ ानांची वाढ वलेली वेश फ  कमी क न पुववत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) वीर सावरकर उ ान से.नं. २६ गणेश 
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तलाव वेश फ  पूण माफ करणेस तसेच २) राजमाता जजाऊ उ ान, पंपळे गुरव 
सव . ७२/२ या उ ानातील वेश फ  ( थापनेवेळ ) पूव माणे आकारणेत यावी, 
३) शाह उ ानू , शाहनगरू , िचंचवड या उ ानातील वेश फ  मोफत करणेस, ४) 
व.तानाजीराव िशतोळे (सरकार) उ ान सांगवी या उ ानातील वेश फ  ५ . 

आकारणेस मा यता देणेत येत आहे.  
अनुकुल  - ७०            ितकुल - ० 

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

-------- 
मा.भारती फरांदे :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.        

वषय मांक - ५ 

दनांक - ९/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/श.अ.ता/ं१/का व/१४८/  

        २०१२, दनांक २१/०८/२०१२ 

           २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .५१, दनांक २१/०९/२०१२ 
         ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४२ द..२२/०३/२०१३ 
     
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील सव अनािधकृत बांधकामास / 

बेकायदेशीर बांधकामास यापुढे सव सेवा सु वधा (उदा. प याचे पाणी, सांडपा याची 
यव था, र ते, दवाब ी इ.) देणे बंद करणेबाबत या िनणयास तसेच यापुढे या 
महानगरपािलका ह तील बांधकामांना व ुत जोड दे यापूव  महानगरपािलकेकड ल 
बांधकाम चालू कर याचा दाखला/महानगरपािलके या संबंिधत वभागाकड ल ना 
हरकत दाखला सादर के यानंतरच व ुत जोड देणेबाबत कायवाह  करणेबाबत 
महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांना कळ वणेस तसेच या ठकाणी 
१००% अनािधकृत बांधकाम झालेले असेल याच ठकाणी र ते व दवाब ीची सोय 
न क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा. ितभा भालेराव -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देत.े 
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मा. ीरंग बारणे - मा.महापौर साहेब, खास याचसंदभात बोलायचे आहे. आयु ांनी 
खुलासा केलेला आहे. या- या वेळ  अनिधकृत बांधकामाबाबत रा य शासनाने 
सभागृहा या वतीने ठराव मंजूर क न अनिधकृत बांधकामे िनयिमत कर यासंदभात 

ताव पाठवला गेला. इथून पुढे शहरात अनिधकृत बांधकामे होणार नाह त ह  
जबाबदार  शासनाने यावी अशा कारचा ठराव मंजूर करावा अशी कारचे य  
कोणी केले नाह त. आयु  साहेबांनी सभागृहावर ठपका ठेवला होता. पण ह  
ाथिमक जबाबदार  लोक ितिनधींची अस यापे ा शासनाची जबाबदार  आहे.  

बीपीएमसी टम ये तशा कारचा कायदा आहे. महापािलकेत रझवेशन या २५ 
हजार िमळकती आहेत. व २६ हजार अनिधकृत बांधकामे यांचे जागेवर झालेली 
आहे. शहरात अनिधकृत बांधकामे होऊ नयेत. होत असतील तर यावर िनबध 
घाल याची पूण जबाबदार  शासनाची आहे. असे मी ठामपणे सभागृहात सांगतो. 
सभागृहाची कुठेतर  दशाभूल केली जात.े सभागृहाचे ये  सहकार  मा.योगेश बहल 
यांनी मा या नावाचा उ लेख केला हणून ामु याने याबाबत िनदशनास आणून 
देतो. अनिधकृत िमळकतींबाबत नागर कांनी र यावर येऊन मोचा काढला. केवळ 
आयु ां या वरोधात न हते. असा उ लेख सभागृहात आला. रा य शासनाने या 
संबंिधत अनिधकृत िमळकतींबाबत िनणय यावा या ीकोणातून द.२९ नो हबर 
२०११ रोजी नागर कांनी शहरात मो या माणात मोचा काढला होता. २० फे ुवार  
२०१२ म ये िनवडणूक झाली. या अगोदर रा यशासनाने वधीमंडळात कायदा 
केला. आयु ांनी आ ा उ रात सांिगतल,े १३ माच २०१२ रोजी वधी मंडळाने 
कायदा केला. यावेळ  शहरातील तीनह  आमदार वधी मंडळात उप थत होत.े 
मा.महापौर साहेब, यावेळ  कायदा केला, यावेळ  या प ाचे आपण नेत ृ व 
करता, या रा वाद  प ा या जाह रना यात िनवडणूका झा या यावेळ  टाकले 
होते क , १,३५,००० अनिधकृत िमळकती िनयिमत क . हे आप या िनदशनास 
आणून दयायचे आहे. लोक ितिनधी हणून सहकार  सद य असतील तर डायरे ट 
जाऊन कोणी नागर क अनिधकृत बांधकाम करत असेल तर तो असे क  शकत 
नाह . लोक ितिनधींना सु ा यांचा जबाबदार  असतेच. महापािलका तरावर 
शासनाची या यापे ा मोठ  जबाबदार  आहे. यापासून शासन कुठेतर  बाजूला 

गेले आहे का? रा य शासनाने व यायालयाने तशा कारचे आदेश द यानंतर ह  
कायवाह  झाली. १८ म ह यां या कालावधीत शहरातील कायकता, नागर क यां या 
भावनेशी खेळ याचा कार झाला होता. मा या नावाचा उ लेख केला हणून मला 
बोलायचे होत,े हणणे मांडायचे होत.े ध यवाद.  
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मा.द ा सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड ह तील 
अनािधकृत बांधकामासंदभात हा वषय आलेला आहे. हा वषय खरेतर आयु ांनी 
आप या अिधकारांत मंजूर पण केला आहे. यामुळे या वषयावर जा त ऊहापोह 
कर यात त य दसत नाह . माझे एकच हणणे आहे, यावेळ  आम या भागात 
साधारणतः एका ग लीत २० फुटा या र यासाठ  ५०/५० घरे असतील.  आप या 
हण यानुसार जर अशी २४/२५ अनािधकृत घरे असतील तर या घरांची ेनेज 

लाईन तोडली तर आजूबाजू या ग यांत याचा येणारा जो नैसिगक वाह आहे तो 
जाऊ शकत नाह . याला कुठेतर  कं ोल करावा लागणार आहे. अशा माणसांत १० 
म ये ५ जणांची कने श स तोडली गेलीतर. यां या सु वधा यांना दया याच 
लागणार आहेत. हे आप या काय ात नसले तर  महारा  शासनाचे िनयम आहेत. 
अ न, व , िनवारा या माणसा या मुलभूत गरजांपासून या माणसांना वंिचत करत 
असालतर यापे ा िनंदनीय बाब दसर  असणार नाहु . जर या माणसा या ेनेज 
लाईन तोड यातर जो मैला र यावर येईल, हे आरो याला वघातक ठरत असेल 
तर याला जबाबदार कोण असणार आहे? यातून ग याग यांत या प रसरातून 
दगधी पसरेलु . याला अनेक कारणे आहेत. ािधकरण, एमआयड सी व इतर 
मा यमांतून सवसामा यांना घरे देत होत,े हे ते वसरले आहेत. ािधकरणात 
बिघतले तर ब डर लॉबी फॉमात आली आहे. गेले १५ वषात सवसामा य 
नागर कांसाठ  जनतेसाठ  कोणतीह  कम जाह र केलेली नाह . एमआयड सी इथे 
सु  ह च प र थीती आहे. आप याकडून मा हती हवी आहे. घर बांधून देणे हा 
महापािलकेचा अिधकार आहे का? आपण ६,००० घरे बांधली आहेत. अशा 
मा यमातून हा कार चालू केलेला आहे. आप याला वनंती आहे, हा वषय 
आयु ांनी मंजूर पण केलेला आहे. स या कारवाई पण चालू आहे. मा.योगेश बहल 
यांनी स व तर सांिगतले आहे. आम या भागात १० ते २० घरांत एक अनािधकृत 
असेल तर कने शन तोड यावर येणा-या संगाला आप यालाच सामोरे जावे 
लागणार आहे. हे तोडायचे कार थांबवावेत. बी ३ सोडून बाक ंवर कारवाई करायची 
असेलतर ते करावे अशी वनंती आहे. मा या गावातील एक माणूस कारिगल या 
यु ात पाय पूण ॅ चर होऊन अपंग झाला आहे. िचखली गावात भरव तीत पूण 
घर बांधलेले आहे. ६/६ म ह यांतून याला जो िनधी िमळाला, यातून याने हे 
घर बांधलेले आहे. या या घराचे लॅ टर चालू असताना अिधका-यांनी फोटो 
काढला. यासारखी िनंदनीय बाब कोणतीह  नाह . तो मनु य दाखवेल, याचे घर 
सु ा दाखवेल. या यापे ा चुक चा संग कधीच होणार नाह . आप याला वनंती 
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आहे, या माणसाला यव थत चेक करा. या या पायाला शंभर ते द डशे टाके 
पडले आहेत. अशा अव थेत माझे घर वाचवा हणून तो रडतो आहे. कारिगलम ये 
मदत िमळाली पण इथे घर वाचव यासाठ  रडावे लागते आहे, ह  अितशय 
गांभीयाची गो  आहे. अशा माणसाला याय देणार नसाल तर या यापे ा दसरे ु
काय? यात ल  घालावे. कने शन तोडायची कारवाई अिधका-यांनी चालू केलेली 
आहे. बी३ सोडून बाक यांवर कारवाई करावी अशी वनंती करतो.  
 

मा.शांताराम भालेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी अनिधकृत 
घरे, नळ तोडणे, ेनेजलाईन या गो ीला आपले अिधकार  जबाबदार आहे. आप या 
अिधका-यांनी यो य रतीने काम केले असते तर ह  वेळ आली नसती व ह  
प र थती उदभवली नसती. खरेतर मा.आयु  हे काम कर त असून आपले संबंिधत 
अिधकार  कती खूष आहेत. नेतृ व करत असताना पाठ मागे वळून पाह ले तर 
कायक याना सांिगतले, यो य काय अयो य काय हे पाहत असतात. अिधकार  
आपलेवर कती खूष कंवा नाराज आहेत याचा सामा य कायकता या ना याने 
खोलात जाऊन अ यास करावा, िचंतन करावे. खरेतर हे अयो य आहे. संबंिधत 
अिधका-यांना वेळ या वेळ  पाठबळ दले असते तर मा यावर खापर फोडले जात.े 
पदािधकार  व अिधकार  हे रथाची दोन चाके आहेत. स मानाने काम करणे गरजेचे 
आहे. मुळात हा वषय अजडावर का आणला? तो आणायचे कारण काय आहे? 
भ व यात मोठमो या अडचणी आहेत. मा या वॉडात तर रेडझोनची तलवार टांगती 
आहे. बायकांचे दािगने गहाण टाकून घर बांधले आहे. अितशय बेकार प र थती 
आहे. उ हासनगर या धत वर कोणा या तर  मा यमातून ॅ ट कल भूिमका घेऊन 
घरातले कोणी चुकले तर आपण याला फाशीची सजा देत नाह . घर पाडतो हणजे 
याला फाशीच झा यासारखे आहे. हा वषय माग  लावावा. आपले पु हा एकदा 

ध यवाद मानतो.    

 

मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ब-याच म ह यांपासून हा 
वषय रगाळतोय. अिधका-यांनी आप या अिधकारांत िनणय घेतला. स मा सद य 
खूप जा त बोलले पण प  बोलल.े हा अिधकार आ हाला कोणी दला? मी सव 
स मा.सद यांना वचारत,े कोणी एखा ा सभासदाने आप या लेटरहेडवर कोणाला 
िशफारसप  दले आहे का, यांनी यांनी घर बांधले आहे. अनिधकृतला अिधकृत 
अशी न द ावी. एकाह  सद याने कोण याह  अिधका-याला कोण याह  भागांत 
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कोणतेह  प  दलेले नाह . फोनसु ा केलेला नसेल. ह  वेळच येत नाह . आपले 
अिधकार , िमटरिनर क, लंबर जे मेन पाईपला होल पाडतात. ते पर पर ह  
सगळ  कामे करतात. जो ब ब करतो. जे काम शासनाकडून केले जाते ते काम 
आम याकडून का वदवून घेता. आम या खां ावर बंदक ठेवून नेम का धरताू . तुमचे 
अिधकार , कमचार  ह  कामे करतात. यांना तु ह  तशा सूचना द या आहेत का? 
तसे स यूलर यां यापयत पोचले आहे का? यावेळ  वषय आणला यावेळ  हा 
वषय आ यानंतर आम या भागात यांना सांिगतले या या ठकाणी अनिधकृत 
नळ कने शन घेतलेले होत.े कोण याह  कारचा अज न करता पर पर कने शन 
घेतलेले आहेत. मी ितथे सांिगतले नंतर मला डावलून ८/१० दवसांनी कळाले क , 
या य चे कने शन ऑथराईज झालेले आहे. हणजे सग या भागांत वषभरात 

तुम या अिधका-यांना मा हती नाह  का? तु ह  आ यानंतर लोकांनीच अनिधकृत 
बांधकामांबाबतीत मो हम सु  केलेली आहे. मी यांना वचारले, त ार केली. 
कोणतीह  परिमशन न घेता अनिधकृत नळ कने शन घेतल े ते कसे काय 
ऑथराईज केले? अभय योजनेखाली याला क न देतो. अभय योजनेत जो बसतो, 
याचे तुम या आदेशानुसार कने शन तोडतात. काय चालले आहे? अभय योजना 

तु ह च राबवताय व तोडातोड ची करणे तु ह च करताय? आप या हाताखालील 
कमचा-यांपासून अिधका-यांपयत काय चालले आहे? याचा तु ह  आधी अ यास 
क न मा हती या. येक भागांत कती अिधकृत न द  कने शन दे यासाठ  
टॅ प पेपरवर घेतले आहे. कने ट ह ट  क न घेतली आहे. हा आमचा, सव 

स मा.सद यांचा अिधकार नाह . लबंर जो काम करतो हे काम आ ह  कशाला 
करायच?े आपले अिधकार /कमचा-यांनी सांभाळावे. आम यापयत वषय आणू नका. 
हे कळकळ चे आवाहन करते. तुम या अिधकारांत जे काह  ते तु ह  करताय. 
काह बाबतीत तु हाला सहकायाची भूिमका यावी लागेल. आपण आप यावर 
सग याच बाबतीत कं ोल करावा. शासनात अितशय बारकाईने ल  घातले. माग े
सगळा ग धळ चालला आहे. तुम या आदेशाचे पालन तुमचे अिधकार  कमचार  
करत नाह त हे आम याकडून क न घेऊ नका.    

 

मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा ेनेज लाईन, नळ जोड चा 
वषय आहे. वनंती आहे, पंपर  िचंचवड महापािलके या ह तील सव अनिधकृत 
बांधकामे माच २०१२ नंतरची बांधकामे असा वषय असेल तर आजपयत झालेली 
सगळ  बांधकामे व यांचे ेनेज लाईन तोडायचा वषय असेल तर याला माझा 
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वरोध आहे. आम याकडे रेड झोन झाला तर से टर २२ म ये केलेली बांधकामे, 
यांना दले या सोईसु वधा बंद करा या लागतील. आपला वषय आहे क , 

महापािलका ह तील सव अनिधकृत बांधकामे, बेकायदेशीर बांधकामे यांना सव 
सेवासु वधा दे यात येणार नाह त. मा या भागातली मटेन सची कामे बंद आहेत. 
से टर २२ रेड झोन आहे हणून शाळेची िभंत बांधत नाह त. पीनगरमधील 
पाईपलाईन घरोघर  जाऊन तोड यापे ा पाईपलाईनच बंद करा. हणजे लोकांना 
पाणी िमळणार नाह . चुक चा वषय आहे. माच २०१२ नंतर या बांधकामांचा वषय 
असला तर  वषयात द ती क न याु .  
 
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, काह  वेळापूव  वाटले 
सगळे नागर क शा ा या तासाला बसले आहेत का काय? महानगरपािलका ह  
नागर  सु वधा देणार एक सं था आहे. एका वषात ५०० कोट ं या एफ.ड . क न 
टाक या हणजे फार मोठे काम केले असे नाह . महापािलका हणजे पतसं था 
चालवत नाह  क  याजाचा धंदा करत नाह . नागर कां या ासाठ  नागर कांना 
सेवासु वधा पुरवणार  एक सं था आहे. देशा या सं वधानाकडून मा यता ा  अशी 
सं था आहे. बी३ म ये येणा-या घरां या सु वधा काढन घे याचा िनणय घेत ू
आहोत. एखा ाचे नळ कने शन तोडले तर तो दसु -या या घरात जाऊन पाणी 
भरेल. याची ेनेज लाईन कट केलीतर या या बायकापोरांनी कुठे जाऊन 
बसायचे? फंडामटल राईटस चे हायोलेशन करतो आहोत् . नागर कांना 
सेवासु वधांपासून  वंिचत करतो आहोत. ३१ माच २०१२ पयत काह  लोकांनी पटापट 
घरे बांधून घेतली. गर ब माणूस हळूहळू याचे घर बांधतो. गुगलव न इमेज या. 
घर कधी बांधायला सु वात केली, कधी पूण झाले. वधी मंडळाने कायदा केला. 
कोटा या आदेशानाच पालन करायचे आहे. रा य शासना या डायरे श स चे पालन 
करायचे आहे. हजारो कायदे होतात. तु ह  वतःहन अ लाय क  शकताू . काय ाची 
बाजू घेऊन येक वेळ  सांगता. यानुसार याअनुषंगाने कोटा या ऑडरचे पालन 
तु ह  करत नाह . यात ४ पानां या ऑडरम ये प  िल हले आहे, you should 

take proper action. तु ह  या माणे वागलात तर कदािचत शहरातील ५०% 
बांधकामे ऑथराईज होतील. कोटाचे प  िनदश आहेत. तु ह  या या ऑडरचे ख-
या अथाने डॉटटूडॉट पालन केलेतर शहरातील गर ब माणूस बेघर हो यापासून वाचू 
शकतो. ेनेज कने शन, नळ कने शन तोडणार अस याचे सांगता. महापािलका ह  
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नागर  सु वधा देणार  सं था अस यामुळे असे करता येणार नाह . या गो ी 
थांब या पाह जेत.   
 

मा.सुरेश हे  े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, माणुसक या ीकोणातून 
अितशय चुक चा वषय आहे. पाणीपुरवठा व नळ कने शन सु वधा अितशय 
मह वा या आहेत. एकवेळ पाणी शेजार यांकडून घेता येत.े र यात अित मण 
करतील अशांसाठ  बांधकाम योजना राबवा या लागतील. अशा गो ी न करणे 
चांगले आहे. सु म कोटाचे आदेश आहेत, अशा अनिधकृत ब ड ंग पाड याआधी 
र हवा यांना ५ म ह यांची मुदत ावी. या माणे यांचे पुनवसन क न यावे. 
असा ठराव महापािलका सभेत करावा अशी सवाना वनंती आहे. तो अिधकृत घर 
घेऊ शकेल. एवढे मा  होईल. याला ३ वषाची मुदत ावी अशी कळकळ ची 
वनंती आहे. चौ या वषयाबाबत सूचना करतो. आयु  लेवलचे काह  िस ह ल 
इं जिनअर असावेत. या अिधका-यांमाफत मोजणी, एन.ए. क न ावे. १०६ पदे 
िनमाण कर यापे ा ५० पदे िनमाण करावीत. अशा गाईडलाई स ा यात. 
जेणेक न लोक अिधकृत घरे बांधतील. पोिलस यं णेचा वेळ वाया घालव यापे ा 
असे घडू नये हणून य  करावेत. ट म तयार करावी. जेणेक न अ या गुं यात 
सु ा घर बांधता येईल. कती पोजल आले तर  काह च झाले नाह . याचा अथ 

येक भागांत अशा बैठका घेत गे या पाह जेत. ते घर बांध याबाबत या 
िनयमावली, गाईडलाई स देतील. यामुळे िनयमांत घर बांधायला अितशय चांगली 
मदत होईल अशी सूचना मांडतो.  
 
मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, अनिधकृत बांधकाम, 
ेनेज लाई स, नळ कने श स तोड याबाबतचा वषय सग यां या चचम ये चालू 
आहे. हा सवा या ज हा याचा  आहे. नळ कने शन तोडलेतर  दसु-या या घर  
जाऊन तो कुठेतर  पा याची सोय करतो. अनिधकृत बांधकामांचा वषय आता 
सग यांनाच मा हती झालेला आहे. शहरात अनेक सम या आहेत. रेड झोनचा  
असेल. अशा ठकाणी बांधकामे झाली आहेत. थेरगाव प रसरात हाच  आहे. 
ािधकरणात लोकांनी घाईघाईने बांधकामे केलेली होती. यावेळ  सु ा प ने यांनी 

सांिगतले होते, याची कारणे काय आहेत. ािधकरणात वेदपाठक नावाचा कायकार  
अिभयंता अनिधकृत बांधकामांना ो साहन देणार  य  होती. या ठकाणी 
बांधकाम चालू असेल ितथे जाऊन जेवढ  र कम मागेल तेवढ  दली तर ती 
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बांधकामे कारवाईपासून वाचत होती. अशा प तीने ािधकरण भागात अनेक 
बांधकामे झाली आहेत. ितथे बँकेचे लोन िमळत न हत.े पयाय न हता हणून 
लोकांनी बायकांचे दािगने मोडले आहेत. कजबाजार  झाले आहेत. या लोकांनी सु ा 
यावेळ  डे हलपमट चाज भरला होता. वे. फूटाला ४,०००/- इतक  र कम 

भरली होती. नळ कने शन घेतले होत.े एका एका मचे बांधकाम केले असेल. 
घरगुती अडचणीमुळे छोट  छोट  बांधकामे केलेली होती. २५ वषापासून आप याकडे 
पाणीप ट  भरतात, ॉपट  टॅ स भरतात, लाईटबील भरत आले आहेत. लोकांकडे 
पुरावे आहेत, फाईल तयार आहे. तर  तुमचे लोक ितथे जाऊन नळ कने शन 
तोडतात. या नागर कांची काय चूक आहे? लोकां या मनात िभती आहे. आ ह  
खाली राहतो व वर ल १/१ म बांधली आ ण ितथे दसर  य  रहात असेल तर ु
कसे काय करणार? ेनेज लाईन, पा याची लाईन तोडली तर दोघांचे एकच 
कने शन असणार. या यासाठ  काय करणार आहात? या कारवाईला या- या 
ठकाणी सु वात केली आहे, येक ठकाणी हेच काम चालू आहे. या लोकांनी 
२०१०-११ ची पाणीप ट  भरली आहे. हजारो पयांचे बील आलेले होते. ह  काय 
प त आहे? ड भागातील अिधकार  असतील तर यांनी मा हती ावी. लोक 
अ रशः रडत आहेत. सवा या ज हा याचा  आहे. सवाना याय ावा. मा.द ा 
साने यांना ज हा याचा  वाटतो हणून ते कळकळ ने बोलले आहेत. सव 
सद यां या भावनेशी मी सु ा सहमत आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, यात कने शन तोडा हणून शासनाचे 
आदेश आहेत का?  
 
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, सव उप थत स मा.सद य, इथे ४/५ मु े 
उप थत झाले आहेत. अनिधकृत बांधकामांना शासनच जबाबदार आहे अशी 
भूिमका मांडली आहे. यापूव  १० वषापूव  कारवाई झाली असती तर आज इतक  
कारवाई करावी लागली असती का? शासनाबरोबर सभागृह सु ा िततकेच 
जबाबदार आहे. याची कायदेशीर बाजू आधी मांडतो. फे ुवार  २००३ ची हायकोटाची 
ऑडर पाह लीतर र पाँड ट .२ किमशनर असून यात हटले होते, director of 

corporation is directed to take proper decision. महारा  अिधिनयम से शन ४ 
म ये हटले आहे, अिधिनयमा या तरतूद ंची अंमलबजावणी करावी लागेल. 
महापािलकेकडे अिधकार सोपव यात आले होत.े क दजा या महापािलके या 
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आयु ांनी काय ाची अंमलबजावणी करावी. महापािलकेकडे प ह यांदा जबाबदार  
टाकली नाह  तर ह  जबाबदार  थायी सिमतीनंतर आयु ांकडे टाकली आहे. पुढ ल 
जबाबदार  सद यांची असेल. भागांतून िनवडून आलेले पािलका सद यांना असे 
हणता येणार नाह  क  ह  फ  शासनाची जबाबदार  आहे. ह  शासन व 

पािलका सद य यांची संयु  जबाबदार  आहे. ह  जबाबदार  गांिभयाने पार पाडणे 
आव यक आहे. यावेळ  नागर क मो या माणात भा वत होणार होत,े यावेळ  
सवसंमतीने ठराव केला तर तो यापक व मा णकृत होईल. ६ म ह यांचा 
कालावधी झालातर यात करण २ मधील िनयम सादर केले. अिधका-यांना 
दले या सूचनेनुसार यांनी ३१ माच २०१२ नंतर या सेवासु वधा खंड त केले या 
आहेत. एक सूचना मांड यात आली होती क , यांनी अध बांधकाम केले, ३१ माच 
२०१२ नंतरह  बांधकाम चालू होते. याबाबत सहानुभूती दाखवली पाह जे. द.२८ 
जून २०१२ रोजी प हले बांधकाम पाड यात आले होत.े हे बांधकाम केशवनगरमधले 
पाड यात आले होत.े ३ फे ुवार  २०११ ला उ च यायालयाने केले या िनदशांनंतर 
१६ म ह यांनी कारवाई झालेली आहे. काय ाचे जाणकार जाणतात, कायदा आहे तर 
याचा आ ह धरावा लागतो. द.३ फे ुवार  २०११ ला कोटाचा आदेश आला, 
यावेळ  मा.महापािलका सभेत यापक चचा झाली होती. ऊ हासनगर या धत वर 

िनयमानुकूल करायची मागणी केली होती. या माणे जवळपास १५ म ह यांनी 
प हली कारवाई झाली. यात यांची बांधकामे २/४ म ह यांत पूण झालेली होती, 
उ च यायालया या आदेशा माणे, काय ा माणे कारवाई करतोय. हणून असे 
रलॅ सेशन देता येणार आहे. संत तुकारामनगरमधील बांधकामे, कारिगल या 
यु ातील िनवृ  सो जरचा वषय, मला याब ल मा हती आहे. परंत ू कायदेशीर 
भूिमका बघता काह ह  करता येणार नाह . ह  बाबह  समजून यावी. २५ वषापासून 
लोक इथे राहतात. यांनी †òड शनल मजले बांधले आहेत. व था पत हो यासाठ  ५ 
म ह यांची मुदत दली होती. सु म कोटाने कडक भूिमका घेतली होती. 
लोकस ाम ये टेटमट होते क , कोणालाह  अनिधकृत बांधकाम करायचा अिधकार 
नाह . हायकोटा या ऑडर माणे अनिधकृत इमारतीं या सोयीसु वधा खंड त करायचा 
अिधकार याच ीकोणातून घेतला होता. तसे ता वत केले होत.े 
† òडिमिन ेट ह ऑडर ३१ माच २०१२ नंतरची काढली होती. असा वषय 
मा.महापौरांसमोर, सभागृहासमोर प ह यांदा आला होता. शासनाचा वषय ९० 
दवसांत मा य केला नाह . आप याकडे मा य झा यावर तो शासनाकडे पाठव यात 
येईल. तो आप या अवलोकनाथ इथे कं ट यू झाला आहे. दसरा मु ा असा होता ु
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क , कोटा या ऑडरचे पालन यव थत केले गेले नाह  असा मु ा मांडला गेला. 
येक काराने नोट सा द या गे या आहेत. कती नोट सा द या गे या याची 

टे टेट ह आकडेवार  उ च यायालयात दाखल केली आहे. कलम २६० नुसार 
नोट स देतो. संबंिधताला याचे हणणे मांडायची मुदत देतो. अपवादा मक 
प र थतीत त य आढळ यास यां यावर ल कारवाई थांबवली आहे. कागदप े 
दाखल के यानंतर कारवाई थांबवली आहे. नुसतचे काय ाचे पालन कर याबाबत 
आयु ांकडे बोट दाखवतात. य ात अनिधकृत बांधकामे होत असतील तर अनेक 
ठकाणांहन त ार  येतातू . अनेक स मानिनयांनी त ार  के या हो या क , यां या 
भागात पुरे या दाबाने पाणी येत नाह . याचे कारण हणजे मो या माणात 
अनिधकृत नळ कने शन घेतली आहेत. मी नावािनशी सभागृहात सांगायला तयार 
आहे. अनेक ठकाणी ४ ते ५ एफ.एस.आय. चे बांधकाम केले जाते. आ ण 
पा कगची सु वधा केली जात नाह . सग या गा या र यांवर लागतात. लोकांना 
यायला-जायला ास होतो. रा ी सु ा र ता सुर त रहात नाह . अपघात होतात. 
सवसामा य टॅ स पेअर रतसर लॅट घेतो. वाड /व तीतले लोक यांचे पाणी चो न 
घेतात. यांचा र ता अडवला जातो. सांडपाणी अडवले जात.े काय ाचे पालन 
करायचा कुठेतर  वचार केलाच पाह जे. याचबरोबर इ ा चरचा यो य वापर 
करताना िसट चे डजाईन केले गेले पाह ज.े एव या मो या माणात शहरात 
गुंतवणूक केली जात असेल तर र त,े पाणी, सांडपा याची यव था यो य दली 
गेली पाह जे. आज या शहराला क  सरकारचा बे ट िसट  पुर कार िमळाला आहे. 
परंतू हेच शहर १० वषात उपय़ु  राहणार नाह . जर इथे प याचे पाणी यव थत 
िमळत नसेल तर लोकांचे थलांतर हायला लागेल. भ व याचा वचार करता ह  
कठोर भूिमका यावी लागणार आहे. हे आपण कृपया समजून यावे.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मुळात शंभर ट के 
अनिधकृत बांधकामे झालेली असलीतर  दवाब ी, नळ कने शन, ेनेज या सोयी न 
कर याबाबतचा वषय आहे. तु ह च मुख नाह त. जे झालेले आहे याला कोण 
जबाबदार आहे असे मला वाटत नाह . इथे काह  सद यांनी सांिगतले, आ ह  
बांधकाम करायला मदत केली होती. यांना दवाब ीची सोय देऊ नका असे आ ह  
सांिगतले नाह . एकाह  सद याने कोणाला सांिगतले नाह . आमचे प  या, 
अनिधकृत बांधकामे करा. हे मा  वसरायचे नाह  क , इथे सु वधा देऊ नका. असे 
आ ह  कुठेतर  हटले का? बांधकाम करा असे जर  न क  हटले होते तर , तु ह  
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इथे सु वधा देऊ नका असे आ ह  हटलेच नाह . अनिधकृत काम चालू होत ेतर 
चालू ा. मंुबईला िमट ंगम ये हटले होते, काह  लोकांच ेघरां या द या करणे ु
चालले होते. काह  नगरसेवक याचसाठ  भयभीत झाले आहेत. सरळ सरळ पाडणार 
आहात का?  यावेळ  न दणी बंद झाली, यावेळ  काह  लोकां या न द  के या 
गे या नाह त. हा वषय ४ म हने का थांबला? सगळे हेच हणत होते, यांची 
न दणी पूण झाली नाह , यांचे क न घेणार आहात का? वतः या ता यात या 
जागे या न दणीसाठ  अज केला, यांचे झाले नाह . यांची सु ा न दणी बंद 
करणार आहात का? यावेळ  अज केला,फोटो काढ यानंतर बांधकाम पूण झाले. 
याची न दणी पूण झाली पाह जे होती. तुमचीपण ५०% कामे सो पी होतील. 
कतीतर  नगरसेवक वतःहन सांगणार होतेू , मा या भागात अनिधकृत बांधकाम 
चालू होते. कतीतर  सद यांनी सांिगतले, यावेळ  कारवाई होत नाह . ५० लाख खच 
क न हॉकर झोन बांधा. ८ लोकांना अनाथ,अपंग,मितमंद यांना उदरिनवाहासाठ  
गाळे दे यात यावेत. भाग अिधका-यांनी या फाईलचे पुढे काय केले? ५० 
लाखां या हॉकर झोनम ये लोक अनिधकृतपणे व ती क न आहेत. याला जबाबदार 
कोण? तु हाला सांगून सु ा कारवाई होत नाह . यांना पाणी देऊ नका, लाईट देऊ 
नका. पूणानगरमधील महापािलके या ता यात आले या लॉटवर ८ दवसांत ६ 
झोप या पड या आहेत. या भागात या लोकांनी काय करायच?े सफाई कमचार , 
जे.ई., यांचे इतर कमचार  याला जबाबदार नाह त का? मी बोलले तर  राह ले या 
लोकांचे कोणाशी तर  लागेबांधे असतील. मंगलाता नी सभागहृात सांिगतले हणून 
यां यावर कारवाई झाली आहे का. तु ह  मला सांगा, दोनदा/तीनदा सांिगतले तर  

कारवाई होत नाह . वीज कने शन तोडा, ेनेज लाईन तोडा, पा याचे कने शन 
तोडा. याला आ ह  जबाबदार अस याचे सांगता. आ ह  मा  िभतीम ये रहायचे. 
तु ह  अशा गो ी कर यासाठ  आमची हरकत नाह . असे वषय सभागृहात येणे 
यो य नाह . १/२ गुं यांसाठ  िनयमावली केली पाह ज.े मोठमो या सोसायट ंत १०० 
घरे असतात. १/२ लोकांची अनिधकृत घरे असतील, कने शन कट केलेतर 
आरो या या ीन े मोठ  वाईट प र थती िनमाण होणार आहे. ितथे सु ा 
वचारपूवक गो ी के या पाह जेत. याला आ ह  जबाबदार नाह . तु ह ह  अ जबात 
जबाबदार नाह . हणून हा वषय द र  दाखल करावा अशी वनंती करत.े 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, थमतः आयु  साहेबांनी 
सभागृहावर जो आरोप केला तो खोडून काढतो. र ड अिधकार  इथे भरलेले आहेत. 
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एक ीकर हशार असले तर  सव घाण दर क  शकत नाहु ू . तु हाला उ म 
उदाहरण ायचे झालेतर टाऊन लॅिनंगचे या. यां याकडून ड .पी. लॅन बनवला 
जातो. आ ा तो हातात घेऊन बघा. शहरात हॉकर झोन, र ा टँडसाठ , 
कमिशअल पा कगसाठ  जागा ठेवली आहे का? लोक चूका करतात. पण शासन 
काय करत?े वकास करतोय असे हणतो. तुमचे सगळे अिधकार  पैसे घेऊन काम 
करतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत १९९५ म ये ड .पी. मंजूर आहे तर  
काय ा माणे काम करायची धमक दाखवा. आमचे चॅलज वका न दाखवा. पंपर  
िचंचवडला रेड लाईन, यू लाईन आहे. मग पु याला का नाह ? काम कसे 
करणार? आयु  हणून काम क न दाखवा. तु ह  ये याआधी नवीन गावांचा 
डे हलपमट लॅन मंजूर झाला. ये  नगरसेवक चचा करतात. इतका आनंद  
कारभार चालला आहे. टाऊन लॅिनंगम ये लोकांचे हअ रंग घेतल.े यू लाईनम ये 
आर ण टाकले. नंतर शासना या ल ात आले क , ड .पी. लॅनचे ड लरेशन 
झालेले नाह . रा य शासना या ल ात आले क , यू लाईनम ये शाळा, 
दवाखा यांचे आर ण टाकले आहे. आयएएस असलेले लोक अशी ब ब क  शकतात 
तर बाक  चौथी, आठवी पास लोकांना काय दोष देताय? You should give respect to     
the Corporators .  आ ह  ए झ युट ह आहोत. तु ह  आयु  हणून इथे आलेला 
आहात. मी शिनवारवाडा वकून टाकणार आहे का? हे पाहणे ह  शासनाची प हली 
जबाबदार  आहे. तु ह  वषय ठेवला नाह . या दरंगाईब ल आमची चूक आहे का? 
परंतू शासनाकडून अंमलबजावणी करायचा अिधकार तुमचा आहे, अिधकार  तुमचे 
आहेत. कट ऑफ डेट हटली तर  तु ह  तसे वागलात का? इथून मागील आयु  
असे वागले असले तर  यात यांचे नुकसान झालेले नाह .                                        

तु ह  महापािलकेत वषय ठेवला नाह . वषया या मंजुर ची सु ा मयादा आहे. We 

cannot implement.  लोकांनी अनिधकृत घरे बांधली. तु हाला इ फॉम क न सु ा 
तुम या लोकांनी कारवाई केली नाह . अशी १०० उदाहरणे तु हाला देऊ का? तुमचे 
वषय अजडावर वाचले ते हा १४/८/१२ चे आयु  साहेबांचे प रप क होत,े रा याचा 
आदेश होता का, कोटाचा आदेश होता का? २४ मे ला तु ह  जू झालात. 
ऑग टम ये प  आल.े २१/९/१२ला मा. वधी सिमतीसमोर वषय ठेवला. ते हा तो 
आम या समोर आला. ४/५ म हने वषय सिमतीसमोर ठेव यात गेले. आधी या 
आयु ां या वेळ  कटऑफ डेट होती. ते हा अिधकार  का थांबले होत?े अित मण 
वभाग काय करत होता? १० वषाचे िमिनटस काढा् . यात आ ह  सारखेच 
ब बलतोय, २४ तास कॉड करा. या बांधकामांना तु ह  जबाबदार आहात, आ ह  
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नाह . तु ह  खुशाल सांगताय, corporator is responsible.  १० वषाचे िमिनटस ्
वाचा. या २४ मे ला तु हाला या महापािलकेत येऊन वष होणार आहे. तु ह  क  
शकलात का? १ वषात जी घाण झाली ती आम यामुळे झालेली नाह , तुम यामुळे 
झाली आहे. एखा ाने अ यादेश काढ याआधी, ३१ माच २०१२ या कोटा या 
आदेशापूव  बांधकाम सु  केलेतर  याला बांधकाम पूण करायला ८ म हने तर  
लागतात. दर यान अिधका-यांनी फोटो काढला तर  तुम या लोकांना फोटो 
काढ यानंतर या मनु याकडे पाणी कने शन येत,े वीज पुरवठा येतो. तो कसा 
आला? ते हा याने नगरसेवकांना मा हती दली होती का? सांिगतले होते का? 
मा.पठाणता नी मु ा मांडला होता, सव सोयींनीयु  घरात राहणा-यांचे कने शन 
कसे कट करणार? बेकायदेशीर बांधकामांची जबाबदार  कोणी जर आम यावर 
सोपवणार असेल तर हे आ ह  कदा प सहन करणार नाह . हे आ ह  करायला 
सांिगतलेले नाह . असे असेल तर या प कारांनी न द घेतली यांना सु ा वचारा. 
आ ह  ओरडून ओरडून सांिगतले होते. रे हे य़ूचा माणूस या. थािनक माणूस घेऊ 
नका. तु हाला अकाऊंट वभागात रे हे यूचा माणूस पाह जे होता तर आ ह  
तु हाला ितथे मदत केली. अनिधकृत बांधकामे झाली यात तुमची चूक आहे, 
आमची सु ा चूक आहे. परंतू प हली शासनाची चूक आहे. तुमचा अिधकार आहे 
आमचा नाह . शासक य कामात बाधा आणली तर तु हाला संबंिधताला रे ट केट 
करता येत.े मी रा वाद चे काम करतो. भा.ज.पा. चा असला तर  तो हणतो मी 
प ापोट  काम करतो. आ ह  स ेवर असताना घरे पाडली हणजे आ ह  जबाबदार 
नाह . You are responsible for that. हेच सांगायचा य  करतोय. दर यान या 
काळात जी डे हलपमट झाली याला कोण जबाबदार आहे? तु ह  आ ह  
एकमेकांवर बोट दाखवत बसलो तर अशी ो रे करत बसू. आ हाला हशार ु
अिधकार  आवडतात. आमचे ान वाढेल. आमची बु म ा वाढेल. २० वषापूव  
तुम यासारखे अिधकार  आले असते तर शहर असे झालेच नसत.े 
जेएनएनयूआरएमबाबत मा.आर.एस.कुमार यांनी सांिगतले होत,े एवढे तु ह  काय-
काय क  शकणार आहात? चांग या कामाला ए ेिशएट करा. आ ह  तुम या 
पाठ शी राहू. हे झा यामुळे आ ह सु ा, तु ह  सु ा जबाबदार आहोत. काय ा या 
चौकट तच बसून करा. हायकोटाने हटले होत,े तु ह  हअर ंग ा. आप याकडे 
हअर ंग दले जात नाह . तुम या ऑडरमुळे १/२ अिधकार  कामाला लागले. 
स पे ड केले. घाब न लोकांना िभत िभत नोट सा द या. फोटो काढले, मोकळे 
झाले. आ ह  सांिगतले, यां याकडे पैसे न हत,े यांची ब ब झाली. यांची जुनी 
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बांधकामे होती, फोटो काढन मोकळे झालेू . पंचनामा क न मोकळे झाले. इथे 
आमचा कायदा आहे. ज ट फाय करायला वेळ ा. तु हाला कोणाचे घर पाडायला 
आनंद होतो का? ब कूल नाह . काय ा या चौकट त राहन जर ू आप या घर  तशी 
प र थती असेलतर We should justify that.  महापािलके या ीकोणातून जथे 
तुमचे हणणे बरोबर आहे, ितथे तुम या बरोबर आहोत. जे झाले यात आमचे 
सु ा हणणे ऐकून या. २/३ वेळा काय ८ वेळा हणालो, लंथ तोडा. यासाठ  
यं णा आहे. † ò शन घेतली, मला वाटते तो दोषी आहे. भागातील अिधकार  
असतील, ए झ युट ह इं जिनअर असतील, आरो यचा माणूस असेल तो बघत 
न हता. लंथ भरताना,कॉलम भरायला द ड म हना जातो. ४ ते ५ म हने   

अिधका-यांना डो याला डोळा न हता. यावेळ  † ò शन घेतली असतीतर आज 
बांधकामे काढायची वेळ आली असती का? जतके खोलात जाल िततका ॉ लेम 
जा त होईल. िमन या के या तर  सगळे तोडले. या िभतीपोट  दले नाह . 
१/२/३/४/५ नगरसेवक असतील, बाक  जनतेवर चालले होत.े भ व यात 
शहरातील नागर काला १ चटई िनदशांक वाप न रतसर घर बांधता यावे हणून 
शासनाला िनणय यायला वेळ लागतोय. यांनी काय ाने घर बांधले होते यांची 
काय चूक होती. २ एफ.एस.आय. हटलेले आहे. यात फरक केला हणून 
शासनाला िनणय यायला वेळ लागतोय. कोणी कोटात गेलातर शासन, अिधकार  
अडचणीत येणार आहेत. १० वेळा बोलताना ह च मा हती दलेली आहे. से े टर  
असतील, पी.एम. असतील यांना ह च अडचण आहे. िनयमांत बांधले एकिन त 
याने बांधले याला रे युलराईज कसे करता येईल हा मोठा  आहे. यासाठ  
दरंगाई होते आहे. तुम या आम या वतीने दरंगाई होते का? माझी कोणती 
इमारत पडली आहे का? िश त लावताना हअर ंग ा. ज ट फाय करायचा य  
करा. †ò शन डसाईड करताना पूण मुभा ा. हे बेकायदेशीर करतो. पाणीप ट , 
लाईटबील, करारनामा, ठेकेदाराचे पेपर,ठराव मेनमेन करता येईल ते करावे. 
ऑ युमट तुम यासमोर आहे. आ ह  जबाबदार, तु ह  जबाबदार हा वषय पु हा 
पु हा आणू नका. कायदा आ ह  करत नाह . हे तुमचे काम आहे. शासनाकडे वषय 
लं बत आहे. रा य शासना या अिधका-यांना हअर ंग देतोय. शाळा कुठे टाकतोय. 

एवढ  मोठ  चूक अिधकार  क  शकतो का? आ ह  बेघर करतोय. सारखे रेड 
लाईन, यू लाईन असे करतोय. पु याला आहे का?  यू लाईन, रेड लाईन 
दलेली नाह . यात रा यकत असतील, मु यमं ी असतील, उपमु यमं ी असतील. 
हा भेदभाव झालेला आहे. चुक चे काम झालेले आहे. बीआरट माणे ट ड आरचे 
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िनयम वेगळे. किमट माणे सांगेल या माणे नागर क रे युलर ट डआर भरतात. 
आ ह  हेच मागतोय, ितथे हायला पाह जे, ितथे हायला पाह जे. ड .पी.त आले 
आहे का? एका बाजूला रोड काढायचे हणताय. ५ मजली ब ड ंग बनवली पण 
पा कगसाठ  जागा ठेवली नाह . टाऊन लॅिनंग नाह . यात केले आहे का? भदाणे 
मॅडम चांगले काम करतात. आ हाला कोणाशी देणेघेणे नाह . नवीन ला ट 
चालवायलाच पाह जे. बीआरट म ये कती परिमशन द या. १ वे.मी. जागेसाठ  
डे हलपमट चाजस घेतो. १ चटई िनदशांक जागा ता यात येते ते हा पैसे भ न 
घेतो. ट ड एस सव देतो. पु हा डे हलपमट चाज भरतो. इ ा चर डे हलप होते. 
घरात वेश करतो. या या पाने ितस-यांदा पैसे येतात. महापािलकेत तीनदा पैसे 
भरतात हणून ट ड आर मागतो. वषाची शासक य दरंगाई होते आहे. यांना 
काह तर  िलिमट ा. चुक चे करा असे आमचे अ जबात हणणे नाह . आप याला 
वनंती आहे, हे डायरे टरला सांिगतले तर ताव बाजूला राह ल. किमशनर व 
पाट ल यांनी ताव द र  दाखल केला. हायकोटात †òफ डे ह ट दलेले आहे. 
महापािलकेने ग हनमट या अिधका-यांना आम याकड ल † òफ डे ह ट दलेले आहे ते 
बंद करा. कोणाला प  दले, अिधका-यांना परत का बोलवावे हे समजून या. That 
is supposed to do in future. आमची इ छा चांगली कामे करायची आहे. शहर 
बकाल करायचे नाह . शहर चांगले करायचे आहे. चजेस इनकॉप रेट करा. आ ह  
नाह  हटले नाह . चुक या प तीने काम करा असे हटले नाह . प ह यांदा तुमचा 
श द खोडून काढतो. या सभागृहापे ा जा त जबाबदार  शासनाची आहे. यासाठ  
हटले आहे. दोघे एका रथाची दोन चाके आहोत. तु ह  मांडायचे, ए झ युशन 

करायच.े दोघेह  प लकचे सवट आहोत. 
 

मा.महेश लांडग े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा नगरसेवकांसाठ  
केलेले आरोप मा.योगेश बहल यांना खोडून काढलेले आहेत. महासभेत आम या 
प रसरातील नागर कां या अडचणी दर कर यासाठ  येत असतोू . कोण याह  
ॉपट व न भांडत नाह . आमचे ामा णक व ांजळ मत आहे. आप यात वाद 

झाला नाह  पाह जे. शासन व लोक ितिनधी यां यात वाद िनमाण झाला नाह  
पाह जे. यामुळे शासन पण चालणार नाह , आमचे काम होणार नाह . या 
लोकांची घरे वाचवायची तो वषय बाजूला राह ला. या लोकांनी घरे इथे बांधली 
यांची भूिमका सु ा इथे मांडली आहे. येक झोनमधील बांधकाम पाडावे लागेल, 

अमुक करावे लागेल. नवीन समा व  भागातील जी घरे आहेत ती बर चशी ीन 
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झोनम ये येतात. यातून माग काढावा लागेल. ह  घरे ामपंचायती या काळातली 
आहेत. रेड झोन, ीन झोन आ ा झाला आहे. ड .पी लॅन तयार करताना आम या 
लोकांना ास होणार नाह  असा करा. मा या वॉडात ह जटसाठ  गेलो होतो. जी 
ब ड ंग पीसीएमट ची आहे. यावेळ  ािधकरण परिमशन देत होते. महापािलके या 
आर णात ती ब ड ंग होती. यावर कारवाई करणार का? शासनाला नावे 
ठेव यात आ हाला आनंद होतो का? या लोकांवर अ याय होतो या लोकांसाठ  
माग काढा. तडजोड ने संसार, कुटंब चालतेू . दोघांना तडजोड करावी लागत.े एकाने 
टोकाची भूिमका घेऊन चालेल का? आ ह  पण घेत नाह , आ हाला माग सांगा. या 
गो ीला आ हाला सामोरे जाता येत नाह . काय ाबाहेर जाता येत नाह . 
शासना या ीकोणातून तु ह  याचा फॉलोअप करा. समंजसपणा ठेवा. लोकांची 

घरे पाडली यात तु ह  तुमचा इगो ठेवू नका. आ ह  आमचा ठेवत नाह . तु ह  ३ 
वषानी जाणार आहात. तुमची कारक द चांगली राहणार आहे. असे क  नका. सम  
तर  क  नका. तुम या के बनम ये हतगुज काय करायचे ते करा. येकाला 
वाटते आयु  आमचे सु ा आहेत. चचा चालेल, कामे बाजूला राहतील. सग यातून 
माग काढायचा आहे. आपण इथे माग काढ यासाठ  आलेलो आहोत. आम या 
भावना समजून या. कायदा व भावना यांचा कसातर  मेळ क न माग काढा. 
आजपयत एवढे पोटितडक ने बोललो न हतो. आमची मदत या. यातून माग काढा.  

 

मा.जावेद शेख – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा जो वषय आलेला 
आहे. आपण ब-याच जणांवर बेकायदेशीर नळ कने शनब ल गु हा दाखल केला 
आहे. यांनी कोटाचा जािमन घेतला आहे. हा आप या अिधकार आहे का? यां या 
ॉपट ची न दणी करायचे बंद केलेतर यांनी कोट मॅटर केलातर तो अिधकार 
शासनाला आहे का? याचा खुलासा करावा. एखादा नागर क आप यासंदभात 

कोटात जाऊन आप या वरोधात केस दाखल करत असेलतर काह तर  करावे. 
कदािचत वषय पास केला असतातर या नागर काने सग यांनाच धारेवर धरले 
असत.े आप यासमोर  िनमाण झाला नसता. एखा ा य ने आरोप िस  केला 
होता. कोटात मॅटर गेला तर आपण याचे काह च क  शकत नाह . माझे घर 
मोकळे आहे आ ण एखादा घरात घुसला असेल तर याला काढता येणार नाह . 
जोपयत कोटातून िनणय येणार नाह , तोपयत गु हा दाखल केला होता. याचे 
पाणी व ेनेज कने शन बंद करा हणून िनणय झाला होता, याचा खुलासा करावा. 
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मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषया या अनुषंगाने 
आपण खुलासा केला. सगळेच सद य बोलल.े जे काह  वातावरण िनमाण झाले 
आहे, यात आयु  व  सभागृह असे आहे. वा त वक आमची भूिमका न याने 
अनिधकृत बांधकामे होऊ नयेत अशी असली तर  आपण याची दसुर  बाजू पाहत 
नाह . पंपर  िचंचवड शहराचा व तार झालेला आहे, डे हलप झालेले आहे. मुळात 
यात इंड ज अस यामुळे कामगार वग आला. मो या माणात घरे बांधली गेली. 
यावेळ  कुठलाह  सवसामा य मनु य लॅन पास क  शकतो का? याचा बारकाईने 
वचार केला पाह ज.े पंपर  िचंचवडम ये कती जणांनी ब ड ंग परिमशन घेत या 
गे या. कती सवसामा य माणसांनी या घेत या? का घेता आली नाह  याची 
कारणे तपासली पाह जेत. पूण महारा ात अबन लॅ ड िसिलंग कायदा ख-या अथाने 
गर ब माणसाला व तात घर िमळावे यासाठ  िनमाण केला होता. य ात याची 
अंमलबजावणी कोणाला करता आली नाह . हणून नाईलाजाने गरजेपोट  अनिधकृत 
बांधकामे केली गेली. संपूण देशात असेच झाले आहे. आप या महापािलकेत मो या 
सं येने बांधकामे झाली आहेत. रा यात व महापािलकेत फरक काय? लालजी 
वंजार  नावाचा मनु य कोटात गेले हणून ह  कारवाई करावी लागते आहे. हे करत 
असताना एक वचारान,े एक तपणे यव थेसाठ  काम केलेतर कमीत कमी लोकांचे 
नुकसान झाले पाह जे. ट याट याने कारवाई करत असलातर  आ ह  आजसु ा 
तुम या बरोबर आहोत. भ व यकाळात तुम याबरोबर असणार आहोत. आज सु ा 
शंभर ट के अिधकृत ब ड ंगचा लॅन पास क  शकतो का? हे सु ा तपासले 
पाह जे. २ गुं यासाठ  लाखो पये भरावे लागतात. एन.ए.साठ  वषानुवष फाईल 
लं बत राहते. यूएलसी कायदा र  झाला तर  सु ा यूएलसी ची फाईल आणावी 

लागते. तुम यासारखा अिधकार  बसलातर तो कशासाठ  यूएलसी आणेल? कले टर 
यांनी घोषणा केली होती. लॅन तयार केला होता. या- या ामपंचायतीला 
अिधकार दलेले होते. कोण याह  कारची मोजणी लागणार नाह , यूएलसी लागणार 
नाह  अशी कले टर यांनी घोषणा केली होती. आपण सु ा तशा कारची भूिमका, 
सव आयु ांनी महारा ातील सिचवांसमोर वषय मांडला पाह ज.े सवसामा य 
मनु याला घर बांधता येत नाह . िनयमांत बदल करणे गरजेचे आहे. अशी 
कोणतीतर  भूिमका सवसामा यां या धत वर मांडली पाह ज.े अशी अपे ा आहे. असे 
केलेतर भ व यकाळात सवसामा य मनु य लॅन पास क  शकतो. आप या 
रा यात, देशात, महापािलका े ात बकालपणा दसतो तो राह नये हणून या ू
िनयमावलीत द या होणे गरजेचे आहेु . यासाठ  कोटात कोणीतर  जाणे गरजेचे 
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होते. चुक चे िनयम झाल.े या पूव पासून केले या चूका जोपयत बदलत नाह , 
तोपयत कठोर कारवाई क  शकत नाह . जर  पंपर  िचंचवड महापािलका े ात 
बंद  झालीतर  ामपंचायत ह त भ व यकाळात बांधकामे होणार. या ीने वचार 
करणे गरजेचे आहे. मा.योगेश बहल यांनी मु ा मांडला. लोक जे हा लॅन पास 
करायला टाकतात ते हा अडचणी येतात. शासक य पातळ वर दरंगाई चालली 
आहे. िश ती या नावाखाली वभागाकडून लोकांना सांिगतले जात,े अमुक नाह , 
तमुक नाह . एक फाईल ४ वेळा फरत असते. ट ड आरबाबतीत लोकांम ये सं म 
आहे. ट ड आरम ये खूप मोठा गौडबंगाल आहे. जिमन आर त आहेत. भूसंपादन 
करायला मुभा आहे. याचा मोबदला ट ड आर व पात देत असतो. तो नसतातर 
पंपर  िचंचवड शहरात अनेक ठकाणी मो या माणात मा.आ पा बारणे हणाले 
तसे २६,००० अनिधकृत बांधकामे का झाली. महापािलके या ता यातली आर णे 
घेऊ शकलो तर  भूसंपादनासाठ  ायला पैसे न हते. ट ड आरशी संबंध न हता या 
शेतक-यांनी यां या गरजेपोट  यां या जिमनी वक या. कामगारांनी या 
गरजेपोट  वकत घेत या. मागील ५ ते १० वषापूव  ड .पी. लॅनचे आर ण काय 
असते याचा गंध सवसामा य कंबहना हशार माणसांना सु ा न हताु ु . यावेळ  
ट ड आर असतातर जिमनी ता यात आ या अस या तर आज एव या मो या 
माणात कारवाई करावी लागली नसती. आर णां या जागांवर शंभर ट के झोप या 

झा यािशवाय राहणार नाह त. ितथे बांधकामे होणार नाह त अशा प र थीतीत 
आपण काय भूिमका घेतली पाह ज.े ट ड आरबाबत तु ह  वतः नीट अ यास करा. 
बेकायदेशीर काम करा असे हणत नाह . कायदेशीर कामे केली पाह जेत. पॅनलकडे 
फाईल जाते. कती दवस फाईल गेली पाह जे. ४ दवस, ८ दवस, १५ दवस ३ ते 
४ म हने फाईल िन कारण पड ंग राहत असेल तर बांधकाम करणा-या मनु याचे 
नुकसान होते. शेतक-याने फाईल सबिमट केलीतर  याचे नुकसान होते. आपले 
नगरसेवक िनकाळजे यांनी रेिसडे शयल झोनम ये ट ड आर दे याची मागणी केली  
तर नगरसेवक असूनह  याचे काम होत नाह . यांची काय चूक आहे? व तु थती 
काय. तुमचा गैरसमज होतो. पॅनलकडून दरंगाई कशासाठ  होते. यांची वतःची 
जिमन आहे. एका वा यात यांनी प  सांिगतल,े मी िस ह ल लाईनम ये कधीच 
काम केले नाह . देशमुख यांना िमनल या केसेसम ये काम केले आहे. असे 
असताना यां याकडून अपे त काम कसे होणार? ट डआरची कती करणे 
लं बत आहेत? लोकांना अज क न ६/६ म हने झाले आहेत. २ मजली ३ मजली 

बांधकाम क न ट ड आर घेतला आहे. यां या फाईलवर ६/६ म हने स ा झा या 
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नाह त, कशासाठ  थांबले आहेत? कायदेशीर काम होतात का याचा नीट अ यास 
करावा. सभागृहाला सु ा याची मा हती ावी. अशा कारची दरंगाई करत राह लो 
तर भ व यकाळात अिधकृत होणार ते होणार नाह . भ व यकाळात सवसामा य 
माणसाला लॅन पास करता यावा. आज एखा ा सोसायट त १० घरे झाली. ११ 
याचा लॉट रकामा आहे. १५ फुटांचा र ता आहे. याचा लॅन पास होत नाह . 
कमीत कमी २५ फूटाचा र ता पाह जे. कायदा कोणासाठ  आहे. लोकांनी लोकांसाठ  
केलेले कायदे आहेत. आपण लोकशाह त राहतोय हणून काय ात बदल करायला 
सु ा तुम या तरावर, आ ह  आम या तरावर य  करतोय. तु हाला वाटते, 
एक दवसांत सगळ  िस ट म सुधारावी. िस ट मम ये बदल करायला कालावधी 
ावा लागेल. काय ात बदल करावा या ीकोणातून भ व यकाळात काम करावे 

लागेल. तुमचा आमचा संघष चालला आहे. तुम याकडून टेटमट दले जातात, मी 
नसताना िनणय झाला आहे. आगामी काळात आपण एक तपणे काम करावे. 
सद यांकडून आरोप होतो आहे, या पॅनलकडे फाईल पड ंग पडतात, ितथे 
अथकारण मूळ कारण आहे. असे असेलतर पॅनल क न काय िस  केले, खतपाणीच 
घातले आहे. िन कारण दरंगाई न करता ताबडतोब िनणय देऊन टाका. होत 
असेलतर हो हणा, होत नसेल तर नाह  हणा. तो मनु य दसरा पयाय शोधेलु . 
मी वैय क बोललो तर  सग या गो ी पसनली घेऊ नका. तुम या भूिमकेतूनच 
बोलतोय. सग या गो ी भ व यकाळात चांग या कराय या असतील तर सवाना 
व ासात या. कायदेशीर कामे करा. जथे जथे मदत करता येईल, बांधकाम 
वाढवत असतील ितथे तुम या टेटमट सांगतो. ०.०२ जा त वाटत.े दघीतील 
िमिलटर  सैिनकाचे उदाहरण दले, खूप वाईट वाटतेय. य  कारवाई या 
ठकाणी केली, या लोकांना फेस करतो. या अिधका-यांनी कारवाई केली, यांची 
मानिसकता वचारा. हजारो लोकांनी दगडफेक केली. अिधकार  जीव मुठ त घेऊन 
पळत होत.े अिधका-यांना कोण याह  कारे संर ण न हते. कायदे लोकांनी 
लोकांसाठ  केलेले आहेत. माणूसक या भूिमकेतून काम करा, आप याला न  
वनंती आहे.  

 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ द र  दाखल कर यात 
यावा अशी सूचना मांडते.  

 
मा.सुजाता पलांडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
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यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक -२६६        वषय मांक -  ५ 
 दनांक - ९/५/२०१३   वभाग - मा.आयु  

     
संदभ-१)मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/श.अ.तां/१/का व/  

                   १४८/२०१२, दनांक २१/०८/२०१२ 

                   २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .५१, दनांक २१/०९/२०१२ 
                    ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४२ द..२२/०३/२०१३ 
          

वषय मांक ५ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
अनुकूल - ७०      ितकूल - ०  

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

------- 
मा.भारती फरांदे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव  

                       मांडते.  
 

ठराव मांक -२६७     वषय मांक - ६ 

दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुक/ व/३१/२०१३,  

         द.१९/०१/२०१३  

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१११ दनांक ०१/०२/२०१३  

       ३) मा.महापािलका सभा ठराव .२४४, दनांक २२/०३/२०१३ 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलशु द करण क  से.२३ या 
ठकाणी सी.सी.ट . ह .यं णा बस वणेकामी येणा-या र. .१,३२,००,०००/- (अ र  
र. .एक कोट  ब ीस लाख फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.आर.एस.कुमार  - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
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मा.नंदा आ हाट - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कती कॅमेरे बस वतात 
याची मा हती दयावी. वषयाला वरोध नाह .  
 

मा. वण तुपे (सहशहर अिभयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या 
कामाअंतगत जलशु करण क  से टर २३ इथे पोिलसां या मागणीनुसार एकूण     
३६ एकर ए रयाम ये ७० कॅमेरे बस व यात येणार आहेत. सव आय.पी. बेस कॅमेरे 
असतील. वेब कने शन असू शकणार आहे. संबंिधत अिधकार  मोबाईलवर बघु 
शकणार आहेत. पोिलसां या सीसीट ह  कॅमेराला कने शन देता येऊ शकणार आहे.  
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जलशु करण क ाला 
अनुस न सूचना करायची आहे. रावेत बंधा-याव न पाणी उचलून से टर २३ला 
घेऊन जातो. रावेत बंधा-याची प र थती पा हलीत का? ितथे गा या धुत या 
जातात. पा यात जवळपास दररोज १५० र ा धुवून रोडला जातात. धरणातून ५० 
फूटांव न पाणी उचलतो. ितथे सगळे हायिसंथ जमा झाले आहे. प रसर अितशय 
घाण झाला आहे. पा यात ऑईल िमसळते. शहरात इथून पाणीपुरवठा करतो. 
ितकडचाच प रसर अितशय दगधीयु  झाला आहेु . धुणे धु यासाठ ,गा या 
धु यासाठ  बंद  घालावी. शहरातील नागर कांना प या या पा याचा पुरवठा केला 
जातो. पाणी अितशय घाण कर याचा कार चालतो. उघ या डो याने सगळे कार 
चालतात. या संदभात आपण कडक कारवाई करावी.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

 

अनुकूल  -  ७०        ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.सुिनता गवळ  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

ठराव मांक -२६८      वषय मांक - ७ 

दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 
 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/ACAD/२५/२०१३,  

       द.२०/०२/२०१३ 
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    २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१२२ दनांक ०१/०३/२०१३ 
    ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४६ द.२२/३/२०१३  

 
MUHS-PCMC P. G. Institute साठ  तावा सोबतचे प  अ म ये नमूद  

केले या ५४ पदनामाची ३३२ पदापैक  आव यक असणारा Teaching व Ancillary  
टाफ प  ब म ये नमूद के या माणे एकूण २६ पदनामाची १९८  पदे िनमाण 

के यास अंदाजे दरवष  र. .१३,७५,९२,०००/- एवढा खच अपे त  असून  सदरची 
पदिनिमती करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा. ितभा भालेराव - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ७०        ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.मंदा कनी ठाकरे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक -२६९    वषय मांक - ८ 

दनांक - ९/५/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१६३/२०१३,   

        द.१६/०२/२०१३ 

     २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१२५ द.१५/३/२०१३ 
 

   ी.गायकवाड द ा य यशवंत यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन 
र. .६६०० या वेतन ेणीम ये उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखाप र क) या पदावर 
पदो नतीने नेमणूक देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.ताकवणे नंदा - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ७०        ितकूल - ० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.सुिनता गवळ  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे  

                 ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक -२७०     वषय मांक - ९ 

दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१८३/२०१३,  

         द.२१/०२/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१२६ द.१५/३/२०१३ 

 
 दनांक ०२/०१/२०१३ रोजी या पदो नती िनवड सिमतीची िशफारस 

वचारात घेता ी.ड .एम.फंुदे यांना “सहा यक आयु ” या पदावर पे बॅ ड 
र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये शासन यांचे 
िनयु स मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ४५(४) 
नुसार मा यता देईल या अट वर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत 
येत आहे.   

 
मा.भारती फरांदे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
          

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -   ७०       ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

ठराव मांक -२७१     वषय मांक - १० 

दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   
 

     संदभ:-१)मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड / था/०१/का व/२७७/२०१३,  

            द.११/०३/२०१३ 
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          २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१२८ द.१५/३/२०१३ 
    

      ी.माछरे सुभाष सावन यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या 
वेतन ेणीम ये सहा यक आयु  या पदावर शासन यांचे िनयु स मंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ४५ (४) नुसार मा यता देईल या 
अट वर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आहे.   
 

मा.मंदा कनी ठाकरे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ७०        ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.सुिनता गवळ - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

 

ठराव मांक -२७२       वषय मांक - ११ 
दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३८२/२०१३,  

           द.२८/०३/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१३२ द.८/४/२०१३ 
       

 ी.झुरे पांडूरंग हणमंत यांना र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. . ६९०० 
या वेतन ेणीम ये सह आयु  (Joint Commissioner) या पदावर पदो नतीने 
नेमणूक देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

मा. वाती साने - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब,मी हात वर करत असतो. तु ह  मला 
बोलायला संधी देत नाह . मी २५ वष महापािलकेत ितिनिध व करतोय. कंट यू 
मी या ठकाणी आहे. वॉड कधी ओबीसी होतो, कधी म हला आर त होतो. कधी मी 
िनवडून येतो कधी माझी प ी िनवडून येत.े आ ह  दोघे गेली २५ वष या भागाचे 
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नेतृ व करतोय. सांगायचे ता पय हेच क , मी व माझी िमसेस आ ह  आजह  
एक  राहतोय. सग याच वषयांवर बोलत नाह . सग या वषयांवर बोलताना 
सभागृहात १३३ नगरसेवक आहेत. येकाला वाटते येक वषयावर बोलावे. 
िमट ंग २ दवस चालेल याची सु ा जाणीव आ हाला आहे. झुरे साहेबांचा वषय 
या ठकाणी आहे. यां या वषयाला मा यता देतोय. यांची व माझी वैय क 
द मनी नाहु . यांनी मा या कामाला कुठे अडकाठ  आणली असा वषय नाह . 
यांचे य म व पाह लेतर गावठ  पुढा-यासारखे दसतात आ ण यां या कामाची 

प त पाह लीतर गावगुंडासारखी आहे. महापािलकेचा कारभार िनयमा माणे चालतो 
का मनाने चालतो. जो िनयम चालतो तो ल ात ठेवा. ते ड भागात भाग 
अिधकार  असताना संपूण कारभार यां या मनाने चालवला आहे. िनयमांना बगल 
दलेली आहे. अनेक उदाहरणे आहेत. एक उदाहरण देतो – मा या भागात माजी 
पोिलस किमशनर आहेत. मोट झालेले आयएएस अिधकार  आहेत. पु याचे 
किमशनर हणून यांनी काम केलेले आहे. पोिलस किमशनर असताना आप या 
बंग या या आजूबाजूला राहूट  ठेवली होती. बंदोब तासाठ  २ पोिलस ठेवले होत.े 
किमशनर होऊन िनवृ  झाले. ८/९ वष झाली राहूट  अजून तशीच आहे. दसु-
या या जागेत बांधली आहे. ड .पी. र यात बांधली आहे. अनेक वेळा या 
माणसाने कं ले ट केली. झुरे साहेबांकडे कं पले ट केली. यावेळ  कोणी 
कं पले ट ायला तयार नाह . झुरे साहेबांनी यावेळ  सांिगतले, कं पले ट आली 
आहे. कागदोप ी कारवाई दाखवू. मी आ यासारखे करतो. मी िनवडून आलो 
यावेळ  या अिधका-यांकडे गेलो, झोपड  काढावी लागेल, अनऑथराईज कं शन 

आहे. आजूबाजु या लोकां या त ार  आहेत. यांनी सांिगतले, मला अजूनह  
महापािलकेने टॉम वॉटरची सोय केलेली नाह . जोपयत पा याची सोय होत नाह  
तोपयत राहू या काढणार नाह . ( यानुसार अनऑथराईज राहूट  काढली.) ७/८ 
म हने य  क न यांना टॉम वॉटरची सोय क न ते मेन ेनेजला जोडले. 
यावेळ  सं याकाळ  मी यां याकडे गेलो व हणालो मी तुमचे काम केले. आता 

लोकांचे काम करा. सवसामा य माणसासाठ  एवढा ित ेचा  का करताय? 
चुक चे काम करताय. सवसामा य अ ानी आहेत. ह  माझी जबाबदार  आहे. या 
माणसाने सांिगतले, आज पंपर  िचंचवडचे तुमचे किमशनर आयएएससाठ  पु याला 
ेिनंगला होते यावेळ  मागदशनासाठ  मा याकडे यते आहे. मला कोणी काह च 

क  शकत नाह . मा या समोर यांने हटले यावेळ  मी यांना सांिगतले, तु ह  
प ह या राहू या काढ या पाह जेत. हे मला सांगायचे होत.े झुरे साहेबां या या 
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तावावर सभागृहाला वनंती आहे, असे अिधकार  चांगले अिधकार  असले तर 
ताव मा य करा. चुक या अिधका-याला असे मोशन दलेतर िन तच 

महापािलकेचे नुकसान होईल हणून हा ताव फेटाळ यात य़ावा.      

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ७०      ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   

        वषय मांक १२ 

दनांक - ९/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  
  

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  क / था/का.अ./२००/२०१३,  

         द.०१/०४/२०१३ 

      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१३३ द.८/४/२०१३ 
 

    आ णासाहेब मगर टे डयम येथे केट मैदान तयार करणे या कामा या 
(मूळ िन वदा र. .५८,९८,२४६/-) र. .७३,३८,२३४/-चे सुधा रत अंदाजप कास व 
र. .१०,०७,९७४/- चे वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा. ितभा भालेराव - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब सदर वषयाला पुढ ल माणे उपसुचना 
मांडते - केट यित र  अ य खेळह  सदर टेड यमवर अ य खेळांसाठ  ाऊंड 
तयार करणेत येऊन खेळ खेळ व यात यावेत. सदर टे डयम कोण याह  
†òÛòú›ü´ÖßÃÖÖšüß देणेत येऊ नय.े 
 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर सदर उपसुचनेस अनुमोदन देतो. 
 

मा.महेशदादा लांडग े – मा.महापौर साहेब, मगर टे डयमचे सुधार त अंदाजप क 
करा असा आपला ताव आहे. मगर टे डयमवर आपण फ  केट खेळतो. सव 
खेळांसाठ  ाऊंड तयार करणार आहोत का हा एक  आहे. आपले महापािलकेचे 
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अिधकार  हे डा बोिधनीचे आहेत. यां याकडे पुरेसे ाऊंड नाह . यामुळे रोडवर 
रिनंग करावे लागते. आपण डॉ टर आहात. खेळाडू यावेळ  तयार होतो, तो 
डांबरावर पळा यामुळे या या गुड यांना ास होत असतो. िसंथेट क ॅक असे काह  
असावे लागत.े जे खेळाडू डा बोिधनीत खेळतात, यांना ाऊंड उपल ध क न 
ावे. मगर टे डयमचा वषय ५ वषापूव  मांडला होता. यावेळ  जी.बी.त बोललो 

होतो, चांग या प तीने येक बजेटम ये तरतूद करावी. यासाठ  तरतूद केली 
नाह . यावर कारवाई झाली नाह . २ म ह यांपूव  रा य डा पधा यित र  
पोटस फंड मा यमातून रा यातून व वध संघां या टम ितथे आ या हो या् . ७५० 

खेळाडू ३३० म हला बरेचसे संघ आले होते. आप या मनपा या घरकुल योजनेतील 
ब ड ंग खरेतर खेळाडंूसाठ  घेतली होती. यासाठ  अिधका-यांनी रतसर पेमे ट 
भ न हो टेल घेतले असते. एक  वचारायचा होता. एखा ा ठेकेदाराकडून 
घरकुले बांधून घेत आहोत. यासाठ  महापािलकेचा अिधकार  कोण आहे. करोड ची 
बांधकामे करत असतो. महारा ात या २२ संघांतून खेळाडू आले होत.े यात देशाचे 
ितिनिध व केलेले ७ ते ८ खेळाडू होते. यांना रा ी १२ वा. हलवावे लागले. एकच 
दवस ता यात घेतले होत.े म हलांसह ७५० खेळाडू दसर कडे िश ट केलेु . यांचा रोष 
असलातर  यांना चौकात आणून सोडत होतो. खेळाडंूवर ल अ याय कधीच सहन 
करणार नाह . रतसर परवानगी यायला तांबे साहेबांकडे आलो होतो. ह  ॉपट  
अजूनह  महापािलकेकडे िश ट झालेली नाह . ह  मा यता तु हाला देऊ शकत नाह . 
तु हाला व यांना सु ा रा यात अनुकूल न हतो, आ हाला हे प  िमळाले. तुम या 
ता यात नसेल तर तु ह  कसे देणार. आयु ांकडून कसे घेणार. र वे ट केली. 
लाईट नसताना वखचाने चॅनेल आणले. मोटर लावून यांना पाणी दलेले होते. 
मा याब ल य गत रोष असला तर  मला चार िभंतीं या आत या. माझा काय 
अपमान करायचा तो करा. या खेळाडंूचा अपमान क  नका. आपण सु ा खळेाडू 
आहात. रॉक ला बंग करताय. आमचे काह  चुकत असेल तर आ हाला माफ 
करा. हो टेलची गरज आहे. ती झाली असतीतर खेळाडू राह ले असते. शहराचा 
अपमान झाला नसता. आमचा अपमान झाला नसता. काह  गो ींसाठ  तरतूद 
करायला सांगा. यात काह तर  त य असते. चांगला अ यास, चांगला राहणारा 
माणूस, चांगला दसणारा माणूस यांचे ऐकू नका. आपण एखा ा डॉ टरकडे गेलो 
क  तो जे औषध देतो ते आपण मुका याने घेतो. आ हाला यातले माह तच नसते. 
खेळाडू जो असतो याला या खेळातले काह तर  कळत असते. हो टेल बांधा का 
हणतोय. या गो ीचे कारण आहे. आपण जर एखा ाला ॉपट  डे हलप करायला 
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दली असेलतर महापािलकेकडे हँ ड ओ हर झाले नसेलतर महापािलकेचा या यावर 
अिधकार राहतो का? खेळाडूमुळे नुकसान झाले असते तर खेळाडूकडून भ न घेऊ 
शकलो असतो. गु हा दाखल करणे इथपयत करण गेले. अ रशः कऴस झाला. 
महारा ातून व वध ज ांतून इथे खेळाडू आलेले आहेत. महेश लांडगेला मारायला 
ताकद लावायची होती. खेळाडूसाठ  ताकद लावली न हती पाह जे. एवढे काय वाईट 
केले होते. बांधकामांवर शंभर ट के कारवाई करा. खेळाडंूवर कारवाई करायला नको 
होती.  

 

मा.गौतम चाबुक वार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,मगर टे डयमचा 
वषय मूळ िन वदा .५८,९८,२४६/- वाढ व घेऊन, ह  कंमत का वाढव यात 
आली. ए ट मेट का वाढले आप याला मा हत आहे. कामगार क याण मंडळाकडे 
टे डयम होते. ४ कोट  पये व काह  जागा कामगार मंडळाला दली. आ ह  
यावेळेपासून १५ वष होतो. ते हापासून काह च डे हलप केलेले नाह . आ ा या  

ठकाणी ताव आहे. टेड यम केटसाठ  वापर यात येणार आहे. शहरात एकूण 
डांगणे एकंदर त कमी आहेत. ४ मह वाची डांगणे आहेत. यापैक  थेरगावचे 

वगसरकर अकॅडमी व मगर टे डयम इथे केट टे डयम केलेतर शहरात डा 
वकास करता येणार नाह . हणून वनंती राह ल, केटचा आ ह का धरतो? 
कोणाला केट टे डयम पाह जे. २५ एकर जागा आहे. मा.महेश लांडगे यांनी 
अितशय पोटितडक ने वषय मांडला आहे. इथे रा य पातळ , रा ीय पातळ वर ल 
पधा भरतात ते हा सग यात मोठा  यां या राह या या यव थेचा असतो. 

२००० शाळांतील रा ीय पधा या ठकाणी बालेवाड  इथे करा या लागतील. हणून 
इथे वनंती राह ल, या जागेत कमान ५०० खेळाडंू या राह याची यव था 
कर यात यावी. याचा एक आराखडा यापूव  झाला होता तो पहावा. यात अनेक 
कार या खेळाडंूचा समावेश होता. तेव या जागेत ह  सगळ  जागा समा व  क न 

एखादा गर ब याचे कुटंब चालवू शकतोू . जागा ता यात असताना, पैसे असताना 
या जागेचा वापर क  शकत नाह . तु ह  ािधकरणात गेलातर ितथे केट या 

मैदानाचा लोकांचा कोणताह  आ ह नाह . ितथे व वध खेळांचे कार आहेत. 
भालाफेक, अथेलेट ससाठ  टेड यम का वापरता येत नाह . बाक  खेळांकडे कोणी 
ल  देत नाह  याचा वचार झाला पाह जे. वनंती आहे, ५८ लाखांची मूळ िन वदा 
होती. काय काम झाले हे वतः जाऊन पहा. अजून १० लाखांची मा यता दली 
आहे. ए ट मेट का वाढले ते पु हा पहा. एव या मो या जागेचा चांगला वापर 
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कर यासाठ  ए ट मेट तयार करा. सव खेळांचा समावेश करावा. इनडोअर गे स 
होऊ शकतात. क येक वष जागा पडून राह ली आहे. केट टे डयमसाठ  ह  
जागा देऊ नका. माझा वरोध राह ल. थेरगाव इथे मोठ  केट अकॅडमी आहे. 
सांिघक, वैय क अशा खेळांसाठ  जागा ा. याब ल िन त वचार करावा.    
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, क डे साहेब असताना 
सग या पोटस कॉ ले ससाठ  योजना आखली होती् . ऑफ स िनमाण केले होते. 
ितथे प र थती इतक  वाईट झाली होती. ितथे गेलोतर खेळांचे मटे रअल इकडे 
ितकडे पडलेले होते. ऑड टो रअम केलेले होते. पोटस लाय र  केली होती् . उ म 
प तीने ोजे ट सु  झाला. तशाच प तीने अिधकार  आले. पंपर  िचंचवडम ये 
काह तर  चांगले होईल या ीकोणातून सभागृह मजूंर  देत.े अिधकार  बदलतो. ३ 
वषापासून केट टे डयमची योजना राबवतोय काय ह  मोठ  शंका आहे. इतक  
मोठ  डानगर  होईल. बालेवाड चे पण केट टे डयम झाले आहे. मनात 
हणतो डा नगर त वेश करतोय का? लोकांची सु ा भरती केली होती. 

शासनाकडून यांची िनयु  केली गेली, मोठमोठे ोजे ट करायचे िनयोजन केले 
गेले. स या काय प र थती आहे. पंपर  िचंचवडम ये इंटरनॅशनल टे डयम होत.े 
७० एकरची जागा आहे. नुसती इ छा असून चालणार नाह . नुसते केट टेड यम 
न करता चांगले उ कृ  खेळाडू तयार कर यासाठ  ॅक तयार क न टेड यम तयार 
केले  पाह जे. खेळाडूला ॅ ट ससाठ  संधी िमळत नाह . महारा ात प ह यांदा 
चांगली योजना चालू करतोय. साय स पाक सु  झाले. सभासद मनापासून, 
अंतःकरणापासून य  करत असतात. आऊटपुट काय. ितथे वॉचमन कोणी 
ठेवायचा. ठराव मंजूर होत नसेल, टे टेट ह िनणय होत नसेल तर ती गो  तशीच 
पडून राह ल. लाखो पये खच केलेतर  काय सा य होणार. चांगला य  करायचा 
असेलतर शु लक गो ींकडे न बघता चांग या प तीने वापर केला गेला पाह जे. 
आ ा ािधकरणाचा वषय िनघाला. मा.आ पा बारणे यांनी वगसरकर अकॅडमीचा 
वषय केला. पंपर  िचंचवडम ये कती मुले तयार झाली. यांनी सु ा पंपर  
िचंचवडचे नाव चांगले केले. या अकॅडमीत पंपर  िचंचवड या कती व ाथाना 
लाभ िमळणार ते पाह ले पाह जे. कती मुलांना संिध ायची वेळ आली. मगर 
टेड यमची २७ एकर जागा कोण याह  अकॅडमीला देऊ नका. पंपर  िचंचवड 

भागातील सग या खेळाडंूना खेळता आले पाह जे. माझी उपसूचना आहे, केट 
यित र  अ य खेळह  सदर टेड यमवर अ य खेळांसाठ  ाऊंड तयार करणेत 
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येऊन खेळ खेळ व यात यावेत. सदर टे डयम कोण याह  †òÛòú›ǘ ÖßÃÖÖšüß देणेत येऊ 
नये यास मा यता देणेत यावी.  
 

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एक  आहे. मा. वधी 
सिमतीतून वषय आला हे. अनेक वेळा चचा सु ा झाली हे. वाढ व खचासंदभात 
मा हती ावी. परंतू शमा साहेबां या काळात यावर चौकशी सिमती नेम यात आली 
होती. या कामासंदभात काय अहवाल आहे. सद यांना मा हती दलीतर बरेच काह  
िन प न होईल. वषय मंजूर करावा अशी वनंती आहे.  
 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, महापौरांना न  िनवेदन 
करतो. अनिधकृत बांधकामांसंदभात बोलताना वरोधी प नेते असतात, काँ से आय 
प , शासन आमचे, मु यमं ी आमचे आहेत. याबाबत भा य केलेतर  प  देणे 
गरजेचे असते. या ठकाणी मगर टे डयम संदभात भावना िनगड त आहेत. मैदानी 
खेल केलेले आहेत. अकॅडमी काय कार आहे. एक अकॅडमी केली आहे याचे 
आऊटपुट काह  नाह  काय. चचा न करता वषयाला मंजुर  दलेली आहे. शहरात 
यापुढ ल काळात अकॅडमी असू नये. करायचीच असेल तर वतःची जागा यावी, 
पैसे खच करावेत. मगर टेड यम संदभात मा.चाबुक वार यांनी भूिमका मांडली. 

केटचे मैदान करायच,े कोणाला तर  आनंद ायचा. तसे होऊ देणार नाह . 
महापािलका हणजे धमशाळा आहे का? मंगलाता नी उपसूचना मांडली होती. 
याला अनुमोदन देतो. ॅक करता येतो, असे काह  नाह  मैदानी खेळ ितथे होऊ 

शकतात. अ यावत टेड यम करा. झोपडप ट तील मुलांना सु ा केट खेळू ा. 
मनपा या शाळांम ये ४६,००० व ाथ  आहेत. यांची िनवड सिमतीवर आवजाव 
होती असे मोठे खेळाडू असतील यांना बोलवा. रणजी खेळाडू ते देखील चांगले 

केट खेळतात. पु यातली अनेक चांगली मंडळ  आहेत. स मानिनयांचा वशेष 
कालखंड होता. यांना इथे बोलवावे. इथे क डे साहेबांचा आवजून उ लेख करणे 
गरजेचे आहे. यािनिम ाने खळेाडू तयार झाले होत.े शहराची उंची वाढवणारे एकच 
टेड यम आहे. मगर टेड यमशी अनेकां या भावना िनगड त आहेत. शहर ितथे 
टेड यम असले पाह ज.े खरेतर यापूव  मागणी केली होती. पवार साहेब डा 

संघाचे अ य  झा यानंतर इथे अ यावत केटचे टे डयम हावे अशी यांची 
इ छा होती. पंपर  िचंचवडचे हे टेड यम कोणाला देवू नका, कोणाचा चेहरा बघून 
देऊ नका. हे करत असताना यातून काह तर  िनयोजन करा. काह तर  धोरण करा. 
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पूव  ४०० िमटरचा †òथलेट क ॅक सु ा ितथे होता. २ कोट ंचे अनुदान देतो. सव 
कारचे खेळ ितथे नाह त. हे टे डयम चुकून देखील कोणाला देऊ नय.े 

मा.मंगलाता नी जी उपसूचना मांडली याला अनुमोदन आहे.  

 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जवळपास टेड यमबाबत 
२८ एकरचा सव प रसर कामगार क याण मंडळा या ता यात िमळाला आहे. 
याबद यात काह  जागा महापािलकेने देऊ केली होती. रोख र कम देऊन टेड यम 

ता यात घेत यानंतर या महापािलकेचे उपआयु  हणून ी. आर.बी. क ढे होते. 
यां या कारभारात महापािलकेत आयु ांचे सु ा काह  चालत न हते. यांनी 

अितशय स म र या, चांग या प तीने कारभार केला. परंतू या ठकाणी यां या 
मागदशनाखाली पोटस लाय र  केली होती् . आज याची प र थती फार वाईट 
झालेली आहे. एकवेळ होती, जगभरातील सग या खेळाडंूची मा हती संकिलत केली 
होती. पवार साहेबांनी ह  लाय र  पाहन श द य  केलेू , रा यात काय पण 
देशभरात नाह  अशी अितशय चांग या कारची लाय र  महापािलकेने केली 
याब ल ध यवाद ावेत तेवढे कमी आहेत. आज या टेड यमबाबत बर चशी चचा 

झाली. यावेळ  ी.बंड आयु  असताना ४००/५०० एकर जागेत पुनवसनाचा 
क प राब वला गेला. यावेळ  मी वरोध केला होता. कामगार मंडळाची जागा 

घेऊन ४५०० झोपडप यांचे पुनवसन योजनेचा बेकायदेशीर क प राबवतोय. 
यावेळ  वरोध झाला न हता. आज मगर टेड यमची प र थती अितशय दयनीय 

आहे. खच केला गेला. नंतर या कालावधीत टेड यमची देखभाल द ती होते का ु
याकडे कोणी पाह ले का. आज प र क नेमले जात नाह त. साई चे कोच होत.े 
ते हा अकॅडमी चालू होती. चांग या प तीने खेळाडू खेळवले जात होते. एखादा 
अिधकार  गे यावर तो क प दर जातोू . हा याकडे पाह याचा ीकोण होतो. 
सद यांनी सांिगत या माणे सग या खेळांचा सार केला पाह जे. दलीप वगसरकर 
यांच े नाव घेऊन उ लेख केला. यांनी कधी देखील शहरात येऊन अकॅडमी 
उघड याबाबत सांिगतले न हते. मा.अ जत पवार यांनी वतः सांिगतले होते, 
पोटस अकॅडमी करायची आहे् . पुणे प रसरात कुठेतर  जागा दाखवा. आयु ांनी 

सांिगतले, ह  जागा पाहा. याव न एवढे बंबाळ उठले. चांगली मुले घडतात. देश 
पातळ वर २ मुले खेळायला गेली होती. २ मुले आयपीएल म ये खेळतात. एक 
पया सु ा व ा याकडून घेत नाह . ेसपासून सगळे पुरवले जात.े या क पावर 

महापािलकेचा एक पया सु ा खच होत नाह . अशा क पां वषयी चचादेखील 
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झाली नाह  पाह जे. परंतू मगर टेड यमबाबत जातीने ल  घालावे. या क पावर 
केलेला खच, पाठ मागे सु ा चांगला खच केला असताना अिधकार  बदलले हणून 
खच वाया गेला, का, याला कोण जबाबदार आहे. यात ल  घातले पाह जे. 
कॉ फर स म तयार कर यात आली होती. यां यावर लाखो पये खच केले होत.े 
केवळ खच न करता याची देखभाल द तीु , भ व यात लोकांना प र क कायम 
व पात पाह जेत. यांना जबाबदार  द यानंतर तो ती पार पाडेल सु ा. ितथे 

कायम व पात प र क नेमले गेले पाह जेत. भ व यात यांचे काय. मनपाला 
खेळाडंूची कंमत पाह जे. मा.महेश दादां या भाषणाकडे वळतो. खरेतर महारा ीयन 
मनु य हा खेळावर ेम करणारा आहे. या खेळाडंूना कब ड  खेळताना रा ी १२ वा. 
पहा. शहरा या ीकोणातून अिभनंदनीय बाब आहे. देशाबाहेर गेले या खेळाडूला 
मनपाकडून अपमाना पद वागणूक िमळते हे मनपा या ीकोणातून लां छना पद 
आहे. काय ा या चौकट ला ध न काह  गो ी के या गे या पाह जेत. खेळाडूचा 
अपमान शासनाकडून होत असेल तर ते अितशय चुक ची बाब आहे. केवळ महेश 
दादाच नाह . संपूण खेळाडंूचा अपमान ितथे झाला होता. पंपर  िचंचवड शहराचा 
अपमान झाला होता. मनपा या वतीने झाला आहे. को यावधी खच होतो. घुसखोर 
घुसतो. याला बाहेर काढत नाह . खेळाडूचा अपमान होता कामा नये. तमाम पंपर  
िचंचवडकरांचा, शहराचा अपमान आहे. यापुढे कोण याह  खेळाबाबत वेग या नजरेने 
पाहता कामा नये.  
 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

     
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

 

ठराव मांक -२७३    वषय मांक - १२ 

दनांक -९/५/२०१३   वभाग - मा.आयु  

           संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  क / था/का.अ./२००/  

                  २०१३, द.०१/०४/२०१३ 

               २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१३३ द.८/४/२०१३ 
 

            आ णासाहेब मगर टे डयम येथे केट मैदान तयार करणे या 
कामा या (मूळ िन वदा र. .५८,९८,२४६/-) र. .७३,३८,२३४/-चे सुधा रत 
अंदाजप कास व र. .१०,०७,९७४/- चे वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. 
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तसेच केट यित र  अ य खेळह  सदर टेड यमवर अ य खेळांसाठ  ाऊंड 
तयार करणेत येऊन खेळ खेळ व यात यावेत. सदर टे डयम कोण याह  
†òÛòú›ü´ÖßÃÖÖšüß देणेत येऊ नये यास मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकुल  - ७०            ितकुल - ० 

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

-------- 
मा. ितभा भालेराव - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते.    

 

ठराव मांक -२७४     वषय मांक - १३ 

दनांक - ९/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  
  

 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  जेएनएनयुआरएम /०३/का व/ 

          २२८/२०१३, द.०५/०४/२०१३ 

      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१३४ द.८/४/२०१३ 
 

जवाहरलाल नेह  रा ीय नागर  पुनिनमाण अिभयान (JNNURM) योजने अंतगत 
नवीन कामांचे अहवाल रा य व क शासनाकडे क पांचे ताव खालील माणे 
सादर केले या योजनांपैक  या योजनांना क शासनाकडून मा यता िमळेल 
यासाठ  ५०% िनधी अनुदान हणून क शासन व रा य शासनाकडून २०% िनधी 

अनुदान हणून पुढ ल २ वषात उपल ध होईल तर  क शासनाकडून व 
रा यशासनाकडून अनुदान िमळ या या ीने तावात नमुद कामांना शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 

 

१. ताथवडे गाव येथे पाणीपुरवठा करणे.  
Water Supply Scheme for Tathwade under Scruting with 
SLNA 

६५.३५ कोट  

२ बसेस व बस टॉपसाठ  आय.ट .एस. णाली 
उभारणी करणे. 
Intelligent Transport Management System for BRTS 

४९.७१ कोट  

३ बी.आर.ट .एस. बस टेश स. BRTS - Bus Station ३३.६५ कोट  

४ पंपर  िचंचवड मनपा न या ह तील गावाम ये ९७.३७ कोट  
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उव रत ठकाणी मलिन:सारण निलका टाकणे. 
Sewerage System for newly developed area of PCMC 

५ पंपर  िचंचवड शहराम ये ( २४ x ७ माणे) 
पाणी पुरवठा करणे. Continuous ( 24 x 7 ) 
Pressurised water supply Project. 

२१३.७५ कोट  

एकूण र कम पय े ४५९.८३ कोट  
 
 

मा.अ णा भालेकर - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,या वषयासंदभात बोलायचे 
आहे. याम ये जेएनएनयूआरएममधील कामांची अंमलबजावणी करतो. वारंवार या 
िनदशनास आणून देतो. अजंठा नगर म ये जेएनएनयूआरएम अंतगत क प उभा 
केलेला आहे. गेले ३ ते ४ वषापूव  ४ ते ५ ब ड ंग रेड  हो या. या ठकाणी 
पुनवसन करायचे काम मागे पडतेय. कोणाची वाट बघतोय. खरा वकास करायची 
वाट बघतोय. ब ड ंग झा यानंतर पुनवसन करा याची आ ह  वाट बघतोय. मी 
िनवडून आ यापासून गावडे साहेबांकडे पाठपुरावा करतोय. पाट ल, तांबे साहेबांकडे 
पाठपुरावा करतोय. याच िमट ंगम ये या गो ी िनदशनास आणून द या. तुमचे 
प  गे यावर करतो, कशासाठ  पड ंग ठेवतात. एन हायरोमटची परिमशन 
आ यािशवाय अलॉट करता येणार नाह . एक म ह याने पैसे येणार आहेत. 
प ाशेडम ये पुनवसन करणार आहोत. महापािलकेकडे पैसे भरले होत.े गावडे साहेब 
इथे सा ीदार आहेत. वचा  शकता. सोसायट  झा यानंतर पुनवसन करणार नाह  
का? ४ ब ड ंग ३ ते ४ वषात खो या पड या आहेत. ५ वषात अशाच काचा 
फोड या हो या. नाह , मागणी होते. वेगऴेच बघतोय, घुसखोर  कोणी करायची, 
आपण पुनवसन करायच.े गावडे साहेबांकडे पु हा प  देतो. घुसखोरांना कुठेतर  
थांबवले पाह जे. आपला उ े य सा य होत नाह . िम टंगम ये फ डबॅक घेता.  
वचार यानंतर आदेश द यानंतर १४ म हने झाले. प ह या दवसापासून वनंती 
करतोय, ह  घुसखोर  झाली ती कर यासाठ  घुसखोरांना संधी देतोय. पुनवसन 
क पाचे ये य सा य हो यासाठ  रझवशन लॉटवर भाजीमंडईचा क प राबवू 

शकतो. भाजीवाले रोडवर बसतात. यांचे पुनवसन होणार आहे. लोड कमी होणार 
आहे. नगरसेवकाला वाटेल काह तर  काम केले. ओपीड  चालू कर यासाठ  वनंती 
केली, प  दले. मागील िमट ंगम ये सपकाळ नावा या माणसाला गाळे दे यात 
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आले. तो बाक  १५ गाळे घेणार होता. ितथे घुसखोर  आहे. असे होत असताना 
याकडे ल  ायचे का नाह . आपले उ प न कमी होत नाह . ईलिलगल 

क शन केलेली गोरगर बांची घरे पाडतो. महापािलके या ऑफ िशयल ॉपट त 
घुसखोर  क न लोक वषानुवष राहतात ितथे ओपीड  चालू करता येणार नाह  का? 
पुढे काय पुढे काह  होत नाह . तुम या कामाचा एवढा पसारा आहे. भाजीमंडई 
याचे काह  झालेले नाह . पवार साहेबांना प  दले. बागल यां याकडे पाठ वले 

काय प र थीती आहे. ५२ गाळे खाली पडले आहेत. आप याला उ प न नको का? 
एलबीट सार या वषयावर चचा करतो. आपली वतःची ॉपट  घुसखोर  क न 
खाली ठेवताय. तुमचे अिधकार  कुठपयत होत.े यांना करता येत नाह . ोटे शन 
पाह जे होते. अजंठानगरम ये गेलोतर समोरची प र थती वाईट होती. मा या 
वॉडात काह च नाह . फ  डांबर  र ता आहे. ितथे प र थती इतक  वाईट आहे. 
थरमॅ स चौकातून ६-६ म हने लो † ò ड टेड  काम चालू आहे. परत  
उप थत राहणार आहे. मंगलाताई नेहमी हणतात, ब ड ंग परिमशनम ये छोटे 
छोटे शॉ पंग गाऴे बांधायचे ठरले होते. आपले अिधकार  बांधू शकत नाह त. 
आप या जागेत झोपडप ट तील लोक प ा ठोकून बसले आहेत. यांचे पुनवसन 
कधी होणार? लॅन सँ श ड होतो. आपण सगळे करताय. पुढ ल गो ी अिधकार  
करत नाह त. लोक आंदोलने करतात, मोच काढतात. यांनी पैसे भरले आहेत. 
आपण क प पूण क  शकत नाह . यांना ५० ट के लोकांना घरे देऊन टाका. 
ामा णक वनंती आहे, ४ ब ड ं ज आहेत् . तु ह  ताबडतोब यांचे पुनवसन करावे. 

माझी ामा णकपणे न  वनंती आहे. ो रां या तासात मा.आर.एस.कुमार यांनी 
 उप थत केला होता क , से टर २२ म ये िनगड  योजनेत संबंिधत लोकांचे 

टडर काढले होते. द.१.३.२००८ म ये िन वदा र कम ४८ ट के यावेळ  दली 
होती. द.२६.७.२००८ रोजी कृ णाजी कंपनीचे ७५ ट के काम झाले, हे काम पड ंग 
आहे. आज शासक य मा यता घेतोय. काम करा, डे हलप करा. यानंतर पुढे 
काय. ५० ट के अबो ह टडर आहे. यात काय गौडबंगाल आहे. बलोवा यांकडे बोट 
दाखवतात. इथे ाचार झाला. याची मुदत काय. आजपण ७५ ट के व ुतची 
कामे पड ंग आहेत. िनगड चे २६.७ ट के जा त टडर काढले आहे. ३० ट के काम 
झाले आहे. सूरज कॉ ॅ टर याब ल कोण वचारणार. गोरगर बांब ल वचार 
करतो. या गो ींकडे कोण ल  देते का? ईलिलगल क शन असू ा. बाक या 
गो ींचा वचार कोणी करत नाह . लोक ितिनधी हणून १४ म हने झाले तर  काह  
काम झालेले नाह . थरमॅ स या रोडचे काम पड ंग आहे. पुनवसनाचे काम बाक  
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आहे. व ुतचे काम बाक  आहे. डांबर करण बाक  आहे. याला जबाबदार कोण? 
संबंिधत अिधकार  हणतात, कृपा क न वनंती करतो. जी.बी. काह  बोलू नका. 
तुमची व योगेश भा ची जुगलबंद  चालली आहे. आ हाला बघायला िमळते आहे. 
नगरसेवक हणून कामे करत असताना गोरगर बांची आमची कामे हायला 
पाह जेत. शहराची डे हलपमट हायला पाह जे. अिधकार  वगाला आदेश ावा क , 
हे काम लवकरात लवकर हावे.                
  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

अनुकूल - ७०              ितकूल - ० 

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

------ 
मा.सुजाता पलांडे  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक - २७५     वषय मांक - १४ 

दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 
संदभ :  १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
       २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८१ दनांक ०६/०३/२०१३ 

       ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४७ द.२२/३/२०१३ 
 

      मंजूर वकास योजनेतील मौजे थेरगांव ह ीतील स ह न.ं३३ ते ३६ पै. 
मधून मोरया मंगल कायालयाकडे जाणा-या २४ मी. ं द र यापासून थेरगांव 
मशानभूमी पयत १२ मी. ं द र ता व मशानभूमी ते थेरगांव गावठान २४ मी. 

र यापयत स या अ त वातील  र ता ९ मी. र ता ं द के यास नाग रकांची 
मशानभूमीकडे जा यासाठ  या भागातील नाग रकांना र याची सोय होणार 

अस याने सदरचा र ता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेरबदल करणेस तसेच मंजूर वकास योजनेतील मौजे थेरगांव ह तील 
स ह न.ं२५ व ३० मधून जाणारा १२ मीटर र ता स ह नं. २५ म ये अ त वातील 
र याजवळ वाकडया वळणाचा अस याने सदरचा र ता वाहतूक या ीने सरळ 
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करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.अिमना पानसरे -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.मंदा कनी ठाकरे - मा.महापौर साहेब सदर वषय . १४ चा वचार पुढ ल 
सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

मा.सुजाता पलांडे - सदर उपसुचना वकारली आहे. 
 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
 

वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल  -  ७०        ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.सुजाता पलांडे:- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.        

     वषय मांक १५ 

दनांक - ९/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
   संदभ : १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
        २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८२ दनांक ०६/०३/२०१३ 

 ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४८ द.२२/३/२०१३ 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेनुसार महारा  
शासन, नगर वकास वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८१०/२४५८/ . .१६/११/न व-
१३, दनांक १४/०५/२०१२ अ वये मौजे कवळे येथील स ह न.ं४० मधील मंजूर 
वकास योजनेमधील १५ मी. ं द चा द ण उ र र ता तसेच (एम.४-२०) माणे 
िशफटेड रोड र  क न सदर र याने बाधीत े  िनवासी वभागात समा व  
कर याची मागणी संबंधीत सव जागे या मालकाची अस याने व सदर जागेचे एकच 
जागामालक असून यांचे मागणीनुसार सदर ताव महारा  ादेिशक व नगररचना 
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अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  
 

मा.अिमना पानसरे  – मा.महापौर साहेब, सदर वषयाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.श ु न काटे  - मा.महापौर साहेब, मी उपसूचना मांडतो - 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख यातील मौजे सांगवी 

येिथल स.नं.७१ ते ७६ चे सोबत जोडले या नकाशात दश वलेले १८ मी. 
र या या पूवकड ल ह रत प यातील े  हे शासक य िनमशासक य वभागात 
समा व  करणेकामी महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वयेची कायवाह  कर यासाठ  तसेच नाग रकांकडून हरकती, सूचना 
मागवुन शासना या मंजुर साठ  अंितम ताव शासनास सादर कर याचे सव 
अिधकार आयु ांना दान कर यास मा यता देणेत यावी. 

   

मा. शांत िशतोळे   -  सदर उपसुचनेस अनुमोदन देतो. 
 

मा.सुजाता पलांडे - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 

        यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

 

ठराव मांक :- २७६      वषय मांक - १५ 

दनांक -९/५/२०१३     वभाग - मा.आयु  

 
 संदभ : १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
              २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८२ दनांक ०६/०३/२०१३ 

       ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४८ द.२२/३/२०१३ 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेनुसार महारा  शासन, 
नगर वकास वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८१०/२४५८/ . .१६/११/न व-१३, 
दनांक १४/०५/२०१२ अ वये मौजे कवळे येथील स ह न.ं४० मधील मंजूर वकास 
योजनेमधील १५ मी. ं द चा द ण उ र र ता तसेच (एम.४-२०) माणे िशफटेड 
रोड र  क न सदर र याने बाधीत े  िनवासी वभागात समा व  कर याची 
मागणी संबंधीत सव जागे या मालकाची अस याने व सदर जागेचे एकच 
जागामालक असून यांचे मागणीनुसार सदर ताव महारा  ादेिशक व नगररचना 
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अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख यातील मौजे 
सांगवी येिथल स.नं.७१ ते ७६ चे सोबत जोडले या नकाशात दश वलेले १८ मी. 
र या या पूवकड ल ह रत प यातील े  हे शासक य िनमशासक य वभागात 
समा व  करणेकामी महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वयेची कायवाह  कर यासाठ  तसेच नाग रकांकडून हरकती, सूचना मागवुन 
शासना या मंजुर साठ  अंितम ताव शासनास सादर कर याचे सव अिधकार 
आयु ांना दान कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

 अनुकुल  - ७०            ितकुल - ० 

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

--------- 
मा.सुजाता पलांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.       

ठराव मांक - २७७    वषय मांक - १६ 

दनांक - ९/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/सांगवी ड-२/६८/ 

         २०१३, द.८/३/२०१३ 

      २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठ. .८४ द.८/४/२०१३ 
 

        मौजे सांगवी येथील स.नं.९ व सांगवी गावठाण ह वर ल मंजूर 
वकास योजनेतील ता वत केले या ६.०० मी. ं द र याने बाधीत होणा-या 
जिमनीचे संपादन महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ 
(१) क कंवा १२६ (१) ग अ वये करावे लागणार अस याने सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार  यांचेकडे सादर करणेस तसेच सदर भूसंपादन 

ताव महानगरपािलके या वतीने सादर करणेचा अिधकार मा.आयु  यांना 
देणेत येत आहे.  

 
मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.   

 

यानंतर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
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अनुकुल  - ७०            ितकुल - ० 

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

-------- 
मा.सुजाता पालांडे  :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते.        

     वषय मांक १७ 

दनांक - ९/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

 संदभ :-१) मा.िनतीन काळजे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव  

           २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठ. .८५ द.८/४/२०१३ 

 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ा या सन २००८ व 
२००९ या भागश: मंजूर वकास योजनेनुसार मौजे िचखली येथील देहु-आळंद  
र याला समांतर व कमिशअल झोन C2 चे शेजा न देहू-आळंद  बीआरट एस 
र ता व कुदळवाड  बीआरट एस यांना जोडणारा ३० मी. र ता मंजूर झालेला 
आहे. देहू-आळंद  र यावर ल स थतीतील व भ व यातील वाहनांची 
वदळ/घनता याचा वचार करता कुदळवाड  बीआरट एस र यामधील गट 
.८७९ ते देह ू –आळंद  बीआरट एस र यामधील गट न.ं १५६९ पयत या ३० 

मी. ं द र याने बाधीत होणा-या े ाचे भूसंपादन होणे आव यक अस याने 
सदर र ता ं द करणाने बािधत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अिधिनयम १८९४ या तरतूद  
अंतगत भूसंपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस व याकामी येणा-या खचास (संबंिधत 
भूिमसंपादन अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाईची र कम) मा यता देणेत  
येत आहे. 
   

मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.सुरेश हे  े- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या वकास योजनेत मौज े
तळवडे येिथल वेणीनगर चौकात ९०.०० मी. ं द र ता ता वत कर यात 
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आलेला आहे. सदर ९० मी. ं द र या या दो ह  टोकांकडे पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील ७५.०० मी. ं द र ता 

ता वत आहे. यानुषंगाने महापािलके या वकास योजनेतह  सदर ठकाणी 
९०.०० मीटरऐवजी ७५.०० मीटर र ता ता वत क न महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  करणेकामी 
द.२०/१२/२०१२ या मा.महापािलका सभेम ये मंुबई ांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलम १-के अंतगत वषय दाखल करणेत आला होता. 
यास माहे २२ माच २०१३ या मा.महापािलका सभेम ये वषय .१४ अ वये 

मंजूर  दे यात आलेली आहे. तर  मा.महापािलका सभेम ये ७५.०० मी. ं द 
र या या आखणीस मा यता द या माणे भूसंपादन करणे आव यक आहे. तर  
७५.०० मी. ं द र याने बािधत होणा-या े ाचे भूसंपादन, भूसंपादन 
अिधिनयम १८९४ या तरतूद  अंतगत भूसंपादन करणेकामी सदर र याचा 
भुसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस व याकामी येणा-या 
खचास (संबंिधत भूिमसंपादन अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाईची 
र कम) मा यता देणेत यावी.  
 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.सुजाता पलांडे  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 

ठराव मांक - २७८       वषय मांक - १७ 

दनांक - ९/५/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ :-१) मा.िनतीन काळजे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव  

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठ. .८५ द.८/४/२०१३ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ा या सन २००८ व २००९ 
या भागश: मंजूर वकास योजनेनुसार मौजे िचखली येथील देहु-आळंद  

र याला समांतर व कमिशअल झोन C2 चे शेजा न देहू-आळंद  बीआरट एस 
र ता व कुदळवाड  बीआरट एस यांना जोडणारा ३० मी. र ता मंजूर झालेला 
आहे. देहू-आळंद  र यावर ल स थतीतील व भ व यातील वाहनांची 
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वदळ/घनता याचा वचार करता कुदळवाड  बीआरट एस र यामधील गट 
.८७९ ते देह ू –आळंद  बीआरट एस र यामधील गट न.ं १५६९ पयत या ३० 

मी. ं द र याने बाधीत होणा-या े ाचे भूसंपादन होणे आव यक अस याने 
सदर र ता ं द करणाने बािधत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अिधिनयम १८९४ या तरतूद  
अंतगत भूसंपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस व याकामी येणा-या खचास (संबंिधत 
भूिमसंपादन अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाईची र कम) मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या वकास 
योजनेत मौजे तळवडे येिथल वेणीनगर चौकात ९०.०० मी. ं द र ता 

ता वत कर यात आलेला आहे. सदर ९० मी. ं द र या या दो ह  टोकांकडे 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील ७५.०० 
मी. ं द र ता ता वत आहे. यानुषंगाने महापािलके या वकास योजनेतह  
सदर ठकाणी ९०.०० मीटरऐवजी ७५.०० मीटर र ता ता वत क न महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  

करणेकामी द.२०/१२/२०१२ या मा.महापािलका सभेम ये मुंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १-के अंतगत वषय दाखल करणेत 
आला होता. यास माहे २२ माच २०१३ या मा.महापािलका सभेम ये वषय 
.१४ अ वये मंजूर  दे यात आलेली आहे. तर  मा.महापािलका सभेम ये 

७५.०० मी. ं द र या या आखणीस मा यता द या माणे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. तर  ७५.०० मी. ं द र याने बािधत होणा-या े ाचे 
भूसंपादन, भूसंपादन अिधिनयम १८९४ या तरतूद  अंतगत भूसंपादन 
करणेकामी सदर र याचा भुसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेस व याकामी येणा-या खचास (संबंिधत भूिमसंपादन अिधकार  
कळवतील ती नुकसान भरपाईची र कम) मा यता देणेत येत आहे.  
 

  अनुकुल  - ७०            ितकुल - ० 

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

-------- 
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मा.सुजाता पलांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  
 

ठराव मांक - २७९     वषय मांक - १८ 

दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 
संदभ :- १) मा.िनतीन काळजे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव  

         २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठ. .८६ द.८/४/२०१३ 
 

भाग .६ मोशी मधील वकास आराखडयातील पुढ ल र यांचे  १) 
वकास आराखडयातील ३० मी. मोशी-देह र यालगत उ रेकडे जाणारा ू २४ मी. 
र ता गट न.ं१३१४ (जून)े मधून पु हा पूवकडे जाणारा १८ मी. र ता गट 
.१३१८, १३२७, १३२१, १३२३, १३२९, १३४६ (जून)े पयत भूसंपादन करणे, २) 
वकास आराखडयातील १९ मी. मोशी देह र यालगत उ रेकडे जाणारा ू १८ मी. 
र ता गट .१३४१, १३४३, १३४६ (जून)े पयत भूसंपादन करण,े ३) वकास 
आराखडयातील ३० मी. मोशी आळंद  र यालगत २४ मी.व ३० मी. र याचे 
चौकाला जोडून द णेकडे गट .२९२, २५८, २९३, २९१, २७१ (जून)े पयत 
भूसंपादन करणे, ४) वकास आराखडयातील ३० मी. र ता गट .६९४, ६५८, 
६५०, व ६६२ (जून)े पयत पुढे १८ मी. गट . ३६४, ३६७, ३६८, ३७७, ३८० 
व ३४० (जूने) पयत भूिमसंपादन करणे, ५) वकास आराखडयातील २४ मी. 
र ता गट .४८, ६१, ६२, ६३, ६४ व ६५ (जून)े भूिमसंपादन करणे, ६) वकास 
आराखडयातील ३० मी. र ता गट .६१३, ६१४ व ६१२ (जून)े भूिमसंपादन 
करणे, ७) वकास आराखडयातील ३० मी. र ता गट .७५१, ७५३, ७४६, 
७३२, ७२२ व ९४० (जूने) भूिमसंपादन करणे, ८) वकास आराखडयातील १८ 
मी. र ता गट .७९१, ७९२, ९३४, ९३३, ९७०, ९६९, ९९२ व ९९३ (जून)े 
भूिमसंपादन करणे, ९) वकास आराखडयातील १८ मी. र ता गट . ५३०, 
५३१, ५१८, ५३३, ५३४, ५३६ व ५४० (जून)े भूिमसंपादन करणे, १०) वकास 
आराखडयातील १८ मी. र ता गट . ५०४, ५०६ व ५०७ (जून)े भूिमसंपादन 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

  
मा.अिमना पानसरे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

                



128 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ७०      ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.सुमन नेटके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  
 

ठराव मांक - २८०     वषय मांक - १९ 

दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

संदभ :- १) मा.िनतीन काळजे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव  

         २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठ. .८७ द.८/४/२०१३ 
 
भाग सिमती ठराव १३८ वषय .३ नुसार भाग .६ मोशी येथील पुण ेनािशक 

र यास जोडून गट .५०,५१ व ५३ (जून)े या गटातून पूवकडून जाणारा २० फुट  ं द २५० 

मी. लांब र ता मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वय े

घो षत करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
       
मा.सुजाता पालांडे- महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ७०      ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.सुमन नेटके- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

ठराव मांक – २८१     वषय मांक - २० 

दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/४क/  

          ४८८/२०१३ दनांक २०/२/२०१३. 
  २) मा.महापािलका सभा ठराव .२५२ दनांक २२/३/२०१३  
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ताथवडे गावची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम २१ नुसार तयार कर यात आली असून अिधिनयमानुसार िस द 
करणेकर ता मा.महापािलका सभेपुढे सादर केली आहे सदर वकास योजना 
िस द नंतर ा  होणा-या सुचनांबाबत सुनावणी दे याक रता अिधिनयमा या 

कलम २८ (२) अ वये िनयोजन सिमती थापन करणे आव यक अस याने सदर 
सिमतीम ये मनपा या थायी सिमती मधील ३ सद यांची नेमणूक करणेक रता 

ताव मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

मा.सुजाता पालांडे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ७०       ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.सुजाता पालांडे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  
 

ठराव मांक - २८२   वषय मांक - २१ 
दनांक - ९/५/२०१३   वभाग-  मा.आयु   

 
संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३५/का व/२००/२०१३,  

          दनांक ०८/०३/२०१३ 

          २) मा.महापािलका सभा ठराव .२५३ द.२२/३/२०१३  
 
   महारा  रा य व  आयोगाचे अ य  मा. ी.जे.पी.डांगे (I.A.S.) यांनी यांचे 
िश मंडळासह पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस दनांक १०/०६/२०१२ रोजी भेट 
देऊन चौ या व  आयोगा संबंधी व वध वषयांवर चचा क न ७३ व ७४ या 
घटना द तीनुसार महाु पािलकेस जी १९ कत य/ेजबाबदा-या नेमून द या आहेत. 
यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ४ था व  आयोगासंदभात १० मु ांची 
वषयसुची तयार क न सव संबंिधत वभागांना पाठ वणेत आली असून या वषय 
सुचीस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.सुमन नेटके - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
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मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय या ठकाणी 
आपण ठेवलेले आहे. व  आयोग शासनाला संपूण मा हती सादर करतो. आपले 
महसूल उ प न कती असेल, खच कती होणार आहे. भांडवली खचासाठ  कती 
पैसे िश लक राहणार आहेत. २०११ पासून २०१६ पयत स व तर मा हती महारा  
व  आयोगाला सादर करतो. याम ये ी. डांगे यांचे िश  मंडळ येऊन गेले. 
यानुसार संपूण ताव तयार क न सभागृहापुढे ठेवला होता. सभागृहा या ल ात 

आणून ायचे होत.े २००८-०९ साठ  वर  अिधका-यांची सिमती िनयु  केली. या 
सिमती या सद यांचे नाव या ठकाणी नाह . सिमती सद य कोण आहेत. सिमतीने 
अहवाल दलेला आहे. स म दला आहे का. या वषयी संशय िनमाण होतो. २००८ 
ला ह  सिमती िनयु  केली. मनपाला अहवाल सादर केला. ०८-१३ पयत 
सिमती या अहवालाची अंमलबजावणी का केली नाह . आधी या आयु ांनी 
यां याकडून का केली नाह . आपण काय म आयु  आहात. आज सभापातळ वर 
वषय ठेवला आहे. यामुळे या सिमतीने उ प न वाढव यासाठ  या सूचना 
केले या आहेत. काह  काह  सूचना अितशय चांग या आहेत. यात काह  ुट  
आहेत. थोड यात सांगतो – सन २०११-१२ ते १५-१६ पयत सगळे िनयोजन केलेले 
आहे. आप याकडे अपे त खच आपण धरलाय. .३९५२ कोट  ८१ लाख धरला 
आहे. अजून २९३१ कोट  ४ लाख अपे त धरले तर  पैसे िश लक राहतात. टोटल 
पैशांची गरज आहे. १०१९ कोट  ७३ लाख कमी पडतात. वकास कामांसाठ  खच 
कर यासाठ  याम ये १४-१५ म ये महसूली खच दाखवला आहे. तो उ प ना या 
५५ ते ६० ट के खच सु ा चुक चा वाटतोय. इथे महसूली खच दला आहे. असे 
मा या िनदशनास येते. आज कतीतर  कर मनपाकडून लावतोय. सामा य 
मनु यावर कर लावतोय. अनेक कारचे कर लावतोय. पु हा सिमतीने सुचवले होत.े  

र ताकर व पाणीपुरवठा लाभकर इन लूड करा. ामा णक मनु य कर भरतो. 
या यावर कती भार टाकणार याचा सु ा गांिभयाने वचार केला पाह जे. कोण 

मनु य कर भरत नाह . याची आिथक प र थतीमुळे तो कुठेतर  अडचणीत येतो. 
कुठेतर  आजार  पडतो. यामुळे तो हे कर भरत नाह . २ ट के शा ती आकारणार 
का हे सु ा चुक चे आहे. २ ट के हणजे सावकारापे ा जा त याज झालेले आहे. 
मािगल वष  १,३७,९२,००० िन वळ धं ापोट  यव था केलीतर  जागितक बँकेने 
आप याला द. ५.२.१० साली २०९ कोट ंचे कज मंजूर केले होत.े याचे याज 
कती याचा उ लेख ता वत नाह . कती दराने याज िमळतेय. २ ट के असेल 
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तर फायदा आहे. याचे याज जा त आहे का. २०९ कोट ंपैक  ६२ कोट  ७६ लाख 
उचललेले आहेत. २०१५-२५ पयत परतफेड करायची आहे. संपूण र कमेची आपण 
यव था केली पाह जे. ते आपण वापरले पाह जेत. आपण का वरोध करतोय. 
एखादा ोजे ट रखडला. १५ ते २० ट के केसेसम ये अमाऊंट देतो. ॉपर खच 
ायला तयार आहोत. परंतू ४ट के पैशाचा वापर नाह . कारण एकच यात 

किमशन काह  िमळणार नाह . किमशन वाढवून देताना िन तच काँ ॅ टर 
तु हाला पैसे देणार नाह  हा वचार गांिभयाने करावा. भूिम आ ण जंदगी वभाग 
स म झाला पाह जे. उ प न वाढवायचे असेल तर टॅ स वाढवतोय. वतःचे 
उ प न कुठे वाढवतोय. जथे भाजी मंडईत गेलो, यायामशाळेत गेलोतर जथे 
क ाचे काम आहे, ास होणार आहे, ितथे दल  कु रतोय. यावर कॉ सन ेट क न 
तेथे इ कम कसा वाढेल याचा वचार आपण केला पाह जे. आज नुसते हॉकर झोन 
करायचे आहे असे १० वषापासून ऐकतोय. हॉकर झोन झाला का. कुठे झाला नाह . 
या मा यमातून या ठकाणी उ प न िमळव याचा य  केलेला नाह . हा वचार 
या ठकाणी करावा. महापािलके या मोक या जागांवर, अनेक लोक र यावर वाहने 
लावतात. मनपा या मोक या जागा असतील तर पे † ò ड पाक केले तर यातून 
सु ा मनपाला उ प न िमळणार आहे. ख-या अथाने क  करायचे ितथे फोकस 
करावा. जा तीत जा त उ प न वाढावे. नागर क ामा णकपणे कर भरतात. 
यां यावर पु हा पु हा कर आकारणी क  नये ह  वनंती आहे.    

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ७०       ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.सुजाता पालांडे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

              वषय मांक - २२ 

दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/२०१३       
           द.६/२/२०१३.   

   २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/२/२०१३ ठराव .४७.    
   ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १/३/२०१३ रोजी ठराव .१२४ 
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   ४) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .३०६९ दनांक १२/३/२०१३ 

   ५) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/६१५/१३  

      द.१९/३/२०१३ 

   ६) मा.महापािलका सभा ठराव .२६० द.२२/३/२०१३ 
   
तावात स व तर डा धोरण मसुदा प रिश -अ, डा धोरण मसुदा 

प रिश -ब, डा धोरण मसुदा प रिश -क, डा धोरण मसुदा प रिश -ड, म ये 
नमुद केले माणे मनपा डा धोरण मसु ास तसेच ३ डसबर अपंग दनािनिम  
अंध, अपंग, व मितमंद व ा या या डा पधा आयो जत करणेकामी प रिश  
अ/ब म ये नमूद तपिशलाचा मूळ धोरण मसु ात समावेश क न प रपूण डा 
धोरण मसु ास मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा. सुमन नेटके   - अनुमोदन देते. 
 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषया या अनुषंगाने 
डा वभागा या वतीने पंपर  िचंचवड शहरातील खेळाडंूसाठ  आ ाच या ठकाणी 

आमचे सहकार  स मा.महेश लांडगे यांनी भूिमका मांडली. यांचे समथन करतो. 
यांना ध यवाद देतो. याच वषया या अनुषंगाने किमशनर साहेबांना बोलोवले 

होते. १२-१३ चे बजेट पाह लेतर शहराचा वचार केलातर तुटपंू या बजेटम ये 
खेळाडूचा वकास होईल का. हा या अथाने खरा  िनमाण होईल का िनमाण 
झाला आहे. ११ कोट  ५४ लाख यापैक  ६ कोट  ८० लाख आ थापनेवर झालेला 
खच बजेटम ये खेळाडंूचा काय वकास झाला हे िनदशनास आलेच आहे. आ ा या 
पदामागे आदरणीय किमशनर साहेबांनी एक किमट  नेमली आहे. डा वभागाचे 
अिधकार  कंवा डा सिमती यां यावर अंकुश ठेव यासाठ  सिमती नेमली. 
ी.कदम, ी.कारचे, ी. कुलकण  यांनी काय अ यास केला याचा अहवाल ावा. 

एका खेळाडूला ८ लाख खच येऊ शकतो, या ठकाणी देखील तुटपंुजे बजेट ठेवले. 
फ  २० लाख िनधी ठेवला आहे. यातून खेळाडू घडणार आहेत का. सभागृहा या 
िनदशनास हा वषय आणून ावयाचा आहे. शासन काय ानुसार ५ ट के िनधीतून 
एक उपसूचना ठेवली आहे. डा वभागा या वतीने, मा या वतीने ५० कोट ंचा 
िनधी व वध योजनांसाठ , शहरातील खेळाडंूसाठ  या उपसूचने ारे घेतला आहे. ह  
उपसूचना देखील अकाऊंटंट वभागाने नाकारली. का नाकारली हा ख-या अथाने  
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आहे. या ठकाणी एकदा कॅ युलेशन सांगायचे आहे. हा देश खेळाडंूचा देश आहे. या 
देशाचे नाव खेळाडंूमुळे जगात गेलेले आहे. हणून महापौर चषक साजरा केला. 
याम ये १५-१६ खेळाडंूचा समावेश केला परंतू बजेट पाह लेतर वाढत नाह . आ ह  

यातून खेळाडू घडवणार होतो. हणून या ठकाणी पु हा एकदा या वषया या 
िनिम ाने वनंती करतो, आपण सीसीट ह  कॅमे-यांसाठ  १ वषय मंजूर केला. ३७ 
कॅमे-यांसाठ  द ड कोट  पये दले. यासाठ  द ड करोड देत असालतर द क 
योजनेतून ८३ खेळाडंूसाठ  १ कोट  ायला हरकत नाह . एका खेळाडूसाठ  १ लाख 
खच झालातर खरा वकास घडेल. शहरातील खेळाडंूकडे दल  क  नकाु . मनपाचे 
खेळाडू खेळापासून, डा वभागापासून वंिचत राहणार नाह त अशी आशा वाटत.े 
हणून सभागृहा या िनदशनास हा वषय आणला आहे. पु हा एकदा डा धोरण 

आणणार आहोत. डा वभागात अशाच ुट  आहेत. हणून सभागृहा या वतीने 
वनंती करतो, पु हा एकदा संपूण शहरातील खेळाडू व नागर कां या सूचना डा 
धोरणावर मागवा यात. यात सुधारणा करावी. चांग या कारचा मोठा ोजे ट 

डा धोरणावर ठेवावा. नंतरचा वषय मंजूर करावा. तोपयत हा वषय तहकूब 
ठेव यात यावा अशी वनंती करतो.  

 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा या वषयावर पंपळे 
गुरवमधील विमंग टँक 2 म हने बंद होता. र जाक पानसरे यांनी काम क न तो 
चालू केला. यावेळ  िनदशनास आले, विमंग टँक म ये आपण जीवर क नेमले 
आहेत. असे लोक नेमले आहेत यांना पोहायला सु ा येत नाह . जीवर क हे 
पोहणारेच पाह जेत. त ार  ऐक या. प रसरात पाह ले तर येक टँकम ये अशीच 
प र थती आहे. यांना पोहता येईल, यांनाच नेमावे. पंपळे सौदागरचा टँक चालू 
झाला. सांगवी इथला बंद पडला, तो लवकरात लवकर चालू करावा अशी वनंती 
करतो.        
 

मा.रामदास बोकड  :- मा.महापौर वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ   

                  करावा. 
 

मा.राज  जगताप  :- मा.महापौर साहेब सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर उपसुचना वकारली. 
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 यानंतर सूचने माणे सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - २८३     वषय मांक - २२ 

दनांक - ९/५/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुक/ व/३१/२०१३,  

       द.१९/०१/२०१३  
    २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .१११ नुसार 

 
वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

अनुकूल  -  ७०        ितकूल -  

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

--------------- 
मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  

 

ठराव मांक - २८४      वषय मांक - २३ 

दनांक - ९/५/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
मा. वधी सिमती 

(अ) दनांक १/३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
     (ब) दनांक १५/०३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 

मा.नवनाथ जगताप :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

अनुकूल  -  ७०        ितकूल - ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
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मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २४ वर मी पुढ ल माणे  

ठराव मांडतो.  
 

ठराव मांक - २८५    वषय मांक - २४ 

दनांक - ९/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

मा.म हला व बालक याण सिमती 
   

(अ) दनांक २७/२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
      (ब) दनांक १३/३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.नवनाथ जगताप :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ७०      ितकूल - ० 

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

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २५ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  
 

ठराव मांक - २८६       वषय मांक - २५ 

दनांक - ९/५/२०१३       वभाग-  मा.आयु   
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
  

(अ) दनांक २०/०२/२०१३, २२/०२/२०१३ व ६/३/२०१३ चा सभावृ ांत  
         कायम करणेत येत आहे. 
      (ब) दनांक ६/३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   

 

मा.नवनाथ जगताप :- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
   

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
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अनुकूल  -  ७०      ितकूल - ० 
 
 
 

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

मा.महापौर - सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जा हर करत.े 
 
 

(मो हनीताई वलास लांडे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -  ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/ 622 / २०१३ 

दनांक -  07 /०६/२०१३. 

 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखा मुख व शाखािधकार   

    यांजकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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