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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  -  ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २३ 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.११.२०१३      वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे नो हबर २०१३ ची मा.महापािलका सभा बुधवार 
द.२०.११.२०१३ 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 होते. 

 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे  - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

4. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 
5. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

6. मा.भालेकर अ णा दलीप 

7. मा.सौ. वाती मोद साने 

8. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

9. मा.थोरात विनता एकनाथ 

10. मा.सायकर अजय शंकरराव 

11. मा.जाधव साधना रामदास 

12. मा.जाधव राहल गुलाबु  

13. मा.आ हाट मंदा उ म 

14. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

15. मा.काळजे िनतीन ताप 

16. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

17. मा.जगद श शेटट  

18. मा.बाबर शारदा काश 

19. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

20. मा.उ हास शे ट  
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21. मा.पवार संगीता शाम 

22. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

23. मा.तानाजी व ठल खाडे 

24. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

25. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

26. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

27. मा.भारती फरांदे  

28. मा.आर.एस.कुमार 

29. मा.जावेद रमजान शेख 

30. मा.चा शीला भाकर कुटे 

31. मा.भालेराव ितभा ाने र 

32. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

33. मा.नंदा वकास ताकवणे 

34. मा.नेटके सुमन राज  

35. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

36. मा.भ डवे संिगता राज  

37. मा.मोरे र महाद ूभ डवे 

38. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

39. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

40. मा.ल ढे गणेश नारायण 

41. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

42. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

43. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

44. मा.अपणा िनलेश डोके 

45. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

46. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

47. मा.जय ी वसंत गावडे 

48. मा. साद शे ट  

49. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

50. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
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51. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

52. मा.शेख अ लम शैकत 

53. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

54. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

55. मा.वाबळे संजय म हारराव 

56. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

57. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

58. मा.सुपे आशा र वं  

59. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

60. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

61. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

62. मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 

63. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

64. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

65. मा. दा बाजीराव लांडे  

66. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

67. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

68. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

69. मा.ननवरे जत  बाबा 
70. मा.सावळे िसमा र वं  

71. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

72. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

73. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

74. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

75. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

76. मा.कदम सदगु  महादेव 

77. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
78. मा.कैलास महादेव कदम 

79. मा.छाया जग नाथ साबळे 

80. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 
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81. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

82. मा.आसवाणी स वता धनराज 

83. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

84. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

85. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

86. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

87. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

88. मा.काळे वमल रमेश 

89. मा.पाडाळे िनता वलास 

90. मा. वनोद जयवंत नढे 

91. मा.तापक र अिनता म छं  

92. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

93. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

94. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

95. मा.बारणे िनलेश हरामण 

96. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

97. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

98. मा.बारणे माया संतोष 

99. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

100. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

101. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

102. मा.कलाटे वाती मयुर 

103. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

104. मा.च धे आरती सुरेश 

105. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

106. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

107. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

108. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

109. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

110. मा.जगताप राज  गणपत 
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111. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

112. मा.जगताप नवनाथ द ु 
113. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

114. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

115. मा.जम सोनाली पोपट 

116. मा. शांत िशतोळे 

117. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
118. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

119. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

120. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

121. मा.शडगे आशा सुखदेव 

122. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

123. मा.संजय केशव काटे 

124. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
125. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

126. मा.पाट ल सु जत वसंत 

127. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

128. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

      यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी – आयु , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , 
मा.गायकवाड, मा.डॉ.माने,  मा.टेकाळे, मा.खांडकेकर - सहा.आयु , मा.गावडे - नगरसिचव, 
मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण- सहशहर अिभयंता, 
मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय - .आरो य वै .अिधकार , मा.डॉ.पवन साळवे- 
अित.आरो य वै .अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, 
मा.सवणे, मा.पाट ल, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.तांबे, मा.स यद, मा.दांगट, 
मा.बरशेटट  - काय. अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक),मा.च हाण - आरो य 
कायकार  अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार, मा.गावडे-अ नशामक 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. 
 -----------  
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मा.महापािलका सभा .२१ द.२०.०९.२०१३ (द.ु२.०० वा. व २.२० वा.) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

    ---------- 
मा. वनोद नढे - मा.महापौर साहेब, भारताचे जे  शा  सीएनआर राव व भारताचा 
आंतररा ीय तरावर आप या व व माने नावलौक क िमळवणारा केटपट ीू . सिचन 
रमेश तडूलकर यांना भारत सरकारचा सव च स मान “भारतर ” पुर कार दे यात येऊन 
गौर व या या िनणयाचे या सभागृहा या वतीने वागत कर यात येत असून या दोन उ ुंग 
य म वांचे महापािलके या वतीने अिभनंदन कर यात यावे अशी सूचना करतो.  

 
मा.उ हास शेटट   - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 

 
  

मा.जावेद शेख  - मा.महापौर साहेब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भारतर  
ी.सिचन रमेश तडूलकर यांना मानप  दे यात येवुन यांचा गौरव करणेत यावा अशी सूचना 

मांडतो.  
  

मा.रामदास बोकड  - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
 

मा.महापौर - भारताचे जे  शा  सीएनआर राव व भारताचा आंतररा ीय तरावर आप या 
व व माने नावलौक क िमळवणारा केटपट ीू . सिचन रमेश तडूलकर यांना भारत 
सरकारचा सव च स मान “भारतर ” पुर कार दे यात येऊन गौर व या या िनणयाचे या 
सभागृहा या वतीने वागत कर यात येत असून या दोन उ ुंग य म वांचे महापािलके या 
वतीने अिभनंदन कर यात येत आहे.  
 
मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बजेट पास होऊन साधारण ८ म हने 
हायला लागले वकासा या कामाचा अजनू काह  प ा नाह . मु यालया या २ टडर काढ यात 
आले. प हले २५ लाखाचे, काह  वॉडात ५, काह  वॉडात १० लाखांचे नंतर २५ लाखांचे टडर 
काढले. या या वकऑडरचा काह  प ा नाह . सग या कामांना वक ऑडर दलेली नाह . नवीन 
कामांना दली आहे. गे या वष  किमशनर नवीन होते. काप रेटर नवीन होते. इले शन झा या 
हो या हणून कामे झाली नाह त. नागर कांना समजून सांगणे फार क ठण झाले आहे. या 
वष  तर  नगरसेवकांची कामे होणार अशी अपे ा होती. वचार करा, जर डसबरम ये 
वकऑडर द या असे तु ह  सांिगतले. परत अड च ते तीन म ह यांत बजेट खच होणार का, 



 7 
काम होणार का? एफ.ड . वाढव यापे ा डे हलपमट झाली पाह जे. आ ह  एफ.ड . 
वाढव यासाठ  इथे आलो नाह त. आ ह  लोकांना दलेला श द पूण केला पाह जे. 
डांबर करणावर टडर नाह . वकऑडर दलेली नाह . याब ल बजेटम ये बोलताना सांिगतले होते, 
वकऑडर लेट दली तर कसे होईल. बजेट झा यानंतर जून, जुलै म ये टडर काढन कमीत ू
कमी स टबर, ऑ टोबर म ये तर  कामे हायला पाह जेत. डसबर, जानेवार , फे ुवार , माच 
गेला क  जा त कॉ ॅ टर काम करत नाह . २/३ म ह यांतील वक ग डेज ७० दवससु ा 
नाह त. या ७० दवसांत पूण बजेटचे काम करणार आहोत का? होऊ शकणार नाह ? कसे 
करायचे? अिधका-यांना याचे दःख नाहु . अिधका-यांना मोशन िमळत जाणार. यांना काह  
फरक पडत नाह . यावष  काम होवो, पुढ ल वष  होवो तु हाला फरक पडत नाह . पण 
आ हाला फरक पडतो. आ ह  ए फिशय सी दाखवली नाह तर आमचे र युअल होणार नाह . 
आ हाला कोणी वोट देणार नाह . प लक काय हणणार, तु ह  श द दला होता. परंतू श द 
पूण केला नाह . कती ोजे टम ये रशे युिलंग चालले आहे. अिधकार  ऑटोमॅट क वष 
वाढवून देतात. एक वष, दोन वष, तीन वष. िसमट वाढले क  रेट वाढवून देतात. याचा तोटा 
महापािलकेला सहन करावा लागतोय. कती दवस झाले हे काम चालू आहे. नवीन नवीन 
ोजे ट मोठमोठे ोजे ट अजून हातात घेतले नाह त. शहर वाढते आहे तसे इ ा टर 

देखील वाढले पाह जे. या ीने कामे हायला पाह जेत. आता हणताय एलबीट म ये इ कम 
कमी आहे, यात इ कम कमी नाह . परवाच अिस टंट किमशनर ी. माने यां याबरोबर मी 
बोललो आहे. ते फार उ साह  आहेत. यांनी स युलर पाठवले आहे. यांना आ म व ास आहे. 
यांनी या माणे इिनिशएट ह दाखवला, या माणे आप याला लॉस होणार नाह , लॉस कमी 

होईल. पण एलबीट चे कारण दाखवून कामे करायची नाह त हे हणणे चुक चे आहे. किमशनर 
ेट फॉरवड आहेत. पैसे खात नाह त. सग या गो ींत चांगले आहेत. फ  वकासा या 

कामात कुठे कमी पडतात हे आ हाला समजत नाह . बाक  लोक खाऊन-खाऊन गेले तर  ते 
काम करत होते. यामुळे यां यावर ब बाब ब होत न हती. तुमचे शासक य िनयं ण, 
डिस लन, ेट फॉरवडनेस, अनकर ट ह इमेज हे सगळे असले तर  डे हलपमट होत नाह  
हणून ब बाब ब चालू झाली आहे. का कामे होत नाह त. तु ह  आ हाला सांिगतले होते, 

स टबर ए डपासून ऑडर ायला सु वात होईल. ऑ टोबर पयत सग या वकऑडर िमळणार. 
कती टडर काढले, कती वकऑडर द या. १० लाखांचे टडर काढ शू कतो तर  ५ लाखांचे टडर 
काढले आहे. मी आधीच हणालो होतो, ३०/४० ट के बलो टडर मंजूर क  नका. कामे 
होणार नाह त. एक पयाचे काम ७० पैशात होते. ७० पैशांत सु ा होत नाह . कोणताह  
माणूस सांगेल, पयाचे काम प नास पैशात होताना तु हाला वॉिलट  िमळणार नाह . अड च 
म ह यांत वॉडात कामे करताना कामे कर यासाठ  पैसा िमळणार नसतील तर, उ र काय 
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ायचे.  असा आहे क , सग या गो ींत महापािलका िलडम ये असताना डे हलपमट 

संदभात, कामासंदभात काय घडतेय हे आ हाला सांगायला पाह जे. इं जिनअर हणतात, 
आ हाला अित मण कारवाई करायला जावे लागते. िमट ंगला जावे लागते. नवीन फंडा काय 
आहे तर सगळ  कामे सुपरवायजर करतो. इं जिनअर लोकांना कुठेतर  से सेस या कामासाठ  
पाठवले आहे. दसर कडे तु ह  यांना वापरलेु , तर यांना ए स युज िमळाला आहे. यांना 
ओ हरटाईम देत नाह . यांना ओ हरटाईम सु  करा. अिधकार  कमी आहेत. यांना तु ह  
ओ हरटाईम देणार नाह . परत यांना दसु-या कामासाठ  पाठवणार, मग वकासाची कामे 
होणार नाह त. मला प ीकरण पाह जे – १) टडरची ऑडर का दली नाह ? २) आयु  हणून 
तु हाला स म ये ग हनमटचा ८८-८९ या जी.आर नुसार १५ ट के वर दले असेल तर 
ायची गरज नाह . बलो टडर का देता, फार डजर आहे. डांबर  कामे बलो रेटने करतात. 

िसमटम ये पाणी टाकतात. ४ लेअर करायचे असतील तर ३ लेअरम ये वे ट मटे रअल 
टाकतात. एकाम ये चांगले मटे रअल टाकतात. काय उपयोग आहे?  मग इं जिनअर घाबरतो. 
अिधकार  कॉ ॅ टरम ये भांडणे होतात, काम होत नाह . आ ह  इथे डे हलपमटसाठ  आलेलो 
आहोत. नागर कांना उ र ावे लागते. डे हलपमट ह  फ ट ायो रट  आहे. अनिधकृत 
बांधकामांसदभात सरकारने कोण याह  इ श स दले या नाह त. तु हाला टागट केले 
आहे. तु हाला अनिधकृत बांधकामासाठ  वेळ ावाच लागतो. याअथ  तु हाला इ श स 
द या, याअथ  तु ह  करणार आहात. तुम या कमचा-यांना काम करायला लावा, डबल 
ओ हरटाईम ा. मी सु ा इंटर टेटम ये काम केले होते. आ हाला सु ा ओ हरटाईम िमळाला 
तर आ हाला वेळ िमळत नाह  असे तु ह  हणून शकत नाह . हे सगळे क सीडर करायला 
पाह जे. जे अिधकार  तु हाला  वाटतात. यांना काढन टाकाू . मेमो इ यू करा. कोणताह  
मेजर ोजे ट उदा. ा पोट नगरम ये से टर २३ म ये पा कग करायचे हणून द ड वषापूव  
जी.बी. वषय केला आहे. वषभर वषय फरला आहे. वषय सारखा येक टेबलला जातो. 
पुश होत नाह . द ड वष एक ोजे ट पुढे जात नसेल तर ५ वषात कती ोजे ट करणार? या 
सग यांची उ रे तु ह  ायला पाह जेत. िसट  इं जिनअर कंवा कोणाला तर  उ र ायला 
लावा. मी स य़ बोलतोय. पेपरम ये छापून आण यासाठ  बोलत नाह . पोटितडक ने बोलतोय. 
२८ वषात काम करत असताना ह  प हली वेळ आहे, पैसे असून सु ा कामे होत नाह त. मी 
किमशनर यांना वनंती करतोय, टॉप ायोर ट ने या. अिधका-यांना ओ हरटाईम ा. 
डे हलपमटची कामे करायला सांगा. ३० ते ४० ट के बलो टडर मंजूर क  नका. याम ये बी 
ेड, सी ेड काम होईल. मी मा.अ जतदादा पवार असतानाह  हा  मांडला होता. किमशनर 
हणून सं वधानाने तु हाला खूप अिधकार दले आहेत. टडर नोट सम ये सु ा आहे. काह  

कारण न देता तु ह  ते नाका  शकता. कशाला एवढे बलो टडर मंजूर करायच?े काह  लोकांवर 
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मा हती असूनसु ा तु ह  आ याबरोबर † शन घेत नाह . कोण याह  गो ीसाठ  एच.ओ.ड . 
जबाबदार आहे. या याबरोबर सवाची जबाबदार  आहे.  
   
 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, चालू वषा या 
बजेट पो झशनम ये द.३१ ऑ टोबर अखेर ८९० कोट  आप याकडे जमा आहेत. ६३६ कोट  
खच झाले आहेत. यापैक  ४५७ कोट  महसूली खच व १७९ कोट  भांडवली खच आहे. 
भांडवली खचाबाबत चचा चालू आहे. चचा करताना सवसाधारणपणे हा साव क अनुभव आहे. 
महसूली खच दरमहा व भांडवली खच एकदम होतो. आ थापना खच महसूली खचात धरला 
आहे. द. १ ए ल पासून महसूली खच व भांडवली खच  शेवटचे ४ म हने जा त आहे.               
िन वदा या, जागा आयडे ट फाय क न रे ट फाय करणे, िन वदा िस  करणे,        
करणे, थायी सिमती कंवा स म सिमतीची मा यता घेऊन करारनामा करणे, या        
ट यांत ३/६ म हने कालावधी येक महापािलकेत लागतो. या वष चा भांडवली खच दोन 
वषापे ा िन तपणे जा त आहे. २०११-१२ म ये १६६ कोट  खच झाला होता. २०१३-१४ म ये 
१७९ कोट  खच झाला होता. स मा. सद यांनी २ वषापूव ची प र थती नमूद केली. यापे ा 
जा त भांडवली खच झाला आहे. व तुतः कामाची आकडेवार  सादर करणे आव यक आहे. द. 
१६ नो हबर २०११ रोजी एकूण ५२२ कामाची वकऑडर दलेली आहे. कामे सु  झाले आहे. 
११५ कामांचा करारनामा झाला आहे. काम सु  करायचा आदेश या आठव यात दला जाईल. 
६१० कामांची िन वदा उघड यात आली आहे. करारनामा करणे बाक  आहे. काम सु  करायचा 
आदेश दला जाईल. यासाठ  आजपासून २/३ आठवडे लागतील. २४१ कामांची िन वदा िस  
झाली आहे. िन वदा उघडून वकऑडर देणे, करारनामा करणे, बाक  आहे. एकूण १५             
४८ कामांची िन वदा िस  झाली आहे. उरले या कामांची २/३ आठव यांत या- या टेजला 
वकऑडर दली जाईल. 
   
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सग या नगरसेवकांना वचारा. 
मा या वॉडात भागांची कामे सोडलीतर मु यालयातील काह च काम सु  नाह . असेच अनेक 
वॉडात आहे. अिधकार  तु हाला चुक ची मा हती देतात. वकऑडर दली असती तर कामे सु  
झाली असती.  
 

-------------- 
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ो रे 
 

मा.महापौर - ो राचा तास फ  अधा तास आहे. मा.अ नीताई िचंचवडे यांनी वचारले या 
वषयावर कोटाचा िनणय लं बत अस यामुळे या वषयावर चचा क  शकत नाह .  

 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, कायदा स लागार यांनी सांगावे, महापािलका सभेम ये 
चचा करायची नाह  असे कोटाचे आदेश आहेत का? 
 

मा.सितश पवार (अित.कायदा स लागार) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, मी महापािलका 
अिधिनयमा या अनुसूची करण २ या या कलम ५ (ई) नुसार पुढ ल कारचा कोणताह   
वचारता कामा नये. यात मत य  कर या वषयी कायदेशीर जे  याअनुषंगाने असतील 
(२) जो य पणे कंवा अ य पणे भारता या देशातील कोण याह  यायालयात कंवा 
यायािधकरणापुढे लं बत कायदा कंवा कारवाई संबंधी असलेला कोणताह  . 

 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, कोणते कलम आहेत, कोणते  लं बत आहेत ते 
सांगा.    
 

मा.सितश पवार (अित.कायदा स लागार) – हा वषय पड ंग आहे हणनू या वषयी पेिसफ क 
डायरे श स ऑडर झाले या आहेत. या ावर चचा करता येणार नाह  अशी ो हजन आहे. 

ावर चचा करता येणार नाह . उ रे देता येतील  
 

मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मग तु ह  वचारले या ांना लेखी उ रे कशी 
दली याचे उ र ावे.  

 

मा.सितश पवार (अित.कायदा स लागार) – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, हा वषय 
यायालयात लं बत आहे. या वषयी चचा करता येणार नाह . उ र देता येऊ शकेल. 
यायालयात वादाचा जो वषय आहे यावर चचा करता येणार नाह .  

 

मा.महापौर – ांची उ रे देता येतात, चचा करता येत नाह , असे यांनी सांिगतले आहे. . 
 

मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, यांनी कलम सांगावा.  
 

मा.आ नी िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब जे.एन.एन.यु.आर.एम.अंतगत 
झोपडपटट  पुनवसन योजना, घरकुल योजना, पवना थेट पाईपलाईन याबाबत आ ह  न याने 
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िनवडून आलेलो नगरसेवक अनेकवेळा सभागृहात चचा, वृ प ातून लेख, अ लेख 
वाचतो, ऐकतो....    
 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, महापौर या वषयावर चचा करायची 
नाह  हणालात. मग कशाला बोलू देताय.  
 

मा.िसमाताई सावळे– चचा करायची नाह  हणाले हणजे बोलायचे नाह  असे नाह .     
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे – चचा करायची नाह . पण नवीन नगरसेवकांना बोलू ा.  

 
मा.आ नी िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब जे.एन.एन.यु.आर.एम.अंतगत 
झोपडपटट  पुनवसन योजना, घरकुल योजना, पवना थेट पाईपलाईन याबाबत आ ह  न याने 
िनवडून आलेलो नगरसेवक अनेकवेळा सभागृहात चचा, वृ प ातून लेख, अ लेख वाचतो, 
ऐकतो. यातून काह  बाबी कषाने िनदशनास येतात क , वर ल सव मह वाकां ी क प 
राबवताना सु वातीपासून क टब दाय जन हताय या महापािलके या दवा या माणे 
महापािलकेच,े करदा यांचे हत ल ात घेऊन क प राब वले क  ठेकेदार, स लागारांचे हत 
जोपास यासाठ  असा  पडतो. हे क प नागर  हताचे आहेत. या क पामधून 
आिथक या दबल घटकांनाु , विंचतांना, झोपडपटट धारकांना महापािलका घरे (िनवारा) 
उपल ध क न देणार आहे. पवना थेट पाईपलाईन मधून शहरातील पा याची सम या दर ू
होणार आहे. हे चांगले उददेश, हे चांगले मेसेज समाजापयत, नागर कांपयत जा याऐवजी    
जे.एन.एन.यु.आर.एम. चे क प अधवट, मुदत संपली, न या मुदत वाढ स अवघे काह  म हने 
उरले आहेत, झोपडपटट  पुनवसनाचे िनयोजन फसले, सहा वषात काम अपूणच. करदा यांचे 
कोटयावधी पये पा यात जा याची श यता, लाभाथ या भावनांशी खेळ, या क पात भले 
कोणाचे?  मावळ गोळ बार, शेतकर  मृ यूमुखी अशा वृ प ामधून शहराम ये नागर कांम ये 
चचा सु  आहे याचा अथ असा होतो क , एकेकाळ  ीमंत नगरपािलका असा नावलौ कक 
असणा-या नगपािलकेचे पांतर महानगरपािलकेत झा यानंतर महापािलके या ित ेचे 
अवमु यन, कमीपणा तसेच लाभाथ चे व न धुळ स िमळणार. कोटयावधी पये खच  पडून 
देखील िनयोजनां या अभावामुळे क प रखडले असे मेसेज या मह वाकां ी क पामधून 
नागर कांपयत जात आहेत. या सव क पांबाबत महानगरपािलके या या सव च 
सभागृहाम ये ये  नगरसेवक आ पा बारणे, भाऊसाहेब भोईर, आर.एस.कुमार, िसमाताई 
सावळे, सुलभाताई उबाळे, मंगलाताई कदम, शांत िशतोळे, राज  जगताप, अ जत ग हाणे, 
द ा साने, उ हास शेटट  अशा सवप ीय नगरसेवकांनी सकारा मक भूिमकेतून क पांमधील 
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ुट , चुका मा.महापौर, मा.आयु  पोटितडक ने आप या िनदशनास आणून दले या आहेत. 

परंतू आजरोजी दले या ां या उ राम ये क प वेळेत पुण न झा यामुळे महापािलकेचे 
अिधकार , कमचार वग यांचे मनु यबळ, म, वेळ, पैसा, ित ा हे झालेले नुकसान यास 
जबाबदार कोण? याची जबाबदार  िन त क न नुकसान भरपाईबाबत कायवाह  केली आहे 
का? महापािलकेचे ए झ यु ट ह इं जिनअर, डे युट  इं जिनअर यांची शै णक अहता, 
कामाचा द घ अनुभव, तसेच नेमलेले क सलटंट (स लागार) यांचे िनयं ण, मागदशन असून 
सु दा क पाम ये ुट  राहणे या बाबी का घड या? याबाबत उ रे दे यात आली नाह त.  
तसेच महारा  महापािलका कायदा तरतुद नुसार गृह त गो ीं या अनुषंगाने  वचारता येत 
नाह त असे हटले आहे. परंतु करारना या या अट -शत नुसार भ व यांत कर यात येणा-या 
कामापोट , भाववाढ फरकापोट  र कम ठेकेदारास महापािलकेतफ देय राह ल. सदर मुदत 
वाढ या काळात व वध अट -शत नुसार भाववाढ दे यात येते क  भ व यवाणी आवजुन 
उ रा ारे केलेली आहे. याचा अथ महापािलके या ितजोर त खडखडाट झाला तर  चालेल पण 
ठेकेदाराचे हत मह वाचे आहे. करारना यातील अट -शत  करताना फ  ठेकेदारा या 
हता याच गो ी ल ात घे यात आ या हो या का? महापािलके या हता या अट -शत  
करारना यात आहेत क  नाह त? या अट  शत  अिधका-यांनी तयार के या क  स लागारांनी?   
बंद पाईपलाईनचे ८.८० क.मी. पाईपलाईन कामासाठ  लागणारे पाईप सा ह य खरेद  करणे. 
तेवढेच केले या कामापुरते पेमट देणे अपे ीत होते. तर मग १४२ कोट  . पेमट दे याचा 
िनणय अिधका-यांचा क  स लागाराचा आहे? जिमन ता यात नसताना देखील िन वदा मंजूर 
कर त आहोत याक रता क  व रा य शासनाचे संबंिधत वभागाचे मागदशन घे यात आले 
होते का? ह  जबाबदार  कोणाची होती? याबाबत जबाबदार  िन त क न संबंिधतांवर कारवाई 
का कर यात आली नाह ? याचे उ र मा.आयु ांनी सभागृहास ावे ह  वनंती. क पांना 
उिशर हो यासाठ  शेतक-यांचे आंदोलन, महारा  शासनाची वाळू उपसा बंद , नैसिगक आप ी, 
अितवृ ी, पयावरण दाखला, सुधार त परवानगी वलंब, खोदकाम करताना पा या या 
पाईपलाईनचे थलांतर या येम ये सामा जक कामामुळे उशीर होतो असे उ र आहे.  
हणजे बंद पाईपलाईन क पास ३४ क.मी. जागा पुणपणे ता यात नसताना शेतक-यांना 
व ासात न घेता क प सु  केला यात काह  चूक शेतक-यांची आहे का? पयावरण दाखला, 
सुधार त बांधकाम परवानगी ह  वेळेवर घे याची जबाबदार  कोणाची होती? इमारती या 
पायासाठ  खोदकाम करताना पा याची पाईपलाईन जागेतून गे यामुळे ितचे थलांतर मैला 
उपसा क ातून येणा-या सांडपा यामुळे ह  चुक ची उ रे दली आहेत, याचा खुलासा हावा.  
कुठलाह  क प राबवत असताना अशा अडचणींना सामोरे जावेच लागते. आ य हणजे 
अितवृ ीमुळे क पास वलंब होत आहे असे उ र देऊन िनसगाला देखील दोषी ठरव लेले आहे. 



 13 
परंतु या क पाचे सु वातीपासून काम पाहणारे अिधकार  तसेच नेमलेले स लागार, 
ठेकेदार यांचे मा यमातून कोटयावधी पये खच होऊन सु दा यांची कुठेह  चुक झालेली नाह  
असे शासनाचे हणणे आहे का? एल.बी.ट . लागू झा यामुळे जकाती या मा यमातून 
िमळणारे उ प न व एल.बी.ट . या मा यमातून िमळणारे उ प न तपास यास भ व यात 
वकासकामांना िनधी कमी पडणार आहे. यामुळे महानगरपािलके या ीने या क पांम ये 
झाले या ुट , चुका यांची पुनरावृ ी होऊ नये यासाठ  या क पाचे भ व यकालीन िनयोजन 
कर यासाठ  मा.महापौर, मा.आयु  आपणास कठोर पावले उचलावीच लागणार आहेत. कारण 

येक भागातील मुलभूत नागर  सु वधांबाबतची कामे देखील मह वाची आहेत. या तीन 
क पांम येच महापािलकेचे कोटयावधी पयांचे नुकसान झालेले आहे. या वषयांवर 

अनेकवेळा तासनतास चचा झाली. परंतु कारवाई झाली नाह  ती हावी ह  वनंती. भ व यात 
हे क प पूण करत असताना या क पां या ुट , चुका, वलंबास जबाबदार असणा-या 
अिधका-यास खडयासारखे बाजूस काढले पा हजे. नाह तर महापािलकेची थती “आंधळे दळते, 
कु े पीठ खाते” अशा प दतीची झा यािशवाय राहणार नाह . मला या उ रादर यान न 
िमळालेली उ रे सभागृहात दे यात यावीत ह  वनंती. वर ल क प वेळेत पूण न झा यामुळे 
महापािलकेचे अिधकार , कमचार  वग यांचे मनु यबळ, पैसा, म, ित ा हे झालेले नुकसान 
यास जबाबदार कोण? हे तपासून याची जबाबदार  िन त क न नुकसान भरपाईबाबत काह  
कायवाह  करावी.  क  व रा य शासना या मा यमातून झाले या पवना थेट पाईपलाईन 
क पा या कामाचे लेखा पर णाम ये (तीन आ ेप) व झोपडपटट  पुनवसन, घरकुलामधील 

(नऊ आ ेप) सभागृहासमोर मांड यात आले आहेत. याचा तपशील मािगतला होता तो का 
दे यात आला नाह  याचे उ र सभागृहास ावे. हातार  मे याचे द:ुख नाह , काळ सोकावत 
आहे हे ल ात घेऊन दोषींवर कारवाई झालीच पा हजे. जर संबंिधतांनी यांचे काम चोख व 
यो य रतीने बजावले असेल तर यांचा महापािलके या वतीने जा हर स कार करावा. अ यथा 
क पातील ुट , दोष, वलंब यांस जबाबदार कोण? याची जबाबदार  िन त क न 

संबंिधतांवर कारवाई करावी. याबाबत मा.महापौर, मा.आयु  आपण िनणय यावा. कारण 
यापुव  अनेकवेळा सभागृहाम ये अनेक नगरसेवकांनी हच मागणी केलेली आहे. परंतू आज या 
उ रानुसार कारवाई झालेली नाह  हा सभागृहाचा अपमान आहे. झोपडपटट  पुनवसन 
क पासाठ  महारा  दषण िनयं ण मंडळ यांचेकडून क सट ट ऑपरेट ा  झालेले नाहु ू . 
याबाबत सभागृहास मा हती िमळावी. सभागृहातील ो राम ये दलेली उ रे हणजे कागद  

घोडे नाचवणे, वेळ मा न देणे, गोलमोल उ रे देणे, सभागृहाची दशाभूल करणार  उ रे आहेत. 
वर ल क पांम ये आजरोजीपयत संबंिधत अिधकार , ठेकेदार, स लागार यांचेमुळे 
महानगरपािलकेला कोटयावधी पयांचे नुकसान होऊन सु दा यां यावर कारवाई झा याचे 
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उ रांम ये कुठेह  नमूद नाह . तर  क सलटंट (स लागार) यांनी दलेले सव क पातील 
स ले, अिभ ाय, तपासून यांना व ठेकेदारांची कायप दती तपासून संबंिधतावर कारवाई करावी 
व सबंिधत अिधका-यांची देखील चौकशी क न यांचेवर यो य ती कारवाई कर यात यावी. 
मा.शमीम पठाण यांनी मा यासार या नवीन नगरसे वकेचा अपमान केला आहे, यांचा मी 
िनषेध करते.         
                                                                                                   
मा.उ हास शेटट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कोण याह  सद याने जे  
वचारले ते शहराशी संबंिधत असणारे असतात. मी झोपडप ट  संदभातील  बोलणार आहे. 
यांनी वचारले. आ ह  वचारले काय एकच  आहे. आम यासार यांना दसरा ु पोटफोिलयो 

नाह . मग कुठे बोलणार? मला टॅ ड ंग ा मी ितथे बोलतो. मी िचंचवडे ता चे अिभनंदन 
क  इ छतो क , यांनी झोपडप ट चा वषय काढला आहे. यामुळे मला बोलायची संधी 
िमळतेय. आयु  साहेब, हा  उप थत केला. सीट  हॉल इथे बोललो, आज अजंठानगर 
ब ल वारंवार बोललो आहे. अिधका-यांना सांगा, झोपडप ट त जाऊन लोकांना सांगा, काय 
ॉ लेमस आहेत् . एसट पी, क से ट ट ू ऑपरेट हे वषय यांना कळणार नाह . बाक यांना घरे 

िमळाली. मा  यांना िमळाली नाह त, याचे कारण कळाले पाह जे. सग या झोपडप ट धारक 
यां या घरांचे ॉ झाले आहेत. यांचा मोचा आम या घर  येतो. तुम या ब ड ंगम ये 

आ यानंतर वॉचमन सोडत नाह . मा य़ा घर  रोज १०० लेड ज येऊन बसतात. ६/६ म हने 
झाले यां याशी मी खोट बोलतोय, एक म ह यात होईल. तुमचे राजन पाट ल, तांबे साहेब 
यांना कधीह  फोन केलातर  ते हणतात, मी कोटात आहे. याचा अथ काय. यव थत उ र 
देत नाह . जु या लोकांनी या काह  अडचणी एट के या आहेत, याचे प रणाम तु हाला 
भोगावे लागत आहेत. आ ह  काय उ र ायचे. लोकांना लोन दलेले आहेत. लोनचे ह े चालू 
झालेले आहेत. यात नाह  या कारचे राजकारण चालू आहे. तु ह  उ र देता, १० दवसांत 
होईल, उ ा होईल. यांना सांगा, तु ह  जनजागृती करा, अशा अशा अडचणी िनमाण झा या  
आहेत. एसट पी न के यामुळे क से ट ट ऑपरेट ू िमळाले नाह  हणून तु हाला घरे देता येत 
नाह त. आ ह  कती लोकांना सांगणार. यासंदभात तुम याकडे मी कं ट यू फॉलोअप करतोय. 
तु हाला सारखा ास ायला बरे वाटत नाह . यावर तोडगा काढा. मला सांगा, वदाऊट 
क से ट ट ऑपरेट ू कशी घरे दली. यावर सो यूशन काढ शकत नाह  काू . कती दवस असे 
चालणार. ३ ब ड ंगज  झाले आहे् . काम संपले आहे. एक वषापूव  घरे देणार होतो. अजून हे 
काम झालेले नाह . आ हाला, गावडे साहेबांना याबाबत मा हती आहे. ॉ काढन एक वष झाले ू
आहे. लोकांना लोन देत न हते तर गावडे साहेबांनी य  क न बँकांना लोन ायला लावले 
होते. तांबे साहेबांना सांगायचे असले तर  ते ऑ फसम ये कधीच उपल ध नसतात. ते ३ 
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म ह यांत एकदातर  येऊन भेटले का. यावर गांिभयाने वचार करावा. रोज मा या 
ऑ फसला, घर  मोचा येतो. तु हाला तर  गाड आहेत. आ हाला गाड नाह . आ हाला काय 
झालेतर कोण जबाबदार?   
   

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, गे या २० तारखे या महापािलका 
सभेम ये ो रां या मा यमातून एक अितशय गंभीर गो  सभागृहासमोर मांडायचा य  
करतो आहे. अ नशामक वभागा या मा यमातून शहरात जथे वेगवेग या कारची आप ी 
घडत असताना अ नशामक वभाग शहरातील वेगवेग या भागांत काम करत असतो. मी 
अ नशामक वभागा या मा यमातून यापूव  २००१ या दर यान आप याला हे मा हत असावे 
व याची गांिभयाने दखल यावी. हणून हा वषय सभागृहापुढे आणला आहे. मा.आयु  
साहेब, आपण आ यानंतर सग या वभागांत ल  दले. पण अ नशामक वभागा या 
मा यमातून काय चालले आहे, काय घडलेय ते कदािचत आप याला कळाले नसेलह . गे या 
द ड/दोन वषात काय कार घडला आहे, हे आप या िनदशनास आणून दे याचा मी य  
करतो आहे. याची गंभीर बाब हणून न द याल हणून हा वषय मांडतो आहे. मी  
वचारला होता, अ नशामक वभागाचे ी.के.बी. गावडे यांना का सेवािनलं बत केले होते? या 
सरळ सरळ मी वचारले या ाचे उ र दले आहे –अ नशामक वभागासाठ  सन २०००-
२००१ म ये वाहने व सा ह य खरेद म ये िन त केले या मानांकानुसार/िनकषानुसार 
ठेकेदाराकडून सा ह य न वकारता अ नशामक अिधकार  यांनी चुक चे सा ह य 
वकार याचे व मनपाचे आिथक नुकसान के याचे प  झाले आहे. व तुतः अ नशामक 

वभाग हा अितशय संवेदनशील वभाग असताना, इतर लोकांचा जीव वाचवायचे काम करत 
असताना जर चुक ची घटना घडलीतर याची काय कंमत मोजावी लागेल. म यंतर  भोसर  
इथे वायु गळती झाली होती. आप या जवानांनी यां या जीवाचे रान क न प र थती 
िनयं णात आणली होती. काह  माणसांचे ाण वाचवायचे काम केले होते. आपला अिधकार  
खाल या दजाचे काम करत असेल, यांनी या व तू घेत या या चुक या आहेत हे िस  
झाले असताना यांना या पदावर स मानाने ठेवणे ह  िनंदनीय बाब आहे. यांना या पदावर 
का ठेवले आहे. या या पा ठमागे कोणी गॉडफादर आहे का असे वाटते आहे. २००८ या 
आदेशा वये खातेिनहाय चौकशीतून यांना सेवािनलंबीत केले होते. यांची चौकशी झाली का 
नाह  याचे उ र दले नाह . खातेिनहाय चौकशी करत असताना उ र ायला काय होते. काह  
लोकांनी याची उ रे यव थत र या झाकून ठेवली आहेत असा माझा आरोप आहे. 
अ नशामक वभागाचे अिधकार  यां यावर आरोप िस  झाले असले तर  यां यावर जे आरोप 
ठेव यात आले आहेत ते मी वाचून दाखवतो. (  . १ अ) चे उ र वाचून दाखवले.) वर ल 
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५ आरोप ी. के.बी. गावडे, अ नशामक अिधकार  यां यावर िस  झाले असताना, 
सगळा कार डो यासमोर असताना, एवढ  मोठ  गंभीर बाब समोर आली असताना, सभागृहात 
२००२ दर यानचा वषय सभागृहासमोर आला असताना, तु ह  असा अिधकार  जाणूनबुजून 
ठेवला आहे का. या मा यमातून आपण यां या पा ठमागे आहात का, यांना आपला सपोट आहे 
का असा आरोप मी आप यावर करतोय. कारण आपण शासनाचे मु य आहात. आपण 
चांगले अिधकार  आहात हे मला अजूनह  वाटत नाह . हे मी सग या सभागृहाला सांगतोय. 
एवढा मोठा गंभीर वषय असताना, जीवनमरणाचा वषय असताना लोकांना वेगवेग या 
मा यमांतून ास होत असताना, सगळ  मा हती असताना हा अिधकार  पंपर  िचंचवड 
महापािलकेत अ नशामक अिधकार  या पदावर अजूनह  का बसला आहे, हा अिधकार  आपण 
पोसला आहे का असा मला  पडतोय. १३ वष झाली हा अिधकार  अजूनह  या पदावर 
बसला आहे. तु हाला दसराु  अिधकार  िमळाला नाह  का. हा अिधकार  इथे काय करतोय. 
कती उ ोगी बाळ आहे. काय-काय करतोय. कती ाचार केला आहे. मा या भागातील 
करसंकलन वभागातील कमचार  ी. हाडे, ी.काळे, ी.सुतार असतील, यांची गंभीर दखल 
घेतली आहे. हे करसंकलन अिधकार  यांनी मा या भागात घरांची न द केली. घर 
अिधकृत/अनिधकृत असेल तर मला मा हत नाह . पण आपण यांना स पे ड केले. कारण 
काय तर यांनी घरांची न द केली होती. अ नशामक अिधकार  यांनी .१०,४०,००००/- चे 
नुकसान केले आहे. करसंकलन अिधकार  यांनी आप या फाय ाचे काम केले होते. यामुळे 
आप या ितजोर त भरच पडणार होती. हणजे चोर सोडून सं याशाला फाशी दे याचे काम 
आपण केले आहे. हे माझे कोणी नातेवाईक नाह त. एका मा यमातून आपण महापािलकेचे 
नुकसान करतोय. गोरगर ब नागर कांचा पैसा, जनतेचा पैसा उधळप ट  करायला अिधका-याला 
इथे ठेवले आहे का असा माझा  आहे. या अिधका-याला आपण काय करणार आहात याचे 
प हले उ र ावे. हा सु वातीला वषय आहे. पाच वाहने खरेद  करताना कसा खच केला हे 
स व तर दले आहे. ह  वाहने खरेद  करताना .१,२९,००,०००/- खच केला होता. या 
खचा या मा यमातून उवर त र कम कशा मा यमातून ड हाईड केली याचा उ लेख नाह . 
गावडे हे अ नशामक वभागात अिधकार  झा यापासून वभागात असणा-या टोअरम ये 
कती उपकरणे आहेत. उपकरणांची खरेद  कधी झाली. िश यांची खरेद  कधी केली हा 
मह वाचा  मांडला आहे. उपकरण खरेद बाबत उ र दले आहे. या िश या िस ले स मेक 
ँड या न घेता दसु-या कंपनी या घेत या आहेत. आजह  या िश या कोण याह  गाड वर फट 

केले या नाह त. या िश या गाड वर फट केले या आहेत, असे उ र दले आहे. मा याकडे 
ह डओ शुट ंग आहे. मी अ नशामक वभागात सम  गेलो होतो. ह  िशड  कमीत कमी 6 

लोकांना उचलायला सांिगतली तर  ती उचलता येणार नाह . या िश या टोअरम ये पड या 
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आहेत. उ र देणा-या महाशयांनी मला उ र दले आहे, िश या वापरात आहेत. आ ा सु ा 
मी तु हाला दाखवू शकतो. मा याकडे याचे ह डओ शुट ंग आहे. जर काह  दघटना घडली तर ू
6 लोक ती िशड  उचलणार का समोर या माणसाचे ाण वाचवणार. अिधका-याकडून 
महापािलके या पैशांचा असा वापर केला जात असेल, याची ट केवार  चालू असेलतर या 
वषयात गंिभयाने ल  घातले पा हजे. मी  २ अ) वचारला होता क , पंपर  िचंचवड 
शहराचा झालेला वकास, झालेले शहर करण, औ ोिगकरण, लोकसं येत झालेली वाढ या सव 
गो ींचा वचार करता गावडे साहेबांनी अ नशामक क ांत वाढ करावी यासाठ  काय य  
केले? पंपर  िचंचवड हे जवळपास १५ ते २० लाख लोकसं या असलेले शहर आहे. शहरातील 
लोकसं ये माणे कती युिनटस असावेत असा  होता् . याबाबत नॉमस काय ठरले आहेत् . 
ए रया व लोकसं येनुसार या- या भागात कती युिनट घेऊ शकतो. पंपर  िचंचवड शहरात 
४च युिनटस आहेत् . हे महाशय इथे आ यापासून एकह  युिनट वाढवले नाह . १३ लाख 
लोकसं येसाठ  १ युिनट दले आहे. आम या भाग १९९७ म ये पंपर  िचंचवड ह त आला. 
जवळपास १४ वष झाली. २००७ पासून येक वेळ  सभागृहाम ये अ नशामकचा वषय 
आ यानंतर आम याह  भागात एक अ नशामकचे युिनट  असावे अशी मी अनेक वेळा मागणी 
केली होती. कुदळवाड त शेतकर  आहेत, भंगारवा यांचा यवसाय़ आहे. अितशय संवेदनशील 
भाग आहे. संत तुकाराम नगर मधून अ नशामकची गाड  आम या भागात ये यासाठ  १५ 
िमिनटांपे ा जा त वेळ जातो. अ य आप ी असली तर  मी या वषयावर अनेक वेळा चचा 
केली असताना संबंिधत अिधका-याने कंवा यां या माणसाने आ हाला कधीह  वचारलेले 
नाह . तुमची जागा कुठे आहे, कुठे युिनट टाकायचे आहे. या अिधका-याला एवढ  म ती आली 
आहे. कोण या धुंद त काम करतात. महापािलकेचा पगार घेत आहात. गोरगर ब जनतेचा 
करसंकलनातून आलेला पैसा उडवतो. या नालायक अिधका-यासाठ  लोकांनी पैसे दले आहेत 
का? २००८ ते २०१३ म ये एमआयड सी लॉकम ये एकच युिनट चालू आहे. या अिधका-याने 
आ यापासून आ ापयत अ नशामक वभागा या मा यमातून कती काम केले आहे. मला 
वाटत नाह , काह  काम केले आहे. मी नगररचना वभागाकडून मा हती घेतली आहे. यानुसार 
पंपर  िचंचवड महापािलके या ड .पी. लॅननुसार शहराम ये तळवडे, पंपर , चोवीसावाड , 
दापोड , दघी, पंपर , भोसर , मोशी, वाकड व ताथवडे अशा १० ठकाणी अ नशामक 
क ाकर ता आर ण ठेवले आहे. या आर णां या मा यमातून गावडे साहेबांनी काय-काय काम 
केले आहे, कुठे-कुठे जागे या मा यमातून जागा ता यात घे यासाठ , नवीन युिनट थापन 
कर यासाठ  प यवहार कोण या मागाने, कधी केला आहे का याचे स व तर उ र दे यात 
यावे. अ नशामक वभागातील कमचा-यांना िनयमानुसार िमळणारा जादा काम केलेला 
(ओ हरटाईम) अितकालीन भ ा अदा केला आहे का असा मी  वचारला आहे. याचे उ र 
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दले आहे, अ नशामक वभागातील कमचा-यांना माहे जून २०१२ चा अितकालीन भ ा अदा 
करणेत आला आहे. पुढ ल कालावधीतील अितकालीन भ ा अदा करणेकामी कायवाह  चालू 
आहे. कती सहज उ र दे याचा य  केला आहे. भ ा अदा केला असेल तर अिधका-याला 
इथे बोलवावे. यांनी कोण या मा यमातून कमचा-या या अकाऊंटम ये पैसे दले, कमचा-याचे 
नाव सांगावे. कोण या अकाऊंटमधून पैसे गेले आहेत हे दाखवावे. सन २०१०-११, २०११-१२, 
२०१२-१३ या ३ वषाचा अितकालीन भ ा दलेला नाह . अ नशामक वभागाचे कमचार  
जीववर बेतून दसु-याचा ाण वाचवतात. ते अशी कामे करत असले तर  यांचा अिधकार  जर 
कमचा-यांना ओ हरटाईम देत नसेल तर यापे ा िनंदनीय बाब वेगळ  नसेल. अशी चुक ची 
कामे करणा-या अिधका-याला तु ह  पा ठशी घालताय. दघीचा माणूस काळेवाड ला असतो. 
काळेवाड चा माणूस दघीला असतो. जाणूनबुजून कमचा-यांना ास का देताय? ह  गंभीर बाब 
आहे. या कमचा-यांना या जीवावर हा अिधकार  या जागेवर बसला आहे. कमचा-यांना व र  
अिधकार  ास देत असेल तर याची सु ा न द घे यात यावी. के.बी. गावडे यांची खातेिनहाय 
चौकशी पूण हो याअगोदरच यांना कामावर का घेतले या ाचे उ र दले आहे – ी. के.बी. 
गावडे, अ नशामक अिधकार  यांनी खातेिनहाय चौकशी सु  ठेवून सेवािनलं बत र  
करणेबाबत द.२५/२/२००५ चे प ा वये वनंती केली होती. आयु  साहेब, आपण कायदेत  
आहात, कायदे पं डत आहात. आपण काय ाचा खूप अ यास केला आहे. आ ह  कोणताह   
मांडला क , तु ह  काय ावर बोट  ठेवता. खातेिनहाय चौकशी सु  ठेवून यांचे िनलंबन र  
कर याबाबत यांनी तु हाला वनंती केली होती. यानुसार महारा  नागर सेवा (िश त व 
अ पल) िनयम ४ (५) (क) नुसार द.५/३/२००५ चे आदेशा वये यांची खातेिनहाय 
चौकशीची कायवाह  काया वयीत ठेवून यांचे िनलंबन र  कर यात आले आहे. याचा खुलासा 
आपण यव थत प तीने दला तर बरे होईल. जर एखा ा ठेकेदाराने महापािलकेचा ठेका 
घेत यावर चुक चे काम केलेतर तु ह  ठेकेदाराला याय देता का? मग या माणसाला का याय 
देताय? के.बी. गावडे यांना कोण या मा यमातून सेवेत जू क न घेतले आहे याची स व तर 
मा हती ावी. एखा ा अिधका-यांना महापािलकेचे .१०,४०,०००/- चे नुकसान केले आहे, 
या यावर ठपका ठेवला आहे. यावेळ  किमट  नेमली होती. याची त मा याकडे आहे. 

किमट  नेमत असताना अिधका-यांनी या चूका के या आहेत, यांची चौकशी २००५ पासून 
२०१३ पयत चालू आहे. चौकशीतून काय काय आढळले याची मा हती िमळाली नाह . चौकशी 
चालू असतानाह  हा अिधकार  या या जागेवर आहे. या अिधका-याला पु हा ितथे ठेवायचे 
कारण काय याचे स व तर उ र ावे. यां याकडून नुकसानभरपाई न घेता कोण या 
िनयमानुसार यांना कामावर जू केले आहे? या ाचे उ रात हटले आहे, चु कचे उपकरण 



 19 
पुर वलेबाबत पुरवठाधारक कंपनीवर कायदेशीर कारवाई कर याची नोट स द यानुसार या 
कंपनीने सव चु कची उपकरणे बदलून दली आहेत व या न याने आलेली उपकरणे 
अ नशामक वभागाचे पेिस फकेशन माणे यो य अस याचे अिभ ाय मु य अ नशामक 
अिधकार , पुणे महानगरपािलका यांनी द.३०/९/०६ चे प ाने दले आहेत. चुक ची उपकरणे 
संबंिधत कंपनीने बदलून द याने संबंिधत दोषी अिधका-याकडून नुकसानाची र कम वसुल 
कर याचे आदेश र  कर याची िशफारस वभाग मुखांनी दनांक १९/१०/२००६ अ वये 
केलेनुसार उपकरणा या नुकसानीची र. .१०,४०,०००/- वसलु कर याबाबतचे आदेश र  क न 
उ  अिधकार /कमचार  ी.के.बी. गावडे, अ नशामक अिधकार  व इतर ी. ब.एम.पवार, सब 
ऑ फसर व ी. उदय माधवराव वानखेडे सब ऑ फसर व ी. म छं  सदािशव पवार, 
सहा.भांडारपाल यां या दोन वेतनवाढ  भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम क न थिगत 
कर यात आले या आहेत असे उ र दले आहे. असे उपकरण बदलायचे ठरले होते यावेळ  
िन वदा काय होती. टडर ोसेस काय होती. यात िनयम अट  काय हो या. िनयमांत असे 
होते का. आधी चुक ची व तू ायची, नंतर आरोप केलावर ती बदलून ायची असा कारभार 
करता येतो का. असे असेल तर या पा ठमागे असेच झाले आहे का. उपकरण सरळ सरळ 
बदलून दले आहे. िश या बदलून द या असतील तर याचे रेकॉड दाखवतो. िशड  उचलायला 
कती लोक लागतात. ह  िशड  उचलून दाखवा, एवढ  गंभीर बाब आहे. यात सरळ सरळ उ र 
दले आहे, उपकरण बदलून दले हणून आ ह  यांना कामावर ठेवले आहे. अशी कती 
लोकांना तु ह  िनलं बत केले आहे, यां या कामात बदल क न यांना सु ा पु हा कामावर 
या. यांनी चुक चे काम केले असेल तर  हा चांगला व तो चुक चा असे आहे का? तुम या 

काळात जे अिधकार  िनलं बत झाले आहेत, यांनी महापािलकेचा फायदा करायचा य  केला 
होता. यांना सु ा परत या. ी.गावडे यां याबाबत शंभर ट के चुक चे झाले आहे. यां यावर 
कायदेशीर कारवाई करावी. तु ह  उ रात सांिगतले, या–या कमचा-यां या वेतनवाढ  थिगत 
क न यांना कामावर घेतले आहे. यां या १/२ वेतनवाढ  रोख या हो या. यांना वेतन दले 
नाह तर  चालेल. यांना पगाराची काय गरज आहे. ब ड ंग परिमशन देताना एनओसी देताना 
ब डरकडून २/३ लाख घेतात. यांचे तं , धंदा आहे. हा अिधकार  रा ी ७ पासून १० वाजेपयत 
युिनटम ये कशाला बसलेला असतो. याच ब डरसाठ  बसलेला असतो. सवसामा य कायकता 
गेलातर कधीच सपोट करत नाह त. ब डर गेला, इं जिनअर गेलातर वचारतो, कती पैसे 
आणले आहेत. ह  स प र थती आहे. असे करत असतील तर यांना पगाराची गरज नाह . 
यांना काह  फरक पडणार नाह  असे मलातर  वाटते. आम या यापा-यांना, कायक याना 
दवाळ या वेळ  फाट याचा टॉल उभा करायची असेल तर एनओसी दे यासाठ  एक हजार 
पासून पंचवीस हजारपयत लाच घेतात. यांना सांगतात, एक लाख माल आणा. मी हे 
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जा णवपूवक बोलतोय. ब ड ंग परिमशन वभागात सु ा लाच घेतात. आजपयत 
यां यावर कोणीह  डायरे ट आरोप केले नसतील. मी पुरावा देईल. याने नगरसेवकाकडून 

सु ा पैसे घेतले आहेत. महापािलकेची एनओसी लागत होती तर यासाठ  पैसे घेतले आहेत. 
थोड शी गाड  चुक ची लागलीतर  पोिलस पावती फाडतात. हजार पयाची सु ा पावती फाडतो. 
आ ह  हजार हजार पये देतो. यांना या कामासाठ  ठेवायचा उ ेश काय याचे कारण सांगावे. 
पंपर  िचंचवड मनपा ह बाहेर अ नशामक वभागाने इमारत बांधकाम लॅन मंजूर ता पुरता 
ना हरकत दाखला व प का ना हरकत दाखला कती ठकाणी दला आहे असा मी  
वचारला होता. यात ५ गावांची ठकाणे व प े दलेले आहेत. याचा िनयम सांिगतला तर बरे 
होईल. मनपा ह बाहेर परिमशन देताना, अ नशामक बंब ह बाहेर दे यासाठ  या या अट  
शत  काय आहेत, कती क.मी. बाहेर देऊ शकतो हे सांगावे. संबंिधत अिधका-यांना वचारा. 
कदािचत माझे अ ान असेल, ब ड ंग परिमशन देताना ह बाहेर १० क.मी. बाहेर देता येत 
नाह . यात धडधड त िल हले आहे. १० क.मी. या बाहेर जाता येत नाह . यांनी कुठेकुठे 
परिमशन दलेली आहे. आंबेगाव, वडगाव मावळ, माळवाड  मावळ, गहंजेू , सोमाटणे, हाळंुगे 
खेड, खराबवाड  खेड, वडाचीवाड  खेड, मामुड , टाकवे ता.मावळ, चो वसावाड , सोमाटणे फाटा, 
टाकवे खुद, तुंगी मावळ वराळे, लोणावळा. तुंगी मावळ मावळचे टोक आहे. प.ंिच.ं 
मनपापासून ७० ते ८० क.मी. पयत आहे. अशा बांधकाम एनओसी देताना या या पा ठमागे 
खूप मोठे काळेबेरे आहे. याचे कारण काय याचे उ र ावे. यात खाल या खुच पासून ब-याच 
जणांचे लागेबांधे आहेत असे वाटत होते. ो रां या मा यमातून हा सगळा गैर कार बाहेर 
आणायचा य  मी केला आहे. माझी सभागृहाला वनंती आहे क , आपण अ नशामक 
वभागाला संवेदनशील वभाग मानतो. अितद ता वभाग या ीने आपण या वभागाकडे 
पाहतो. या वभागाची ह  थती असेल, याचा केवळ धंदाच केला जात असेल, याकडे ल  
दले नाह . ल  दले असले तर  चुकून कानाडोळा करता का काय असेह  मला वाटते. एवढा 
मोठा कार समोर असताना आरो य खा यापासून येक वभागात तु ह  ल  घातले आहे. 
हेच तुम या नजरेतून बाजूला का झाले. मला वाटते तु हाला काह  वेगळ  कामे अस यामुळे 
ल  देता आले नाह  काय. स या अनिधकृत बांधकामात खूप गुंग  आहात. मा.आर.एस.कुमार 
यांनी सांिगतले, वॉडातली कामे होत नाह त. २ वष झाली. मा.महापौर साहेब, आपण दोन 
आयु ांची मागणी करा. एक आयु  वभागात काम कर यासाठ  व एक आयु  अनिधकृत 
बांधकामासाठ  देऊन टाकू. मा.मु यमं यांना अशी वनंती क  क , आ हाला बाक  कामांसाठ  
एक आयु  ावा. हा वषय गंभीर असताना मी सभागृहा या वतीने आप याला वनंती करतो 
क , एकतर हा अिधकार  स पे ड हावा, याची खातेिनहाय चौकशी हावी. ी.गावडे, 
ी.वानखेडे हे अिधकार  स पे ड झा यािशवाय इथून पुढ ल सभा चालू देणार नाह  अशी 



 21 
मनापासनू, कळकळ ची वनंती करतो. जीवनमरणाचा वषय आहे. हा मह वाचा 
वषय आहे. या वषयाची सखोल चौकशी कर यात यावी तसेच या अिधका-यांची खातेिनहाय 
चौकशी न करता आजच ऑडर ावी.  
  
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला या ाला लागून एक  
वचारायचा आहे. अ नशामक वभागासारखा इतका मह वाचा वभाग आहे. या वभागाचे 
गांिभय, याची जा णव सव अिधका-यांना असताना सु ा या ठकाणी लास ३चा अिधकार  
ी. करण गावडे या याब ल ऊहापोह, चचा चालू आहे. १० वषापूव  झालेले करण काढले 

आहे. मा.महापौर साहेब, कधीच,े काय यावे हा तुमचा अिधकार आहे. तु ह  हा अिधकार 
वाप न शासनाला अनुमती ावी. जेणेक न सभागृहाचा वेळ वाचू शकतो. लास ३चा 
अिधकार  असताना यांना लास १ या अिधका-या माणे अिधकार आहेत का. अ नशामक 
हा एवढा मह वाचा वभाग असताना, जर शहरात एखाद  दघटना घडली तर याचे सव ू ताशेरे 
तुम यावर फोडले जाणार आहे. पंपर  िचंचवड सार या महापािलकेत इतके मोठमोठे उ ोग 
आहेत. या प रसरात झपा याने शहर करण वकास, नागर करण झाले आहे. दर यान मुंबईत 
मं यालयात आग लागली होती, कलक ाम ये आग लाग याची घटना घडली, याचा वचार 
करता या ठकाणी लास एक कंवा दोनचा अिधकार  या वभागात असावा. याचे िनयं ण 
यव थत असावे. या ी. करण गावडे यां यासंदभात चचा चालू आहे. हा लास ३ चा 
अिधकार  आहे. यांना लास २ चा सु ा दजा दलेला नाह . मा.आयु  साहेब, आप याकडून 
याचा सु ा खुलासा हावा. १०/१५ कोट ंचा यवहार, इतक  मोठ  जबाबदार  देताना यावेळ  
कलम ७४ नुसार उ र दले गेले आहे. शासना या जी.आर. आहे या माणे, आदेशा माणे 
शहरा या ह या १० क.मी. अंतरापयत अशा कारची यं णा पुरवायची आहे. उ र देताना 
यात प ता असावी. आयु  साहेबांनी इत या मह वा या ाचे कसे उ र दले पाह जे. 

यासंदभात इत या मो या जबाबदार या पदावर लास १ कंवा लास २ चा अिधकार  का 
नाह  याचे आयु  साहेबांनी उ र ावे. काय िनयोजन केले आहे. काह  वाईट घटना घडलीतर 
लास ३ या माणसावर जबाबदार  सोपवली हणून हे घडले असे उ र देणार आहात का 

याचा सु ा खुलासा ावा.  
 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी स मा. सद या अ नी 
िचंचवडे यां या ांना उ र देताना आपण स मा.कायदा स लागार यांचे मत मागवले आहे. 
यांनी सांिगतले, सारंग कामतेकर हे हायकोटात अस यामुळे या वषयावर आप याला बोलता 

येणार नाह . सभागृहा या िनदशनास आणू देते क , या अड च एफएसआय संदभात 
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हायकोटाने आपला एक एफएसआय बांधकाम सोडून बाक  बांधकाम अवैध ठरवले आहे. 
सुदैवाने हणा कंवा ददवाने ू आजच यावर सुनावणी झाली आहे. ािधकरण व पंपर  िचंचवड 
महापािलका या दोन सं थांसाठ  वेगवेगळे िनयम लागू आहेत का. ए ककडे हायकोट सांगते, 
सुनावणी या. हणून ािधकरण सुनावणी घेते. दसर कडे सवसामा य य  िनवडून येऊन ु
नगरसेवक हणून बसले आहेत. ए ककडे ािधकरणात सुनावणी यायची, दसर कडे मा  या ु
सभागृहात चचा होऊ नये, शासनाची बदनामी होईल हणून चचा थांबवायची हे यो य नाह . 
माझी आप याला वनंती आहे क , या ठकाणी ी.सितश पवार, अित.कायदा स लागार यांनी 
उ र दले आहे. यांची शै णक अहता काय, पा ता काय. खरेतर यांचा काय ाबाबतीत 
अ यास असेल तर यांनी असे बेजबाबदारपणे उ र देणे यो य आहे का? असे उ र दले 
असेलतर ह  सभागृहाची दशाभूल नाह  का? यांनी सांिगतले, चचा करता येत नाह . चचा 
करत येत नाह तर आज याच वषयावर ािधकरणाम ये माझी सुनावणी झाली आहे. खरेतर 
वषय असा आहे, यात शासनाने या १४ ब ड ंगज ्अनिधकृतपणे बांध या आहेत, या 
पाडा या लागतील. हे उघडक स येऊ नये हणून इथे काय ाचा बडगा उगारला जातो आहे. मी 
मघाशी वनंती केली होती मला बोलू ा. मा.अ नी िचंचवडे असतील, मा.द ा साने असतील 
या स मा. सद यांनी जे  वचारले, सभा कामकाजाचा भाग हणून, स मा. सद य हणून 
यांना यांचे मत मांडायचा िन तपणे अिधकार आहे असे मला वाटते. मा.अ नी िचंचवडे 

यांनी जेवढे  वचारले पण यां या एकाह  ाचे उ र नीट दले नाह . पूण गोलमाल 
केलेली उ रे आहेत. बांधकाम परवानगी न घेता यांनी बांधकाम केले आहे यांना नोट स 
बजावली का या ाचे उ र नाह  असे सांगताय. जे खरे आहे ते सांगायचे नाह . पण खरेतर 
मैलाशु करणाची पाईपलाईन टाकली नाह  हणून घरे ायला वेळ लागतो आहे असे 
सांगताय. िमिलंद नगर, अजंठा नगर, व ठल नगर इथले ोजे ट हायकोटात नाह त. से टर 
२२ वगळता आप याला कुठेह  टे िमळालेला नाह . यामुळे या वषयावर चचा करता येत 
नाह  या मताशी मी सहमत नाह . या ठकाणी आपण िमिलंद नगर असेल, अजंठा नगर असेल 
एसआरएसाठ  ितथे झोपडप ट  पुनवसन योजनेला परिमशन घेतली नाह . एमपीसीबीने आपली 
१० लाखाची एफ.ड . ज  केली. ह  आपली जबाबदार  नाह  का. या अिधका-यांवर जबाबदार  
सोप वली यांचे कत य नाह  का. यां यावर काय कारवाई केली. शासनाने याचे उ र देणे 
अपे त होते. ह  उ रे दली गेली नाह त. आयु  साहेबांब ल आमचे मत खूप चांगले आहे. 
िन त यापुढेह  असणार आहे. कारण आपण चुक चे काह  करत नाह . परंतू जर शासन 
अशा कारची लपवाछपवी करत असेल तर, हे क प आप या काळात झालेले असोत कंवा 
नसोत, यात सुधारणा काय करणार हे देखील सांगणे िततकेच मह वाचे आहे. शासनाने 
सग या गो ीत लप व यासारखे काह  नाह . परंतू सग यात मह वाचा भाग हा असतो क , 
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काह  झालेतर  ते झालेच नाह , घडलेच नाह  असे दाखव यात आपण आपली श  खच 
करतो. आयु  साहेब, आ ा मा.द ा साने यांनी जे-जे  वचारले आहेत, यानुसार शहरा या 
ह पासून १० क.मी. अंतरापयत या- या ठकाणी ब ड ंग परिमशनसाठ  अ नशामक 
वभागाने एनओसी दले या आहेत, या सग या एनओसींची चौकशी कर यात यावी. 
मा.योगेश बहल यांनी अ नशामक वभागातील अिधका-यांब ल जसे सांिगतले क , शासनाचा 
जी.आर. आहे, आदेश आहेत. िन तपणे असे देऊ शकतो, आंबेठाण असेल, लोणावळा असेल, 
आपण पनवेल पयत एनओसी दले या आहेत. याची चौकशी केली पाह जे. संबंिधत अिधका-
याला िनलं बत केले पाह जे. यांचे सवंगड  आहेत यांचे सु ा िनलंबन झाले पाह जे. 
आप याकडे र युज ए रया दाखवतात. ७ या मज यावर र युज ए रया ठेवतो तर याची 
ऊंची २.४० मी. असली पाह जे. परंतू तसे नसताना २.७५ मी. कंवा २.८० मी. असते. हा 
भाग लॅटम ये क हट करतात. एनओसी देताना हे बघ याची जबाबदार  ह  अ नशामक 
वभागाची असते. माझी वनंती आहे, या- या ठकाणी बांधकाम परवानगी देताना र युज 
ए रया दाखवला असेल आ ण तो ितथे नाह . या सग याचे ऑड ट करा. फायरची पेशल 
िशड  ावी लागते. ती आहे का हे या ठकाणी बघा. एखा ा ठकाणी आग लागली, वेळ गेली 
क  आ खे डपाटमट कामाला लागते. नगरसेवकांचे मोच िनघतात. खुलासा देत बसतो. वेळ 
िनघून गेलेली असते. मला या ठकाणी ी. करण गावडे, अ नशामक अिधकार  यांना खरेतर 
मला दोषी धरायचे आहे. र युज ए रया बाबत गेले ४ वषापासून मी मागणी करतेय, याचे 
पेशल ऑड ट झाले पा हजे. आज या र युज ए रयाची प र थती काय? हा ए रया लॅटम ये 

क हट झाला असेलतर दले या एनओसीचे काय? आज शंभर ट के यवहार झा यािशवाय 
ितथे एनओसी िमळत नाह . ब डर छोटा असू दे, मोठा असू दे. सं याकाळ  ७.०० नंतर रांग 
लागलेली असते. गावा या एका कोप-यात हा वभाग आहे. सहजासहजी ल  जाणार नाह  
अशा ठकाणी हा वभाग ितथे ठेवलेला आहे. माझी आप याला वनंती आहे क , आ ह  जे 
काह   सभागृहात वचारतो, यांची उ रे सभागृहाम ये बरोबर देणे अपे त असताना सु ा 
शासनाकडून चुक ची उ रे दली जातात. याब ल आयु  हणून आपण खरेतर दलगीर  
य  केली पाह जे. 

 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी मा.अ नी िचंचवडे यांनी 
वचारलेले  व यावर झालेली चचा याकडे न जाता तु ह  हणालात हा वषय झालेला 
आहे. परंतू वेग या कारची िभती, आ ण वेग या कारची चचा या ठकाणी घडते आहे. ख-या 
अथाने सवसामा यांचे  कोटात अडकले आहेत. यावर काय माग िनघाला पा हजे, यासाठ  
काय य  केले पाह जेत यासाठ  कधीतर  सग या नगरसेवकांना एक  बोलवावे. येकाची 
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इ छा आहे, हे अडकलेले ोजे ट लवकरात लवकर पूण हावेत. मा.उ हास शे ट  यां या 
भागातील ोजे ट असेल, मा या भागातील ोजे ट असेल, वेताळनगर, व ठलनगर, 
िमिलंदनगर असेल हे ोजे ट कोण या कारणांमुळे अडकले आहेत हे सु ा जनतेपुढे आले 
पाह जे. हा जनतेचा वषय आहे. आ हाला मते देणा-या लोकांचा वषय आहे. याची चचा इथे 
करत नाह . कारण आपण उ र ायला घाबरता. कंवा कोणाला घाबरता आ हाला मा हत 
नाह . यावर व तृत चचा होत नाह  याचे काय कारणाने ोजे ट थांबवले याची चचा करता 
येत नसेलतर मा.महापौर साहेब, आप या अिधकारात यावर चचा घडवून यातून काय माग 
िनघेल हे पहावे. फ  बोलणा-यांनी बोलायचे, साधणा-यांनी काय साधायचे ते साधायचे आ ण 
ग प बसणा-यांनी ग प बसायचे हे थांबले पाह जे. यावर काह तर  िनणय यावा. करण 
गावडे, अ नशामक अिधकार  यांची खातेिनहाय चौकशी कर याबाबत  . ३ अ) वचारला 
आहे, याबाबत सांगायचे आहे. स मा. नगरसे वका मा.शिमम पठाण या यावेळ  थायी 
सिमती अ य  हो या, यादर यान या उपकरणांची खरेद  झाली आहे. यावेळ  जुनी सद य 
मंडळ  होती. यावेळ  हा गडबड घोटाळा झाला आहे. हे आप या िनदशनास आणून दे य़ासाठ  
हा वषय इथे मांडला आहे. मा.योगेश बहल यांनी सांिगतले, १०/१२ वषापूव चा  आहे. हा 
वषय आ ा आणायचे कारण काय. येकाला आप याकडून अपे ा उंचावत चाल या आहेच. 
वाईट गो ी पुढे आणाय या, याचा िनकाल लावायचा, चांगली कामे होतच नाह . ददैवाने ू
आपण चांग या कामासाठ  वेळच देऊ शकत नाह . या पा ठमागे काय हेतू आहे हे तु हाला 
सु ा कळते व इथे बसले या नगरसेवकांना सु ा कळते. पूव  महापािलका वतनावर चालत 
होती. काह  वतने िनमाण झाली होती. उ ान वभाग असेल, बारामतीचे साहेब आहेत यांना 
पा टलक  दली आहे. ब ड ंग परिमशन असेल. आपण काह  पा टल या मोडून काढ या 
आहेत. वायसीएम असेल, डा वभाग असेल सव वभागांवर िनयं ण आणले आहे. 
अ नशामक वभागाकडे ल  न गे यामुळे मा.द ा साने यांनी हे  उप थत केले आहेत. 
अितशय चुक ची उ रे दली आहेत. चुक ची उपकरणे पुर व याबाबत यांना स पे ड केले होते 
हे चुक चे उ र आहे. ठेकेदाराने उपकरण बदलून दले हणून िनलंबन र  केले कोण या 
िनयमात बसते. चोर  ह  चोर च आहे. पैसे भरेल हणून तो गु हा होत नाह  हे हणणे 
अितशय चुक चे आहे. आपण हे केलेले नाह . आपण आजच याचे उ र सभागृहाला ा. ह  
आप याला पटले आहे का. चुक चे असेल तर अिधका-यावर कारवाई हायला पाह जे. 
कोणा या दबावाखाली कर यात आले आहे. .१०,४०,०००/- ह  र कम हटलीतर लहान आहे, 
हटले तर सामा य नागर कासाठ  वष दोन वषाचे बजेट आहे. असा चकु चा िनणय घेत यावर 

१० वषानी याला वाचा फोडावी लागते या गो ीचे कारण काह  असलेतर  ती चूकच आहे. 
आपण यावर उ र देणार नसाल तर या सग यात तु ह ह  सािमल आहात असे हणावे 
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लागेल. अ नशामक वभागाचा हा अिधकार  लास १ / लास २ चा अिधकार  नसताना 
या यावर मोठ  जबाबदार  दली आहे. मी सभागृहा या वतीने सांगते, महापािलका काय े ात 

नसेल, महापािलकेत अिधकार  उपल ध नसेल तर बाहे न मागवावा. या वभागात शासनाचा 
स म अिधकार  असावा अशी वनंती करते.     
 
          

मा. शांत िशताळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर या ा या िनिम ाने अनेक 
ांचा ऊहापोह सभागृहात होतो आहे. खरेतर मा.अ नी िचंचवडे पाट ल या नवीन सद या 

असून सु ा यांनी शहरातील अनेक गो ींबाबत चचा केलेली आपण पा हली आहे. शहरातील 
नगरसेवक गेले १० वषापासून मी व सवजण पाहतोय. कोण या गो ींमुळे फायदा झाला, 
कोण या गो ीमुळे शहराचे नाव ऊंचावले गेले, कोण या गो ीमुळे शहराची हॅ यू वाढली गेली, 
कोण या गो ीमुळे शहर नावा पास आले याचे सा ीदार बरेच सद य आहेत. इथे कामे होत 
असताना यात अनेक चुका, ुट  झा या आहेत यात शंका नाह . परंतू आयु  हणून आपण 
इथे चाज घेत यानंतर चुक या कामाला पायबंद बसावा, आळा बसावा अशी अपे ा साह जकच 
आम यासार यां या मनात एक ितिनधी हणून येणे चुक चे नाह . परंतु हे करत असताना 
सगळेच चुक चे होते आहे, गौडबंगाल आहे, कोणीतर  या या मागे आहे असे समजणे हे सु ा 
िततकेच चुक चे आहे. असे होत असताना खरोखर या चुक या गो ी आहेत, या गो ींकडे 
जा णवपूवक ल  देणे सु ा आ ह  अपे त ध  इ छतो. या माणे मा.द ा साने यांनी 
सांिगतले, ी. करण गावडे यां याबाबत मा हती वचारली. मा.योगेश बहल यांनी सांिगतले, 
वग ३ चा अिधकार  असताना यांना अ नशामक वभागा या मुखपदाचा चाज का दला. या 
पदावर ल अिधकार  वग १ चा असतो. तुम या गाड वर असणारा पवळा दवा हा तुम याकडे 
अ नशामक अिधकार  आहे हणून तु हाला वापरायला िमळतो आहे. यावेळ  शासनाचे प  
आले होते, दवे काढून घेतले जातील यावेळ  यांनी सांिगतले होते. कदािचत हे चुक चे सु ा 
असू शकेल. पण शासन मुख हणून आयु  साहेब तुम याकडे पा हले जाते आ ण राजक य 
लोकांचे मुख हणून महापौर साहेब तुम याकडे पा हले जाते. हे होत असताना शहरात 
बर चशी चुक ची कामे चालतात. चांगली कामे होत नाह त असा आमचा समज झाला आहे. 
पण आपण चुक या कामांना आळा घालायचे काम करताय. मा.आर.एस.कुमार यांनी  
वचारले याला तु ह  तुम या प तीने उ र दले आहे. कुठेतर  चुक ची कामे होत असतील 
तर याला पायबंद घातला पाह जे. महापािलकेने िनलं बत केलेला अिधकार , या यावर गंभीर 
गु ासाठ  परत उ र देताना हणताय, असा असा आरोप झाला हणून याला िनलं बत केले 
होते. आ हाला सु ा हे मा हत असते. काय ाला कुठेतर  पळवाट असते. हणून यांना 
कामावर घेतले गेले. करण गावडे यांनी काह  वषापूव  सांिगतले होते. पुणे महापािलका व 
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पंपर  िचंचवड महापािलका या दोनह  महापािलकांम ये शासनाकडे ह बाबत 
हंजवड  आप याकडे घे यात यावी याव न वाद चालू होता. इतर ािमण भाग पुणे ज हा 
प रषदेकडे ावा. यासाठ  भांडा हणून मी वनंती केली होती. हंजवड या सव एनओसी पुणे 
महापािलका देते. या भागात आप या लोकांचा असणारा मान, आपली यां याशी असणार  
जवळ क बिघतली तर हंजवड  पंपर  िचंचवड महापािलकेचा भाग होईल उ ा या काळात. 

य  १० क.मी. मयादा असताना आपण महापािलका ह पासून ८० क.मी. पयत एनओसी 
दली आहे. मुंबईत मं ालयात आग लाग यानंतर मी आप याला प  दले होते. 
महापािलके या अ नशामक वभागात लॅन समजणारा ितथे एकह  स म अिधकार  नाह . 
ब डरचा आ कटे ट यां याकडे जातो आ ण यांना लॅन समजून सांगतो. नंतर हॉ पटल, 
कमिशयल ोजे ट असेल तर यांना ो हजनल एनओसी दली जाते. लॅन काढायचे का 
नाह , कसा काढायचा हे जर यांना कळत नसेल तर महापािलकेतील कोण याह  ॉ गवर 
फायरचे ा ग दले जात नाह . याची मागणी मी मािगल वष  केली होती. या गो ी अितशय 
गांभीयपूवक घेत या पाह जेत. दघूटना दघटना असतेू . अपघात अपघात असतो. ते कधीतर  
होत असतो. रोज होत नाह . हणून सूर ा यायची नाह  अशातला भाग नाह . 
अ नशामक या गा या कधी उपयोगात येऊ नयेत हणजे कुठेह  दघटना घडू नये हणजे ू
आपण यासाठ  यव था ठेवू नये असे होत नाह . यव था चांग या प तीने ठेवावी यासाठ  
िनयम चांगले असावेत. यांनी िनयम तयार केले, तयार केलेले िनयम बघणा-यांम य़े ते 
िनयम तपासायची अहता देखील असली पाह जे. काह तर  वािलफ केशन पाह जे. या सग या 
गो ी फासाला टांग या आहेत. ब ड ंग परिमशन वभागाम ये वेगवेग या कारचे पोजल 
येत असतात. अनेक ठकाणी फायर वभागाची एनओसी लागते. तु हाला, िसट  इं जिनअर 
यांना सांिगतले होते. फायर इं जिनअ रंग झाले आहे अशा य कडून पेशल ा ग क न 
या. फायर ऑ डट क न या, असे शासनाने नुकतेच सांिगतले आहे. कोण याह  कारची 

देखभाल, शहािनशा केली जात नाह . फाईलला टोकन नंबर टाकला जातो. आ कटे टचा माणूस 
गावडेकडे जाऊन बसतो. असे असे होते. एक दवसांत ो हजनल एनओसी होते. असे होत 
असताना या वभागाकडे अनेक ठकाणी दल  केले जातेू . हा वभाग एका बाजूला आहे. अनेक 
गो ी बघ यासार या, पाह यासार या आहेत. तुम याकडून जा त अपे ा आहे. तु ह च 
िनयं ण केले पाह जे. चांग या प ती या सु वधा अस या पाह जेत. शहरात वेगवेग या 
ठकाणी फायर सटस असली पाह जेत. केवळ अिधका-यांना स पे ड करा असे नाह .  
अिधका-यांना चांग या प तीने काम करायला िश त लावताय. मा  ह िश त इथे दसत 
नाह . यासाठ  य  करावा.    
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मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, स मा. सद य 
द ा साने यांनी जो वषय उप थत केला, तो वषय अित र  आयु  यां याकडे आहे.  
वचारताना सात याने आयु  पा ठशी घालतात, असा रोख आ यामुळे हणले होते हणून मी 
उ र देतोय. नाह तर या वषयाचे अित र  आयु  यांनी उ र देणे अपे त आहे. ह  घटना 
२००० साली घडली. १३ वषापूव  झाले या घटनेबाबत  उप थत झाला याचे आ य वाटते. 
याबाबत उ लेख आला या पदासाठ  आयु ांनी यांना का बसवले असा  वचार यात आला. 
ते याआधीपासून या पदावर आहेत. अ नशामक अिधकार  या पदासाठ  यापे ा अिधक 
व र  कोणी वग २ चा अिधकार  उपल ध असता तर या ठकाणी बदलून िन तपणे दे यात 
आला असता. मा या कालावधीत कोणतीह  गौरव कंवा पदो नती केलेली नाह . मी कोणाला 
पा ठशी घालतो या मताशी मी सहमत नाह . कमचा-यांना ओ हरटाईम दे याचा मु ा उप थत 
केला आहे. ह  शासक य बाब आहे. मा या गेले १ वष, ५ म हने, २७ दवसां या कालावधीत 
या वभागातील एकह  य  मा याकडे अितकािलन भ ा िमळाला नाह  हणून आलेला नाह . 
कदािचत कुठला ओ हरटाईम ायचे लं बत असेलतर अित र  आयु  यांनी व रत दखल 
घेऊन पाठपुरावा क न माग  लाव यात यावेत अशी अित.आयु  यांना सूचना करतो. करण 
गावडे यांचे सेवािनलंबन क न पु हा ते र  कर यात आले. या मु ाचे मी उ र देतो क , 
द.५/३/२००५ रोजी सेवा िनलंबन र  क न यांना कामावर घे याचे आदेश त कािलन 
आयु  यांनी पा रत केला आहे. हे आदेश दे यात आला ह  ८ वष ८ म हने १५ दवसांपूव ची 
घटना आहे. मी जू हो यापूव  ी. करण गावडे सेवेत पु हा जू झाले ह  घटना ७ वष २ 
म हने १७ दवसांपूव ची होती. आयु ांनी आदेश बदलला असा स मा. सद यांनी मु ा मांडला 
आहे. याबाबत मी सांगू इ छतो क , त कािलन आयु  यांनी यां या अिधकारांत घेतलेला हा 
िनणय आहे. मु.ं ा.मनपा अिधिनयमाम ये व सवसाधारण चिलत बाब आहे, जो िनणय 
त कािलन आयु ांनी यां या अिधकार क ेत घेतला असेल तर नंतर येणारा अिधकार  
सवसाधारणपणे हा िनणय बदलत नाह . व र  पातळ व न िनणय बदलला जातो. आयु ांनी 
द. २१/११/२००० रोजी हटले होते, यांनी उपकरणे बदलून दली, यासाठ  नुकसान र कम 
.१०,४०,०००/- वसूल कर याचे आदेश र  क न ी.गावडे, ी.वानखेडे, ी.म छं  पवार 

यां या दोन वेतनवाढ ंवर प रणाम क न थिगत कर याचे आदेश दे यात आले. यां या 
वेतनवाढ  थांबव या हो या, मा  वसुलीचा आदेश र  केलेला आहे. ह  देखील ७ वषापूव ची 
घटना आहे. हणजे मी जू हो याआधी ५ वष, ६ म हने व ३ दवसांपूव ची घटना आहे. 
अथात माझा या याशी काह ह  संबंध नाह . मा या कारक द त असे घडले तर िन त याची 
दखल घेऊन चौकशी क न जे दोषी आढळतील यां यावर कारवाई केली जाईल. या ठकाणी 
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लाच घे याचा मु ा उप थत झाला. ददवाने ु लाच घेणे, लाच देणे ह  अितशय ददवी बाब ू
आहे. ह  बाब वेगवेग या शासक य कायालयांम ये आढळून येते. ददुवाने पंपर  िचंचवड 
महापािलकाह  याला अपवाद नसेल. याबाबत काह  असेल तर लाचलुचपत ितबंधक कायदा 
आहे. कृपया संबंिधत पोिलस अिधका-यांकडे त ार न दवावी. ॅप झालेतर मी ताबडतोब 
िनलंबन क न पुढ ल कारवाई करायला तयार आहे. या यित र  पुरावे दले तर मी चौकशी 
करेन. चौकशीत कोणी दोषी आढळ यास मग तो कमचार  वग एकचा असो कंवा चारचा असो 
कोणालाह  पाठ शी घालायचे काह ह  कारण नाह . स मा.सद य महेश लांडगे यां याबाबतीत 
एक वषय आला. एनओसी माग यासाठ  लाच मागीतली अशी त ार केली होती. चौकशीचा 
अहवाल मा याकडे आहे. NOCI माफत हे करण दाखल कर यासाठ  सांग यात आले होते. 
यांची फ .१५१०/- आहे हणून तसे हे पैसे यांना भरायला सांिगतले होते. याचे 
प ीकरण यो य प तीने दले गेले नस यामुळे गैरसमज िनमाण झाला आहे. महापािलके या 

कोण याह  करणात अशी एनओसी यावी लागू नये हणून द.२७/९/१३ रोजी सीएफसी 
कडून स युलर काढ यात आले आहे. ुट  दर कर यात आलीू . महापािलके या कोण याह  
करणात एनओसी यावी लागू नये कंवा पैसे भरावे लागू नये. महापािलका काय े ाबाहेर ल 
या गावांम ये एनओसी दलेली आहे. यात महारा  शासनाचे आदेश आहेत. या ठकाणी मी 

हे सांगू इ छतो क , रा य शासनाचे मा. धान सिचव यांनी द.२१/११/२००९ रोजी पुणे 
महापािलका व पंपर  िचंचवड महापािलका यां या ह बाहेर ल १० क.मी. प रसरात वशेष 
िनयमावली लागू कर याबाबत बैठक घेतली होती. यानंतर जानेवार  २०१० रोजी मा. धान 
सिचव, नगर वकास यांनी बैठक घेतली होती, याचे कायवृ  आप याला दले आहे. 
याअनुषंगाने द. १५ फे ुवार  २०१० रोजी झाले या मा.महापािलका सभेम ये ठराव केला होता 

क , महापािलका ह पासून १० क.मी. प रसरात न याने बांध यात येणा-या इमारतींना 
अ नशामक वभागाकडून एनओसी देणेकामी तावात नमुद माणे शु क आकारणी कर यास 
मा यता दे यात येत आहे. यानुसार त कािलन आयु  यांनी द.६ माच २०१० रोजी याची 
अंमलबजावणीस सु वात केली आहे. महापािलके या १० क.मी. काय े ात ७६ गावे येतात. 
महापािलके या ह पासून खेड तालु यातली ४२ गावे आहे, मावळ तालु यातली ३४ गावे 
आहेत. ह  शहरा या लगतची गावे आहेत. या ठकाणी रजनल लॅन चालू आहे, असे बहतांशी ु
दसून येते क , मो या शहरा या ह लगत या गावांम ये अिनयं त व पात वाढ होते. ितथे 
टाऊन लॅिनंगचे िनयम वापरले जात नाह त. पुणे प रसरात धनकवड म ये असे आढळून आले 
आहे. अशा ठकाणी एखाद  आप ी झालीतर अनेक अडचणी उ वतात हणून रजनल 
लॅनम ये याची दखल घेतली जाते. हणून ामपंचायतीत कंवा ज हािधकार  कायालयात 
फायरचा दाखला दे यासाठ  स म अिधकार  नस यामुळे आप याकडे ह  जबाबदार  दली 
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होती. हंजवड चा उ लेख इथे केला गेला. रा य शासनाने ह  जबाबदार  वाटन दली ू
आहे. यात खेड, मावळसाठ  पंपर  िचंचवड महापािलका व हवेली, मुळशी,िश र, भोर, 
पुरंदरसाठ  पुणे महापािलका अशी जबाबदार  वाटन दली आहेू . मु य अ नशामक अिधकार  
यां याकडे वकसकाने वह त नमु यात ताव सादर करणे आव यक आहे. असे शासनाचे 
िनदश अस यामुळे आपली मयादा खेड, मावळ तालु या या ७६ गावांपयत एनओसी दे याची 
जबाबदार  आप यावर सोप वली आहे. सव एनओसींची अित र  आयु ांमाफत तपासणी क न 
घेऊ. तर देखील बहतांशी एनओसी ु १० क.मी. ह पयत द याचे दसते. मा.महापौर साहेब 
परवानगी देत असतील तर शासनाने िन त केले या ७६ गावांची नावे वाचून दाखवायला मी 
तयार आहे.  
 

मा.िसमा सावळे – मा.आयु  साहेब, आप या शहरा या ह पासून का या शहरापासून     
१० क.मी. अंतरापयत आहे.  
 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – आप या शहरा या ह पासून १० क.मी. अंतरापयत 
आहे. 
 

मा.िसमा सावळे – मा.आयु  साहेब, मी याला चॅलज करते. आपण मीटर लाव.ू खेड, 
मावळपयत कती क.मी. होतात ते पाहू. आंबेठाण १० क.मी. पयत आहे का.     
 

(मा.महापािलका आयु  यांनी ७६ गावांची नावे वाचनू दाखवली.) 
 
 

मा.द ा साने – मा.आयु  साहेब, तु ह  आ ा खेड तालु यातील गावांची नावे वाचून दाखवली. 
यात १३५ मांकाचे गावाचे नाव मंचर आहे. ते खेड तालु यात कुठे आहे ते सांगा.    

 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मी या आधीच सांिगतले आहे, अित.आयु ांकडून याची 
तपासणी करणार आहोत. मा या मा हती माणे ६० ते ७० ट के गावे या याद त दसतात. या 
याद बाहेर ल गावे असतील याची तपासणी क न यो य ती कारवाई करायला आ ह  तयार 
आहोत.  
 

मा.द ा साने – मा.आयु  साहेब, आपले १० क.मी. कुठून कुठपयत असणार आहेत ते सांगा.  
    

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – आपली ह  जथपयत आहे. जसे इं ायणी नद  पिलकडे 
१० क.मी. पयत.  
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मा.द ा साने – मा.आयु  साहेब, १७४ गावांची याद  आहे. यात ठरा वक गावे सोडलीतर 
१००/१५० गावे १० क.मी. ह बाहेर ल आहेत. १७७ मांकाच ेमंचर, ता.आंबेगाव असे िलह ले 
आहे. मंचर कुठे आहे ते सांगा. आंबेगाव तालुका कुठे आहे ते सांगा. 
 
 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, येक गावाबाबत चचा करायची 
हटलेतर सभेचा पूण वेळ जाईल. बहतांशी गावे यात दसतातु . जी गावे दसत नाह त याची 

चौकशी क न यो य ती कायवाह  कर यात येईल.  
 
 

मा.द ा साने – मा.आयु  साहेब, वषयाला कलाटणी देऊ नका. या गावांना एनओसी देताना 
खूप मोठा आिथक घबला झाला आहे हे सांगायचा मी य  करतोय. मंचर, तुंगी, लोणावळा  

हे कुठे आहेत याबाबत तर  सांगा.  
     

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – आपली परवानगी असेल तर १३२ नावे वाचू का. पुढ ल 
िमट ंगम ये अित र  आयु  यांनी गावांची नावे वाचावीत, ते सांगतील.  
 

मा.महापौर – सवाकडे गावांची याद  आहे, ती कशाला वाचून दाखवायची आहे.  
 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, मी उ र दले आहे, बहतांशी गावे ु
७६ गावांपैक  दसतात. जी दसत नाह त यांची चौकशी अित र  आयु  करतील. यांचा 
अहवाल आ यानंतर आ ह  यो य ती कारवाई क . मा.योगेश बहल यांनी जो मु ा उप थत 
केला. आप याकडे लोकसं या आहे, काय े  आहे हे ल ात घेता या पदावर जबाबदार 
अिधकार  असणे आव यक आहे या मताशी मी पूणतः सहमत आहे. याबाबतीत नुकतेच रा य 
शासनाने अ नशामक अिधकार  हे वग १ दजाचे पद मंजूर केले आहे. याची जाह रात 
काढतोय. स या वग ३ दजाचे जे अिधकार  आहेत. हे पद सरळ सेवा प तीने भरणार आहोत. 
यानुसार हा  माग  लागला आहे. म यंतर  अित र  आयु  यां याकडे याचे िनयं ण दले 

आहे. कारण अित र  आयु  हे अित र  ज हािधकार  दजाचे अिधकार  आहेत. यापूव  
यांनी अपर ज हािधकार , दंडािधकार  हणून काम पा हले आहे. आप ी यव थापन याचे 
यांना पूण ान आहे. यां याकडे ह  जबाबदार  सोपवली आहे.   

 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, आ ा आयु  साहेबांनी जे उ र दले आहे. मा.द ा साने 
आपण सु ा थोडेसे शांतीने यावा. जर ह पासून १० क.मी. अंतरापयत एनओसी दे यास 
मंजूर  असेल, शासनाने याद तील गावांना मंजुर  दली असेल तर याला आपण काह  क  
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शकत नाह . या गावांना आपण सेवा ावी असे आदेश दलेले आहेत. आ ा आयु ांनी 
सांिगतले, या यित र  गावे असतील तर कारवाई करतील. हे उ र पुरेसे आहे. यावर अिधक 
चचा थांबवावी व सभागृह चालू करावे अशी वनंती करतो.  
   

मा.महापौर -  ो राचा तास संपलेला आहे. 
--------------- 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

ठराव मांक - ३७९     वषय मांक - १ 
दनांक - २०/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१८/का व/११५६/२०१३,   

         द.१४/१०/२०१३ 
          २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १७/१०/२०१३ ठराव .४३६३ नुसार 
 

      तावात नमुद केले माणे महापािलका व िश ण मंडळ आ थापनेवर ल सरव् कायरत 

अिधकार  व कमचा-यांना सन २०१२-१३ क रता व पुढ ल २ वषासाठ  मा यता ा  युिनयनशी 
करारनामा क न बोनस व सानु ह अनुदान मा.महापािलका सभे या उमेदमा यतेवर दे यास 

मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा. ीरंग बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, २ तासांपासून सभागृह चालले आहे. 
परंतु या दोन तासांत स ाधार  प ाचे नगरसेवक ामु याने जा त बोलले आहेत. ामु याने 
आयु  साहेब िश ण मंडळा या या वषया या अनुषंगाने मी ल  वेधू इ छतो, 
वतमानप ांम ये गेले ८ दवस सात याने िश ण मंडळा या वेटरबाबत बात या येत आहेत. 
िश ण मंडळा या मा यमातून शालेय व ा याना जे शालेय सा ह य पुरवले जाते. ते वेळेत 
पुरवले जावे. हे सा ह य पुरवत असताना यात ामु य़ाने ाचार होऊ नये. केवळ 

ाचारावर गेले २ तास सभागृहाचे कामकाज चालू आहे. मा या मा हती माणे जे बूट आपण 
व ा याना देतो. शाळा सु  होऊन ६ म हने झाले आहेत. १५,००० दले आहेत. ३५,००० बूट 
वाटायचे राह ले आहेत. वेटरबाबत जी िन वदा िनघाली होती. यावेळ  ९ जणांनी िन वदा 
दाखल केली होती. ामु याने याम ये रंग होत होती. असे असताना वेटरबाबत ठरा वक 
ठेकेदारांनी एक पणे येऊन काम टाकले होते. हणून काह  ठेकेदारांचे दोन नंबरचे पाक ट 
उघडत नाह त हणून वेटरचे टडर ओपन न झा यामुळे वेटर वाटप होत नाह . मी 
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आप याला अनेक वेळा सांिगतले, अनेक शाळांवर िश क कमी आहेत. िश ण 
खा याचा मनमानी कारभार ामु याने ाथिमक िश ण खा याकडून चालू आहे. उदा. एका 
िश काची एका म ह यात चार वेळा बदली केली गेली. स मा.सद यांनी मा हती घेतली तर 
आप याकडे जा त िश क असतील तर ऍडजे टमट कर यासाठ  ामु याने बदली केली जाते 
हणून तु हाला सांगतो, याचा सवानी बारकाईने वचार करावा. जेणेक न ाथिमक 

िश णापासून जे दले जाते. याकडे ामु याने ल  ावे. महापािलके या शाळेत कोणता 
व ाथ  जातो. याची आिथक प र थती नाह . मग तो इं जी मा यमात जाऊ शकेल का. 
याचे आईवड ल उ च िश ण सं थेत याला टाकू शकत नाह त. असे असताना केवळ 
या ठकाणी राजक य हेतूपोट  काह  िश कां या जा णवपूवक बद या के या जातात. हणून 

महापािलकेचा आपला यां यावर कं ोल आहे. सरसकट वचार केलातर आजदेखील ब-याचशा 
शाळांत अ व छता आहे. टॉयलेट व छ होत नाह त. व ा याचा गणसं या जा त 
अस यामुळे देखील ितथे िश क िमळत नाह त. शालेय सा ह य वाटपासाठ  अंदाजप कात 
चांग या व पात र कम दली जाते. तर सु ा सा ह य वाटप केले जात नाह . कशासाठ  
वाटप करतो, केवळ ठेकेदारांना पोस य़ासाठ , केवळ ठरा वक मंडळ  डो यासमोर ठेवून. यात 
जातीने ल  घालावे. वषयाला वरोध नाह . ाथिमक िश ण सं था इथे गोरगर ब व ाथ , 
गोरगर ब व ाथ  िशकतात. यांची गरज पाहन शालेय सा ह य वेळेवर दले पा हजेू . शाळेत 
व छता वेळेवर झाली पाह जे. यासाठ  काळजी घेऊन कामे केली पाह जेत.    

 

मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ाथिमक िश ण वभागासंदभात, 
शालेय सा ह य खरेद संदभात आप याकडे अनेक त ार  लेखी व पात ा  झा या आहेत. 
आ ा मा. ीरंग बारणे यांनी सांिगतले. याला मी अनुमोदन देते. जून म ह यात शाळा सु  
झा या. तळवडे येथील महापािलके या शाळेत मा.मु यमं ी येणार होते. सुदैवाने ते आले 
नाह त हणून बरे झाले. ितथे जाह र केले होते प ह या दवशी शाळा सु  होताना सव 
व ा याना शालेय सा ह य वाटणार आहोत. आज शाळा सु  होऊन सहामाह  संपली, दसरे ु
से शन चालू झाले आहे तर  व ा याना शालेय सा ह य पुरवू शकलेलो नाह . यामागची 
कारणे आ ा आ पांनी सांिगतली आहेत. ाथिमक िश ण वभागात काह  ठेकेदारांची 
मोनोपॉली आहे. आप याला कायम लेखी प े दली गेली आहेत. काह  म हला सं था िश ण 
मंडळा या िन वदा येत सहभागी हो याचा य  करतात. जेणेक न यांची रंग मोडली 
जाईल. काय काळाबाजार चालला आहे, तो समजून घे यासाठ  य  केले जात असताना सु ा 
आप याला प  देऊन सु ा काह  झाले नाह . िश ण मंडळातील ई-टडर ंग हणजे ितथे चुना 
लावायचे काम आहे. घर  बसून टडर भरतात हे खरे असले तर  आपण िन वदा भर याआधी 
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िन वदेचे नमुने मागतो. िन वदा भरणारा आद या िमिनटापयत थांबतो. िन वदा मागतो 
याचा अथ िन वदा जमा होतात, यावेळ  पावती भरावी लागते. यावेळ  कोण-कोण टडर 
भरणार ते समजते. मग या यावर दबाव आणला जातो. याला या ठकाणी थांबवले जाते. हे 
िततकेच स य आहे. काह  ठेकेदारांनी वतः या नावाने, घरात या कुटंबा या नावाने ू ६/७ फम 
उघड या आहेत. वेगवेगळे प े दाखवले आहेत. काह  मंडळ  आधीच खरेद  क न ऑडर 
िमळणार या भावनेनेच काम करतात. यांना कोणी अडवू शकत नाह  हे िन ववाद स य आहे. 
फ  िश ण मंडळाचे बजेट आ यानंतर येक वष  आपण या वषयावर बोलत असतो. 
यावर चचा करत नाह . िश ण मंडळ ह  वाय  सं था असली तर आप याकडे याचा 

कं ोल दला आहे. सद य नेहमी येऊन सांगतात. िश ण मंडळा या काह  सद यांनी गैर कार 
रोखायचा य  केला तर  ितथे ठेकेदारांची एवढ  उचल आहे क  ते डायरे ट पवार साहेबांपयत 
जातील, मु यमं यांपयत जातील, द लीला जातील. अशा कारे ेशर आणले जाते. हे बरोबर 
आहे का हे कसे चुक चे आहे. सव स टॅ स चुकवला जातो. वॅट चुकवला जातो. कोणी 
थांबवायचा य  केला तर आम यासार या सद यांना सु ा दामदाट  केली जाते. तुमचे 
नगरसेवक पद कसे र  केले जाईल हे सांिगतले जाते. असे गैर कार थांबवले पाह जेत. येक 
िन वदेतील अट  शत  वेग या वेग या आहेत. बुटा या िन वदेतील अट  शत  वेग या, 
वेटर या िन वदेतील अट शत  वेग या आहेत. व ां या टडर मधील िन वदेतील अट  शत  

वेग या आहेत. असे का. भांडार वभागा या अट  शत  वेग या असणार. जो ठेकेदार या पूण 
क  शकतो अशा अट  ितथे टाक या जातात. काह  ठेकेदार यात ए  क  इ छतात. ती 
सॉले सी एव या माणात असते क  तो ते स ट फ कट आणू शकत नाह . तो िन वदा भ  
शकत नाह . काह  िन वदांसाठ च सॉले सीची अट ठेवली आहे. सग या िन वदांसाठ  
सॉले सीची अट का नाह . यावर उ र दले जात नाह . िश ण अिधका-यांची प र थती काय 
ते सग यांना मा हत आहे. ते कागद जोडू शकत नाह त. यावर माग काढावा. िश ण 
मंडळा या खरेद वर िनयं ण आणले पा हजे. महापािलकेची बदनामी कर यात ाथिमक िश ण 
मंडळ प ह या पाचम ये असेल हे मला सांगायची इ छा होते. शाळांचा शै णक दजा या 
गो ीवर सगळे सभागृह चचा क  शकते. सग यांना याबाबत मा हती आहे. आपण शाळां या 
अ व छतेबाबत चांगला िनणय घेतला आहे. शाळां या अ व छतेत सुधारणा होते आहे. 
शाळांची पटसं या देखील वाढली पाह जे. पटसं या वाढवायची असेल तर शालेय सा ह य 
चांग या दजाचे असणे गरजेचे आहे. आ ह  आम या मुलांना दरवष  युिनफॉम घेत नाह . 
आम या मुलांना दरवष  वेटर घेत नाह . पण आपण नगरपािलके या शाळांतील मुलांना 
दरवष  बूट, वेटर, गणवेष खरेद  क न देतो. तर सु ा आपली पटसं या एवढ  कमी आहे. 
झोपडप ट तील मुले महापािलके या शाळेत जायला उ सुक नसतात. आजुबाजू या ाय हेट 
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शाळांत अडिमशन यायला लागले आहेत. याचे कारण काय. आप या िश कांना आपण 
एवढा पगार देतो. महारा ात िश कांना कुठेह  इतका पगार नाह . याबद यात आपण 
गुणव ा देऊ शकत नाह . आयु  साहेब, आमची अपे ा आहे, आपण िश ण मंडळाचा 
कारभार सुधार याकडे ल  ावे.     
 

मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ह  महापािलके या शाळांत एक 
म ह यापूव  ह जट घेतली. शाळे या पायर पासून चढतानाच टॉयलेटचा वास येत होता. 
ितथेच मुले उभी होती. पा याचे फ टर ंग सु ा बंद होते. फरशी इतक  िचकट होती. मुले 
शाळेत िश ण घे यासाठ  जातात. शाळेत व छतेचे माण खूप कमी आहे. मुलांना वग 
झाडायला लावतात. या मुलांनी काय िशकायचे. गर बांची मुले शाळेत येत असतात. व छता 
नाह . मुतार चा वास इतका येत होता. अ रशः डोके उठले होते. ह  मुले ितथे कशी वावरत 
असतील.  
   

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शाळेब ल सांगायचे झालेतर मा या 
भागात शाळा मांक 2/1, 2/2 या शाळेत तीन हजार व ाथ  िशकत आहेत. मा. ीरंग 
बारणे यांनी वषय काढला यावेळ  टडरसंदभात वषय असेल तर यात किमट  ल  घालते. 
पावसा यात वेटर, उ हा यात रेनकोट असे उलटे वषय होत असतात. मागील वष देखील 
रेनकोटचे वाटप केले. आज आयु  साहेबांनी आप यावर आलेले दोष फेटाळले. िन त तो 
यांचा अिधकार  आहे. या गो ी घड या आहेत, इथून पुढे या गो ी घडू नयेत अशी वनंती 

आहे. आप या काळात शाळेवर बी हजीचे कामगार काम करत होते. यांनी काम बंद 
के यामुळे आरो याचा  उप थत झाला होता. शाळेवर वॉचमन नाह , िस य़ुर ट  नाह . 
पंपर  नगर महापािलका शाळेत म यंतर  एका मुलाला जीव गमवावा लागला. असा वषय 
झाला असताना या ठकाणी झोपडप या आहेत, या या ठकाणी शाळेवर वॉचमन असणे 
गरजेचे आहे. दवाळ या दवसांत शाळेचे गेट तोडले गेले, टा यांची झाकणे, नळ चोर ला गेले 
आहेत. यात मुलगा चुकून पडला तर नाहक बळ  जाणार आहे. तु ह  हणता, ह  अित र  
आयु  यांची जबाबदार  आहे. आयु  हणून आपणदेखील यात ल  घालावे. मा यिमक 
शाळांम ये िश क न हते. हणून मुलांनी शाळा बंद करायचा य  केला. 10 वीची पर ा 
होती. वषय िशकवायला िश क नाह त. आजदेखील मा या भागातील मा यिमक शाळेचा 
िनकाल शंभर ट के लागतो. चांगले िश क यावेत. शाळा चांगली घडवावी. काह  िश कां या 
बद या के या. पण ितथे दसरा िश क दला नाहु . या िश कां या बद या के या, या 
यां या सोयीनुसार झा या आहेत. आ ादेखील मा या भागातील शाळेत िश क नाह त. या 

गो ी गांिभयाने घेत या नाह तर हे करोडो पये कशासाठ  खच करतोय? फ  ठेकेदारांसाठ . 
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शाळांचा दजा चांगला सुधार यासाठ  चांगले िश क दले पाह जेत. िश क कमी आहेत. 
मु या यापकांना मोशन दे याबाबत दमत नाहु . काह  भागांत मु या यापक यांना कोणीह  
घाबरत नाह त. शाळेचे िनयोजन बघडले जाते. व ाथ  सं या घटत चालली आहे. ाथिमक 
शाळांतील व ाथ  सं या फार कमी झाली आहे. माझी सभागृहाला, आप याला वनंती आहे, 
आयु , अित र  आयु  यांनी महापािलके या मा यिमक व ाथिमक शाळांचा दजा 
सुधार यासाठ  यात गांिभयाने ल  घालावे. झोपडप ट तील मुलांना चांगले िश ण िमळाले 
पाह जे. यांना जे िश ण पा हजेत, या वषयाचे िश क दे यात यावेत अशी वनंती करतो.  
      

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा या घरासमोर महापािलकेची एक 
शाळा आहे. या शाळेम ये काह  पालक वग आला व यांनी अ रशः िश कांना िशवीगाळ 
केली. तु ह  पटसं येचे कारण देता. पण महापािलके या शाळेत एकात वगात पह ली व 
चौथीतली मुले व दसु-या वगात दसर  व पाचवीतली मुले बसवली जातातु . एक िश क दोन 
वगाना िशकवत असतो. केशवनगर या शाळेची प र थीती मी दोन/तीन वेळा फोन क न 
ऊबाळे मॅडम यांना सांिगतली होती. काह  दवसांपूव  प र थती एवढ  हाताबाहेर गेली क , 
पालक वग आला व यांनी िश कांना घाणेर या प तीने िशवीगाळ केली. मुलांना या 
अपे ेने शाळेत िशकायला टाकले जाते, या कारचे िश ण यांना ितथे िमळत नाह . िश ण 
मंडळातील यवहार, ठेकेदार प तीने सव िन वदा घेत या जातात. हवाळा संप यानंतर वेटर 
दले जातात. मुलांना खाल या दजाचे द रे दली गेली आहेत. आपण ठेकेदाराला अड हा स 
पेमे ट केले आहे. मा.आयु  साहेब, आपण इथे चांगले काम करताय. नागर कां या 
आप याकडून अपे ा िन तपणे खूप वाढले या आहेत. िश ण मंडळा या कारभारावर 
बारकाईने ल  ावे. काह  दवसांपूव  महापािलके या शाळेवर वॉचमन नस यामुळे 
अ नशामकचे आग वझव यासाठ  असणारे िसलडर काह  लोकांनी येऊन पाडले व फोडले. 
शाळांम ये व छतेचा ॉ लेम आहे. मी महापािलकेचा कमचार  साफसफाईसाठ  पाठवला 
होता. शाळेत िस युर ट  गाड असावा. शाळेम ये बरेच गैर कार घडत आहेत. आपण या 
कारभारावर ल  ावे. आपण जा णवपूवक ल  घालून सुधारणा घडवून आणा यात अशी 
अपे ा य  करतो.   
 

मा.महापौर – येका याच वॉडात शाळा आहेत. आपण यावर चचा करतोय.  
 

मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी गे या तीन/चार थायी सिमती 
सभांम ये सात याने या वषयावर बोलले आहे. आयु  साहेबांकडून अनेक वेळा तुटपुंजी उ रे 
दली जातात आ ण वषयाला वराम दला जातो. महापािलके या िश ण मंडळाने शाळा 
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थापन के या आहेत. अशा ठकाणी शाळा सु  करायचा महापािलकेचे धोरण काय होते.          

आिथक या मागास प र थतीतील मुलांना महापािलकेने िश णाची सु वधा उपल ध क न 
ावी हा आपला हेतू खरेच आज सा य होतो आहे का. ह  मुले चांगले नशीब घेऊन आली 

नाह त हा यां या नशीबाचा भाग आहे. यांना चांगले कर याचे काम पंपर  िचंचवड िन त 
क  शकते होते. परंतू आप या शासना या ढसाळ कारभारामुळे यांचे नशीब उजळायचे हे 
देखील केले जात नाह . याला कोण जबाबदार असणार आहे. मी अित र  आयु ांकडे काह  
पूरावे दले होते. मा यिमक शाळेतील एका िश काची 3/4 वेळा बदली केली गेली. याला 
कोण जबाबदार असणार आहे. यातून आपण काय सा य करतो. िन तपणे यातून पैसे घेऊन 

ाचार करतो. िश ण े ात जात असताना सु ा ाचाराचा पाया आपणच रचतो क  काय 
असा  िनमाण झा यािशवाय रहात नाह . द.28/10/13 रोजी अित र  आयु  आम या 
समोर याचे उ र देणार आहेत. हा वभाग न क  कोणाकडे आहे. यां याकडे आहे यांनी 
याचे उ र दलेतर जा त सोयीचे होईल. द.28/10/13 रोजी झाले या सभेत यांना मी 

काह  मु े  दले होते. काह  िश कांची नावे सांिगतली होती, यांची 3/4  वेळा बदली झाली, 
यांची नावे दली आहेत. म यंतर  मला आयु  साहेबांकडून मा हती िमळाली. मा हती यापे ा 

वेगळ  होती. कागदोप ी मा हतीनुसार 3 वेळा 6 िश कां या बद या के या. 34 िश कां या 
बद या 2 वेळा के या. याचे कारण काय. िश ण मंडळ आप याकडे येत नाह , ते पाहणार 
अशी येक वेळ  उडवाउडवीची उ रे देऊन हे होणार आहे का. डेडलाईन सांगा. येक वेळ  
मी शोधणार, करणार असे कती वेळा करणार आहात. आयु  साहेबांना ठोस मा हती देता येत 
नसेलतर यापे ा वेगळ  खंत ती काय. अजून 15 दवस वेळ ा असे यांनी सांिगतले. 
कदािचत द.4/11/13 ला ते मा हती देतील अशी अपे ा आहे. मा.आ पा बारणे यांनी जे मु े 
उप थत केले, याब ल ध यवाद मानते. मा या मनात रोज चालणार  सल मला इथे 
सभागृहात मांडता आली. आपण ते क  शकत नाह . हे आप या अिधकारांत येत नाह . 
हणजे नेमके काय करायचे याचा खुलासा करावा. जूनम ये शाळा सु  झा यानंतर वेटर 

उ हा यात, रेनकोट हवा यात, बूट दवाळ नंतर. वषानुवष ह च परंपरा चालू आहे. येकवेळ  
िश ण मंडळच याला जबाबदार आहे असे हणून चालणार नाह . शासन मुख हणून 
आपलीह  काह  जबाबदार  आहे, याचा खुलासा करावा. नंतर मला बोलायचे आहे.  
    

मा. करण मोटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िश ण मंडळा या वषया या अनुषंगाने 
मला बोलायचे आहे. आपण को यावधी खच क न िश ण मंडळाचा कारभार चालवतात. तसे 
बघायला गेलोतर इतर महापािलकांपे ा आप या महापािलकेत चांग या सोयी-सु वधा देत 
आहोत. इतर महापािलकांतील िश कांपे ा चांगला पगार आपण यांना देतोय. तर देखील 
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आप यासमोर गांिभयाने मोठा  िनमाण झाला आहे. एवढे क न देखील आपली 
पटसं या घसरत   अस यामुळे शाळांची मा यता र  क न दोन शाळांची एक शाळा करायचे 
धोरण येण-या काळात राबवावे लागेल. पटसं या का घसरतेय याचे कारण आप यालाह  कळते 
आहे.  माझी आप याला वनंती आहे क , आपण एवढे को यावधी पये खच करतोय. मुलांचा 
दजा मक व गुणा मक वकास कसा झाला पाह जे. वनाअनुदानीत शाळेत भरघोस पैसे 
द यानंतरह  पालक मुलांना ितथे िशकायला पाठवतात. कारण दजा मक व गुणा मक िश ण 
ितथे िमळते. ते आपण इथे देत नाह  असेह  दसून येते आहे. शाळेत काह  वषयांचे िश क 
देखील दले गेले पा हजेत. मा यिमक शाळा असो, ाथिमक शाळा यांतील व ा याम ये 
इतके गुण आहेत. यांना फ  भाषेची अडचण आहे. इं जी ह  जागितक भाषा झा यामुळे. 
मायबोली मराठ चा मला सु ा आदर आहे. तर सु ा आप या व ा यावर आपण को यावधी 
पये खच क न सु ा शाळेतील व ाथ  सं या कमी आहे याचा सु ा वचार केला पाह जे. 

महापािलकेची शाळा व थरमॅ स शाळा या एकाच िभंतीत या शाळा असताना दो ह  
शाळांमधील मुलां या गुणव ेत खूप मोठा फरक जाणवतोय. थरमॅ स शाळेला खूप चांगला 
रसपॉ स िमळाला. जे थरमॅ स शाळेत वेश घेऊ शकले नाह त यांची काय चूक आहे. 
महापािलका शाळेतील या व ा याना मु य वाहात आण यासाठ  या कारची िश ण 
णाली, िश क उपल ध केले पाह जेत. आपण को यावधी पये खच करतोय याचे सु ा 

समाधान आप याला िमळेल.    
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब व मा.अित र  आयु  साहेब, 
वा त वक पाहता, कायप केवर िश ण मंडळातील अिधकार  व कमचा-यांना बोनस व 
सानु ह अनुदान दे याचा वषय आहे. मघाशी मा. ीरंग बारणे बोलले क  स ाधार  प ाचे 
नगरसेवक जा त बोलतात. आमचे माण पण जा त आहे.  आ ह  72 ट के आहोत. आ ह  
जा त बोलणारच. तु ह  बॉ ब टाकून दला. सवानी बोलायला सु वात केली. एकंदर त िश ण 
यव था व महापािलके या शाळा यासंदभात सव सभागृहात चंड नाराजी दसते आहे. माझी 
अित.आयु  यांना वनंती आहे, सभागृहाला वनंती आहे क , हा ए डलेस वषय आहे. 
आपआप या भागातील शाळा, या या व छतेचा वषय,िश कां या त ार , आ थापना वषयी 
या काह  त ार  असतील याबाबत आपण अित र  आयु  यांना प  िलहावे क , अशा-अशा 

अडचणी आहेत. िश ण मंडळा या कारभारा वषयी सांिगतले जाते आहे. या िश ण मंडळापे ा, 
अिधका-यांपे ा सांग यात आले, सुलभाताई उबाळे यांनी तर सु याताई सुळे, अ जत पवार, 
मु यमं यांचे नाव घेऊन टाकले. ठेकेदार यां याकडे जातात. कदािचत यां या ताकद त असते 
तर ते उ व ठाकरे यां याकडे सु ा गेले असते. या प ती या त ार  के या गे या आहेत.  
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सांग याचे ता पय हेच आहे क ,            असे हे लोक इतके बडजंग आहेत, ते कोणाला 
घाबरत नाह त. मा.आयु  साहेब, मा.अित र  आयु  साहेब यांनी यात खास ल  घालावे. 
मुलांना दजदार व तू वेळेत िमळ यासाठ  आपण य  करावेत. नगरसेवका या वॉडातील 
सम या असते, शहराची सम या असो, टॉयलेटचा वषय असो. मघाशी तापक र ता नी 
सांिगतले. मा.शडगे ता  या वतः िश का आहेत, यांनी थायी सिमतीम ये हा  वारंवार 
उप थत केला असे हणतात. थोड यात हणजे िश ण मंडळा या कारभाराब ल, शाळेब ल 
कोणीह  समाधानी नाह . इतके को यावधी पये खच करत असताना दजदार िश ण िमळावे. 
ितथले पा व य राखले जावे. गणवेश, पु तके, द र वेऴेत िमळावे. यात कोणीह  चूक क  
नये. िश णासारखे प व  काय करत असताना महापािलकेत बजेटला सवजण नेहमी मा यता 
देतात. यात कटा ाने ल  घालावे. हा वषय फ  सानु ह अनुदानाचा वषय आहे. हा वषय 
मंजूर करावा.     
  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल -९१        ि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 २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक - ३८०     वषय मांक – २ 

दनांक - २०/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
 संदभ:- १) मा.संिगता भ डवे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव 
     २)मा. थायी सिमती सभा दनांक १७/१०/२०१३ ठराव .४३६४ नुसार 
 

 घंटागाड  ठेकेदारांना र. .१३,०००/- (अ र  र. .तेरा हजार फ ) दपावली िनिम  वशेष बाब 

हणून वनापरतावा ब स र कम अदा करणेस ( सन २०१२-१३ या एका आिथक वषाम ये सहा 
म ह यापासून पूण वषापयत सलग काम केले अस यास यांना यथा माण ब स र कम देय राह ल. 

सहा म ह यापे ा कमी काम केले या कोण याह  घंटागाड  ठेकेदारांना ब स देय राहणार नाह  ) व 

या कामी येणा-या य  खचास मा.महानगरपािलका सभे या उमेद मा यतेवर मा यता देणेत 

येत आहे.  
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल -९१        ि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 ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

        वषय मांक – ३ 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग - मा.आयु  

 
      संदभ:- १) मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

       २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २३/१०/२०१३ ठराव .४४४३ नुसार 
 

      नाद ह प रवार सं थेच ेशा ीय संिगताचा चार, सार आ ण अिभजात संगीत नाटकाची 
िनम ती आ ण योग सादर करणाच ेकाय वचारात घेता सदर सं थेस महो सवाच ेआयोजनाकामी 
र. .वीस लाख शासन मा यते या अट वर (३० लाखाचे मयादे यित र ) मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.तानाजी खाडे– मा.महापौर साहेब, हा वषय द र  दाखल करणेत यावा अशी सूचना मांडतो 
 

मा.राज  जगताप– मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 

ठराव मांक -३८१      वषय मांक – ३ 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ:- १) मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

       २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २३/१०/२०१३ ठराव .४४४३ नुसार 

 
वषय मांक ३ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

 
अनुकूल -९१       ितकूल – ०  

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          -------  
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मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

 ठराव मांक - ३८२      वषय मांक – ४ 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग - मा.आयु  

 
 संदभ:- १) मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
      २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २३/१०/२०१३ ठराव .४४४४ नुसार 
 

सासवड येथे ८७ वे अ खल भारतीय मराठ  सा ह य संमेलनाच े आयोजनासाठ  मनपातफ 

र. .दोन लाख न या णव हजार (तीस लाखाचे मयादे यित र )  अनुदान ८७ वे अ खल भारतीय 

मराठ  सा ह य संमेलन सासवड या नावे मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल -९१         ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          -------  
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 
         वषय मांक – ५ 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग - मा.आयु  
 
 संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .सावा/४/का व/४७/२०१३,  
               द.०३/१०/२०१३ 
            २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव मांक १०९ नुसार 
        ३) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/१०/२०१३ ठराव .४४९१ नुसार 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला १६ सावजिनक वाचनालय चाल वणेसाठ  स या 
होणारा एकूण खच र. .१,३१,२१,७२२/- येत असून १६ सावजिनक वाचनालयाचे वा षक 
उ प न माच २०१४ अखेर अंदाजे र. .३,२६,१२२/- तसेच KRAम ये सुच वले माणे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेम ये न वन गावे समा व  झा याने न याने सावजिनक वाचनालय 
सु  कर यात येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला १६ सावजिनक वाचनालया या 
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वा षक खचाम ये दवस दवस वाढ होत आहे. तसेच पु तका या कंमतीम येह  वाढ होत 
आहे. महारा  शासन नगर वकास वभाग प रप क जी.ई.एन.१०९८/२५८/ . .७०/९८ न व-
२४ दनांक २/७/१९९८ अ वये महानगरपािलके या महसुली उ प नात वाढ हो या या ीने 
य  कर याबाबत कळ वले आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील करण 

२९ मधील ४५८ (४२) या तरतूद स अिधन राहन व रा ीय मु यवृ द या अ प बचत ू
योजनांनुसार वचार करता सावजिनक वाचनालयांचे शु क या माणात खालील माणे 
वाढ वणे आव यक आहे. अशा कार या शु क वाढ मुळे साधारणत: (एका वाचनालय) महसूल 
र. .७६,५००/- अपे त असून १६ वाचनालयांचे सभासदांपासून महापािलकेस अंदाजे 
र. .१२,२४,०००/- इतका महसूल िमळेल.  सबब सावजिनक वाचनालय शु कात माहे १ ए ल 
२०१४ पासून पुढ ल माणे दरवाढ सुच वणेत येत आहे. 

१) वाचनालय अनामत र. .५०/- ऐवजी र. .२००/- 
२) वाचनालय मािसक वगणी र. .१५/- ऐवजी र. .३०/- 
३) वा षक वगणी आगाऊ र. .१२५/- ऐवजी र. .३००/-  
   (वगणी आगाऊ न भर यास र. .३६०/-)  
४) वाचनालय वेश शु क र. .१०/- ऐवजी र. .१०/- 

 उपरो  माणे शु कात वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.भारती फरांदे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सावजिनक वाचनालया या 
वषया या अनुषंगाने वषय मांडायचा आहे. प र थती गंभीर आहे याची सवाना जा णव आहे. 
ह जल स न क  काय करतो. हा न पडतो. ह जल स काढन टाका नाह तरू  ऑड ट तर       

काढन टाकाू . ऑड टम े अडवणार, ह जल सवाले अडवणार. सहा.आयु ांचे पथक कधीतर  
येणार. न क  काय चालले आहे कळत नाह . सांगवीत या वाचनालयाची द ती करा हे ु ३ 
वषापूव  सांिगतले होते ते हा झाली नाह . आ ा तुमचे पथक आले तर लगेच काम झाले. 
याला बजेट आहे का, खच आहे का, काम आहे का. कोणीह  येणार काम करणार. शासनाची 
अशी मनमानी चालणार नाह . आम या प ाला काह  हॅ यू नाह . आपली मनमानी, 
आप याला सुधारणा करा याशा वाट या क  या चांग या असतात. आ हाला वाटले क . 
आम या सु ा माग या आहेत, अडचणी आहेत. महापािलके या मालक  ह काचे जलतरण 
तलाव असतील, वाचनालय असतील, जमनॅिशयम असतील, शाळा, कायालये असतील, 
वेगवेगळे युिनटस अस् तील चांगले राह ले पाह जेत. या- या ठकाणी नागर कांचा संबंध येतो, 
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या ठकाणी आम या सांग या माणे सुधारणा करणे, तु हाला आ ह  सांगणे म ा  आहे. 

आम या प ाचा उ लेखच करत नाह . तु हाला वाटले ते चांगले वाटले हणनू ते केले. व 
पदािधका-यांना वाटले ते चुक चे अशा चुक या प तीने कामे क  नयेत असे मला वाटते. 
आम या थािनक वॉडातील जे.ई. हातचे काम सोडतो व या ह जल सचे, भरार  पथकाचे 
काम करत असतो. आम याह  अडचणी आहेत. या तुम या भरार  पथकाकडून, ह जल स 
कडून अडचणी येतात या तु ह च सोडवाय या असे तु ह  समजायचे कारण नाह . तु ह  
कोण याह  कामाची िन वदा या बघा. तुम याकडे सँ शनसाठ  ह जल सकडे फाईल येते. 
ऑड ट वभागाकडे पण जाते. ऑड टवाले ास देतात. आ ेप नाह . शंभर ट के जा त काम 
झाले पाह जे. मी जी.बी.त वचारणार, तु ह  हणता शंभर ट के बजेट संपवले आहे. तु ह  
नागर कांचे  सोडवताय अितशय चांगली गो  आहे. तुमचेच काम आहे. मग आम या 
त ार ंची सु ा दखल घेतली पाह जे. तु ह  भरार  पथक आ यानंतर दसु-या दवशी लगेच 
काम सु . आ हाला सु ा भरार  करावी लागेल. शासनाची सगळ  कामे यो य व आ ह  सांगू 
ते चुक चे असे असेल तर हा तुमचा समज चुक चा आहे. तु ह  काम करताय हे अितशय 
चांगले असले तर  आम याला सु ा गैरसमज वाट नये असे तु ह  पण वाटन याू ू . संबंिधत 
नगरसेवकांला हे कळाले पाह जे. सारथीबाबत मी एक वनंती केली होती, त ारदाराचे नाव 
सांगू नका पण मा या वॉडातली त ार असेल तर मला याचा एसएमएस आला पाह जे. 
काय ाने आ हालाह  ५ वष अिधकार दलेला आहे. तु ह  कसे नाह  हणता. त ार चे व प 
आ हाला कळाले पाह जे. आ ह  कुठेतर  त ार  सोडवून या माग  लाव या हणून इतक  
वष सभागृहात आहोत. आपण नेमलेली भरार  पथके अितशय चांगली आहेत. पण यातून 
काम हायला वेळ लागत असेल तर काय उपयोग. आ ह  सांिगतलेली कामे नंतर होणार 
असतील, यांची कामे आधी होणार असतील तर तुमची ायोर ट  िल ट चुक ची आहे. आपण 
एका प लीक बॉड चे आयु  आहात पण तु ह  आ हाला देखील कंमत ावी. देता पण 
कामा या प तीत बदल हावा. कुठेतर  आ हाला सु ा वचारात घेतले जावे. तु हाला वाटते ते 
यो य व आ हाला वाटते ते शंभर ट के चुक च ेया वेग या भुिमकेतून पाहताय हा गैरसमज 
चुक चा आहे. याची कृपया दखल यावी.    
 
मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वाचनालयाची अनामत र कम व 
मािसक वगणी वाढव याबाबत वषय आला आहे. आयु  साहेब व अित र  आयु  साहेब 
यांना मला वनंती करायची आहे क , उ प न वाढ व या या ीने आपण वगणी वाढवावी. 
परंतू एक मह वाची गो  आहे, कती वषापूव  ह  लाय र  सु  केली होती. परवा एक 
अिधकार  आले होते, यांनी मा या वॉडात या वाचनालयाची प र थती पाह ली. या ठकाणी 
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क येक वषात नवीन पु तके आणली गेली नाह त. तीच-तीच पु तके कती वेळा 
वाचायची. यामळेु सभासद सं या कमी का होते याचे हे सरळ-सरळ उदाहरण आहे. लाय र  
कोस झालेला माणुस या ठकाणी असायला पाह जे. तो तसा नसतो. िशपाई लाय र  चालवत 
असतो. ते सु ा थोडावेळ. या दवशी मा या वॉडातील वाचनालयास ह जट ायला अिधकार  
आले होते. यांनी पा हले वाचनालय बंद होते. या दवशी वाचनालय दवसभर उघडले न हते. 
आ ा शांत िशतोळे यांनी सांिगतले. खरेतर आपण सारथीम ये त ार करावी. वाचनालयात 
द ती कर याबाबत डे युट  इं जिनअर व जेु .ई. यांना क येक वेळा सांिगतले होते. या ठकाणी 
कोणी बसायला धजावत नाह . वाचनालय चांग या व तीम ये आहे. पण ितथे बसायला जागा 
नाह . सगळ  जुनी पु तके आहेत. काळ बदलला आहे. वाचनालयात पु तकाबरोबर 
अ यासा या काह  सी.ड . सु ा उपल ध क न द या पाह जेत. पधा पर ांची पु तके आपण 
ठेवली पाह जेत. इं जी मा यमाची पु तके ठेवली पाह जेत. फ  वॉडातील लाय र म येच 
नाह तर येक ाथिमक शाळांम ये सु ा इं जीचे वाचन कसे करता येईल. यासाठ  मराठ तून 
इं जी, इं जीतून मराठ  तशी सो पी सो पी पु तके ठेवली पा हजेत. या या प टया तयार 
के या पाह जेत. अशा कारची पु तके ठेवली तर ंथालय चांगले चालेल. मगर टे डयमचे 
कायालयात जे डा ंथालय आहे ितथे काह  उपयु  गो ी के या आहेत का? यात भर 
पडली का? उ ाटन झा यानंतर याकडे दल  करायचेु . या वभाग मुखांकडे याची जबाबदार  
टाकली आहे, ते न क  क  शकतील. आ ा उपसूचना देतील या माणे वाचनालयाचे दर 
वाढवावेत. वाचनालयांचे काळानु प नुतनीकरण आव यक आहे ते केले पाह जे. पु तके खरेद  
केली पाह जेत. मुलांना अ यासाची पु तके घर  दली पाह जेत. या ठकाणी सभासद कमी 
आहेत ती वाचनालये बंद क न टाका. १० लोकांसाठ  वाचनालय चालवू नये व शेजार या 
एखा ा वॉडात वाचनालय सु  करावे. 
 
मा.अतुल िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषया माणे शु क वाढवायला 
खरेतर हरकत नाह . वाचनालयांतील पु तकांची अव था फारच खराब आहे. वाचनालयांतील 
फन चर यव थत असायला पाह जे. काळा माणे आय.ए.एस. अिधकार  या भागातून तयार 
हायचे असे बोलले जाते. पुढेह  महारा ात बरेच अिधकार  तयार होतील. वाचनालयांम ये 
पधा पर ेची पु तके उपल ध क न दलीत तर आप यासारखेच ांतीकार  अिधकार  तयार 

होतील.  
 
मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, महापािलका ह त नवीन गावे समा व  
झाली, या नवीन गावांत कुठेह  वाचनालये चालू झालेली नाह त. पंपर  िचंचवडम ये एकूण १६ 
वाचनालये आहेत. यांची प र थती आज काय आहे हे ब-याच स मा.सद यांकडून ऐकले 
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आहे. फाटलेली पु तके, वाचनालयांची प र थती अितशय खराब आहे. आज 
मोबाईल, ट. ह . वर ल १०० चॅने स यांचा जमाना आहे् . अनामत र कम वाढवायला हरकत 
नाह . २/३ कारची पु तके ठेव यात यावीत. जु या काळातली पु तके, म यम काळातली 
पु तके, नवीन काळातली अशी पु तके ठेवलीतर म ह याला जाऊन वाचता येतील. वाचकांची 
उ म सोय होईल. ६ भागांत अशी वाचनालये उघडावीत असे मला वाटते. वाचनालयांचे वेश 
शु क हा कार मला समजला नाह . केआरए नॉमस माणे ् वाचनालये कुठे उघडणार याची 
मा हती दे यात यावी.    
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय मह वाचा आहे. यावेळ  
आयु  साहेबांनी उ र दले. मा.द ा साने यांनी चांगले  वचारले होते. यांनी म हनाभर 
तर  क  घेतले आहेत, अ यास केला आहे. आयु  साहेबांनी उ र द यानंतर तु ह  यांना 
पु हा एकदा बोलायला संधी दली पाह जे होती ह  था आहे. लास ३ या कमचा-याला १२ 
कोट ंची खरेद  कराय या पॉवस द या आहेत का. मला वाटले हा अिधकार  लास २ आहे. 
इथे महापािलकेत या चूका घडतात. आयु  साहेबांकडे असे मॅटर येतात ते हा ते युिनअसना 
स पे ड करतात. फायर ऑफ सरकडून सहा यक आयु , अित.आयु  नंतर किमशनरांकडे 
फाईल गेलेली असते. मग यांना कधी पिनशमट देत नाह . या चुका इथे घडतात. It is 

cumulative responsibility from top to bottom. एकदा ब ड ंग परिमशनम ये त ार केली ते हा 
४ युिनअर इं जिनअर यांना पिनशमट दली होती. करण गावडबरोबर या काळातील 
सहा.आयु , अित र  आयु  यां यावर सु ा कारवाई हायला पाह जे होती. नेहमी कता 
माणूसच मरतो. आ ह  † ट  कर शन यां याकडे कशाला जायच.े ब ड ंग परिमशनम ये 
एनओसी दे यासाठ  .१००/- खच येतो. लोक आ हाला सांगतात. आ ह  तुम याकडेच येणार. 
तुम याकडेच येऊन त ार करणार. यावर वचार करा. अ ट  कर शन यां याकडे जायची 
आ हाला गरज नाह . तु ह  अिधका-यांचे हेड आहात. तु ह  यांना मोरल सपोट केले पाह जे 
पण याने चूक केली, आ ह  फा ड आऊट के यावर ते तु ह  मा य केले पाह जे. आपण 
वाचनालयांचे शु क वाढवताय.  १२५ ते . ३०० पये वाढ केली आहे. आप याकडे 
पु यातील ट श कौ सलसारखी एकह  लाय र  नाह . रड ंग म नाह . गर ब मुलांना अ यास 
करायला, वाच यासाठ , इं जिनअर ंग करणार  मुले यांना चालणार  पु तके लाय र म ये 
ठेवावीत. एकावेळ  १००/२०० मुले बसून अ यास करतील अशी रड ंग म िनमाण करावी. 
आपण ािधकरणात लिनंग केले होते, ते झाले नाह . सी.ड . ठेव या जा यात. वाचनालये 
अ यावत असावीत.  
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मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वाचनालयां या दरात वाढ 
करणे आव यक आहे. आ ा आपण पाहतोय, वाचनालयांत बर च पु तके जुनी आहेत. मी 
नवीन पु तकांची मागणी वारंवार केली होती. नवीन पु तके िमळत नाह त. वाचनालयाची वेळ 
सु ा कमी आहे यामुळे लोकांना सोयी कर होत नाह . ितथे यो य माणूस असायला पाह जे. 
नवीन पु तकांबरोबर जुनी पु तके सु ा ितथे असावीत. हे संगणक युग आहे, वाचकांची सं या 
सुधार यासाठ , या कारची पु तके देखील वाचनालयांम ये असली पाह जेत. याबरोबर 
फन चरची आव यकता आहे. ती लवकरात लवकर ावीत. यामुळे वाचकांची सं या वाढ ू
शकेल.   
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण दले आहे,शासनाचे प रप क 
आहे, याअनुषंगाने महापािलके या महसूलात वाढ हावी. या अनुषंगाने लाय र चे शु क     
केले होते. वा त वक पाहता एवढे मोठे शहर व फ  १६ वाचनालये. उ पनाची तुलना दली 
आहे एक वषात .१,३२,००,०००/- इतके खच होतात. साधारणतः एका वाचनालयासाठ  स वा 
८ लाख खच होतात.असे हटले तर  चुक चे ठरत नाह . असा खच असेलतर  १२ म ह यांत 
एका वाचनालयासाठ  साधारणतः .६८,,७५०/- खच होतो. याचा ताळमेळ लावला तर 
साधारणतः आप या लाय र यन, एक िशपाई, यांचे सहा या वेतना माणे याचा हशोब केलातर 
४० ते ५० हजार पगारासाठ  देतो. मग लाईटबील व अ य बीले असतील. हा खरेतर 
तो यातील कारभार होणार आहे. यातून पैसा कमवावा, उ प न वाढवावे असे मुळात ठरवू 
नये. सुधारणां या अनुषंगाने यात एक द ड कोट ंऐवजी ५ कोट  खच करावे लागतील. हे खच 
केलेच पाह जेत. खरेतर महापािलकेतील वाचनालयांत चांग या कारची पु तके असावीत. 
यामुळे वाचकां या ानात भर पडेल. वा त वक पाहता, हा वषय आयु  साहेबां या 

आवड चा वषय असला पाह जे. लोकांनी इतर खाजगी वाचनालयांम ये न जाता यांना ितथे 
न िमळणार  पाह जे असलेली पु तके यांना महापािलके या ंथालयातच उपल ध असतील 
असा नागर कांचा ीकोण हावा यासाठ  खच करावा, असा सव सभागृहाचा सूर आहे. 
लाय र  अ जबात चालत नाह त. का चालत नाह त याचा आधी शोध यावा. चांगली 
आ या मक, धािमक, पधा पु तके, चांग या कारची पु तके असावीत. वाचनालयांतील 
वातावरण चांगले असावे. फन चर चांगले असावे. केअरटेकर चांगले असावेत. तर सु ा 
वाचनालय चालत नाह . ितथे वाचनाचे ेम नाह  असे वाटत असेल तर, या ठकाणी अशी 
आवड लोकांम ये आहे. मागणी आहे. आवड कधी िनमाण होईल, यावेळ  लोकांना नवीन 
पु तके वाचायला िमळतील. यातून महसूल वाढवायचे हेच काम आप याकडे राह ले आहे का. 
याला सभागृह ब कूल अनुमती देणार नाह . आधी या सव सुधारणा करा. यानंतर सु ा 
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नागर कांकडून ितसाद िमळाला नाह . यासाठ  महापािलकेचे १०/५ कोट  खच 
झालेतर  चालतील. काह  हरकत नाह . परंतू वाचनालये सुस ज झाली पाह जेत. इथेतर 
महापािलकेचे  .६०,०००/- फ  पगारापोट  खच पडतो. इतका खच होत असेल तर या 
भागातील नगरसेवक असेल, सामा जक सं था असेल, र ज टड मंडळे असेल यांना 
महापािलके या संयु  व माने यां याकडून डपॉ झट घेऊन ह  वाचनालये चालवायची 
जबाबदार  घेत असतील तर का देऊ नये. परंतू यावेळ  महापािलके या अट  शत  यांना 
बंधनकारक असतील. महापािलके या नॉमस माणे ् यांनी चालवावे असे िनयम केले तर 
ायोिगक त वावर दलेतर अशा प तीने हे मंडळ, नगरसेवक असेल, या भागातील 

सामा जक सं था असेल तर  महापािलकेने अट  शत वर सभासद फ  महापािलकेकडे वाढवावी. 
आप या कोषागारात पैसे भरावेत. यांचा काह  संबंध राहणार नाह . फ  पु तकांची 
जबाबदार , लाय र  उघडायची, बंद करायची जबाबदार  यावी. ितथे केअरटेकर ठेवावा. आ ा 
हा अनाठायी खच होतो आहे, हा खच केवळ पगारापोट  जातो आहे. हा बाक  खच नाह . ितथे 
चांगली पु तके उपल ध क न ावीत. नागर कां या ानात चांगली वाढ करावी. अशा प तीने 
योग करायला हरकत वाटत नाह . या वषयाला माझी उपसूचना आहे -  शु कात वाढ 

करणेकामी मा.महापािलका आयु  यांची मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला 
१६ सावजिनक वाचनालय शु काम ये माहे १ ए ल २०१४ पासून पुढ ल माणे दरवाढ 
सूच वणेत येत आहे.  

१) वाचनालय अनामत र. .५० सुधार त वाढ र. .२०० ऐवजी १०० 
२) वाचनालय मािसक वगणी र. .१५ सुधार त वाढ र. .३० ऐवजी २० 
३) वा षक वगणी आगाऊ  र. .१२५ सुधार त वाढ र. .३०० ऐवजी २०० 

          (वगणी आगाऊ न भर यास र. .३६० ऐवजी र. .२५०) 
४) वाचनालय वेश शु क र. .१० ऐवजी र. .१०  

स या या वाचनालयांम ये पु तके जुनी/जीण झालेली असून या सव वाचनालयांचे 
आधुिनक करण क न वाचनालयांम ये नामवंत लेखकांची पु तके, कादंब-या, गो ीची पु तके, 
ऐितहािसक, धािमक, पधा पर ांची पु तके ठेवावीत. तेथील वातावरणाचे पा व य जप यात 
यावे. तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालया या धत वर सव वाचनालयाचे आधुिनक करण 
कर यासाठ  व उपरो माणे शु कात वाढ करणेस मा यता देणेत यावी. हे सव बदल 
के यानंतर अशा कारची सुधार त दर णाली राबवावी. 
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत. 
  

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, आयु  साहेबांना  वचारायचा आहे. सभा 
शाखेमाफत वषय मांक ५,७,८,१०,११,१२ व १५ हे मा. वधी सिमतीमाफत िशफारस कर यात 
आली आहे. हे काय ाने अशी िशफारस करणे बंधनकारक आहे का? का मा.शहर सुधारणा 
सिमतीमाफत करणे आव यक आहे. मा. वधी सिमती माफत िशफारस करणे चुक चे असेल तर 
हे वषय बरखा त होणार आहेत का. हे वषय परत द तीसाठ  येणार आहेत काु . पुणे 
महापािलकेत बीआरट  चे वषय मा.शहर सुधारणी सिमतीमाफत येत असतात. हे चुक चे नाह  
का याचा खुलासा करावा.  
 

मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, आ ा स मा. सद य तानाजी खाडे 
यांनी जो  वचारला आहे, याब ल खुलासा करतो क , ५० लाख पयत शासक य मंजुर चे 
वषय, याचे अिधकार मा. वधी सिमतीला आहेत. ५० लाखापयत या वषयांना मा यता 
मा. वधी सिमती देऊ शकते. ५० लाखापुढ ल वषय मा. वधी सिमतीमाफत िशफारस होऊन 
मा.महापािलका सभेकडे शासक य मा यतेसाठ  येतात.  
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मी वधी सिमतीचा सभापती होतो व झोपडप ट  सुधार 
सिमतीचा सु ा सभापती होतो. मा.झोपडप ट  सुधार सिमतीचा सभापती असताना यावेळ  
वषय यायचे ते बरोबर होते. मा.शहर सुधारणा सिमती थापन झा यानंतर शहरा संदभातील 
वषयांचे अिधकार मा.शहर सुधारणा सिमतीला होते. मागील वष  जेएनएनयुआरएमचे करोडो 
पयांचे वषय १के खाली मा.महापािलका सभेत दाखल क न चुक चे काम झाले आहे.  

 

मा.महापौर – आ ा वाचनालयाचा वषय चालला आहे.  
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वाचनालयाचा वषय खरेतर मा.शहर 
सुधारणा सिमतीतून इथे यायला पाह जे. हा वषय मागे घे यात यावा अशी वनंती करतो. 
कमीत कमी ४५ सद य सभागृहात आहेत. दोनह  वषयांवर माझी हरकत आहे. सभा 
चुक या प तीने चालली आहे.  
 
 

मा.महापौर – एक तृतीयांश सद य चालतात.  
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, माझी हरकत आहे. हे वषय माघार  
घे यात यावेत.  
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मा. ीरंग बारणे– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड शहराम ये महापािलकेची 
एकूण १६ वाचनालये आहेत. परंतू आपण शहरातील वाचनालये पाह ली तर काह  ठकाणी 
प ह या, दसु-या मज यावर आहेत. ितथे य़े  नागर कांना जाता येत नाह . ामु याने 
वाचनालये तळ मज यावर श यतो असावीत. मा.योगेश बहल यां या मताशी मी देखील 
सहमत आहे. वाचनालये अ यावत असावीत. ितथे सव कारची पु तके उपल ध असावीत. 
महापािलकेचे पैसे उकळणे, पसेै घेणे, खच होतो आहे हणून वाचनालयांचे शु कात वाढ करणे 
हे मा  मला पटत नाह . रा य शासनाचे नगर वकास वभागाचे द.२/७/१९९८ चे प रप क 
आहे. याला जवळपास १५ वष लोटली आहेत. सग या काराला १५ वष झाली आहेत. 
यानंतर आपण या सभागृहा या िनदशनास आणनू दले आहे, १५ वषापूव  रा य शासनाने 

संबंिधत महापािलकांना प रप क पाठवले होते. यात वेळोवेळ  शासनाने याबाबत सभागृहाला 
सांिगतले असते तर िन तपणे यात इतक  वाढ झाली नसती. सव वाचनालये करत असताना 
आप याकडे पु तकांची सं या कमी आहे. हणून जाणारा वाचक जात नाह . आप या 
अगोदर या कारक द तीलच एक लाक होता. तो या ठकाणी राहतो याच वॉडातील 
वाचनालयाची युट  घेत होता. कुणाला पु तक हवे असेल तर या या घर  चावी आणायला 
जावे लागायच.े वाचनालयातील वाचकांची सं या का रोडावली आहे यामागे ितथे काम करणारे 
कमचार  सु ा जबाबदार आहेत. हे यानात घेतले पाह जे. वाचनालयांत काम करत असताना 
पु तके थोड  असावीत. परंतू चांगली असावीत. अ यावत असावीत. वाचनालया या 
सभोवताल या प रसरात देखील पहावे. ितथे वाचक आहेत का. ते वाचनालयांत जातील का हे 
देखील पाह ले पाह जे. मा.आर.एस.कुमार यांनी सांिगत या माणे स ल लाय र चा सु ा वचार 
करावा. करोडो पये खच क न डा लाय र  केली होती. ती अितशय उ म झाली होती. 
आज या वाचनालयाची प र थती दयनीय आहे. यात जातीने ल  घालावे. ह  लाय र  
कायरत केलीतर शहरातील खेळाडंूना याचा फायदा होईल.  
      

मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर या ठकाणी वाचनालयांची फ  
वाढवायची असा वषय आला आहे. आपण वारंवार र ते कर, व वध ठकाणचे कर सामा य 
नागर कांकडून जमा करत असतो. या मोबद यात आपण नागर कांना तेव या माणात 
सु वधा देतो का. नागर क र यातील ख यांम ये अनेक वेळा पडतात. अनेक र यांची कामे 
अधवट पड यामुळे अनेकांचे मृ यू होतात. यां याकडून घेतले या कराचा मोबदला यांचा 
जीव घेऊन आपण यांना देतो का. असे असताना वाचनालयाचा खच परवडत नाह  हणून 
यांचे दर वाढवले पा हजे असा वषय मंजूर क  नये. अ यंत चुक या प तीने आला आहे. 

सेवाभावी वृ ीने, वाचनाची आवड वाढव यासाठ  य  केले पाह जे. लोकांकडून जा त पैसे 
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घेऊन आप या उ प नात वाढ होणार नाह . एलबीट तून उ प न कमी झाले हणून या 
मा यमातून उ प न वाढवायचा य  करतोय का काय असा  िनमाण होतो आहे. 
कासारवाड  इथे जे इितहास संशोधन क  व संदभ ंथालय उभारले आहे. यात ऑग ट २०१० 
पासून आजपयत अवघे २० ते २५ लोकांनी याचा वापर के याचे हटले जाते. लोकां या 
आणून स ा घेत या. ितथून हायवे जातो आहे. अशा मोठ  जागा आहे, या ठकाणी पधा क  
उभे क  शकतो. याचबरोबर लहान मुलांचे दजदार वाचनालय िनमाण करणे अश य नाह . 
लहानपणापासून मुलांम ये वाचनाची आवड ज वली पाह जे. लहान मुलांसाठ  वाचनालय 
करावे. दजदार पधा पर ा क , दजदार वाचनालय, अ यािसका उभारावी हणून मी 
जनसंपक वभागाकडे प  दले होते. आपले आयु  साहेब िनगड  येथील शाळेत िशकले. ते 
आयएएस ऑफ सर हणून आप याकडे आलेत ह  आप या शहरासाठ  कौतका पद बाब वाटते. 
ते आप या शहरातीलच आहेत. मग आयु  साहेब, आपण व ाथ  घडवावेत हणून अशा 
कारची वाचनालये, पधा पर ा क े आप याकडे अ यावत थतीत असावीत. नागर कांवर 

कोण याह  कारचा भार टाक याइतके वाईट दवस पािलकेवर आलेले नाह त असे वाटते.   

        
मा.सुजाता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 
ठराव मांक -३८३       वषय मांक - ५ 

दनांक -  २०/११/२०१३      वभाग-  मा.आयु    

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .सावा/४/का व/४७/२०१३ , 
    द.०३/१०/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव मांक १०९ नुसार 
 ३) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/१०/२०१३ ठराव .४४९१ नुसार 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला १६ सावजिनक वाचनालय चाल वणेसाठ  स या होणारा 
एकूण खच र. .१,३१,२१,७२२/-येत असून १६ सावजिनक वाचनालयाचे वा षक उ प न माच २०१४ 
अखेर अंदाजे र. .३,२६,१२२/-तसेच KRA म ये सुच वले माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
न वन गावे समा व  झा याने न याने सावजिनक वाचनालय सु  कर यात येत आहे  . पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेला १६ सावजिनक वाचनालया या वा षक खचाम ये दवस दवस वाढ होत आहे .तसेच 



 50 
पु तका या कंमतीम येह  वाढ होत आहे . महारा  शासन नगर वकास वभाग प रप क 
जी.ई.एन.१०९८/२५८/ . .७०/९८ न व-२४ दनांक २/७/१९९८ अ वये महानगरपािलके या महसुली 
उ प नात वाढ हो या या ीने य  कर याबाबत कळ वले आहे .महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ मधील करण २९ मधील ४५८ (४२) या तरतूद स अिधन राहन व रा ीय ू
मु यवृ द या अ प बचत योजनांनुसार वचार करता सावजिनक वाचनालयांचे शु क या माणात 
खालील माणे वाढ वणे आव यक आहे. अशा कार या शु क वाढ मुळे साधारणत:  (एका 
वाचनालय) महसूल र. .७६,५००/-अपे त असून १६ वाचनालयांचे सभासदांपासून महापािलकेस 
अंदाजे र. .१२,२४,०००/- इतका महसूल िमळेल . सबब सावजिनक वाचनालय शु कात माहे १ ए ल 
२०१४ पासून पुढ ल माणे दरवाढ सुच वणेत येत आहे. 

१) वाचनालय अनामत र. .५०/-ऐवजी र. .२००/-  
२) वाचनालय मािसक वगणी र. .१५/- ऐवजी र. .३० /- 
३) वा षक वगणी आगाऊ र. .१२५/- ऐवजी र. . ३००/-    
   (वगणी आगाऊ न भर यास र. .३६०/-)  
४) वाचनालय वेश शु क र. .१०/-ऐवजी र. .१०/- 

 
उपरो  माणे शु कात वाढ करणकेामी मा.महापािलका आयु  यांची मागणी असली तर  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला १६ सावजिनक वाचनालय शु काम ये माहे १ ए ल २०१४ पासून 
पुढ ल माणे दरवाढ सूच वणेत येत आहे.  

 
१) वाचनालय अनामत र. .५० सुधार त वाढ र. .२०० ऐवजी १०० 
२) वाचनालय मािसक वगणी र. .१५ सुधार त वाढ र. .३० ऐवजी २० 
३) वा षक वगणी आगाऊ र. .१२५ सुधार त वाढ र. .३०० ऐवजी २०० 

(वगणी आगाऊ न भर यास र. .३६० ऐवजी र. .२५०) 
४) वाचनालय वेश शु क र. .१० ऐवजी र. .१० 
 
तसेच स या या वाचनालयांम ये पु तके जुनी/जीण झालेली असून या सव वाचनालयांचे 

आधुिनक करण क न वाचनालयांम ये नामवंत लेखकांची पु तके, कादंब-या, गो ीची पु तके, 
ऐितहािसक, धािमक, पधा पर ांची पु तके ठेवावीत. तेथील वातावरणाचे पा व य जप यात याव.े 
तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालया या धत वर सव वाचनालयाचे आधुिनक करण कर यासाठ  व 
उपरो माणे शु कात वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
अनुकूल -९१         ितकूल – ० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
------- 

मा.सुजाता पालांडे - महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                                                                                   
         वषय मांक – ६ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु  
 

       संदभ:- १) मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव.. 
         २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/१०/२०१३ ठराव .4565 नुसार 
 

       सन २००७ पासून पीएमट  व पीसीएमट चे विलनीकरण होवून पुणे महानगर 
प रवहन महामंडळ िल. थापन झालेली आहे. महामंडळाचे थापनेपासून मागील वषापयत पूव 
पीसीएमट  कमचा-यांना पंपर  िचंचवड महापािलका कमचार  महासंघाने पंपर  िचंचवड 
महापािलकेबरोबर केले या करारना यानुसार सानु ह अनुदान व ब स अदा कर यात येत 
होते.  

सन २०१२-१३ म ये पूव पीसीएमट  कमचार  सं या १५८६ असून सदर         
कमचा-यांना ८.३३ सानु ह अनुदानापोट  र. .३,१६,३९,८७४/- व ब स र. .११,०००/- माणे 
र कम पये १,७४,४६,०००/- असे एकुण ४,९०,८५,८७४/- इतक  र कम लागणार आहे.  

सबब पूव पीसीएमट  कमचा-यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचा-यां माणे सन 
२०१२-१३कर ता सानु ह अनुदान व ब सापोट  एकुण र. .४,९०,८५,८७४/- पीएमपीएमएलला 
मा.महापािलका सभे या उमेदमा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

  
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण हटले आहे. हा सद य 
ताव आहे. शासनाने आपले मत सभेपुढे सांगावे.  

  

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, २००७ म ये 
पीएमट  व पीसीएमट चे विलनीकरण झा यानंतर सु वाती या काळात पीएमपीएल यांना मदत 
कर यासाठ  शासनाने आदेश िनगिमत केला होता. पुणे व पंपर  िचंचवड या दो ह  
महापािलकांना २०१० पयत िनधी ावयाचा होता. नंतर शासन िनणय िनगिमत झाला, २०१३ 
पयत काह  माणांत यांना िनधी दे यात यावा. तो िनधी देखील आपण यांना दला आहे. 
यामुळे आज रोजी पीएमपीएमएल यांना शासना या िनदशानुसार देय िनधी देऊन झाला आहे. 
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गेले २ वषात सानु ह अनुदान, बोनस र कमेबाबत आपण व पुणे महापािलका या 
दोघांनी पीएमपीएमएल यांना कळवले आहे, शासन िनणयानुसार देय र कम देय होती. 
यातून बोनस दे यास मंजूर  दली. या माणे २ वष सानु ह अनुदान व बोनस र कम 

पीएमपीएमएल यांनी दली आहे. याक रता पु हा सानु ह अनुदान व बोनस र कम वेगळे देणे 
लागत नाह . देय र कम दलेली आहे. ऑ टोबर म ये पीएमपीएल या सभेम ये मा.महापौर, 
मा. थायी सिमती अ य  सु ा होते. सभेम ये यावर स व तर चचा झाली आहे. याचे 
ोिसड ंगम ये आहे, पीएमपीएमएल यांनी आिथक प र थती बघून बोनस ायचा का नाह  

याबाबत िनणय यावा. मला वाटते, आपण आपली जबाबदार  पूण केली आहे.  
  

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आयु  साहेबांनी सांगताना सांिगतले 
मा.महापौर साहेब, थायी सिमती अ य  हे सभेला होते. वतः आयु  आपणदेखील ितथे 
असता. आमची आप याला वनंती आहे, तु ह  ३ जणांनी िमळून जबाबदार  वकारावी. 
यांचे समाधान होईल अशा कारे काम करावे. हा वषय द र  दाखल कर यात यावा.  

 

मा.राजु िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देतो. 
 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सूचना वकारली आहे. 
 

मा.महापौर – वषय मांक ६ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ३८४      वषय मांक – ६ 

दनांक - २६/७/२०१३     वभाग-  मा.आयु  
 

       संदभ:- १) मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव.. 
         २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/१०/२०१३ ठराव .4565 नुसार 
 

वषय मांक ६ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 

अनुकूल -९१       ितकूल – ०  
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          -------  
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मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

मा.वैशाली काळभोर - महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                           
ठराव मांक - ३८५      वषय मांक – ७ 

दनांक -  २०/११/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
 

 संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/बीआरट एस/६०३/२०१३,  

    द.२६/०८/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .९८ नुसार 
 

 मनपाच ेबीआरट एस वभागाकड ल वषयप ानुसार औंध रावेत र यावर ल मुकाई चौक येथे 
बस टिमनल वकिसत करणे या कामाच े सावजिनक बांधकाम खाते यांचेकड ल सन १२-१३ या  
दरसूचीनुसार अंदाजप क तयार केले आहे. सदर कामाची अंदाजप क य र. .१,३०,३५,०००/- इतक  

आहे. सदर काम पूण करणेस एकूण १२ म ह यांचा कालावधी लागणार आहे. सदरच े कामास सन 

२०१३-१४ म ये एकूण २,९०,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे.(पानांक ४८ अ. .१४/१३७) 

सदर बस टिमनलच े े फळ ९२० चौ.मी. असून याम ये खालील बाबींचा समावेश आहे. १) 
बांधकामाचा कार-वीट बांधकाम २) छताचा कार- GI Sheet ३) Flooring - Anti Skid flooring ४) 

िभंतीस Aluminum Cladding  ५) Control Room  ६) Ticket  Counter ७) Separate Platform for BRT & 

Private buses  ८) Rest Room  for bus Driver ९) Waiting area for passengers  १०) Parking for private 

vehicles ११) Toilet block  याकामी येणा-या र. .१,३०,३५,०००/- (अ र  र. .एक कोट  तीस लाख 

प तीस हजार फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, औंध-रावेत र ता बस टम न स 
संदभात शासक य मा यतेसाठ  वषय सभागृहापुढे आला आहे. बीआरट एसचे १२ र ते 
आहेत. बस टिमन स येक र यावर करणार आहात का. करणार असाल तर कती सटर 
वर करणार आहात. फ  औंध-रावेत याचा वषय का आला. बाक  बस टम न स याचा वषय 
का आला नाह . आ ा करायचा नसेल तर कधी करणार आहात. एकूण प र थती पाह लीतर 
वकासाचा समतोल साधला गेला नाह . काह  भागांत वशेषतः ािमण भागात वकासाचा 
समतोल राखला गेला पाह जे. एक शहर हणून शहर पातळ वर काम करताना या १०/१२ 
र यांचा अंतभाव यात आला पा हजे. माझी या िनिम ाने आप याला वनंती आहे क , आपण 
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कंवा संबंिधत लोकांनी याचा खुलासा करावा. नेमके काय करणार आहोत. भ व यात काय-
काय उपाय योजना आहेत. बाक  बीआरट एस र ते कधी करणार आहोत याची मा हती ावी.  
  

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, आ ा बीआरट चे 
४ र ते मंजूर आहेत. पुणे-मुंबई, औंध-रावेत, नािशक फाटा-वाकड, काळेवाड -देह आळंदू  र ता 
याची ४५ मी लांबी आहे. औंध-रावेत हा कवळे-सांगवी असाच हा र ता आहे. यापैक  पुणे-

मुंबई र य़ावर सीएमईची ह  संपते ितथे बस टम न स उभारायला जागा उपल ध नाह . 
पीएमपीएमएल बरोबर झाले या चच माणे खडक  बाजार इथे बस टॅ ड आहे ितथे बसेस 
फरव या जातील. िनगड  इथे जकात ना याची जागा आहे. रेड झोनम ये येत अस यामुळे 
ितथे बांधू शकत नाह . गा या ओपनम ये पाक होतील. रेड झोनचा िनणय नंतर बांधकाम 
करणार आहोत. औंध-रावेत कंवा कवळे-सांगवी या र या या दो ह  बाजूंना बस टम नस 
करायला घेतोय. कवळे व सांगवी इथे सु ा बस टेशनचा समावेश करतोय. याचा ताव 
चालू आहे. नािशक फाटा-वाकड यात भोसर  इथे स या पूलाखाली सु  करणार आहोत. नंतर 
मो या माणात बस टम नस बांध यासाठ  जागेची अडचण आहे. पीएमपीएल व आपण          
य  करत आहेत. वाकड इथे सु ा जागेबाबत य  करत आहेत. काळेवाड , देहू-आळंद  

र ता इथे जागा मालकांनी जागा दे यासाठ  य  चालू आहेत. देहू-आळंद  र ता बीआरट  
होणार आहे. हा थोडा वकिसत भाग नाह . या ठकाणी बस टम न स वकिसत देखील केला 
जाईल. बीआरट  ४/५ म ह यांत सु  करतोय. या माणे टम नसचे काम हाती घेतोय.  
  

मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषया या िनिम ाने आपले 
ल  वेधू इ छतो क , वषयाला वरोध नाह . परंतू वारंवार येक वेळ  सांिगतले होते, पंपर  
िनगड  इथे बस टम नससाठ  जागा ठेव यासाठ  अड च हे टर जागा ता यात घेतली आहे. 
काह  ठकाणी कंपाऊंड केले आहे. काह  ठकाणी मोकळ  जागा पडलेली आहे. ितथे झोपडप ट  
व वेगवेगळ   मंद रे झाली आहेत. पंपर  िचंचवड महापािलकेने टडर सु ा का काढले आहे. 
आ ा सांिगतले, पीएमपीएलचा बस टम न स आपण करणार आहोत. कारण पीएमपीएलकडे 
फंडस नाह त् . या प र थतीत बस टम नस करायचे राह ले आहेत. बीआरट  रोडवर बस 
टम न स करायचे असतील तर पंपळे िनलख याचा आपण वचार करणार आहात का? 
सांगवीला धरता, रावेतला धरता, पंपळे िनलखला मा  वस न जाता आहात. नाह तर ितथे 
झोपडप ट  होईल. याची संपूण जबाबदार  शासनाची राह ल.  
 

मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,यासंदभात एक आठवण     क न 
ायची आहे. अशी सु वधा शहरात करणे गरजेचे आहे. परवा आयु  साहेबांची बातमी 
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वतमानप ाम ये वाचनात आली होती, बीआरट एस रोडवर ल सु वधा कशा असणार 
आहेत? समाधान वाटले आपला बीआरट एस रोड न क च चांगला असणार आहे. भ व यात 
बीआरट एसव न पुणे महापािलका व आप यात वादावाद  होऊ नये अशा कारे बीआरट एस 
कॉर डॉरम ये बस टम न स उभे करताना जथे जथे आव यक आहेत, ितथे करावेत. सांगवीत 
बस टम न स करायला सु वात होते आहे. आप याकडे या वभागाचा काह  दवस चाज होता 
हणून वनंती आहे, तु ह  ितथे सभासद हणून जात असताना आपण सवात प हला बस 

टम न स पीएमपीएल यां या पॉिलसी माणे बीओट  त वावर वकिसत कर यात यावा. 
जवळपास अड च तीन एकरचा प रसर आहे. पंपर  िचंचवड महापािलके या ह तील प हला 
मोठा टम न स उभा करावा. जथे- जथे आव यकता आहे, ितथे ितथे र यावर टम न स उभे 
कर यात यावेत. सु वातीची ठकाणे आहेत, ितथे बीओट  त वावर कर यात यावा अशी वनंती 
करतो. हा वषय मंजूर कर यात यावा.    
  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल -९१         ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------- 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक - ३८६      वषय मांक – ८ 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग - मा.आयु  

 
सदंभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पअक/२/का व/७५२/२०१३,  

   द.१७/०९/२०१३ 

            २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .१०२ नुसार 
 

      मनपाचे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील पान .७७१ अ. .२१ मधील मोशी कचरा 
डेपो येथे जु  या कच-यावर व एस.एल.एफ. लोजर करता यापुव  केले या कॅ पंगवर सोलर 
फािमग क न व ुत िनिमती करणे या कामाचे ( अंदाजप क य र. .१०.०० कोट  व तरतुद 
र. .५.०० लाख) ऐवजी मोशी कचरा डेपो येथे सॅिनटर  लॅ ड फल साईट ट पा २ वकिसत 
करणेचे काम करणेस मा यता असलेस अंदाजप क य कंमत र. .१२.५० कोट  रकमेस 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 

मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा या भागात शहराचा मुख 
कचरा डेपो येतो हणून आवजून बोलायची इ छा दिशत केली आहे. हा अ यंत िचंतनाचा 
वषय आहे. आ ा सभागृहात सं या रोडावली आहे. या ावर चचा करायला कोणाम ये रोष 
राह लेला नाह . परंतू शहरा या ीकोणातून कच-याचे िनयोजन व या संदभातील  
उप थत झाला आहे. सोलर फॉिमग ऐवजी मोशी कचरा डेपो येथे सॅिनटर  लॅ ड फल साईट 
ट पा २ वकिसत कर याचा वषय आहे. मोशी कचरा डेपो यात काय काय चालते. स मा. 
नगरसे वका मा.सुलभाताई ऊबाळे व मा.िसमा सावळे यांचे जवळचे नाते या कचरा डेपोशी 
आहे. ितथे काय काय चालते. फार मो या माणात ाचार ितथे चालतो. सवाना शहराम ये 
चांगले ोजे ट हवे असतात. झू पाक असेल, म यालय असेल, यु झयम असेल यासारखे 
ोजे ट मा या वॉडात कसे करता येतील यासाठ  यु  चालू असते. मा या भागात कचरा 

डेपो हवा असे कोणताह  नेता शहरात आजपयत बोलला नाह . महापािलके या िनम तीपूव  
मोशी इथे हा कचरा डेपो सु  आहे. लोकांनी क येक दवस अ यंत दगधीचा ास सहन केलाू . 
या ठकाणी लोकांनी जन आंदोलन केले. यामुळे वासाची दगधी कमी झाली आहेु . कचरा 

डेपोची प र थती पा हलीवर एकूण ८१ एकरम ये व तार त आहे. हा ोजे ट पाह लातर 
आ ापयत कच-याचे कॅपींग १५ एकर जागेम ये केले आहे. मेकॅिनकल कंपाऊंड ंग ोजे ट १० 
एकरम ये अधवट अव थेत आहे. लॅ ड फलींग करायचा ोजे ट करतोय. लॅ ड फलींग 
करायचा वषय आज आला. यापूव  १४ एकर जिमन होती. या जिमनीचे नुकसान झाले आहे. 
ती पु हा वापरता येणार नाह . इंधन िनिमती ोजे ट यासाठ  ५ एकर, गांडूळखत यासाठ  ५ 
एकर जागा आहे. जवळजवळ िन मी जागा अ त वात राह लेली नाह . जो रामकेचा ोजे ट 
चालू आहे, याची मता ५०० टनाची असताना केवळ ३०० टन कच-याचे कॅपींग केले जाते. 
२०० टन डंपींग केला जातो. िन मी जागा गेली आहे. िन या जागेवर अशा कारे कचरा 
ठेवलातर पुढ ल २ वषात कचरा डेपोत जागा िश लक राहणार नाह . कोणताह          
थायी ोजे ट ितथे राबवा. कुलकण  साहेबांनी सांिगतले, ायोिगक त वावर या ठकाणी चालू 

आहे. ोजे ट २०० एकरचा आहे. यात कोण याह  कारची जागा एकदम कमी लागते. थायी 
ोजे ट आपण आणा. आपण कच-याचे ती ड गर करतोय. यातून पा याचे दषण होत ू

नाह . भ व यात हे ड गर आरो याला घातक ठरणार आहे. यातून ला ट क वेगळे केलेले 
नाह त. याचा कायदा आहे, काय ाला हरताळ फासलेला आहे. सवाना मा हत आहे. जो काह  
घनकचरा यव थापन काय ानुसार सग या भागांत कचरा थानांतरण क े थापन केलेली 
नाह त. ओला, सुका असा कचरा वेगळा करतो. याची अंमलबजावणी सु  आहे असे 
आजपयत झालेले नाह . सगळा कचरा डेपोत टाकतो. यामुळे ला ट कचे वघटन अ जबात 
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होत नाह . पयायाने भ व यात जे ला ट क गाडले गेलेले आहे, फार मो या माणात 
प रसरात रोग पसर याची श यता आहे. औ ोिगक कचरा सु ा यात लॅ ड फिलंगम ये 
सॉ टग केलेला नाह . वषार  वायु ितथे िनमाण झालेला आहे. थायी क प उभे करा. 
या ठकाणी कर यात येणारे कच-याचे लॅ ड फलींग ताबडतोब थांबवावे. घरातूनच कच-याचे 

िनयोजन झाले पाह जे. हणून शासनाचा कचरा िनयोजन कायदा आहे तो सु ा राबवावा. तो         
आजतागायत महापािलकेत राब वलेला नाह . जनवाणी सं थे या मा यमातून पुणे महापािलकेत 
कच-यातून व ुत िनिमती क प केला आहे. यां याशी करार करा. या ठकाणी हा क प 
सु  करा. कचरा डेपोची जागा फार कमी आहे. या ठकाणी २००९ म ये ितथे ५०० मी. बफर 
झोन ता वत केला आहे. ितथे आम या नागर कांना सु वधा िमळत नाह त. हा यां यावर 
फार मोठा अ याय आहे. २००९-२०१० पासून यावर चचा झाली आहे. हा िनणय शासन दरबार  
लं बत आहे. िनणय ता वत केला आहे हणून या ठकाणी नाग रकांना सु वधा दे यात 

या यात. आमचे नागर कह  महापािलकेचा कर भरतात. पुढ ल महापािलका सभेम ये मी जे जे 
मु े मांडले आहेत, याचे नेमके काय केले याचे िनराकरण करावे. याचा अहवाल तयार 
करावा अशी वनंती करतो. शाळे या कंपाऊंडचे काम सु  होते. याची िन वदा या पूण 
झाली होती. परंतू संबंिधत ठेकेदार ी.मातेरे यांचा वषय मा. थायी सिमती या ऑग टमधील 
सभेम ये मंजूर झाला आहे. एवढे म हने होऊन सु ा यांनी अजून काम सु  केलेले नाह . 
शासनाकडून याला नोट स बजाव यात आली आहे. माझी मागणी आहे, अशा प तीने 

हयगय करणारा ठेकेदार असेल तर याला लॅकिल ट का केले नाह . आ ापयत यांना ३ प े 
दलेली आहेत. माझी मागणी आहे, मा.आयु  साहेबांनी ी.मातेरे या यावर ताबडतोब कारवाई 
करावी व यांना लॅकिल ट करावे. याने पूण िनयमांचे उ लंघन केले आहे. या सव गो ींची 
आपण दखल यावी.      

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल -९१         ितकूल – ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------- 
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मा.नंदाताई ताकवणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

 
ठराव मांक - ३८७     वषय मांक – ९ 

दनांक - २०/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . पाप/ुब /१५/३९३/२०१३, द.२१/०९/२०१३ 

       २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .१०४ नुसार 
 

रावेत येथील अशु द जलउपसा क ा या प रसरात व ुत वभागाक रता वचींग 
टेशन बांधणेकामी येणा-या र. .५८,८०,७८६/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख ऐंशी हजार 

सातशे शहाऐंशी फ ) चे पुवनणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

 

मा. ितभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल -९१         ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------- 
मा.नंदाताई ताकवणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

        वषय मांक – १० 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग - मा.आयु  
 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/बीआरट एस/६६३/२०१३,  

    द.२६/०९/२०१३ 

             २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .१०८ नुसार 
 

     सांगवी ते कवळे बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान       
ल मणनगर येथे सबवे बांधणेचे कामास व याकामी येणा-या  र. .३,८८,५५,५८६/- (अ र  
र. .तीन कोट  अ ठयाऐंशी लाख  पंचाव न हजार पाचशे शहाऐंशी फ ) चे खचास मा यता 
देणेत येत आहे.   
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मा. ितभा भालेराव  - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

मा. वनय गायकवाड  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-            

 सांगवी कवळे र यावर कावेर नगरकडे जाणा-या र यालगत बेल ठकानगर १६ नं. 
बस टॉप येथील २४ मीटर ं द ड .पी. र याजवळ सबवे बांध यास येणा-या र कम 
.३,८८,००,०००/- (अ र  र. . तीन कोट  अठ याऐंशी लाख फ ) चे खचास शासक य 

मा यता देणेत येत आहे.   
 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.नंदाताई ताकवणे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
    
     यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

 
ठराव मांक -३८८       वषय मांक - १० 

 दनांक -  २०/११/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
  

 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/बीआरट एस/६६३/२०१३,  

   द.२६/०९/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .१०८ नुसार 
      

 सांगवी ते कवळे बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान 
ल मणनगर येथे सबवे बांधणेचे कामास व याकामी येणा-या  र. .३,८८,५५,५८६/- (अ र  
र. .तीन कोट  अ ठयाऐंशी लाख  पंचाव न हजार पाचशे शहाऐंशी फ ) चे खचास तसेच 
सांगवी कवळे र यावर कावेर नगरकडे जाणा-या र यालगत बेल ठकानगर १६ नं. बस टॉप 
येथील २४ मीटर ं द ड .पी. र याजवळ सबवे बांधणेकामी येणा-या र कम .३,८८,००,०००/- 
(अ र  र. . तीन कोट  अठ याऐंशी लाख फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे.   

अनुकूल -९१         ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------- 
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मा.साधना जाधव - महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

                                                                                                                                                        
ठराव मांक -३८९      वषय मांक – ११ 
दनांक -  २०/११/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 
 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पाप/ु१५/का व/४२६/२०१३,    

              द.०७/१०/२०१३ 

            २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .११० नुसार 
 

       जल े  .ड/१२ पंपळे गुरव प रसरातील गु व वा हनीवर ल थेट पाणी पुरवठा बंद 
करणे कामी स.नं.७२ येथे २० द.ल.िल. मतेची टाक  बांधणे या कामास सन २०१२-१३ या 
अंदाजप कात र. .१,३०,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता िमळालेली अस याने सन 
२०१३-१४ या आिथक वषासाठ  या कामास र. .१,३०,००,०००/- चे रकमेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
 

 मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल -९१         ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------- 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 
ठराव मांक -३९०       वषय मांक – १२ 

दनांक - २०/११/२०१३      वभाग - मा.आयु  
 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पाप/ु१५/का व/४२७/२०१३,  

   द.०७/१०/२०१३ 

            २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .१११ नुसार 
 

      जुनी सांगवी येथे ६ ल  िलटर मतेची टाक  पंप हाऊस व संप पाडून १५ ल  िलटर 
मतेची नवीन टाक  बांधणे या कामास सन २०१२-१३ या अंदाजप कात र. .१,१५,९५,६३३/- 
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चे खचास शासक य मा यता िमळालेली अस याने सन २०१३-१४ या आिथक 
वषासाठ  या कामास र. .१,१५,९५,६३३/- चे रकमेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल -९१         ि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 १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

 

       वषय मांक – १३ 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/२/का व/२२/२०१३,  

   द.१४/१०/२०१३ 

           २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .११३ नुसार 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर नगरसिचव अिभनामाचे एक पद पे बॅ ड 
र. . १५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन   मंजूर आहे.  सदरचे 
पद सरळसेवा वेशाने भरणेकर ता दनांक ३०/०७/२०१३ रोजी वतमानप ात जा हरात दे यात 
येऊन अज माग व यात आले होते. यानुसार ा  झाले या अजामधून  पा  ठरले या 
उमेदवारां या मुलाखती घे याकर ता दनांक  २६/०९/२०१३ रोजी कमचार  िनवड सिमती सभा 
आयो जत कर यात आली होती. तुत या िनवड सिमतीने पा  उमेदवारां या मौ खक 
मुलाखती घेऊन उमेदवाराची शै णक अहता, कामाचा अनुभव व मुलाखतीम ये दाख वले या 
ा व या नुसार ी. उ हास बबनराव जगताप यांना सरळसेवा वेशाने नगरसिचव पदावर 

र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन णेीम ये थमत: १ वष प र व ािधन 
कालावधीकर ता मा. वधी / मा.महापािलका सभे या मा यतेने नेमणूक देणेकामी िशफारस 
केली आहे.  ी.उ हास बबनराव जगताप यांना नगरसिचव पदावर सरळसेवा वेशाने 
र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या  वेतन ेणी म ये थमत: १ वष प र व ाधीन 
कालावधीकर ता नेमणूक दे यास मा यता िमळणेबाबत तसेच तावात नमुद प  अ माणे 

नगरसिचव पदा या कत ये व जबाबदा-या िन त करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा. वनय गायकवाड – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-  

 मा. थायी सिमती ठराव . १०९७५ द.२९/५/२००१ म ये पुढ ल माणे द ती ु
करणेत यावी. समाजसेवक पदाव न “सहा यक समाज वकास अिधकार ”, सहा यक समाज 
वकास अिधकार  पदाव न ‘समाज वकास अिधकार ’ असा पदो नती सोपान अस याने 
सहा यक समाज वकास अिधकार  या पदावर ३ वष काम करणा-या कमचा-यास समाज 
वकास अिधकार  वग – २ या पदावर पदो नती देऊन अशी अहता ठर वणेस व सदर पद 
१००% पदो नतीने भरणेस मा यता दे यात येत आहे. तसेच समाज वकास अिधकार  हे वग-
२ चे पद र  झा यानंतर नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल कामकाजाचे व प 
वचारात घेता समाज वकास अिधकार  हे वग – २ चे पद तातड ने भरणे आव यक 
अस याने सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता लगेच अंमलबजावणी करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
   
       यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक -३९१     वषय मांक – १३ 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/२/का व/२२/२०१३,  

         द.१४/१०/२०१३ 

      २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .११३ नुसार 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर नगरसिचव अिभनामाचे एक पद पे 
बॅ ड र. . १५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे.  
सदरचे पद सरळसेवा वेशाने भरणेकर ता दनांक ३०/०७/२०१३ रोजी वतमानप ात जा हरात 
दे यात येऊन अज माग व यात आले होते. यानुसार ा  झाले या अजामधून  पा  ठरले या 
उमेदवारां या मुलाखती घे याकर ता दनांक  २६/०९/२०१३ रोजी कमचार  िनवड सिमती सभा 
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आयो जत कर यात आली होती. तुत या िनवड सिमतीने पा  उमेदवारां या मौ खक 
मुलाखती घेऊन उमेदवाराची शै णक अहता, कामाचा अनुभव व मुलाखतीम ये दाख वले या 
ा व या नुसार ी. उ हास बबनराव जगताप यांना सरळसेवा वेशाने नगरसिचव पदावर 

र. .१५६००–३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये थमत: १ वष प र व ािधन 
कालावधीकर ता मा. वधी / मा.महापािलका सभे या मा यतेने नेमणूक देणेकामी िशफारस 
केली आहे.  ी.उ हास बबनराव जगताप यांना नगरसिचव पदावर सरळसेवा वेशाने 
र. .१५६००– ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या  वेतन ेणी म ये थमत: १ वष प र व ाधीन 
कालावधीकर ता नेमणूक दे यास मा यता िमळणेबाबत तसेच तावात नमुद प  अ माणे 

नगरसिचव पदा या कत ये व  जबाबदा-या िन त करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
  तसेच मा. थायी सिमती ठराव . १०९७५ द.२९/५/२००१ म ये पुढ ल माणे 

द ती करणेत यावीु . समाजसेवक पदाव न “सहा यक समाज वकास अिधकार ”, सहा यक 
समाज वकास अिधकार  पदाव न ‘समाज वकास अिधकार ’ असा पदो नती सोपान अस याने 
सहा यक समाज वकास अिधकार  या पदावर ३ वष काम करणा-या कमचा-यास समाज 
वकास अिधकार  वग – २ या पदावर पदो नती देऊन अशी अहता ठर वणेस व सदर पद 
१००% पदो नतीने भरणेस मा यता दे यात येत आहे. तसेच समाज वकास अिधकार  हे वग-
२ हे पद र  झा यानंतर नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल कामकाजाचे व प 
वचारात घेता समाज वकास अिधकार  हे वग – २ चे पद तातड ने भरणे आव यक 
अस याने सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता लगेच अंमलबजावणी करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
 

अनुकूल -९१         ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------- 
मा.वैशाली काळभोर-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक -३९२      वषय मांक – १४ 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग - मा.आयु  

 
 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/२/का व/२१/२०१३,  

   द.१०/१०/२०१३ 

            २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .११४ नुसार 
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       डॉ.यशवंतराव माने, उप ज हािधकार  यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या पदावर ितिनयु या अट  व शत नुसार १ वष कालावधीकर ता िनयु  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल -९१         ि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 १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक -३९३      वषय मांक – १५ 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग - मा.आयु  

 
      सदंभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . पाप/ु१५/का व/४३३/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 

            २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .११६ नुसार 

 

      मा.आमदार ी.ल मण जगताप, िचंचवड वधानसभा मतदार संघ यांनी यां याकड ल 
द.०८/०५/२०१३ रोजी या प ा वये मा.उपसंचालक, आरो य प रमंडल, पुणे यांना उरो 
णालय, औंध यां या जागेम ये असलेली स याची पा याची टाक  व संप कमी मतेची व 

अ यंत जुनी झाली असलेने याच प रसरात पा याची नवीन उंच टाक  व जिमनीखालील टाक  
बांधणे या योजनाक रता आरो य प रमंडल, पुणे या तरावर मा यता िमळणेबाबत मागणी 
केली होती व सदर पा या या उंच टाक ची मता वाढवून णालय प रसर व 

णालयाजवळ ल म.न.पा. या नवी सांगवी वॉड .५८ या प रसरातील देखील पा याची 
कमतरता भ न िनघेल या उ ेशाने मागणी केली होती. या अनुषंगाने ज हा श यािच क सक, 
ज हा णालय, पुणे-२७ यांनी मा.उपसंचालक, आरो यसेवा, पुणे प रमंडल यांना उ ेशून “ 

णालया या स या असले या टाक  शेजार ल (प म बाजूस) जागेत नवीन टाक  दो ह  
णालयांसाठ  बांधणेस काह  हरकत नाह . याबाबत संबंिधतांचा अहवाल घेऊन पा याची 

नवीन टाक  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ बांधकाम कर यास या कायालयाची हरकत 
नाह  या आशयाचे प  द.१०/०६/२०१३ रोजी दले आहे. “सदर उरो णालय प रसरातील 
सदिनका या ठकाणचा पाणीपुरवठा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कर यात येत असून 



 65 
यांचेमाफत रतसर पाणीप ट  वसुल कर यात येत आहे. यािशवाय या प रसरातील 

िमळकतींचा िमळकतकर देखील म.न.पा.माफत वसुल कर यात येत आहे. यािशवाय या 
णालया या जवळ या प रसरात म.न.पा. या भाग .५८ मधील (CME कॉलनी, 

गणेशनगर, समतानगर, वामी ववेकानंदनगर) अंदाजे ५०,००० लोकसं या असले या भागाला 
पाणीपुरवठा करता येणे श य आहे. स थतीत हा भाग स याचे पी.ड ल.ूड . जुनी टाक या 

ीने उंचावर अस याने पा या या त ार ंना सामोरे जावे लागत आहे. मा.आमदार यांनी 
मागणी केले माणे उरो णालया या प रसराम ये टाक  बांधणे हे मनपा या सु दा हताचे 
आहे. परंतु सदरचे बांधकाम हे यां या ह त करावयाचे असलेने यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल -९१         ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------- 

सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती 
 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                
ठराव मांक -३९४       वषय मांक - १६ 

दनांक - २०/११/२०१३     वभाग-  मा.आयु   
 

अ) दनांक २०/९/२०१३ व २७/९/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

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

अनुकूल -९१         ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------- 
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मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                                                                                                                                
ठराव मांक -३९५      वषय मांक - १७ 

दनांक - २०/११/२०१३    वभाग- मा.नगरसिचव 
  

अ) दनांक २५/९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) दनांक ९/१०/१३ चा सभावृ ांत कायम कर यात येत आहे. 

 

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

अनुकूल -९१         ि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 जाह र करणेत येत आहे.  

 
 

            (मो हनीताई वलास लांडे) 

    महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/१८/१४ 

दनांक – ०६/०१/२०१४ 

         
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

कायवाह साठ  रवाना. 
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