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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५५ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.०२.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे फे ूवार -२०१६ ची मा सक मा. महापा लका सभा 

श नवार द.२०.०२.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 

उपि थत होत.े   

 

१. मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८. मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१५. मा.बाबर शारदा काश 

१६. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८. मा.उ हास शे ी 

१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२०. मा.पवार संगीता शाम 
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२१.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२३.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२५.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२६.  मा.भारती फरांदे 

२७.  मा.आर.एस.कुमार 

२८.  मा.जावेद रमजान शेख 

२९.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

३०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३२.  मा.राजू मसाळ  

३३.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४.  मा.नेटके सुमन राज  

३५.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६.  मा.भ डवे सं गता राज  

३७.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३८.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३९.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

४०.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४१.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४२.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४३.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४४.  मा.अपणा नलेश डोके 

४५.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४६.  मा.जय ी वसंत गावड े

४७.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४८.  मा. साद शे ी  

४९.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  
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५०.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५१.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५२.  मा.शेख अ लम शैकत 

५३.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५४.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५५.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५६.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५७.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५८.  मा.सुपे आशा र वं  

५९.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६०.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६१.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६२.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६३.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६४.  मा. दा बाजीराव लांड े

६५. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६६.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६७.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६८.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६९.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७०.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७१.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७२.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७३.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७४.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७५.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७६.  मा.कैलास महादेव कदम 

७७.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७८.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  
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७९.  मा.टाक अ ण मदन  

८०.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

८१.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८२.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८३.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८४.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८५.  मा.काळे वमल रमेश 

८६.  मा.पाडाळे नता वलास 

८७.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८८.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८९.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९०.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९१.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९२.   मा.बारणे नलेश हरामण 

९३.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९४.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९५.   मा.बारणे माया संतोष 

९६.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९७.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९८.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९९.   मा.कलाटे वाती मयुर  

१००.   मा.च धे आरती सु रेश 

१०१.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०२.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०३.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०४.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०५.   मा.जगताप राज  गणपत  

१०६.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०७.   मा.जगताप नवनाथ द तु 
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१०८.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०९.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

११०.   मा.जम सोनाल  पोपट 

१११.   मा. शांत शतोळे 

११२.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११३.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११४.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११५.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

११६.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

११७.   मा.संजय केशवराव काटे 

११८.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११९.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२०.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
 
 

         या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर 

-मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अ नल रॉय- आरो य वैदयक य अ धकार , मा.ठाकुर-उपसंचालक 

नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण – सह 

शहर अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.माने, मा.आ ट कर, 

मा.फंुदे, मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर - सहा.आयु त, मा.पवार – 

कायदास लागार, मा.साळुंके- मु य उदयान अ ध क, मा.कारेकर- . श णा धकार  

(मा य मक),  मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.बरशे ी, मा.गलबले, मा.कांबळे, 

मा.ग ू वार - कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

      ------ 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.                               
मा. शांत शतोळे  -  मा.महापौर साहेब, बाळासाहेब मोटे - मा. क भाग अ य  तथा 

नगरसद य करण मोटे यांचे वडील,  सु नल व ल सूयवंशी व हनमंतअ पा कोप ड- सया चन 

भागात हमपातात मृ यूमुखी पडलेले शह द जवान, शंकर चं भान शंदे व सहदेव मा ती मोरे  

-दहशतवा यां वरोधात लढताना शह द झालेले जवान, क र मा भोसले व पुजा क ळोल -

र शयातील मे डकल कॉलेजम ये लागले या आगीत नधन, ीमती मीना अ वनाश कामतेकर    

- भाजपाचे ये ठ नेते ी.सारंग अ वनाश कामतेकर यां या मातो ी, अशोक कोतवाल यांचे 
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द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  वाहू न आजची सभा आज द.२०/२/२०१६ रोजी दुपार  

२.१५ पयत तहकूब  करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर- दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहाव.े 

(सवानी दोन मनीटे त ध राहू न दांजल  अपण केल)    

मा.महापौर- स मा.सद यांचे सूचने माणे आजची सभा आज द.२०/२/२०१६ रोजी दुपार  २.१५ 

पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

                ------     

    

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५५ 
सभावृ तांत 

( द.२०/०२/२०१६ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २०.०२.२०१६                           वेळ – दुपार  २.१५ वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२०.०२.२०१६ (द.ु२.००) ची तहकूब मा.महापा लका 

सभा श नवार द.२०.०२.२०१६ रोजी दुपार  २.१५ वा. महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल 

स मा.सद य उपि थत होते.  

                   

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

११.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१४.  मा.बाबर शारदा काश 

१५.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१६.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१७.  मा.उ हास शे ी 
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१८.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१९.  मा.पवार संगीता शाम 
२०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२२.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२५.  मा.भारती फरांदे 

२६.  मा.आर.एस.कुमार 

२७.  मा.जावेद रमजान शेख 

२८.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३०.  मा.राजू मसाळ  

३१.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२.  मा.नेटके सुमन राज  

३३.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४.  मा.भ डवे सं गता राज  

३५.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३६.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३७.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३८.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३९.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४०.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४१.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४२.   मा.अपणा नलेश डोके 

४३.   मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४४.  मा.जय ी वसंत गावड े

४५.  मा. साद शे ी  

४६.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  
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४७.   मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८.   मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४९.   मा.शेख अ लम शैकत 

५०.   मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५१.   मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२.   मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५३.   मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५४.   मा.सुपे आशा र वं  

५५.   मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५६.   मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५७.   मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५८.   मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५९.   मा. दा बाजीराव लांड े

६०. मा.ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६१.   मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६२.   मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६३.   मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६४.   मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
६५.   मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६६.   मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६७.   मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६८.   मा.कदम सदगु  महादेव 

६९.   मा. गता सुशील मंचरकर 

७०.   मा.कैलास महादेव कदम 

७१.   मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७२.   मा.टाक अ ण मदन  

७३.   मा.आसवाणी स वता धनराज 

७४.   मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७५.   मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
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७६.   मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७७.   मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७८.   मा.काळे वमल रमेश 

७९.   मा.पाडाळे नता वलास 

८०.   मा. वनोद जयवंत नढे 

८१.   मा.तापक र अ नता मि छं    

८२.   मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८३.   मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८४.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८५.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८६.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८७.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

८८.   मा.बारणे माया संतोष 

८९.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९०.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९१.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९२.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९३.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९४.   मा.च धे आरती सु रेश 

९५.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९६.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९७.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९८.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९९.   मा.जगताप राज  गणपत  

१००.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०१.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०२.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०३.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०४.   मा.जम सोनाल  पोपट 
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१०५.   मा. शांत शतोळे 

१०६.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०७.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०८.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०९.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

११०.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१११.   मा.संजय केशवराव काटे 

११२.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११३.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११४.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११५.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 

   या शवाय मा.गावडे-सह आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर -

मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अ नल रॉय- आरो य वैदयक य अ धकार , मा.ठाकुर-उपसंचालक 

नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.च हाण – सह शहर अ भयंता, 

मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.आ ट कर, मा.फंुदे, 

मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर - सहा.आयु त, मा.पवार – 

कायदास लागार, मा.साळुंके - मु य उदयान अ ध क, मा.कारेकर- . श णा धकार  

(मा य मक), मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.बरशे ी, मा.गलबले, मा.कांबळे, 

मा.ग ू वार - कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

            ------ 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.  

       मा.महापा लका सभा मांक – ५३ दनांक २०/१/२०१६ व द.२५/१/२०१६ चा  

सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                                                   ------- 

 
नयु या 

 
वषय मांक १) महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाच े कलम २० (५) म ये तरतूद           

के या माणे थायी स मतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या नयु या कलम ३१अ म ये तरतूद 

के या माणे माणशीर त न ध व देऊन नाम नदशना दारे करणे. 
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मा.नगरस चव – वषय मांक १ महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाच ेकलम २० (५) म ये 

तरतूद के या माणे मा. थायी स मतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा  

महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ३१ अ 

म ये तरतूद के या माणे माणशीर त न ध व देऊन नाम नदशना दारे करणे कर ता सदर 

कलमा अ वये महानगरपा लका अ ध नयमा वये गठ त कर यात येणा-या स म यांम ये 

महानगरपा लकेतील मा यता ा त राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक पुरेसे त नधी व 

मळावे हणून स म यांवर बलाबलानुसार त नधी व दे याची तरतूद कर यात आल . तसेच 

र त होणा-या जागांवर नवृ त झालेला मा.सद य या मा यता ा त प ाचा, न दणीकृत 

प ाचा गटाचा आघाडीचा कंवा ं टचा आहे याच मा यता ा त प ा या/ न दणीकृत 

प ा या/गटा या/ आघाडी या कंवा ं ट या मा.सद यास नाम नद शत करावयाचे असून 

व मान मा. थायी स मतीचे दनांक १ माच २०१६ रोजी दुपार  नवृ त होणारे सद यांची नांवे 

पुढ ल माण-े 

१) मा. ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी – पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस 

आघाडी २) मा. मा.गायकवाड सं या सुरदास - पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस 

आघाडी ३) मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बाप ू - पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

रा वाद  काँ ेस आघाडी ४) मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग - पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ५) मा. तरस बाळासाहेब जयवंत - पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ६) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड - पंपर  

चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ७) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब 

शतोळे – पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ८) मा. साद शे ी - 

भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी  या माणे पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका रा वाद  कॉ ेस आघाडी – ७, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस 

णत अप  (आघाडी) – १ या प यबला माणे नयु या करणे कर ता. 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडीचे गटनेते मा.मंगलाताई 

अशोक कदम यांनी यां या प ाचे ७ सद यांची नांवे बंद लखोटयाम ये वा र नीशी 

मा.महापौरांकडे यावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 

 भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत अप  (आघाडी) गटनेते मा.भोसले 

राहू ल हनुमंतराव यांनी यां या प ा या १ सद यांचे नाव बंद लखोटयाम ये वा र नीशी 

महापौरांकडे यावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 

यानंतर – 

      मा.महापौर यांनी बंद लखोटे सवासम  उघडले आ ण याम ये असणार  नांवे ी.रमशे 

भोसले लपीक, जनसंपक वभाग यांनी सभागृ हात वाचून दाख वल  ती पुढ ल माणे- 
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१) मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव – पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी 

२) मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद - पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी 

३) मा.काटे रा हतअ पा सुदाम – पंपर   चंचवड  महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी 

४) मा. ॲड. संद प गुलाब चंचवड े- पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी 

५) मा.नेटके सुमन राज - पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ६) 

मा.ल ढे शुभांगी संतोष- पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ७) मा.वाबळे 

संजय म हारराव- पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ८) मा.वैशाल  

जवळकर- भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी.  

ठराव मांक -  ८१६                                वषय मांक – १ 
दनांक – २०/२/२०१६                     वभाग – नगरस चव    
  

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम  २० (५) म ये तरतूद के या माणे 

मा. थायी स मतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश 

मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 

के या माणे माणशीर त न ध व देवून नाम नदशना दारे करणेकामी मा यता ा त 

प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृ ह 

नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या 

सं याबळां या माणात १) मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव – पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

रा वाद  काँ ेस आघाडी २) मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद - पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

रा वाद  काँ ेस आघाडी ३) मा.काटे रा हतअ पा सुदाम - पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

रा वाद  काँ ेस आघाडी ४) मा. ॲड. संद प गुलाब चंचवड े- पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

रा वाद  काँ ेस आघाडी ५) मा.नेटके सुमन राज - पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  

काँ ेस आघाडी ६) मा.ल ढे शुभांगी संतोष- पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस 

आघाडी ७) मा.वाबळे संजय म हारराव- पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस 

आघाडी ८) मा.वैशाल  जवळकर- भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) 

आघाडी या पा लका सद यां या पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीचे 

मा.सद य हणून नाम नदशना दारे नयु या कर यात आ या अस याचे जा हर करणेत येत 

आहे.                      

     

                                                      महापौर 
                                             पंपर  चंचवड महानगरपा लका    
                                ------                                             
( नयु त मा. थायी स मती सद यांचा पु पगु छ देवून स मान करणेत आला.) 
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मा.नगरस चव -  मा.भाऊसाहेब भोईर यांना वचारावयाचे न.                                     

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. महानगरपा लकेचे 

चार वष उलटलेले आहेत. शेवट या वषाचे कामकाज सु  झालेले आहे. खरतर न वचार या 

मागचे मुळ कारण हणजे केवळ सभागृ हाचा वेळ घेवून काह तर  मनोगत य त करायचे 

हणून न हतेतर चार वष आ ह  या महानगरपा लकेचे व व त असताना महानगरपा लके या 

वॉडाम ये नवडून आ यानंतर नि चतपण े ामाणीकपणाने काम कर याची जी तयार  असते 

तो आपला थम वॉड आहे. वॉडाम ये चांग या प दतीने काम के यानंतर चार वषानंतर 

समजते क  आपण कती काम केलं. यानंतर आपल  बाजू भ कम आहे का नाह  यावर 

आ म चंतन कर याची संधी मळत.े परंत ुख-या अथाने आपण व व त हणून चार वष काम 

के यानंतर या शहराचा जो सवागीन वकास आहे तो या शहरा या अथकारणावर अवलंबुन 

आहे आ ण भ व याचा वेध घेवून नेमक  कोणती उपाययोजना करणे गरजेचे आहे कंबहु ना 

झाले या चुकांची पुनरावृ ती भ व याम ये होवून वतमान घोषीत होऊ नये यासाठ  आपण 

काह तर  केले का याचे देखील आ मभान आप याला असणं आव यक आहे. सभागृ हातील 

मा या सव सहकायाना मी सांगू इि छतो क  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे केवळ हे दोन 

अतीशय असामा य न वचार यानंतर कती वदारक मा हती आप यासमोर येते याचे जीवंत 

य देखील आप या सवा या समोर आहे. आयु त साहेब, एक वेळ अशी आल  होती क , 

आ शष शमा आयु त होत,े योगेश भाई महापौर होते आ ह  सवजण या ठकाणी बसलो यांनी 

सांगीतले क  १०० ते १२५ कोट  पये कज आप याला घेणे गरजेच आहे आ ण आपण कज 

घेत यानंतर कुठतर  आपण सुरळीत वाटचाल क  शकतो, तर  तु ह  मला मदत कराल का. 

यावेळेस आ ह  सवानी मदत केल . बजेटवर थमच महानगरपा लके या इ तहासाम ये 

सभागृ हात भाषण होऊ दल  नाह त, आहे तसच बजेट मंजूर केल.े मी आ यानंतर काय केलय, 

या केवळ मला काह तर  करायच आहे आ ण मी काह तर  क न दाखवतोय या ह यासापोट  

आज संपुण महारा  रा य हे कजा या खाईत आहे. याजावर याज, याजावर याज. 

आयु त साहेब, मला असं वाटतं या प दतीने हा कारभार चाललेला आहे या सभागृ हाम ये 

मी एकमेव कायकता असेल कंबहु ना यावेळेला  सव सभागृ हान ेसाथ दल .  बंद नळ योजना 

यावेळेस आणल  ती आण यानंतर मी सांगीतले ह  योजना ह  अतीशय उपयु त आहे पण 

याचे नयोजन चुक च आहे, ह  योजना आताच ताबडतोब बंद करा नाह तर आठ वषानंतर या 

शहराला ७०० ते ८०० कोट ला सामोर जाव लागेल आ ण तीच प रि थती आज तुम या समोर 

आलेल  आहे. काह  ठेकेदारा या अजगरा या वळ यात आपल  महानगरपा लका सापडलेल  

आहे. आयु त साहेब, तु ह  संपुण महानगरपा लकेचा अ यास केलेला आहे. पाच-पाच कोट  

पये नगरप रषदेचे बजेट येते. काह  ामपंचायतीचे उ प न ३५ हजार पये आहे आ ण आपण 
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१०० कोट  ते ५०० कोट  अशा प दतीचे टडर काढतो क  याच भ व य काय, याच नयोजन 

काय आहे त े या कालखंडाम ये पुण होईल का. याची उपाययोजना यव थीतर या आखल  

का यावर कोणाचह  नयंञण नाह  आ ण हणून भ व यात जर महापा लका कजा या खाईत 

गेल तर याचे संपुण ायि चत आ हांला करावे लागेल. एखादया भुमीकेच समथन करत 

असताना ते भुमीकेचे समथन चुक च असेलतर याचे ायि चत याच ठकाणी करावे लागते हा 

इ तहास देखील आप याला नाकारता येणार नाह . शासनाने या ठकाणी आकडे दलेले आहेत 

या आकडयावर माझा व वास नाह . मळकतकराची थकबाक  २८४.१२ कोट ची आहे. 

एलबीट या मा यमातून अडचणी या कालखंडाम ये आपण ट या म ये आलो आहोत ३०० ते 

४०० कोट ने आपले उ प न कमी झालेले आहे आ ण अशा प रि थतीम ये आपण बीनधा त 

सांगीतल क , हे फ त अ धकृत आकडे आहेत, मळकती या दले या आहेत या ह या पद 

आहेत. कर आकारणी न झाले या मळकती सं या १७१२८ नमुद केलेले आहे. मा या बरोबर 

चला मी ४० हजार मळकती न द न झाले या दाख वतो. या महानगरपा लकेचे व व त 

हणून आपण आहोत आ ण या महापा लके या सवागीन वकासासाठ  कोणीतर  भ व याची 

चंता राखून करणार आहोत का नाह . शासना या मा यमातून दलेले काम, मला मा या 

वॉडातील काम झाल, आयु त चांगले आहेत मी सांगीतले या प दतीने वाट दाखवल  या 

दशेने वाटचाल झाल . पण या महानगरपा लकेची दशा, आपण कुठे चाललो आहोत याच 

कमान शासनाची एक नैतीक जबाबदार  आहे कारण नेहमी आ ह  आ हांला वत:ला 

टे परर  समजतो, पण तु ह तर परमन ट आहात. तु ह  या खुच ची बांधीलक  ठेवून आपण 

कती ामा णक आहोत याचे तु हांला वत:ला देखील आ म चंतन करतोत क  नाह  करत 

याच देखील या सभे या नमी तान आ ण या नां या नमी तान आप याला आवाहन करतो. 

याला आपण समाधानी आहात का. पाणीपुरवठयाची ४०.४९ कोट  इतक  थकबाक  आहे.  

मुळात पाणी योजनेवर पा या या वाटपा पासून कर पातून  ४० ते ५० कोट  आपण लॉस 

आहोत आ ण वसुल म ये सु दा ४० ते ५० कोट  लॉस आहोत हणजे हा आकडा १०० ते १२५ 

कोट  पयत जातो. शंभर, स वासे, पाचशे कोट  फ त पंपर  चंचवड शहराम ये ऐकायला 

मळतं. आपण दौरे बाहेर करतो ना ते संबंधीत पदा धका-यांचे दौरे हे अमरावती 

महानगरपा लका, सांगल -मीरज-कुपवड अशा महापा लकेचे दौरे करावेत. यांची देवाणघेवाण 

यावेळेस आप याम ये होईल, या दवशी हा सम वय आप याम ये साधला जाईल यावेळेस 

आपण कुठ आहोत आ ण कती पाप करतो हे समजेल. मी या ठकाणी अ धक वेळ भाषण 

कर यासाठ  हा न वचारलाच नाह . सव सभासदाला देखील कळू दयात, या शहरातील 

जनतेला देखील कळू दयात. कमान ४०० ते ५०० कोट  पयचे क प आपण एसी म ये 

बसून करतो. हे क पच एवढे आहेत क  आपल  वजन उचल याची मता ५० कलो आहे 

आ ण ५०० कलो वजन तु ह  उचलता. पाया भ कम कर याचे काम हळूहळू चाललेले आहे. 
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आ ण या सव प रि थतीच आपण जर वेळेतच भान ठेवल नाह  तर येकाला उ तर दयायच 

आहे. वॉडा या मा यमातून आपण बरोबरच आहोत वॉडाम य े“सर सलामत तर पगडी पचास”  

ते बरोबर आहे परंतु शहर हणून, या शहरा या सवागींन वकासासाठ  अ थापनाचा खच काय 

आहे, आपण कोण या मागाने मागणी पुण करतो, मागणी सवागीन स द साठ  कंबहू ना 

माझ नेतृ व या ठकाणी शहरात उंचाव हणून काह तर  माग या आपण मा य करतोय का हे 

पाह याची सु दा कुठंतर  वेळ आलेल  आहे. येकानी वत: या राजकारणा या मा यमातून 

आथ क कारण आ ण आि मक नुकसान क न ह  महापा लका ख डयात जाईल अशी 

प रि थती नमाण झा या शवाय राहणार नाह . १९८२  साल  पुणे शहराला मे ोपोल टन सट  

हणून जाह र केले आ ण यानंतर या कालखंडाम ये तेथील उदयोगधंदे बाजू या पंपर  

चंचवड शहर म ये आले. पंपर  चंचवड तीन ते साडेतीन लाखाच शहर १८ लाखावर गेलं ती 

मे ोपोल टन सट  झाल  नंतर ती चाकणला पुढे गेल . आज नयमच आहे जसं मुंबई या बाहेर 

वसई, वरार, ठाणे, नवी मु ंबई वाढल तस ंया  प रसरातून औदयोगीकरण शहरा या बाहेर जातं 

आप या उ प नाला पुण बाधा बसल  आ ण फ त भौतीक उ प न राहत, भौतीक उ प न 

हणजे मळकतकरा या मा यमातून जे उ प न येते त.े आ ण ते सु दा अतीशय वदारक 

चञ आहे ते तु हांला भ व यात कुठेह  माफ करणार नाह. आयु त साहेब, न वचार या 

पाठ मागची एकच खंत मी या ठकाणी य त करतो. साहेब, तु ह  ामीण भागात देखील काम 

केलेल आहे, तेथील अव था, तेथे अथकारणाव न एका नगरसेवकाला ५ लाखाचा र ता 

करायचातर घरातून तो सकाळी ७ लाच जातो. कारण क  ते पाच लाखाच टडर काढायला दोन-

दोन, तीन-तीन वष लागतात.  आपण साफसफाई आ ण करकोळ खच यासाठ  १४ कोट च 

हेडच करतो हा करकोळ खच कुठं करतो हे आजपयत मला समजल नाह . तो ठेकेदार  

करकोळ असतो पण खच फार मोठा करतो. तो करकोळ मधुन गडगंज होतो पण        

आपल  महापा लका माञ आथ क टया हाळूहाळू अतीशय प दतशीरपणे कजा या खाईत 

चाललेल  आहे आ ण भ व याम ये या सव गो ट ला सामोर जायच असं गृ हत ध न कमान 

आयु त साहेब हे जे तु ह  वाचवलेनां आ ण मे ोसाठ  ४०० ते ५००, १००० कोट  ठेवले असे 

जर आपण हणत असूनातर कोणतेह  कज घे याची वेळ यायची नाह  एवढा पैसा आहे या 

पैशाकडे दुल  क  नका. मोठे क प तु ह  या वषाम ये कमान नवडणूका आहेत, 

नवडणूका या अगोदर चार म हने आचारसं हताच चालू राहणार आहे. माझी एक न ं वनंती 

तु हांला आहे हे काम कर याची तमु यासाठ  अतीशय चांगल  संधी आहे आ ण तु हांला 

देखील समाधान मळेल. या पाच सहा म ह याम ये मोठया क पाचे उ घाटन बंद करा.      

काह  होणार नाह , फार मोठ  ांती होणार नाह . पण ह  महापा लका उ दव त होऊ नये याच 

ायि चत आ हांला करायला लागू नये यासाठ  भान ठेवून आपण काम कराव अशा प दतीने 

मी मागणी करतो.                                  
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मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  आताच भाऊसाहेब 

भोईर यांनी पाणीपुरवठया संदभात न वचारलेले आहेत. खरोखरच महापा लकेम ये 

न दणीकृत मळकतकर आहेत जवळ जवळ १५ हजार भाग . ५७ मधलेच मी काढलेले 

आहेत आ ण नवीन न दणी २९०० आहे व लंबीत मळकती १७५ आहेत. सन २०१२ नंतर 

मळकतधारकांना पाणीपुरवठा दयायचा नाह  असा नयम आहे यामुळे नळकने शन आपण 

देत नाह त, असं असताना न द  होत नाह त. असे असताना ३ हजार मळकतीना नळकने शन 

अन धकृत आहेत का अ धकृत आहेत याचा स ह केला का. पाणीपुरवठयासाठ  आ ह  

सात याने आप याला भेटत असतो इतर अ धका-यांनाह  सांगत असतो क  आपण पा याची 

काटकसर केल  पा हज.े आ ह तर आम या भागाम ये लोकसभा असेल, वधानसभा असेल 

यावेळेला येक ग ल म य,े येक सोसायट म ये मट ंगा घेत या, या ठकाणी आ ह  

पा या या बाबतीत मह व सांगीतले, पा याचा रेट काय आहे, आपण पाणी कती वापरतो, 

कती वापरले पा हजे असे असताना जे आप याला पाणीपुरवठया या पाणीबीलाम ये ती ल टर 

एक हजार ल टर पाणी २.५० पै. नंतर ५.५० पै. नंतर १०/-, नंतर १५/-, वनापरवाना बगर 

नवासीसाठ  पा याच े दर ३५/- एक हजार ल टरला असा आहे. तीन हजार मळकती आहेत 

याला २.५० प.ै आहे, कोणीह  बघत नाह त क  या याम ये न द  कती आहेत. आपलेच 

अ धकार  सांगतात क  या या माणे तु पाणी घे आ ण असे असे बसव, अशा  प दतीने 

आपला कारभार चाललेला आहे. पाणीपुरवठा वभागात आता जर पा हलतर                       

सुरवातीला  २०१२ ला यावेळेस आ ह  नवडून आ यानंतर शमा साहेब आयु त होते यांनी 

पा हले आम या प रसरात, पंपळेगुरव भागाम ये जवळ जवळ १ लाख ८० हजार ल . पाणी   

रोज या रोज बाहेर जात असत. मी आ यानंतर येक वेळेस सांगायच, दोनशे दोनशे म हला 

येवून उभे रहाय या हणाय या आम याकडे पाणी नाह . अशी प रि थती असेलतर  आप या 

पु या या प रसराम ये हंजवडी प रसराम ये पाणी टँकरने भ न जात होते. कारण टँकर आता 

कमी झाले आम याकडे आता वॉल बंद केलेला आहे. कारण १२०० ल . चे टँकर, २२ हजार 

ल .चे टँकर सजन हॉटेलला औंधम ये वकले जात होते मी वत: फोन केला या या मागे 

एक माणुस सोडला. या माणसाला मी सांगीतल क  हा टँकर कुठे कुठे जातो ते बघ. 

हंजवडीला आपला काह  संबंध न हता पण हजंवडीला सु दा टँकर जात होत.े पंपळेगुरवला 

एक-दोन टँकर द यानंतर बाक चे टँकर तीकडे जात होत.े आ ह  सांगीत यानंतर तीथला वॉल 

बंद केला आ ण ते थांबलं. अशी पा याची प रि थती असताना परवा दोन वष झाले  आम या 

प रसरा म ये आ ह  एक टाईम पाणी घेतो. कारण दोन दोन टाईम काह  ठकाणी पाणी 

असते व काह  ठकाणी २४ तास पाणी असत.े सगळया लोकांना पाणी मळाव हणून    

पाणी एकच टाईम ठेवा असा आ ह  आप याला आ ह केलेला होता. मी माग या जीबीम येह  

बोललो आहे क  आपण आता ि वमींग टँक बंद करावेत असे सांगीतलेले होते. आम या येथील 
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ि वमींग टँकला रोज १२ हजार ल टर आ ण आठ दवसाला ५० ते ६० हजार ल टर पाणी 

लागत.े कारण बोअरवेल असलेतर  याला पाणी जा त दवस चालत नाह . १० टँकर आहेत ६० 

हजार ल टर पाणी एका एका ि वमींगटँकला लागत.े या ठकाणी सगळया ि वमींग टँकला येणारे 

कधी बाहेर परदेशात गेलेत का, कधी ि वमींग पधम ये भाग घेतला का. कारण आता या 

प रि थतीम ये पाणी बंद करणे मह वाच होतं. पाणी शु द करण कर यासाठ  जी या 

करतो याला ८५ हजार पये इतका एका ि वमींग टँकचा खच आहे. दहा ि वमींग टँकचा 

कती खच होतो याचा कधी हशोब केला का हे सु दा आपण पा हल पा हज.े ८५ हजार एका 

ि वमींग टँकचा खच आहे. आपण सांगीतले धरणाम ये ४८ ट के पाणी आहे. पाच ते सहा 

म हने राह लेले आहेत. जुलै ए ड पयत पाऊस पडेल असं कोणी सांगतय का. या 

प रि थतीम ये आपण हे ि वमींगटँक कधीच बंद करायला पा हजे होत.े पंपर  चंचवड मधील 

था नक लोक ि वमींग कर यासाठ  फार कमी येतात. कारण आम याकड भोसर मधले येतात, 

औंध मधले असतील, रे वे मधले आहेत, खडक  मधले आहेत इकडचेच लोक ि वमींग टँकला 

येतात याचे कारण असे क  आप याकडे ि वमींगसाठ  रेट १०/- पये आहे हणून 

आप याकडे लोक येतात तीकडे ५०/- रेट आहे. येक नगरसेवक सांगत असतो पा याची बचत 

करावी, पाणी वाचवा आप या अ धका-यांची सु दा तेवढ च जबाबदार  आहे. लंबर 

मळ यासाठ  दोन वष झाले मी पाठपुरावा करतो, आता सहा म ह यापुव  मळालेला आहे.  

ठेकेदाराचे लंबर काय करतात, कुठे कने शन घेतात हे यांना कुणालाच मा हती नसत.े 

बेकायदे शर कने शन यायच आ ण पुढ नघायचं असं ते करतात. मी आप या अ धका-यांना 

कतीतर  वेळा सांगीतल क  ाय हेट लंबर असे करतात यां यावर कारवाई करावी ते 

बेकायदेशीर कने शन देतात. सात याने सगळे नगरसेवक सांगत असतात. आपले अ धकार  

सांगणार नगरसेवकाचंा फोन आला, पण एखादा कोणाचा तर  फोन येत असतो व या फोनवर 

दुसराच कोणीतर  बोलत असतो. परत सांगणार क  नगरसेवकांचा फोन आला हणून आ ह  

ज त केलेल  मोटर परत देवून टाकल . असे कुठ याह  नगरसेवकांच काह  नसतं. आप या 

अ धका-यांना काम कर यास उ हासच नाह  हणून अशी प रि थती येत.े तर  आपण हे पुढचे 

पाच ते सहा म हने सवानी पाणी जपुन वापरले पा हज ेया यासाठ  आपण याचा नि चतपणे  

वचार केला पा हज.े  

मा.सुरेश हेञे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मळकती ब ल मा हती 

दल  आहे. ४,२६,२४१ मळकती आहेत या अनुषंगान ेआपले अ धकृत नळकने शन कती 

आहेत याची मा हती दयावी.  

मा.लडकत (कायकार  अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

घरगूती अ धकृत नळकने शनची सं या १,२८,७२५ आहे व कमश अलची सं या ३९४२ इतक  

आहे. या याम ये कने शनची जी सं या आहे या याम ये सोसायट  वचारात घेतल तर एका 
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सोसायट ला आपण एक कने शन देतो. जर एखाद  १०० लॅटसची सोसायट  असेल आ ण एक 

कने शन असेलतर एकच कने शन धरतो.   

मा.सुरेश हेञे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  अशा कती सोसायटया 

नघतील.   

मा.लडकत (कायकार  अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. अशा 

मीटर असले या सोसायट ची सं या जी आहे ती १०,३४२ व संगल घर धरलतर ते १,२१,११६ 

आहेत.                                                                                    

मा.सुरेश हेञे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप या मळकती 

४,२६,२४१  व सोसायटयाची सं या १०,३४२  वजा केलेतर ४,१५,८९९ राहतात. वषय असा आहे 

क  मळकती ४,२६,२४१ असताना अ धकृत नळकने शन एवढे कमी कसे काय. येक 

मळकतीना अ धकृत नळकने शन का नाह .  
मा.लडकत (कायकार  अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

याम ये सोसायट चे एकच कने शन धरतो.  
मा.सुरेश हेञे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप या जेवढया 

मळकती रिज टर आहेत या माणे से ेट कने शन प दत करावी. १६ कोट  कॅनबेर ला पाच 

वषाचा करारनामा क न दला ते पैसे वाचतील. मळकती या संपुण न द  करणे गरजेचे आहे. 

मळकत बीलाम ये पाणीबील इअरल  दयावे अशी वनंती आहे. बील पे डींग पडलेले आहेत, 

मीटर जादा पळतो हणून वादाम ये कतीतर  बील पडलेले आहेत. जे अ धकार  काम करतात 

यांचा सु दा वेळ जातो. येक मळकतीनुसार मळकतकरालाच पाणीप ी बील दलेतर चांगल 

होईल. ामीण भागात एक मालक असतो व वीस खो या असतात याचे मळकतकराबरोबर 

पा याचे बील आलेतर तेवढे कने शन वाढतील. एका खोल म ये चार माणसतर  असतात.  

या या खो या मळकतकरात आ यातर आपल  पाणीप ी वाढेल व मळकतकरह  वाढेल. 

तसेच लॅटस या बाबतीत एक कने शन असत.े झोपडप ी भागात कती नळ आहेत याचा 

हशोब नाह . अ धकृत भागाला पाणी कमी पडत ेयाच कारण आहे क  अन धकृत कने शन.  

याम ये बदल केला पा हजे व राह ले या मळकती रिज टर के या पा हजेत. मी मा हती 

मागीतल  होती ती आप या अ धका-यांनी दलेल  नाह .  कती न दणी रा हले या आहेत परंतु 

याची मा हती मला मळाल  नाह . न याने कती न दणी झा या याचे उ तर अदयाप 

मळालेल नाह . स हनुसार मळकती आले या असताना न दणी अजून झालेल  नाह .  

महापा लके या उ प नाचा माग एकच आहे. यां या न द  रा हले या आहेत यां या न द  

घेत या पा हजेत. यांना येकाला कने शन आहे असा अ भ ाय पाणीपुरवठा वभागाने देणे 

गरजेचे आहे. पावसाळयाम ये मा या तेथील तो चबर उघडा ठेवला याम ये पावसाच पाणी 

पडलं यात म छर झाले. म हला येतात चबरचे झाकण काढ या नंतर यांना ते ठेवता आले 
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नाह  क  तसेच ठेवतात. यावेळेस म छर हायला लागले हे बघीतलेतर याम ये पाणी 

साठलेल होतं. कॅनबेर  सं था काम करते का नाह  यांचा डेटा याची मा हती मी घेणार आहे.  

परंतु आपले जर पैसे वाचवायचे असतीलतर आ ण आपले उ प न वाढवायचे असेलतर 

मळकतकर आ ण पाणीप ी यांनी संल न काम केल पा हजे आ ण हे दो ह  अ धकृत कने शन 

झाले पा हज ेएवढेच मी आप याला सांगतो आ ण थांबतो, ध यवाद. 
मा.अनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह, सव अ धकार  वग 

व पञकार मञ. आज भाऊसाहेब भोईर यांनी चांग या वषयी न वचारलेले आहेत. 

महापा लके या उ प नाचा जो पाया आहे तो करसंकलन.  गायकवाड साहेब जे हा पासून काम 

करतात ते हापासनू यांनी चांग या प दतीने कामकाज बांधलेले आहे तर  सु दा काह  

अडचणी आहेत यातील एक छोटस उदाहरण सांगतो काल मा या भागाम ये पाच या 

मज याव न एक मुलगा पडला ीहर  देशमाने याचे नाव आहे. महापौर साहेबाना मी हणालो 

आपण दांजल  वाहू  परंतु महापौर हणा या दांजल चा काय म झाला आहे. काह  

हरकत न हती परत आपण दांजल  घेऊ शकलो असतो. तो मुलगा पडला याच जेवढ गांभीय 

आहे या या पुढची गांभीयाची गो ट एक हणजे महानगरपा लकेचे जे बांधकाम परवानगी 

वभागाचे नॉ स आहेत ते कधी कधी धोकादायक आहेत. यात बदल करायचा असेलतर काय 

केले पा हज.े काल मी एका ठकाणी पुजाला गेलो, मी सहा या मज यावर पुजासाठ  गेलो तेथे 

मी गॅलर म ये गेलो तेथून खाल  बघीतलेतर याला तीन फुटाचे रेल ंग होत.े मी नकम 

साहेबांशीह  यावर चचा केल  हे तीन फुटाच रेल ंग तु हांला वाढ वता येणार नाह  का असे 

वचारले. या या अगोदर पण असे भरपुर अपघात आप या भागात झालेले आहेत. आयु त 

साहेब, या वषयी तु ह  बांधकाम परवानगी वभागाला नदश दयावेत. आपण बांधकाम 

परवानगी देतो परंतु क लेशनसाठ  कोणी येत नाह त यामुळे उ प न आपले बुडते आ ण 

क लेशन घते नाह त हणून हे असे ऍ सीडट होतात. पठाण साहेबांना मी पञ दलेले होते  

याचे आठ म ह यापासून मला उ तर मळालेले नाह . तु ह  खुप बीझी अस यामुळे मी 

तु हांला नंतर मागीतले पण नाह . मी वचारले होते १९९५ पासून २०१५ पयत आपण  कती 

जणांना बांधकाम परवानगी दलेल  आहे आ ण कती लोकांनी आप याकडून क लेशन घेवून 

गेलेले आहेत. हा नागर कां या जीवनाचा वषय आहे या याकडे आपण गांभीयाने बघीतले 

पा हज.े हा तर वषय आहेच परंतु याच बरोबर महापा लके या उ प नाचा देखील वषय आहे.       

आप याला उ प नाचे आता वेगळे ञोत येणार नाह त. या लोकांनी आप याकडून बांधकाम 

परवानगी घेतल  ते लोक आप याकडे क पलेशनसाठ  येत नाह त. चुक या प दतीने बांधकाम 

करतात या यामुळे हे ऍ सीडट होतात. आपण दंडा मक कारवाई करावी. यांनी यांनी 

क लेशन घेतलेले नाह  या सगळया ब डसना महापा लकेनी पञ पाठ वले पा हजे तु ह  

क लेशन का घेतल नाह  हणून, यांनी क लेशन घेतले नसेलतर पुढची बांधकाम परवानगी 



21 
 
आपण थांब वल  पा हजे. कतीतर  ब डींग बांधले या आहेत परंतु मोठमोठे ब डर कोणीह  

क लेशन घेत नाह त.  महापा लकेनी ईड यूएस बांधलेले आहे या ठकाणी सु दा एक मुलगी 

पाच या मज याव न पडलेल  आहे. मा.महापौर साहेब आपण या सगळया गो ट कडे गांभीयाने 

बघीतले पा हजे आ ण अ धका-यांना आदेश दयावेत. लहान न पाप मुलाचा जीव, छोटयाशा 

चुक मुळे, चुक आपल  शासनाची असेलतर ती गांभीयान घेणं गरजेच आहे व नि चतपणे 

तु ह  या माणे आदेश दयावेत. यांनी यांनी क लेशन घेतलेले नाह  यांना क लेशन 

घे यासाठ  वृ त कराव हणजे आपले पण उ प न वाढेल, ध यवाद.   
मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भाऊसाहेब भोईर 

यानंी वचारलेले न अतीशय वचार कर यासारखे आहेत. सुरवातीला मळकतकरा या 

बाबतीत काह  न वचारलेले आहेत या यानंतर पाणीपुरवठयाचे न वचारलेले आहेत. 

याच वषयाला अनुस न मा या दोन-तीन शंका आहेत. मा.महापौर साहेब, या नाला 

अनुस न यांनी जी उ तर दलेल  आहेत याम ये थोडी शंका जाणवत.े थकबाक  असले या 

मळकतकरा या आकडयाम ये तु ह  अवै  बांधकाम शा ती दल , तु ह  वसुलपाञ मागणी 

दलेल  आहे ते दंडासह त आहेत का नाह त हे कसे कळणार. मा.महापौर साहेब, शहरात या 

येक मळकतधारकांना आपण ज ती या नोट सा दले या आहेत, पेपरला दलेल आहे.  

ज तीची कारवाई क  असे सांगीतलेले आहे, ज तीची कारवाई तु ह  नाह  क  शकत. आपण 

एक फुटभरह  ज त क  शकत नाह त.  मी गायकवाड साहेबांना फोन क न सांगीतले होतं                         
आपण नोट सा देवू नका. सवप  ने यांची बैठक बोलवा हा न गांभीयाचा आहे.  तु ह  

शहरातील येक मळकतीला ह  नोट स पाठवता दंडाचा उ लेख केलेला आहे का. उदया 

अंदाजपञक सादर होईल या अंदाजपञकामधे याचा समावेश केला आहे का जी वसुल  होणार 

आहे. एखादा न याला अनुस न असेलतर सभागृ हाला हे उ तर दयायच.े शा तीची र कम 

काह  संबंध नाह  आप या येथे कॅल यूलेशन करायची, शा तीची र कम ह  शासनाला पाठवावी 

लागत.े आज रोजी शा तीची र कम एवढ  मोठ  जर  असल तर  ती तुम याकड ेनागर क भरत 

नाह त. आ ह  सु दा नागर कांना सांगतो जोपयत सरकार अन धकृत बांधकामा या बाबतीत  

नणय घेत नाह  तोपयत तु ह  शा ती भ  नका. शा ती याचा अथ काय शा ती जर भरल तर 

नागर कांना वाटते माझे घर सुर ीत झाले. जर कुठलह  शासन जर या घराला अशी 

सुर ीतता देत नसेलतर ती शा ती का भरावी. हणजे उदया या काळात जर मला शा तीची 

नोट स आल  कंवा शा तीकर मा यावर लागू झालेला आहे, माझ मत काय आहे क  मी 

याबाबत शासनाला शा ती भरल  असेलतर शासन माझे घर हे अ धकृत करेल, परंत ुते राह ल 

बाजूला. शासन शा ती या बाबतीत कुठलाच नणय घेत नाह . सगळयांना मा हती आहे    

अन धकृत बांधकाम हा वेगळा वषय आहे आ ण २००९ नंतर लागू केलेल  शा ती हा वेगळा 

वषय आहे पण सवसामा य नागर कां या त ेल ात येत नाह . यामुळे आपण वत:हू न ती 
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दखल घेतल  पा हजे. आज रोजी आप या करसंकलन म ये काय प रि थती आहे सांगावे. 

आपण नुसता टॅ स घेत नाह ततर शा तीसह भरा हणतात. कशासाठ  तु ह  हे आम या माग 

लावल.  आम या येक घराला जर तु ह  तथं  श का मा न देणार असालतर, वनापरवाना 

बांधकाम या या वरती परत शा ती लावून याची वसुल  करणार असालतर हे शंभर ट के 

चुक च आहे. तु ह  शा ती करा शासनान तु हांला बंधनकारक केल आहे. गे या काह  

वषापासून शा ती ह  सवच महानगरपा लकाना लागू आहे पण ती शा ती लागू होत असताना  

आम या काह  माग या आहेत क  आप या शहरात इथ या येक नागर कांना जर शा ती 

नको पा हजे असेलतर, यांना लागू झालेल  आहे याचंा तर  शासनाने यो य तो ताव 

यो य ती कारवाई कर यासाठ  शासनाकडे पाठ वला पा हजे. आज तु ह  शा ती वसुल या 

नोट स देताय या यावर दंडह  लावताय, दंड वेळेत भरला नाह तर च वाढ लावताय. बरं 

काह च झाल नाह तर आ हांला गाजर पण दाखवतो ७५ ट के दंडात तु हांला सुट. कशासाठ  

शंभर ट के सुट दया जर एखादा वेळेत भरत असेलतर. ह  सुट दंडाम ये दलेल  आहे दंड  

कमी केला नाह  कंवा माफ केलेला नाह . ह  संपुणपण ेआयु तां या अ धकाराम ये असलेल  

ह  गो ट  आहे, यामुळे आपण या यावर यो य तो नणय घेवून आम यासमोर ठेवले 

पा हजेत. आज जवळपास आप याकडे चार ते पाच लाख मळकती आहेत यात या एक ते 

दड लाख या अन धकृत आहेत. या ठकाणी आकडे दलेले आहेत. आमची थकबाक  आहे ११३४ 

कोट . हे ११३४ कोट  हणजे आपल आ ख बजेट झाल.े खरच तुम याकडून हे होणार आहे 

का, शंभर ट के होणार नाह . याम ये कोट केस, ल वीडेशन, एफआयआर इ. म ये गु ंतलेल  

मागणी ह  २७६ कोट  आहे. आपण कॉ माईज क न वसुल क  शकत नाह त का. आ ण तसे 

काह  ऑ शन नसतीलतर याचा आपण अवलंब केला पा हजे. तु हांला उदया या काळात 

उ प न कमी होईल याचा अथ तु ह  येक नागर कांकडे वेगवेगळया माग या घाल त 

बसायच.ं या यावसायीक व पा या कोट केसेस आहेत कंवा नवासी व पा या केसेस 

असतील, या कोट केसेस जर कॉ माईज हो यासार या असतीलतर यांना जर पाच ते दहा 

ट के सवलत देवून ते लोक भरायला तयार असतीलतर आज शंभर ट के या २७६ कोट म ये 

दहा ते वीस ट के सवलत धरा २२५ कोट तर  जमा झालेतर तसा य न करायला काह  हरकत 

आहे का. २८४ कोट ची थकबाक  आहे आ ण ११३४ कुठे हणजे जवळपास ९२५ कोट चा फरक 

आहे. मु ाम सभागृ हाला जाणीव क न दयायची आहे क  हे आकडे यांनी पा हले याला 

दसतात ते आ हांला कळत नाह  हणूनच आम या समोर ठेवले असच माझ मत आहे.       

पण या या मागे एक गुपीत दडलेल न क  आहे क  नागर कांकडून काह ह  क न       

तु हांला ती वसुल  करायची आहे. तु ह  न भरणा-या नागर कांकडून शंभर ट के वसुल करा 

पण ामाणीकपणे वषानुवष जर एखादा नागर क कर भरत असेलतर यांला सु दा तु ह  

ऍ े शएशन दले पा हजे. तु ह  जी मा हती दलेल  आहे ती जर  फॅ ट असल तर  ती आपण 
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वसुल क  शकत नाह त. या नागर कांना आज आपण अनेक सु वधा देतो. दुसरा न 

पाणीपुरवठयाचा यालाच लागून आहे. एका बाजुला अन धकृत बांधकाम क  दयायच,े याला 

नोट स दयायची. याच बांधकाम पाड या या याद त यायच आ ण दुसर कडे हणायच २०१२ 

पासून अन धकृत बांधकामाला नळ जोडणी. कुठ या कायदयात लह ल आहे. आप या शहरात 

जो माणुस येईल यांला पाणी देणे हे आपल प हल कत य आहे तु ह  हणूच शकत नाह त 

याला पाणी नाह  देणार. आता राज  जगताप यांनी यां या वॉडातील न सांगीतला. तीन 

हजार लोकांनी तीन हजार मळकतीना नळ जोडले मग ते कुठून पाणी पतात. आपलेच पाणी 

पतांत. आप या महापा लकेचच पाणी येतं. याना अ धकृत नळकने शन दलेतर आप या 

उ प नाम ये नखा एवढ  तर  वाढ होणार नाह  का. अभय योजना देवून नुसतच गाजर 

दाख व यासारखे नागर कांना समाधानी ठेव याचा य न करतो. आज आप या शहराम ये 

कमीत कमी ५० हजार जोड अन धकृत असतील. आपले शहर औदयोगीक नगर  आहे.  या 

औदयोगीक नगर ला अध  इ ड अल आहे तु ह  इ ड अलचा रेट वाचा. बगर नवासीसाठ  

३५ पये एक हजार ल .साठ  आहे. यांना एमआयडीसीचे पाणी असेल पण ते आप याकडून 

खरच घेतात का यांना आव यकता आहे का. आताच सु रेश हेञेनी सांगीतल क मळकतकर 

बीलाम ये  पाणीप ीबील देवून टाका. मला या नमी तान एक गो ट सांगायची आहे. २४ X ७ 

च १४२ कोट चे टडर नघाले. तीन ते सहा म हने टडरची ोसेस असते का. आज तु ह  २४ X 

७ पाणीपुरवठा उदया या काळात शहराला करणार आहोत. याची फेर नवीदा करावी. 

शासनाला या या नयम, अट /शत  घालून दले या हो या. या शहरातील येक घराला 

तु ह  २४ X ७ चे व न दाख वले होते आज तुमची ती नवीदा या सहा म हने चालू आहे. 

१४२ कोट च काम आहे. मा.महापौर साहेब, एकच टडर आलेले आहे, एकच नवीदा तीन वेळा 

याला ए सटे शन दलेले आहे आता अजून एकदा ए टे शन दयायचा वचार आहे. पण 

अ याव यक काम असेलतर एकतर आपण शॉट टडर नोट स काढतो. एवढ मोठ आ ण चांगल 

काम असेलतर याला कोणीतर  ठरावीक नयम अ ट/शत  जाचक टाकून एकच माणूस तथ 

कॉ पेटेशनला येणार असेलतर याचा अथ हे  - लॅन आहे. मी भाऊसाहेबां या मु ाम बंद 

नळपाईपलाईन योजनेची आठवण करतो यांनी सांगीतल आहे क  याला वरोध करताना तो 

एक मवाळ वरोध होतो. बंद पाईपलाईन योजना चांगल  आहे पण ती यव थीत राबवल  गेल  

पा हजे पण आज रोजी ती यव थीत राबवल  गेल  नाह , याम ये बरचस राजकारण झाल. 

पण आज ती एक हजार कोट यावर जाऊन पोहचलेल  आहे. १४२ कोट  २४ तास शहराला 

पाणी जर दयायच असेलतर उदया या काळात या नवीदे येम ये जर काह  गौडबंगाल 

दसलतर आपले शहर हे २४ X ७ ला मुकणार आहे. आज जी प रि थती बंद नळाची झाल  

तीच अव था या १५० कोट  पया या या पा या या नवीदा येम ये होऊ शकत.े गावडे 

साहेब तु ह  आयु तांना हे पोहच करायच आहे. लडकत साहेब आहेत तुम या अंडरच हे सगळ 
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चाललेल आहे. आप या शहराला जर २४ X ७ पा याचे नयोजन, सहा म हने तुमची नवीदा 

या चालू असेल तर तु हांला हे दयायला सहा वष लागतील. नवडणूक ला वष आहे, 

आ हांला कुठलह  चुक चे काम शासनाकडून क न यायचे नाह . जर आ हांला चांगले काम 

क न घेत असताना जर काह  ञुट  असतीलतर  या ञुट  १०० ट के शासनाने नीट के या 

पा हजेत. पाणीपुरवठा आ ण मळकतकर या य  नागर कांशी संबंधीत असणा-या गो ट  

आहेत अतीशय गांभीयान ेयाकड पा हल पा हजे. तु ह   दरवष  पाणीप ी, मळकतकर भरतात, 

दर तीन म ह याला बील ंग भरता हे शंभर ट के चांगले आहे पण जर आप या नागर कांना 

या सु वधा जर मळत नसतीलतर महापा लका सु दा हे कर घे यासाठ  अपाञ आहे. यासाठ  

आपण आप या सु वधा चांग या प दतीने पुरवा, पाणीपुरवठा असेल, मळकतकर असेल, 

शासनाने जबाबदार ने हे काम करावेत. लडकत साहेब, गावडे साहेब आप याला आठवण क न 

देतो क  २४ X ७ ची फेर नवीदा करावी. मळकत करा या बाबतीत जी काह  दंडाची र कम 

आपण लागू केलेल  आहे तो दंड शंभर ट के माफ करावा आ ण शहरातील अनेक मळकतीना 

या नोट सा दले या आहेत याची मुदत ह  पुणपणे र  करावी एवढच मी या ना या 

नमी ताने सांगतो आ ण थांबतो.  
मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी दोन 

नंबरचा जो न आहे या याम ये मळकतकराची एकूण थकबाक  कती आहे हे वचारल े

आहे. या याम ये सन २०१५-१६ ची एकूण मागणी ६९६.०२ आ ण एकूण ११३४.३८ अस े

हणलेले आहे. मला गायकवाड साहेबांना वचारायचे आहे क , हा फुगवटा, जो आकडयाचा 

खेळ आपण या ठकाणी दलेला आहे तो सव स मा.सद यांना कळाला पा हजे क  यामधील 

२५२.९० आ ण टोटल २७६.३५ या याम ये कोटकेस, लि वडेशन, बीआयएफआर इ याद म ये 

गुंतलेल  मागणी असे हणललेे आहे. याचा खुलासा करावा. याची काह  खाञी आहे का क  ह  

र कम गोळा होणार आहे. कारण जर तु ह  याम ये ती टाकलेल  आहे, आप या बजेटम ये 

फुगवटा दसणार आहे क  एवढ  र कम आप याला येणे आहे. पण ती वषानुवष बजेटम ये 

दसते कंवा ती लि वडेशन म ये आप याला या ठकाणी दसत.े याचबरोबर अवै  बांधकाम, 

शा ती याची २५२ कोट  थकबाक  दाखवलेल  आहे. एकूण ११३४.३८ हणलेले आहे या यातून 

एकूण वसुलपाञ मागणी ६०६.०२ हणलेले आहे. हणजे या ठकाणी प टपणे असे दसून येते 

क  आपण फ त ६०६ कोट  पये हे वसुल क  शकतो यावरती जी र कम आहे ती तुम या 

हाताम ये वसुल करणे नाह  हणज ेसरळ सरळ आहे क  ४२८ कोट  पये आपण वसुल क  

शकत नाह त. कारण याम ये वसुलपाञ मागणी हणलेले आहे याम ये ा धकरण, 

एमआयडीसी, एसआरए, रोड वा डींगम ये गेले या अ धकृत इमारती आहेत यां याकडून पैसे 

मळणार नाह त. तर  तु ह  या या मोठमोठया र कमा दाखवतात ते आ हांला दाखवलेले 

गंगाजळ आहे. हे कागदावर दसतय. माझी वनंती आहे क  अ धका-यांनी याचा खुलासा 
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करावा. २७७ आ ण २५२ चा खुलासा करावा. शांत शतोळे यांनी सांगीतले २५२ ह  

शा तीकराची आहे. ११३४ कोट चा खुलासा हायला पा हजे व ह  र कम आपण वसुल क  

शकतो का. ६०६ कोट  वसुल  क  शकतो का याचा सु दा खुलासा करावा. मा.महापौर साहेब 

मी एका गो ट कडे आपल ल  वेधू इि छते क, सव सभागृ हाने सु दा या गो ट कडे गांभीयाने 

बघाव. आप याकडे महानगरपा लकेम ये अ/ब/क/ड असे वभाग केलेले आहेत आ ण ते  

अ/ब/क/ड वभाग क न या यावरती वेगवेगळया व पाचे टॅ स आपण घेतो. अ-म ये नगडी 

ा धकरण, आकुड , चंचवड, पंपर  वाघेरे, पंपर नगर, मनपाभवन वभागीय कायालय असं 

हणल आहे. फुगेवाडी, दापोडी, भोसर  वभागीय कायालय असं हणल आहे. सन २०११ चा 

याचा दर आहे २४ . ८४ पै. यानंतर आपण यापुव च मा. त काल न आयु तांना अ धकार 

दान केलेले आहेत, आपण हणतो क  दरवष  आ ह  मळकतकर वाढवत नाह त हे अ यंत 

चुक च व ठामपणे खोट आहे. दरवष  ५ ट के मा.आयु त वत: या अ धकाराम ये ह  र कम 

वाढ वतात. सन २०११ ला अ- वगाचे दर २४.८४ होते तेच दर सन २०१२ ला २५.१२ झाले आहे 

या यानंतर २८.५१ झाले आहे व यानंतर २९.७४ झाले आ ण आता येणा-या काळात त े३० 

या वरती जाणार आहेत. हणजे आपण अंदाजपञक मंजूर करताना हणणार क  आ ह  

कुठलाह  कर वाढ वलेला नाह  परंतु जे आपण यांना अ धकार ऑलरेडी दान केलेले आहेत 

या या मा यमातून ह  दरवाढ होणारच आहे हे नवीन सभासद नवडून आलेले आहेत यांना 

मा हत नाह  क  ऑलरेडी आपण अ धकार दान केलेले आहेत. यामुळे ती र कम सु दा 

वाढणार आहे. अ/ब/क/ड या चारह  भागाम ये ड- जो वभाग आहे या याम ये थेरगाव, 

ताथवडे असा भाग आहे. क-म ये च-होल , मोशी आ ण भोसर चा काह  भाग आहे. परंतु 

यां या कॅटेगर  नुसार सगळयात जा त दर अ- वभागाला लागलेला आहे. अ- वभागाला  िजथे 

२४.८४ आहे तथ े ड- वभागाला फ त ७.५६ आहे. आता सगळयात जा त इमारतीचे कंवा 

लॅटचे दर हे र या या पल कड या भागाला जा त आहेत र या या आल कड या भागाला 

कमी आहेत. हणजे भोसर  प रसर असेल, च-होल  प रसर असेल या ठकाणी आता बांधकाम 

यावसायीकाचे पण दर कमी आहेत कंवा घरांना भाड सु दा कमी मळतय. याच 

माणाम ये र या या पल कडे ह  सं या जा त आहे असे असताना अ- वभागात मोडला 

जाणारा ा धकरण हा भाग भोसर  हा भाग याला जो दर लागलेला आहे तो अ यायकारक 

आहे.  यामुळ अ/ब/क/ड यांचे जे दर वेगवेगळे दसतात कुठ २४.८४ आ ण कुठ ७.५६ हणजे 

या नागर कांना आपण समान सु वधा देतो यांना काह  वेगळया सु वधा देत नाह त. आपण 

आता नवीन गावाना मोठया माणात नधी उपल ध क न देतोय यांना वगळुन नवीन 

गावाना वगळून जे जे काह शहर करण झालेले आहे या ठकाणी सगळे करांचे दर हे समान 

असले पा हजे अशा कारची मा.महापौर साहेब आपण सूचना करा. यामुळे सु दा आप याला 

कतीतर  मोठया माणात तोटा होतो. चौपट दर आपण अ-मधुन घेतोय आ ण यापे ा कमी 
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दर ब आ ण क मधुन घेतोय. तर  ते नागर करण आहे झपाटयाने वाढलेल आहे हे कोणी 

ठरवलय, का कुठला शासक य जी.आर. आहे, तु ह  अ/ब/क/ड चे दर कसे ठर वले आहेत याचा 

खुलासा करावा. याचा खुलासा गायकवाड साहेबांनी करावा हे अ/ब/क/ड चे दर आपण कुठ या 

प दतीने ठरवलेले आहेत. दरवष  ५ ट के वाढ करतो याचा खुलासा करावा. आतातर आ ह  

हणतोय थायी स मतीने करवाढ फेटाळलेल  आहे जी.बी. सु दा येणा-या बजेटम ये ती वाढ 

फेटाळणार आहे तर  आपण सांगावे क  हे ५ ट यानी दर वाढणार आहेत क  नाह  याचा  

सु दा खुलासा मा.सहा.आयु त यांनी करावा. हा वषय मह वाचा आहे कृपा क न याचा 

खुलासा करावा हा वषय सगळयासाठ च मह वाचा आहे. 
मा.भानुदास गायकवाड (सहा.आयु त ्   ) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  

मळकतकराचे दर नि चत करताना जे करयो यमु य नि चत होते ते मा.आयु तां या  

अ धकाराम ये करयो य मु य नि चत होते आ ण करयो य मु य नि चत करताना जी काह  

नवीन गाव ऍड झालेल  आहेत यासाठ  ड- वभागात वग करण केलेले आहे आ ण जो शहराचा 

कोअर ऐर या आहे तो अ/ब/क असे बायफरकेशन केलेले आहे. आ ण अ/ब/क म ये जर वचार 

केलातर सुरवातीला जी काह  घर या ठकाणी बांधल  गेल  यावेळी महानगरपा लका अि त वात 

आल  यावेळेस या या काह  मळकती हो या यांचाच मेजर भाग हा अ/ब/क म ये आहे.  

नवीन जो भाग आहे तो ड-म ये जातो. अ/ब/क/ चे करयो य मु य सुरवातीला जे नि चत 

झालेले आहे ते अतीशय कमी आहे. यावेळेस महानगरपा लका अि त वात आ यापासून 

करयो य मु याचे दर येक वष  अशा प दतीन नि चत कर यात आलेले आहेत यामुळे 

अ/ब/क/ड  हे जे काह  नि चत केलेले आहे तो २००६ पुव चाच आहे. यावष  करयो य मु य 

नि चत होईल याच वषाचा दर अपलोड करणार. अ- वभागात समा व ट केलेल  जी गावे 

आहेत ती नगडी- ा धकरण, आकुड , चचवड, पंपर  वाघेरे, पंपर नगर, मनपाभवन हे जे 

वभागीय कायालय आहेत या याम ये समा व ट असलेला भाग आहे. यानंतर फुगेवाडी, 

दापोडी, भोसर  या वभागीय कायालयातील सव गट, नवीन गट जे तयार होतील ामीण भाग 

वगळून हे अ-म ये समा व ट आहेत. ब-म ये सांगवी, थेरगाव या वभागीय कायालयातील सव 

गट आ ण नवीन समा व ट असलेला ामीण भाग वगळून ब-म ये आहे.  क- म ये च-होल , 

मोशी, चखल , तळवडे, कवळे  या वभागीय कायालयातील सव समा व ट गट. या यानंतर 

क-म ये अजूनह  आहे सांगवीम ये गट . ९ र क सोसायट , थेरगांव म ये गट . ७ 

भुजबळ व ती, गट . ८ वाकडकर व ती, भूमकरव ती व गट . ९ म ये पुनावळे गावठाण,  

फुगेवाडी दापोडीम ये गट . ७ बोपखेल,  भोसर  गट .१५ साईपाक, आदशनगर, गट . १६ 

दघी गावठाण आ ण गट . १७ गजानन महाराज मंद र. अ/ब/क वभागातून आपण 

झोपडप या वगळले या आहेत आ ण ड- वभागाम ये  थेरगाव वभागीय कायालयातील गट 

.१० जीवननगर, गट . ११ नंबाळकरनगर, गट . १२ ताथवडे गावठाण ह  नवीन 
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समा व ट झालेल  गाव. आरसीसी बांधकामाचा अ- चा दर आहे २९.९४ पै. यावषाचा. हा दर 

नि चत केला जातो तो रेडीरेकनरचे दर या प दतीने वाढतात या प दतीने हा दर वाढतो 

आ ण तो चालू मळकतीला वाढणार आहे. २०१६ म ये यांच रिज ेशन होईल याचे 

करयो यमु य नि चत कर यासाठ  हा दर आहे. आता यांचे दर २९.९४ पै. आहेत.  ऐर या 

समजा एक हजार वे.फुट बांधकाम असेलतर याला २९.९४ पै.ने गुण वल जाईल त 

वे.फुट आ ण याचा जो दर येईल तो करयो य मु य नि चत होईल. एकदा या इमारतीच 

करयो य मु य नि चत झाल क  ते याच परमन ट करयो य मु य असेल.  सुरवातीपासून 

महापा लका अि त वात आ यापासून जे दर नि चत झाले या यानंतर थोडया थोडया 

माणात या याम ये वाढ क न ते दर नि चत केलेले आहेत. हे रेडीरेकनर या माणाशी 

रलेटेड आहेत. 
मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या याम ये 

समानतेने करता येत असेलतर तसे करा, आ ण अ/ब/क/ड राहू  दया.           
मा.भानुदास गायकवाड (सहा.आयु त ्   ) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

२००६ पासून याम ये बदल कर यात आलेले आहेत याचा दर नि चत करताना अ/ब/क/ड 

म ये या माणात केलेले आहे.  
मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. २००६ ला वगवार  

तु ह  केलेल  आहे अ/ब/क/ड ची अस तुमच हणणं आहे. नवीन गावात अजून सु वधा पुणपणे 

दले या नाह त यांना जर आ ह  ड म येच ठेवल आहे. आ ण अ/ब/क/ जे आहे यात अ-ला 

हाये ट आहे आ ण क- ला कमी आहे तर तु हांला याम ये अ/ब/क ची समानता करता येईल 

का.  क या माणे आहे या माण ेअ आ ण ब-ला खाल  आणून करता येईल का. 
मा.भानुदास गायकवाड (सहा.आयु त ्   ) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

या याम ये समानता करता येईल.  
मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा.महापौरांनी, 

मा.प ने यांनी, मा.आयु तांनी यांना सूचना देवून अशा कारचा ठराव यावा. कारण हे 

अ यायकारक आहे, लोकांना हे कळत नाह . आ ण आपण वत: मुखस मती याला देतोय. 

शासनाने अ यंत चाना  बु द ने अशा कारच क न नागर कां या खीशातून पैसे डायरे ट 

काढून घेतलेले आहेत. यामुळे पुढ यावेळेस मा.महापौर आपण आयु तांना सांगावे क  हे 

करयो यमु य अ/ब/क/ ला आ हांला हे सारखे पा हजे व यातून नवीन गावाना वगळ यात 

यावे. या यात कुठेह  रे डरेकनरचा संबंध नाह , या ठकाणी रे डरेकनर सांगीतल ते अ यंत 

चुक या प दतीन सांगीतल आहे. हे लि वडेशनम ये जे करण आहेत त े २५२ कोट चे 

दाखवलेले आहेत ते आप याला मळणार क  नाह  मळणार याची मा हती नाह  शा तीकराच 

काय होणार आहे हेह  आप याला मा हती नाह . तर  हे आकडे आहेत ते फसव ेआकडे आहेत. 
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ख-या अथाने करयो य वसुल  र कम ६०६ कोट  आहे क  जी आप याला वसुल करनं आहे. 

यामुळे पे डीग दसत ते असं दसत क  मा.गायकवाड साहेबांनी काह  काम केल नाह  कारण 

क  ह  र कम जी आहे ती डेड होऊ पाहत आहे. ६०६ कोट वरतीच आप याला चचा करता 

येईल कारण क  ती र कम आप याला वसुल करनं शंभर ट के गरजेच आहे आ ण या काह  

कोट केसेस आहेत याबाबत आप या वक लांनी काय केलेले आहे. कती परत मळालेले आहे.  

जकाती या सु दा जु या केसेस आहेत, त े सु दा उ प न आपलच आहे. कंप या या बाबतीत 

आपल सेटलमे ट झालय का, काय केल, कती आप याला पैसे मळालेले आहेत याचा सु दा 

खुलासा करावा. करसंकलन बाबत सव प ीय ने यांची, पदा धका-यांची बैठक घेऊन लवकरात 

लवकर सगळयांना समान कर होईल अशा संदभात आपण शासनाला सांगावे अशी मी 

आप याला वनंती करत.े                                
मा.बाबासाहेब धुमाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार. ख-या 

अथाने हा वषय संपुण नागर कां या जीवनाचा न आहे. ह  औदयोगीक नगर  आहे 

या ठकाणी संपुण कामगार र हवासी हणून राहत आहेत. अ/ब/क/ड ची रेडीरेकनर माणे कर 

आकारणी करतो, चुकचीच णाल  या ठकाणी आपण आकारतो. आपण ५ ट के वाढ करतो. 

महारा ात संपुण महापा लकेम ये मु ंबई महापा लका सव च महापा लका आहे यांनी अशी 

णाल  वापरल  का याचे उ तर पा हज.े पुणे महापा लका असेल, मु ंबई महानगरपा लका 

असेल यां याम ये अशा कारची कर आकारणी केल  गेल  का. अ- वभाग हा ा धकरणाचा 

आहे, ा धकरण हा उ च ू र हवाशी भाग आहे या ठकाण या जागेचा रेट बघीतलातर जवळ 

जवळ ५० लाख गु ंठयाचा जमीनीचा भाव आहे.  भोसर चा संपुण भाग हा ामीण भाग आहे, 

आकुड , नगडी ामीण भाग आहे या ठकाणी मोठ डे हलपमट झालेल नाह . या ठकाणी 

सगळे कामगार आहेत. एक-दोन खो याची म घेवून ते राहतात. परंतु अ- वभागात 

अस यामुळे टॅ स सु दा या माणातच यांना येतो व ते भरतात. आप याला महापा लके या 

ह ीतील ा धकरणाच,े एमआयडीसीमधील उ प न आहे या या शवाय आप याला चौथ उ प न 

नाह . आपण जुनी वसुल  करत नाह त. एकुण मळकती ४२६२४१ आपण दश वले या आहेत. 

या ठकाणी प ह यापासून येणारे अ धकार  प ह यासारखच काम करतात. नवीन काह तर  

णाल  असणे काळाजी गरज आहे. बांधकामाला ि हिजल स कॉड आपण ठेवलेला आहे. एक 

साधा न मी या ठकाणी वचार यानंतर मला अ भागातून आले क  ती फाईल परत आल  

का तर या ठकाणी ि हिजल सने ऑ जे शन घेतलेले आहे. तर  अशा कारे कोणाचातर  वचक 

पा हज.े या ठकाणी सु दा अशा कारची यावेळेला कर णाल  आकारल  जाते याम ये सु दा 

सावळा ग धळ होतो. गायकवाड साहेबांना मी सुरवातीला बोललो आहे क  येक ठकाणी अशी 

भावना झालेल  आहे, येकानी घर घेतलेल आहे. पाक गम ये म आहे याम ये सरास 

यांनी बझनेस चालू केलेला आहे. या ठकाणी कुठेह  आप या अ धका-यांची देखरेख नसत.े ह  



29 
 
काळाची गरज आहे. डॉ टरांसाठ  आपण सवलत दलेल  आहे. बंग यात हॉि पटल उघडले 

आहे. याची करआकारणी केलेल  नाह . परंतु बाक या सव ठकाणी असे चालू झालेले आहे. 

या ठकाणाहू न करोडो पये आप याला मळू शकतात. या साठ  आपण जागा घेतल  

यासाठ  आपण याचा युज करतो का. गायकवाड साहेबांना दोन पञ दलेले आहेत या 

परपजसाठ  जागा घेतल  या परपजसाठ  ती जागा वापरल  जात नाह . रे सडे शीअल जागा 

यापार  हणून बांधल  जाते आ ण टॅ स तोच आहे याची चौकशी करावी. रे सडे शीअल 

जागा आहे आ ण या ठकाणी दुकान आहेत, शॉपींगसटर नघालेले आहेत. मी पञ दलेले आहे 

याची चौकशी करावी. येक ठकाणी अशा कारचा गु हा झालेला आहे हे बघीतलेतर 

आप याला करोडो पये मळू शकतात. ५० ते ६० लाख पये आप याला म ह याला टॅ स 

मळू शकतो.  येक प रसराम ये, जेवढे से टर नंबर आहेत या से टरम ये येक ठकाणी 

असे चाललेले आहे या ठकाणी जाणीवुपवक दुल  केले जाते आ ण हणून या ठकाणी टॅ स 

वसुल होत नाह . एमआयडीसी ३१४९ औदयोगीक हणून नोद केलेल  आहे. आप याकडे कमीत 

कमी ७ ते ८ हजार छोटेमोठे उदयोग आहेत. एमआयडीसीने आता नवीन नयम काढलेला आहे, 

शॉपींगला परमीशन दल जात. असे सु दा घेतलेले आहेत पण टॅ स जु या प दतीनेच चालू 

आहे. या ठकाणी यापार  संकुलन झालेले आहे. आकुड गावाम ये, ा धकरण ऐर याम ये 

सु दा असे टॅ स लावले गेलेले आहेत. या ठकाणी ब डींगा उ या राह ले या आहेत. अ सार  

वजन काटया या पा ठमागे सात ते दहा मजल ब डींग झाले या आहेत. या ठकाणी टॅ स 

कुठला घेतला जातो. प हल  औदयोगीकची ब डींग पाडल  आ ण या यावर मोठमोठया 

ब डींग तयार झाले या आहेत. या ठकाणी जुनाच टॅ स भरला जातो. ब डरला काय जुना 

टॅ स भरला, बुक ंग घेतल, परमीशन मळाल, ब डींग बांधल . अशा कारे सगळीकडे 

बघीतलतर करोडो पये आप याला टॅ स मळू शकतो. यासाठ  ि हिजल स कॉड नेमावा. 

सोस ऑफ इ कम असणे गरजेच आहे हणून ह  णाल  आपण करावी अशी माझी वनंती 

आहे, ध यवाद.                              
मा.अजीत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी  

भाऊसाहेब भोईर यांनी जे न वचारले होत े या या अनुषंगाने आपआपल  मते सवानी 

मांडलेल  आहेत. सुलभाताईनी वषय मांडला होता अ/ब/क/ड चा. आताच गायकवाड साहेबांनी 

खुलाशाम ये सांगीतलेले आहे त ेन क च समाधानकारक नाह   कारण रेडीरेकनरशी रले ट ते         

केलं गेलेल नाह . आज भोसर म य े एखादया मळकतीची कमंत या याम ये सांगवी 

पंपळेगुरव कंवा पंपळे नलख, थेरगाव या प रसराम ये ॉपट चे हॅ यु जर पा हल तर  

या याम ये चंड तफावत आहे या यामुळे हे जे करयो यमु य काढले जाते या यातच मुळात 

चुक आहे. या याम ये ल  दे याची गरज आहे. ह  सगळी कर आकारणी केल  जाते ती 

चुक या प दतीने केल  जात.े या याम ये काह  लोकांवर अ याय होतो. येथून पुढ या 
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काळाम ये तो अ याय दुर कर यासाठ  आप याला एकञीतपण ेया सगळया गो ट चा वचार 

करावा लागेल आ ण सभागृ हाम ये ते मांडावे लागेल. दुसर  बाजू अशी आहे क  न यान े

पाक गवरती टॅ स लाव याची भु मका करसंकलन आ ण शासनाने घेतलेल  आहे. येथून मागे 

पाक गवर कधी टॅ स आकरला जात न हता, एखादया मळकतीम ये टेरेस असेलतर या 

टेरेसवर सु दा टॅ स आकारला जातो. नवीन ह  प दत या वभागाने सु  केलेल  आहे. ती 

कुठेतर  अ यायकारक आहे कारण आपण जो टॅ स आकारतो यावर कुठ या कारच छत आहे, 

मग ते आरसीसीच आहे का प याच आहे या यावरती तु ह  टॅ स आकारता. मग तेथे टेरेस 

असत कुठ याह कारचा छत नसतो मग तथं तु ह  नेमका कशा प दतीने टॅ स आकारणार 

आहात याचा सु दा खुलासा सभागृ हापु ढे झाला पा हजे. नागर क आम याकडे येतात क  

आ हांला न याने अशा प दतीचा टॅ स आकारलेला आहे. टॅ स आकारताना वेगळी कॅटेगर  

करावी लागेल. प कग ऑफ सीएल  कुठ याह  लॅटधारकांना नसते परंतु तुम या वभागाकडून 

असं सांगीतल जात क  येकाला जो काह  पाक गचा ऐर या उपल ध आहे तो या लॅटधारका 

वरती वभागून दला जाईल परंतु य ात याची मालक च नसते जे हा तो रसेल करायला 

जाईल, रसेल करायला जाताना कॉप रेशन या रेकॉडला या या मालक च दसत परंतु 

य ात याची मालक  नसते ती सोसायट ची मालक  असत.े मुळात तो लावलाच नाह  

पा हज.े जर लावायचा असेलतर सोसायट या नावाने तो वेगळा टॅ स घेतला पा हज.े नंतर 

सोसायट कडून र हाईज क न तु ह  तो टॅ स यां याकडून वसुल केला पा हजे. तु ह  जे हा 

टॅ स लावता याला ट पे ठरलेले आहेत. जे हा पुढ या ट याला तो माणसू जातो यावेळेला 

याला जा त टॅ स भरावा लागतो. आ ण या याम ये पाक ग आ ण टेरेस ऍड केल तर तो 

जा तीचा टॅ स याला भरावा लागतो. आमच ेसमाधान काय होते यावष  टॅ स वाढ वला नाह  

हणून नागर कांना आ ह  अ भमानाने सांगतो. आ ह  टॅ स वाढ वलेला नाह  परंतु य ात 

बील जातात याला यावेळेला टॅ स वाढवून आलेला असतो यामुळे या याम ये सुधारणा 

करावी. खरे हणजे सभागृ हाला व वासात न घेता मला मा हत नाह  तु ह   आयु तांना असे 

अ धकार दलेले आहेत परंतु हे कुठतर  सभागृ हाला कळलं पा हजे. जोपयत आ हांला कळत  

नाह  तोपयत आ ह  नागर कांना समजावुन सांगणार नाह त. आ हांलाह  कळतं क  आप या 

महापा लकेचे उ प न कमी झालेल आहे. आपल  जकात बंद झालेल  आहे, एलबीट  सु दा 

आता र  होतो. या यामुळे आप या महापा लकेच े उ प न कमी होत चाललेल आहे. 

भ व यकाळात महापा लकेची वकासाची कामे करायची असतीलतर टॅ स व पात ज ेउ प न 

तु ह  घेतल ते मळाले पा हज.े परंतु ते मळवत असताना नागर कांवर अ याय होऊ नये अशी 

भावना आमची आहे. नागर कांम ये टॅ स भरायला मुळीच कोणाचा वरोध नसतो परंतु या 

सगळया तुम या ोसीजरमुळे लोकांवर अ याय होतो. मा.महापौर साहेब आपण आदेश दयावेत 

या याकडे खुप गांभीयाने ल  दे याची गरज आहे. या या काह  गो ट  घडतात या 
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नागर कां या ह ता या नाह त. मा. महापौर साहेब, या याम ये आपण ल  घालाव आ ण 

लवकरात लवकर या यावर नणय घेतला जावा अशी माझी आप याला वनंती आहे.  

लवकरात लवकर सव प ा या मुखाना बोलवा या नगरसेवकांना या याम ये इ े ट आहे 

यांना बोलवा आ ण सवा या सम   करसंकलन वभाग, आयु त आ ण सव पदा धकार  

यां या समोर या गो ट चा खुलासा झाला पा हज.े हणजे या प दतीने येथून पुढ या 

काळाम ये नागर कांना बील जातील. तु ह  आता टॅ सची ि कम जाह र केल  आहे, शांत 

शतोळे यांनी या गो ट चा उ लेख केलेला आहे. शा तीकर नागर क भरत नाह त आ ह  सु दा 

यांना सांगतो शा तीकर भ  नका या यामुळे ह जी ि कम तु ह  राबवल  ती स सेसफुल 

होणार  न हतीच. या यामुळे अशा कार या ि कम घे यापे ा लोकांना फायदा होईल अशा 

ि कम आपण लोकांपु ढे आण या पा हजे आ ण या यातून महापा लकेला पैसे लवकर मळतील 

या ि टने य न करावा. वेगवेगळया ऐर याम ये करसंकलन वभागात लोक चांगले काम 

करतात. काह  ञुट  आहेत नाह  असं नाह  परंत ुभोसर , च-होल , मोशीम ये चांग या प दतीने 

करसंकलन वभाग काम करतय. चांग या प दतीने टॅ सम ये वाढ पण झालेल  आहे. परंतु 

आणखीन ल  दे याची गरज आहे. उदया या काळात उ प न वाढ व या या ि टने य न 

करायचे आहेत. काह  ठकाणी तु हांला चांगले लोक यावे लागतील. तु ह  खोलात जावे, या 

या ठकाणी अडचणी आहेत या दुर करा यात. महापा लके या उ प ना या ि टने हे 

मह वाचे ञोत आहे यात आपण ल  घालावे. ये या काळात सगळया चुका दु त क न 

आपण न यान े चांगले काम करावीत. पुढ या वषा या बजेटम ये जा तीत जा त नधी 

उपल ध हावा अशी अपे ा य त करतो आ ण थांबतो.  
मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. उ प नाचे ञोत 

संदभात भाऊसाहेबांनी न वचारला होता. पाणीपुरवठा नळ जोडणी हणज े अ धकृत 

नळजोडणी आ ण आपण जर एक वचार केलातर आप या डोळयासमोर एक येत क  

अन धकृत नळजोडणी. हणजे अन धकृत नळजोडणी, पाणी गळती, पाणी टंचाई याचा कसा 

संबधं आहे हे जर पाणीपुरवठा वभागाने ल  घातलेतर दोन गो ट  या यामधुन सा य होणार 

आहेत. आता काह  गो ट  नदशनास आणून द या क  पाणीपुरवठा वभागाम ये कती  सु म 

प दतीने बदल कर यची गरज आहे.  त ार  ये याची कारणे असे आहेत क  आमचा न याने 

भाग वकसीत होतो आहे. पंपर  चंचवड शहराम ये अन धकृत नळकने शनची सं या एवढ  

मोठ  आहे याची तपासणी आजपयत कधीह  झालेल  नाह . स मा.आयु त परदेशी साहेबां या 

काळात अशी तपासणी झालेल  होती.  या याम ये काह  आकडे पु ढे आले याचे पुढे काह  

झालेले नाह . पु हा एकदा अशी तपासणी केल तर बरे होईल. हे लोक काय करतात क  राञीचे 

असे लंबर असतात क  यांना कुठ याह  कारचा अनुभव नसतो अशाकडून ते कने शन 

घेतात आ ण ते कने शन घेत असताना ब-याच वेळेला यामधुन पा याची मोठया माणावर 
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गळती होत.े हणजे आपल पाणीपुरवठा वभाग आपल  लोकसं या आ ण मळणार पाणी याच 

गणीत करतील हणजे परहेड कती पाणी दयायला पा हजे. यांचे गणीत बरोबर बसत परंतु 

पा या या मा यमातून एवढ पाणी बेकायदे शरपणे फुकट देतो यामुळे पाणीटंचाई 

मोठया माणावर होत.े पाणी गळतीमुळे पाणी टंचाईची भीषण प रि थती नमाण होत.े 

या यामुळे उ प न आ ण सुरळीत पाणीपुरवठा या यासाठ  जर काह  करायच ठरलंतर 

आप याला गांभीयपणे वचार करावा लागेल. याची संपुण मोह म, आकडेवार , याचा शोध हा 

आपण घेतला पा हजे. आपण काडा णाल  आणल  या काडा णाल चा पु रेशा फायदा शहराला 

झाला नाह . काडामुळ काह  लोकांनी आपल कस भागवून यायच या याकड पा हल       

हणून या ठकाणी महापा लकेचा काडा णाल मुळे सुरळीत पाणीपुरवठा एकदम अपे ाभंग 

झाला. आमचा वकसीत १८ गावाचा भाग आहे या ठकाणी ब डींग परमीशन दले जात.े  

ठक आहे, महापा लकेला उ प न मळाले पा हज,े आपण एकच बाजू पाहतो. पण या या 

पाठ मागे अनेक बाजू असतात याचे दु प रणाम आप याला या ठकाणी भोगावे लागतात, 

नागर कांना भोगावे लागतात. यावेळी ब डींग परमीशनला करण दले जातात यावेळेला  

सगळया कार या एनओसी जोड या जातात. ेनेज असेल, पाणीपुरवठा असेल सगळया 

खोटया एनओसी द या जातात. या ठकाणी पाणी लाईन आहे यांना आपण पाणी देवू शकतो 

अशा कारची एनओसी यांना दल  जात.े परंतु या ठकाणी पा याची लाईन टाकलेल  नसत,े 

पाणी दे याची मता महापा लकेची नसत.े या यानंतर यावेळेस असा वरोध हायला 

लागला यावेळेस या वभागाने अशी एक श कल लढवल  आहे. यांनी काय ठरवल 

आप याला पाणी दयायला नाह , या ठकाणी लाईन टाकले या नाह त, यानी अशा प दतीचा 

वत:चाच तोडगा काढला याला कुठ या कारच े महापा लकेचे धोरण नाह ,  शासनाचा आदेश 

नाह , महापौरांचा आदेश नाह  मग यांनी अशी श कल लढवल  वकसन जो आहे तो 

बांधकाम परमीशनला टाकतो या याकडून टॅ पपेपरवर लहू न घेतले क  या ब डींगम ये, 

सोसायट म ये येणारे लोक यांना पाणीपुरवठा दे याची संपुणपणे जबाबदार  शेवटपयत 

वकसकाची राह ल. हणजे अगद  बेकायदे शर प दतीने ब डींग परमीशन घे यासाठ  हणजे 

जसं कायदयाला बगल दल  जाते यातून एक फार मोठा धोका नमाण झाला क  तो  

वकसन करणारा माणुस तो सव  लॅट वकून गेला याचा आ ण या संबंधीत लोकांचा काह   

संबंध राह ला नाह  पयायाने ते लोक नगरसेवकांकडे  येऊ लागले आ हांला पाणीपुरवठा  नाह , 

आ हांला पाणी मळत नाह . यावेळेस संबंधीत लोक त नधी अ धका-याकडे गेले यावेळेस 

यांनी असं सांगीतल क  आ ह  यां याकडून लहू न घेतलेल आहे क  आ ह  ब डींग 

परमीशन देतो परंतु काह  अ टवर देतो. अंडरटेक ंग घेतलेल आहे क  या सगळया लोकांना 

पाणीपुरवठा दे याची जबाबदार  ह  महापा लकेची नसुन या वकसकाची आहे. हणजे इतकं 

खोट, कायदयाची कशी थ ा केल  जाते हे आप याला या ठकाणी मला सुचवायच आहे.  
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यामुळे जे नागर क आहेत ते नगरसेवकांकडे येतात, नगरसेवक मागणी करतात त ेदाखवतात 

अंडरटेक ंग घेतलेले आहे. मग या लोकांना पाणी दयायच कोणी हा अ यंत मह वाचा न 

आहे. मग नगरसेवकांना या यासाठ  य न करावे लागतात. एकतर या ठकाणी बजेट नाह  

नवीन जर पाईपलाईन टाकायची असेलतर तुम याकड ेएवढ मोठ बजेट नाह . यामुळे याला 

आपण लगेच सहा म ह यात पाणी लाईन टाकून पाणी देव ूअशी प रि थती अजीबात नाह . 

हणजे एकतर आपले अ धकार  आपल उखळ भ न घेतात आ ण हात वर करतात. 

या ठकाणचा ब डर नघुन जातो आ ण सामोरे जावे लागते ते नगरसेवकांना आ ण या 

नागर कांची या लॅटधारकांची चंड फसवणूक ब डर आ ण आप या अ धका-यापासून होते 

आ ण यांना पाणी मळत नाह . हणज े एवढा पा याचा तुटवडा या गावाम ये आहे. जर 

आपण वेळीच या ठकाणी अशा उपाययोजना के या नाह त, काह  मु  े या ठकाणी उपि थत 

केले क  क लेशन पुण वाचा दाखला द या शवाय आपण पाणी कने शन देत नाह त. मुळात 

या लोकांना क लेशनमळेु  एनओसी सु दा मळत नाह त. यामुळे कुठ या कारचा कायदयाचे 

बंधन आप याकड राह लेल नाह . हणजे सगळी बोकाळलेल  अशी अव था आहे. खरेतर या 

अ ट घालून दले या आहेत याच तो पालन करतो का मला एवढंच सांगायच आहे क  हे 

करत असताना आपण स मपणे पाणीपुरवठयाची योजना कशी राब वल  जाईल हे बघावे. पाणी 

टंचाई हो याची कारण मी तु हांला सांगीतलेल  आहेत. लोक का आरडाओरड करतात याचा 

य  संबंध ब डींग परमीशनशी येतो हणून मी हा वषय घेतलेला आहे. मा या भावना 

आप यापयत पोहच या असतील, हा न गंभीर आहे. सव गटने यांना सांगतो अशा कारचे 

धोरण सभागृ हाम ये आणावे चांगले नणय आ ण चांगला पाणीपुरवठा होईल एवढ च 

या ठकाणी मी वनंती करतो.  
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार .  नो तराचा तास 

आहे शवाय आज कराचाह  वषय आहे, महापा लकेम ये असं असतं क  यावेळेला या 

मह याम ये वषय असेल या दवशी तो वषय असेल या दवशी तो वषयपञीकेवर येतो 

आयु त साहेब, ह  प दत कधीतर  बंद होणार आहे का. शेवट या लाईनम ये दोन ओळीत 

टप टाकलेल  आहे फे ूवार  २० या आत कराचे दर नि चत करणेबाबत. मग हा वषय 

माग या मह याम ये का आलेला नाह . सभागृ हातील येक नगरसद यांना समज यासाठ  हा 

वषय माग या मह यात का दला नाह . आज जनरल बॉडी आहे आ ण आजच दर नि चत 

क न दया हणतात, हे कशासाठ .  सवसामा यांचे तनीधी येथे नवडून आलेले आहेत या 

लोकांना हा वषय कळू नये असं शासनाला वाटतय का. आता २ नंबरचा वषय तोच आहे 

हणजे आता जे बोललेले आहे ते या दोन नंबर या वषयाला लागू आहे आ ण शेवट या 

पानावर शेवट या ओळीम ये लह लेले आहे. २० तारखे या आत जी.बी.म ये दर नि चत 

क न दया. मग दरवष  २० फे ूवार  ह  तार ख आहे क  नाह .  माग यावेळेस सु दा आ ह  
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हेच बोलले होते दरवेळेस तु ह  हे सांगून सु दा २० तारखे या जी.बी. ला वषय आणायचा.  हे 

असं कशासाठ  करायच.े  परवा या दवशी ईड यूएसचा मोचा आला होता अगोदर दोन तीन 

म हने यासाठ ची तयार  शासना या वतीन ेका होत नाह . हायला पाह जेनां का नगरसेवकांना 

कळायलाच नाह  पा हजे का. आ ण यांना या लोकांनी नवडून दल यांनातर अजीबात 

कळालच नाह  पाह ज.े फ त टॅ स बील हाताम ये गे यानंतर दरवष  जशी वाढ होते या 

प दतीने तुमची बील वाढून येतात लोक हणतात भाडया या घराम ये राहलतर  चालेल.    

पा या यासाठ  अभय योजना, घरटॅ ससाठ  अभय योजना हणजे लोकांनी तुम या अभय 

योजनाची वाट बघत बसायची का. या लोकांना तु ह  मळकतकरा या नोट सा पाठ वले या 

आहेत या लोकांनी पैसे भरले नाह त, यांना  तु ह  काय केल. ज मट झा यानंतर तु ह  

अभय योजना ड लेअर केल . पंपर  चंचवडचे नागर क हु शार आहेत. तु ह  ह  योजना  

ड लेअर केल  पुढ या वष  आ ह  सांगायचे का टॅ स भ  नका अभय योजना ड लेर होणार 

आहे असं आ ह  येक नागर कांना सांगायचे का. लाईट बील दोन मह ने भरले नाह तर लगेच 

दुस-या मह याम ये लोक लाईट कट कर यासाठ  येतात. २० वष या लोकांनी टॅ स भरलेला 

नाह  यांना आता नोट सा तु ह  काढले या आहेत. मी नागर कां या भावनेशी कंवा यां या 

प रि थतीशी सहमत आहे. शहरात या नागर कां या प रि थतीशी मी सहमत आहे.    

यातील काह  लोक असे असतील क  यांची खुपच प रि थती गंभीर असेल हणून यांनी 

टॅ स भरला नसेल परंतु तु ह  यां याकडे वीस वषानी गेलेला आहात. टॅ स भर याची मुदत 

संप यानंतर दोन मह यानी तु ह  गेलात का, नाह  गेलात आ ण मग नंतर टॅ स भरला नाह  

हणून वीस वषानी अभय योजना काढणार. सगळे लोकानी जर वीस वष टॅ स भरला नाह तर  

महापा लकेची प रि थती काय होईल ते बघा. माग या वष  सु दा पा यासाठ  अभय योजना 

काढल . लोकांना हे माह त झालेल आहे.  सरळ लोक टॅप मारतात, माह ती असत क  अभय 

योजन होणार आहे. ड लेरेशन झाले क  कने शनच े पैसे भरायचे. आज आपण येथे नणय 

घेतला क  आ हांला पाणी पुरणार नाह  हणून आ ह  ह ी बाहेर पाणी देवू शकत नाह त. 

परंतु असे क येक लोक आ हांला ह डीओ शुट ंग क न पाठवतात तु ह  आ हांला ह ी बाहेर 

पा याचे टॅप देणार नाह त परंतु हे या आ ह  टॅप मारलेले आहेत हणून लोक आ हांला 

ह डीओ शुट ंग पाठवतात. ह ी बाहेर पाणी द यानंतर अशी बील भरलेल  नाह त. पाणी 

बीलाची आकडेवार  दलेल  आहे. २५ कोट  वसूल झाले परंतु या ाय हेट एज सी लावले या 

आहेत यांचे बील ंग एक वषाचे कती झालेले आहे. हणजे मळालेले  पाणी बील कती आ ण 

वसुल झालेले पाणी बील कती आहे आ ण ाय हेट एज सीला दले या पाणी बीला या 

वसुलाचा ताळेबंद आ हांला पा हज.े आपला पाणीपुरवठयावर वसूल साठ  कती कोट  खच होतो. 

हणजे बील येतं का, का वसुल वरच तेवढा आपण खच करतो. मग नागर कांकडून बीलच 

यायचे नाह . मी आयु त साहेबांनाह  या दवशी बोलले साहेब, शहरासाठ चे पाणी बील माफ 
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करा कारण आपण खच करतो तेवढे सु दा पैसे आपण वसुल करत नाह त. हणून मी 

या दवशी ताव दला क  यंदा या वष  आ हांला असं वाटल क  नागर कांकडून पाणी बीलच 

घेवू नका. कारण तु ह  एज सीला पैसे देता मग तेच पैसे आम या नागर कांना मीळालेतर कुठे 

बघडले आहे. मग नागर कांना फुकट दलंतर काय होतं अशी प रि थती आहे.  सुलभाताईनी 

सांगीतले आज जर तो वषय असेल ओपन टेरेस छत कशाचे आहे, रकामी जागा कती आहे 

सवाना आपण टॅ स लावतो. कम शअल टॅ स लावतो. कम शअलची या या मला सांगावी. 

हणजे जो माणूस ामाणीक आहे याला टॅ स लावायचा. आ ण जो माणुस अ ामाणीक आहे 

याने राजरोष पंपर  चंचवड लुटायच. कम शअल कशाला हणतो आपण. ब डींगम ये दुकान 

टाकल याला आपण कम शअल हणतो आ ण या दुकाना या समोर बाहेर छानपैक  दुकान 

थाटलय तो कम शअल नाह . याला टॅ स नाह , याला पाक गचा टॅ स भरायचा नाह . मग 

तु ह  कशासाठ   रतसर माणसाकडून कम शअलचे सु दा पैसे घेणार. याचा तु ह  नणय 

घेवू शकत नाह तर हा पण नणय घवेू नका येथून पु ढे पंपर  चंचवड शहराला सगळ फुकट 

दया. तुमची नणय मता गेल  क येक वष झाले ह च आहे हे मी पाह लेल आहे. सभागृ हाने 

सांगीतले हातगाडीवा यांना लायस स दया. रोज माझे दवसातून चार फोन जातात. कुठलाह  

वॉड असू देत आ ह  हणतो आम या वॉडाम ये टप-या नसा याततर रोज नवीन टप-या 

आम या वॉडात येवुन पडतात, आ ह  दु मनी यायची आ ण तु ह  लोकांनी खुच वर बसायचे. 

यांना काह ह  नाह , यांना टॅ स नाह  यांना पाणीबील नाह , यांना लाईट मळत,े यांना 

लाईट बील नाह . ामाणीक माणसालाच का. गायकवाड साहेब तुमची आकडेवार  बघीतल  

आहे, तुमची आकडेवार  वाढत वाढत कशी गेल  ती सांगते. रकामा लॉट, प याचे शेड, 

एचडीएफसी कॉलनीम ये एक पयाचे सु दा आपण यांना काह ह  देत नाह त. र ता देत 

नाह त, लाईट देत नाह त, पाणी देत नाह त, ेनेज देत नाह त काह ह  देत नाह त परंतु या 

भागाम ये एखादया माणसाने गाडीसाठ , या या फोर ह लरसाठ  जर एखाद  शेड मागीतले 

असेलतर  यांचा टॅ स वाढवून जातो ते कसे तु हांला दसले. या लोकांनी तुमची एकह  

सु वधा घेतल  नाह . ते लोक तुमचा वृ कर भरतात, आरो यकर भरतात यांना सु वधा देतोत 

का. या लोकांना तु ह  टॅ स  करायला पाह ज.े आयु त साहेबांना सु दा मी सांगीतलेल 

आहे क  २०० ते ५०० लॅट या या सोसायटया आहेत ती लोक आपल  एकह  सु वधा घेत 

नसतीलतर पंपर  चंचवड शहराला कचरा सु दा देणार असतीलतर यांचा कचरा यां या 

सोसायट तच याच वलगीकरण करणार असतीलतर या लोकांना टॅ सम ये सवलत दयावी. 

जे लोक ामाणीक आहेतना ते हणतात कुठे पंपर  चंचचवड या नाद  लागायचं कारण काह  

अ धकार  असे आहेत, नाव घेवून सांगते तांबे सारखे अ धकार  पाणीपुरवठयाला आहेत, या 

अ धका-या वषयी काय हणायचे. एक काम करायला सांगीतलेतर चौथच लहू न काह तर  

पाठवतात. ते सोप असतं, ब डसने पैसे भरलेले नाह त, नागर क पैसे भरायला तयार आहेततर 
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ते पैसे घे याची जबाबदार  नाह . पण मोठा ब डस आहे हणून या ब डस कडे बघू शकत 

नाह त. पण जे नागर क हणतात आ हांला रे सडे शीअल पाणी बील दया आ ह  पैसे भरतो 

यांना रे सडे शीअल पाणी बील तु ह  देत नाह त. गावडे साहेब आजचा तुमचा दवस 

आयु तांचा आहे तु ह  ऐकल पाह ज.े रोज मी गावडे साहेब तु हांला फोन करत.े साहेब, 

लोकांचे जीव जातील, शहराचा कचरा झालाय, टप-या वाढत चाल यात. आ ह  व छता 

अ भयान यायच तु ह  होतात मा या वॉडातील व छता अ भयानाला. व छता 

अ भयानासाठ  चांगले लोक घरातून बाहेर पडलेले होत.े टपर वा यानी कचरा करायचा, 

भेळवा यानी कचरा करायचा, नाराळा या शहळयावा यांनी तथच नारळ टाकायच, 

वडापाववा यांनी तथच कचरा करायचा, चहा यायचा आ ण लॅ ट कचे लास तथंच टाकायचे 

आ ण आ ह  व छता अ भयान यायच आ ह  ते उचलायच,े कशासाठ . आ ह  तु हांला 

सांगतो हे तु ह  काढा. यांनी यांनी हॉटेलम ये चांगला बझनेस करावा. यांनी यांनी 

हॉटेलम ये याव चांगल  पाणीपुर  करावी पु याम ये कतीतर  भेळ पाणीपुर ची चांगल  टॉ स 

दुकानाम ये आहेत. लोकांना चांगल खाऊ दयात क .  तु ह  लोक ो साहन देता. हॉकस झोन 

होणार आहे तु ह  अजीबात हालू नका. गायकवाड साहेब तु हांला या  वषय मांक २ वषयी 

खुलासा करावा लागेल, आज आ ह  तु हांला हा वषय दयायचा का. पाह जेतर उदया आ ह  

मट ंग घेतो. यात तार ख लह ल  आहे तु हांला आजच पाह जे असेलतर राञी १२ वाजेपयत 

जीबी चालवायची आमची तयार  आहे. नागर कांसाठ  वा ेलते आ ह  क . पण येथून पुढे असे 

आलेतर कदा प आ ह  खपवून घेणार नाह त. माग या मह यात हा वषय मांक २ का 

आणला नाह .  पाणीपुरवठयाचा खुलासा करावा.  कती कोट  वसुल झाले हे सांगावे. आमचे 

समाधान झाले नाह तर राञी १२ पयत बस याची आमची तयार  आहे, दोन नंबरचा वषय 

तोच आहे. नगरसेवकांची, नागर कांची अजीबात दशाभूल क  नका. पंपर  चंचवडला लोकांनी 

पसंती दलेल  आहे. पंपर  चंचवड चांगल आहे, पंपर  चंचवडम ये पाणी चांगल मळतं, 

पंपर  चंचवडम ये र ते आहेत हणून लोक ये याची सं या वाढलेल  आहे परंत ु या दवशी 

हे लोकांना कळेल या दवशी आ हांला सु दा प चाताप करावा लागेल. याचा खुलासा करावा 

तरच दोन नंबरचा वषय वाचणार नसता आ ह  नषेध करणार.  
मा.भानुदास गायकवाड (सहा.आयु त) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  

हा वषय खरेतर अगोदरच आणणे आव यक होत ेअसं आपण या ठकाणी नमुद केलं आहे ते 

बरोबर आहे परंतु काह  कारणामुळे हा वषय उ शरा आलेला  आहे. यापु ढे याबाबतीत पुणपणे 

द ता घेणेत येईल. ऍ टम ये तरतूद २० फे ूवार  अगोदर नमुद होणे आव यक आहे.  

वशी ठ असे कुठलह  कारण नाह  क  हा वषय २० फे ूवार लाच यावा असं कोणतह  कारण 

नाह . 
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मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. साहेब, तुम याकड 

बघीत यानंतर तु ह  इतके वडीलधारे वाटतात क  मला तु हांला बोलायला सु दा चांगल 

वाटणार नाह . तुमचे कामह  चांगले आहे तु हांला बोलणे आम या ट ने यो य ठरणार नाह .  

परंतु असे के यानंतर आ ह  काम कसे करायच,े आ ह  जनतेसमोर कसे जायच,े या यावर 

उपाय सांगावा. तु ह  हणालात काह  कारणा तव, हा वषय माग या माह यात यायला 

पा हजे होता चचला वेळ मळाला पा हज.े आज काह  घडले असते आ ण जीबी तहकूब केल  

असतीतर तुमचा वषय चचा न करता करायचा का. जे झाल असत ते झाल असत आ ण परत 

आम या माथी श का मारला असता. दोन नंबरचा वषय बाजूला ठेवून जीबी चालू ठेव याचा 

महापौरांना अ धकार आहे. बाक चा सव खुलासा करावा, काय केले याचे पो टमाटम या 

वषयाचे करावे.  दोन नंबरचा वषय महापौर बाजुला ता पुरता सभेपुरता ठेवू शकतात हा 

वषय आपण शेवट घेवू शकतो व पा याचा वषय आपण घेवू शकतो.  
मा.लडकत  (कायकार  अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

आता जे न वचारले याला अनुस न उ तर देतो. आऊट सोस गचे काम ऑ टोबर-२०१२ 

म ये झाले आ ण आमची जी वसुल  झाल  ती २०१३-१४ ची ३५ कोट  १९ लाख, २०१४-१५ ची 

३२ कोट  १० लाख आ ण  २०१५-१६ ची २३ कोट  ३२ लाख अशी आतापयत ९० कोट  ६१ 

लाख वसुल  झाल  आहे. आता शेवटची जी सायकल आहे हणजे यावषाची आपल  जी डमांड 

आहे ती ६५ कोट  पैक  २३.३६ कोट  आपल  वसुल  झालेल  आहे आ ण यापु ढे १० कोट  वसुल  

होईल असं धरलतर  आतापयत या तीन वषात १००.६१ कोट  आपल  वसुल  होईल.  
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, महापा लकेचे कमचार  वापरले जात नाह त का. फ त 

कॉ ॅ टरच काम करतो का, आप या पाणीपुरवठयाचे लोक बील ंम ये आहेत का नाह त,  

यां या पगारासगट सांगावे. पाणीपुरवठयात कती लोक आहेत यांचे पेमट व कॉ ॅ टरवर 

खच सांगावा.      
मा.लडकत  (कायकार  अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  

तीन वषाचा झालेला खच ३.२४ कोट  आहे. आताची शेवटची जी सायकल आहे याचा खच 

वचारात घेतलातर ४.९२ कोट  खच होईल. महापा लका कमचा-याचा खच  आता मा याकडे 

नाह .  
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण जेवढे पैसे 

वसुल करतो या यापे ा जा त पैसे आपण बाक यावर खच करतो. ५ कोट  ठेकेदारावर खच 

केला तीन वषात. आपण टॅ सला वसुल  करतोत का, नाह  त ेनागर क भरतात, मग तुमचे 

पाणीबील नागर क येऊन भरणार नाह त का.  
मा.लडकत  (कायकार  अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  

सुरवातीला २७ पये एका बीलाला रेट होता. याम ये फोटो रडींग घेणं, बील तयार करनं 
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आ ण बील वाटप करनं. या यानंतर ५ ट के दरवषाची वाढ धरल तर हा शेवटचा ३१.२५ रेट 

आहे. एका वेळेस या बील ंगचा हा रेट आहे. रे सडे शीअल चारवेळेला बील ंग घेतो.  
मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  एका बल ंगला 

कती खच. वषातून चार वेळा बील देतो याला गुण वले करावे आ ण आकडेवार  सांगा.   

आकडेवार  काढल तर आ हांला फुकट पाणी देणे परवडेल. लोक हणतीलतर  पपंर  चंचवड 

फुकट पाणी, चांगल पाणी आ ण व छ पाणी देतय. कमश अलचा अथ आयु त साहेबांनी 

सांगावा. दुकाना या बाहेर दुकान लावलेले कम शअल आहेत क  नाह त. उदयापासून पंपर  

चंचवड महापा लके या दारात सगळया टप-या आणून ठेवणार. कमश अलचा अथ काय आहे. 

ब डींगम ये असेल तेच कम शअल आहे का. आप या शहराचा सव सांगावा. अ यत:  

येका या वॉडात घरट  कायकता असेल याला फुकट यावसाय दलाना तर तो आम याशी 

ामाणीक राह ल. यांनातर  वाटेल आ ह  या यासाठ  काह तर  केलय. कमश अलचा अथ 

आयु त साहेबांनी सांगावा. 
मा.गावडे (सह आयु त) -  मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. कम शअल हणजे जे 

दुकानाम ये व  करतात याचा अथ कम शअल. परंतु फुटपाथवर ज ेआहे त ेअ त मण आहे 

याला टॅ स नाह . कारण हॉकस झोनम ये आपल धोरण नि चत झालेले आहे या याम ये 

आपण यां याकडून र कम घेणार आहोत. स या बायोमे कची ोसेस सु  आहे. बायोमे क 

यांच आपण आता करत आहोत या यानंतर यां याकडून आपण र कम घेणार आहोत.     
मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज रोज नवीन 

चार टप-या चौकाचौकाम ये येतात यांची हे बायोमे क करणार, आ ण यांना अ धकृत 

ठरवणार आ ण यांना या जागेवर देणार. म ये असं सुटल होत क  पंपर  चंचवडम ये जा 

कुठह  झोपडी टाका यांना घर मळणार कोणीह  हात लावत नाह . आता अशी प रि थती 

झालेल  आहे हॉकस झोन होणार आहे तथ तु हांला घर मळणार आहे, या ठकाणी टपर  

टाका व आ हांला पाच हजार पये दया तुमची टपर  अन धकृतची अ धकृत होणार. उ हास 

शे ीनी माग यावेळेस नाव घेतले होत.े               
मा.गावडे (सह आयु त) -  मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. उ हास शे ी यांनी जे नाव 

घेतले होते यांचा पाच हजार दंड वसुल केलेला आहे. कुठ याह  प रि थतीम ये एक हजार 

पये घेतलेले नाह त.  सवलत सु दा दलेल  नाह . 
मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तु ह  सांगतात 

कम शअल नाह  अन धकृत आहे हणजेच तु ह   अन धकृतचे अ धकृत करणार.      
मा.गावडे (सह आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हॉकस 

झोनचा ाथमीक स ह २००८ म ये झालेला आहे याची याद  वेबसाईटवर स द केलेल  आहे 



39 
 
या या य तर त कोणालाह  ओळखपञ देत नाह त कंवा कोणाचहे  बायोमे क क न घेत 

नाह त. रोज टप-या पडत अस यातर   या काढ याचे ोसेस सु दा केले जात.े   
मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. अ त मणचे 

लोक गे यानंतर सांगतात या नगरसेवकानी फोन केला होता.            
मा.गावडे (सह आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. जे काह  

सव ण झालेले आहे या याम ये नवीन भर आपण टाकत नाह त. सव केलेला आहे याचे 

बायोमे क नयमीतपणे सु  आहे.             
मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. थेरगावम ये 

प रि थती बघा कती गाडया लागतात. आपण र ता ं द करण लोकांची घर पाडून केलेल  

आहेत. तथे कती गाडया लागतात बघावे. तेथे अजीबात चांगल  प रि थती नाह .  आपण 

व छता अ भयानाम ये महारा ाम ये नाह तर देशाम ये नंबर एकला आलो असतो, याचे 

आपण नयम पाळले असतेतर. आपण य न केरायला पाह जते. माट सट म ये नाह तर 

व छताम ये आपला नंबर आला पण हा सगळा कार थांब वलातर देशाम ये नंबर एकला 

येऊ.  
मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. २००८ ला पथार ची 

याद  केलेल  आहे का केबीनची याद  केलेल  आहे आ ण याची या या काय आहे.  केबीन 

देणार का.  पथार ची याद  आता केलेल  आहे.  २००८ ची याद  नाह , २००८ ची याद  कोणती 

आ ण आता २०१२ ची याद  कोणती. 
मा.गावडे (सह आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. २००८ साल  

ाथमीक स ह झाला होता तो र  क न २०१२ ला न याने सव ण कर यात आले. यात 

पथार वाल,े हॉकसवाले यांचा स ह पुण झालेला आहे तीच याद  फायनल करतो. २०१२ ला 

अंतीम कागदपञ घेवून केलेले आहे.  
मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हणज ेजे िजथे  

आहेत तथेच याना कायम करणार का. 
मा.गावडे (सह आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यां या 

पुनवसनासाठ  जागा नि चत केलेल  आहे पयायी जागा देवून यांच पुनवसन आपण करणार 

आहोत. 
मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आ ह  जागा सु दा 

सांगीतलेल  नाह . कारण आ दच तु ह  चचा केलेल  होती. या महापा लकेवर व मा.आयु तांवर 

सु दा खर हणज े यांनी अ त मण के याचा गु हा लादला पाह ज.े स.नं. १९५ मध या 

मुलां या खेळाचे मैदानावर २००७ ला जे अ त मण केलेले आहे या यावर तु ह  शासन 

करता ते यो य करता. या अ त मणाच ेकाय करायचे आहे. आपले अ त मण, तो हणजे 
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आपला बाळया, लोकांच कारट. आ ह  केल ते चुक च.ं जनता करते ते चुक च. वत:ची जागा, 

वत: या वटा, वत:ची वाळू, वत:च ेपैस,े क ट वत:चे हे सगळ क न ते अन धकृत आ ण  

शासन या ठेकेदाराना पैसे देवून जे करत ते अ त मण नाह  ते कायदयात बसवून करता 

तु ह . तुम यामुळे शहराम ये अ त मण वाढते आहे. मीटर नर कांचा वषय व मीटर 

नर णाचा वषय या दो ह  वषयावर मी या आ द ब-याचवेळा चचा केलेल  आहे.  

स मा.सभागृ हाचे यावेळेला याकड ल  गेलेले नाह . आता माञ लडकत साहेब तुम या 

वषयाब ल बराचवेळ चचा केलेल  आहे. मा.प ने यांनी जे सांगीतल ेते अ यंत मह वाच आहे. 

तु ह  हशोब क न सांगालच परंत ु मटर नर णासाठ  जी कॅनबेर  कंपनी नेमलेल  आहे. 

अशा कती कंप या तु ह  नेमले या आहेत. कती वष झाले, वषाकाठ  कती आपण यांना 

देतो हे सांगावे. आपले मीटर नर क काय करतात यांचा पगार आपण देतो. आप याकडे  

असे बरेचसे फर ती आपले आहेत जे आ थापनेवर काम करतात. मी याद  देणार आहे यात 

श क असेच आहेत एकतास इकडे तर एक तास तीकडे बाक चे घर  व काह  ठकाणचे 

श क पतसं थेत काम करतात, ते कधी मा हत पडत, यांनी काह तर  घोटाळा के यावर.  

काह  नर क असेच फरतात. २०० ते २५० लोक पीसीएमट  मधुन घेतलेले होते ते कुठे 

आहेत हे बघावे. गावडे साहेब तु ह  शासन सांभाळलेले आहे. तुम या काळात ते लोक इकडे 

आलेले आहेत ते कुठे आहेत, काय काम करतात. शासनावर पकड कती सैल आहे  याचे हे 

उदाहरण आहे. पाणीपुरवठयाचा हशोब सांगावा नंतर नणय घेव.ू करा या बाबतीत आपण 

कर णाल चा मह वाचा वषय आहे यावर बोलले पाह ज.े  पा या या वषयी लडकत साहेबांनी 

सांगीतले या यावर चचा करणार परंतु कर णाल या बाबतीत सांगायचे आहे क  मा.गायकवाड 

साहेब आ यापासून  याला श त लागलेल  आहे, दरवष  असा चढता आलेख मळकतकराचा   

आहे परंतु याच मळकतकराम ये अ याय कोणावरह  होऊ नये. मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी हे 

न वचारलेले आहे व चचा दुस-या वषयावर चाललेल  आहे. दोन नंबर या वषयावर 

बोलणार आहेत परंतु करयो य मु य जे आहे, दुस-या वषयाला सुचना देवून लोकां यावरचा  

जो अ धभार आहे तो कसा कमी करता येईल ते पाहू. काडा ह  स ट म जी आहे ती एका 

ि लकवर तु हांला येथे बसून सव मळतं आ ण कोटयावधी पये जाऊन सु दा एवढा वेळ 

हशोब करायला लागतो हणजे आजब कारभार आहे.  
मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हॉकस झोन ब ल 

मला बोलायचे आहे. 
मा.महापौर -  हॉकसचा वषय नाह , तु हांला बोलायला परवानगी दलेल  नाह , यांनी म येच 

वषय काढलेला आहे. 
मा.लडकत  (कायकार  अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

आता मा या कडे बल ंगचे डटे स नाह त परंतु आता मी रफ कॅल यूलेशन सांगतो. १ लाख 
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२८ हजार ७२५ सं या आहे. याचे वषातून चार वेळेला बील ंग केले. २७ पये सुरवातीचा रेट 

घेतलातर याची कमंत ४ कोट  १७ लाख ६ हजार ९०० व कम शअल कने शन ३९४२ आहेत 

याची दर मह याची सायकल होते हणजे ३९४२X१२X३X२७ याच े३८ लाख ३१ हजार ६२४ 

असे टोटल ४ कोट  ५५ लाख ३८ हजार ५२४ होत.े हे मी ढोबळ सांगीतलेले आहे. आता 

मा याकड बल ंग नाह  आ ण हा २७ पये रेट ध न आपण काढलेले आहे. यावषाचे 

आतापयतचे बल ंग  ३ कोट  २४ लाख झालेले आहे.  
मा.महापौर-  येकानी हात वर क न परवानगी घेवून बोलावे. 
मा.सुरेश हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. लडकत साहेबांनी 

आकडेवार  दलेल  आहे. ४ कोट  १७ लाख वषाचे काढलेतर  १ कोट  ६२ लाख येत.े आता 

तु ह  १६ कोट चे कॅनबेर ला काम दलेले आहे. ३१ पये रेट असेलतर १ कोट  ६२ लाख 

हणजे पाच वषाचे कती होतात. ८ कोट  होतात आ ण १६ कोट  पेड करतात. या या 

य तर त काय खच आहे.  बल ंगचा रेट ३१.२५ दलेला  आहे  तो यांचा नफा, खच ध नच 

दलेले आहे का शासनाने ठरवलेले आहे. यांनी काह  कोटेशन टडरम ये दलेले आहेत का.  

रेट दलेले आहेत का आपण ठर वलेले आहे. 
मा.लडकत  (कायकार  अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. २७ 

पये जो रेट आहे या याक रता आपण टडर काढलेल होते आ ण टडरमधला तो रेट होता. ई-

टडर ंग ह  यांची शेवटची सायकल ंग आहे. दरवष  ५ ट के वाढ दलेल  आहे. या याम ये जे 

काम ऍड केलेले आहे याम ये आपण ीडी इमेज पुण सट ची करतो आ ण या याम ये 

येक जे मीटर आहे याच जीओ कोडींग करतोय हणज े एखादया मीटरचे लोकेशन ते 

आप या स ट मम ये ज ेक  पाच मीटर या रजम ये, या मीटरच आप याकडे रेकॉड येणार.   

या याम ये बल ंगसाठ  काह  सॉ टवेअर ऍड केलेले आहे. या कामाम ये आपण पॉट बल ंग 

करतो यासाठ  यांना काह  इ मट येकांना दयावे लागतील. पॉट बल ंग दल जाईल 

आ ण ऑनलाईन पेमट काड वाईप क न या ठकाणी केल जाईल असे करणार आहोत. 

यामुळे येक इ मटचा खच याम ये ऍड केला आहे.     
मा.सुरेश हेञ-े  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हे इ मट काय 

कारचे याची मंजूर  घेतल  आहे का. 
मा.लडकत (कायकार  अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

या याम ये फायदा असा आहे क  पॉट बल ंग के यानंतर नागर कांना चेक पेमट करायच  

असेलतर चेक घेत या जाईल आ ण काड वाईप क न ते पैसे घेतले जातील. कॅश घेत नाह त 

यामुळे थोडी र क वाढेल यामुळे आपण काड वाईपच मशीन ठेवलेल आहे. 
मा.सुरेश हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मळकती माणे बील 

ऍड करावे तुमचे बल ंग वाढेल. येक घराम ये चार य ती या माणे जर २०० ल .पर परसन 
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पकडून एका घरात ४ य ती अशी सं या आल  क  तु हांला बल मळेल.  २५ हजारचे  २.५० 

पै. रेटने याचे रडींग कती होणार. २५ युनीट होणार आहे. ७५ पये बील या घराला येईल.  

७५ X १२  हणजे १ हजार पयत बील येईल. आ ण या ठकाणी कम शअल आहे 

या ठकाणी मीटर ज र वापरा. या ठकाणी पाणी जा त वापरत असतात, कामगारांची सं या 

जा त असत.े घराम ये बदल होणार नाह  अशा प दतीने हे करावे, हा बदल झाला पा हज.े  

तु ह  कॅल यूलेट क न सांगीतले हे बंद केलेतर नागर कांचा काय फायदा होईल, पाणीप ी 

कशी वसुल होईल. वॉडातील बील रपेअर कोणी करत नाह , वष झाले आहे.  येक य तीला 

पाणी दे याचा आपला नयम आहे यामुळे समान बल ंग होईल. मळकतीचा सव झाला क  हे 

येतेच. कॅल यूलेशन करा सगळ यव थीत होईल, हे इ मट, ते इ मट काह  देवू नका 

सगळ बाजूला ठेवा. मीटर चोर ला जातो, हवेन मीटर पळतो या त ार  बंद होणार. यामुळे 

तु ह  मळकती माणे बील दयावे.  येक य तीस २०० ल .पाणी या माणे पा याचे बल ंग 

आले पाह जे या माण े हशोब क न या माणे करावे आ ण बील दयावे.                            

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा पाणीपुरवठया या 

बाबतचा वषय आहे तो अतीशय गांभीयाचा आहे. जे हापासून मीटर प दत लागू झाल  

ते हापासून या सभागृ हातील बरेचसे सभासद याला सा ीदार आहेत, याला मा यता देणारे 

आहेत यापैक  मी पण एक आहे. आठ ते दहा वषापुव  जे हा जेएनएनयुआरएमची ि कम 

आल  ते हा मीटर प दत आप या शहरात लागू कर यात आल  यानंतर या प दतीचे 

कामकाज चालू झा यानंतर याम ये काय ञटु  आहेत या मीटरचे टडर ंग पासून काय चांगल 

आहे काय चांगल नाह  आ ण नागर कांना कसा फायदा होईल याबाबतीत ब-याचवेळेस चचा या 

सभागृ हात झालेल  आहे. मला आठवण क न दयायची आहे क  यावेळेला जे हा २.५० . ती 

हजार  दरास या ठकाणी मंजूर  दल  या यानंतर यापवु ह  काह  वेगळे दर होते. यु नट सु दा 

वेगळे होते पण या यानंतर आपण ५० हजार ल . पयत ५० यु नटला नवासी दर वेगळा, 

कम शअलला दर वेगळा अशा कारची मा यता दल  पण १०० लॅटची जर एखाद  सोसायट  

असेलतर ५० यु नट लगेच जागेवर होतात. तु ह  या ५० यु नटच कॅल यूलेट पर घर करतात, 

का पर मळकत करतात, का पर ब डींग करतात, का पर कने शन करतात, कसे करतात. 

पण तुमचे हे ५० यु नट एकाच दवसात पडतात. लगेच तुमचा दर हा ५ पये, ७.५० पयाकडे 

लागू होतो आ ण िजथ १०० लॅटची सोसायट  असेलतर केवळ एक दवसापयतच तु हांला या 

२.५० . पयतचा दर लागू होतो. कंवा जा तीत जा त दोन दवस उरलेला सगळा दर तु हांला 

५ पये कंवा ७.५० . हा लागू होतो. यावेळेला ब-याचशा नागर कांनी यांनी या 

पाणीपुरवठया या बाबतीत यां या अतीशय ती  व पात भावना य त के या आ ण हा दर 

जा त होतोय. यावेळेला आ हांलाह  मा य आहे क  मीटर प दत लागू के यापासून  लोकांनी 

पाणी घे याचे माण कमी केल.े हणजे यांना जेवढ लागत तेवढच घेणार पण सामुह क र या 
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यांच बल ंग आहे, सोसायटया आहेत, गृहरचना सं था असतील या लोकांना माञ या 

काराचा ञास होतो. तु ह  आकडेवार  मोठ  दलेल  आहे. वसुल  झालेल  आकडेवार  वेगळी 

आ ण तु हांला य  मळाले या र कमा वेगळया आहेत. यांची वसूल  हायची यांची  

सं या एकूण मागणी जी आहे ती ६४.५६ कोट  यापैक  ४०.४९ कोट  वसुल  बाक  आहे.  याचे 

कारण असे आहे क  शासक य कारभारातील ञुट . नगरसेवकांचे हणणे एवढेच असतं क  

मा या माणसाने सांगीतले ते लवकर कने शन क न दे कमान कागदपञ घेवून, आ ह  दहा 

वेळा सांगतो टॅ स पावती जोडल  क  कने शन देवून टाका. तु हांला त ापञ पाह ज,े अमुक 

पाह जे तमुक पाह ज,े एनओसी पाह जे कशाला लागत ेते, तो करपाञ माणूस आहेतर तो पाणी 

घे यास शंभर ट के पाञ आहे याला कशासाठ  अपाञ ठर वता. याला आपण इतर सु वधा 

देतो, टॅ स घेतो, आरो य कर घेतो, मल वाह कर घेतो, अि नशामक कर घेतो हे सगळे टॅ स 

घेतो मग याला पाणी का दयायच नाह . अन धकृत घर असेलतर आ ण याची न द 

आप याकडे असेलतर याचे पाणी तु ह  थांबवल नाह  पाह ज.े पाणी थांबवायचे असेलतर 

याची न द पण क  नका. हे करत असताना या सं थेची नेमणुक आपण थडपाट  हणून 

केल  या सं थांना या दराने पैसे दले यानंतर आपल  वसुल  कतपत वाढलेल  आहे. वसुल  

पण वाढायला पाह ज.े आपण जे हा कॅनबेर ची नेमणुक नवीदा ये दारे केल  या यानंतर 

आपल  कती वाढ झालेल  आहे. वाढ हणज ेजेवढया माणात अपे ीत होती तेवढ  झालेल  

नाह . आज आप या पाणीपुरवठयाची तुमचाच हा आकडा आहे ४०.४९ कोट  इतक  र कम 

वसुल होणे बाक  आहे. ४० कोट  बाक  असेलतर आपला मुळातच आकडा ६४ कोट चा आहे. 

बाक  कती राह ल  ७० ट के बाक  राह ल , ७० ट के जर वसुल  बाक  असेलतर मग हे चार 

कोट  कशासाठ  देता. यातील तीन कोट चे बल ंग झालेले आहे तीवष . एवढे बल ंग 

असेलतर एका वषाला पावणेदोन कोट  पये देतो या ठेकेदाराला. तु ह  पा या या मीटरम ये 

जस ेट प ेकेले तसे पा या या बीलाम ये सु दा ट पे केले पाह जेत. समजा सांगवीम ये आला, 

सांगवीम ये एवढ एवढ बल ंग आहे एवढ बल ंग पह या वष  एक पया मळेल, या 

वषा या दुस-या बलाला आकडेच मळतील, तीस-या बीलाला १० पै. मळतील असे करावे. 

कशासाठ  येक बलाला सेम पैसे. पह या बीलाला ठ क आहे कारण याला घर शोधाव 

लागल, ते रेकॉड कराव लागल. या यानंतर याचा सेटअप तयार झालेला असतो हणजे  

याचा कॅपे स पुणपणे कमी झाललेा आहे या या ऑपे सम ये याला फार कपात आलेल  

आहे. यामुळे या या ऑपे सम ये आपोआप याने कपात दयायला पाह ज.े कॅपे स एकदाच 

लावावा लागणार आहे एकदा लाव यानंतर तीन वष काय संबंध आहे कॅपे सचे पैसे दयायचा. 

ह  पावणेदोन कोट ची र कम कमान ७५ लाखावर यायला पाह ज.े आप या शहराचे जीआयएस 

करा हणून मी दहा वेळेस सांगीतलेल आहे पोमण साहेबांना. या देशाम ये क शासनाने अमृत 

योजनेअंतगत तुम या शहरातील सव मळकतीची माह ती घे यासाठ  तु हांला जीआयएस 
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करणे बंधनकारक केलेले आहे. कशासाठ  केलय. तुम या शहरातील घर कती आहेत, तुम या 

शहरात मळकती कती आहेत, तुम या शहरात पाणीपुरवठा कती केला जातो, तुम या शहरात 

पाणीपुरवठा केला जातो याच बल ंग आकारणी कशी केल  जाते, याची आकारणी कशी केल  

जात,े तुम या शहरातील र ते कती लांबी ं द चे आहेत, तुम या शहरातील ेनेज कती लांबी 

ं द चे आहेत याची माह ती इले ॉ नकल  स म तु ह  ह  करायला पाह ज.े ह  माह ती 

एकञीत संकल त केल  पाह ज.े आप या शहराचे जीआयएस झाले पाह ज.े काडामुळे ॉ लेम 

सापडले पण तो ॉ लेम कायम व पी सॉ ह केला असे सांगावे. काडामुळे तुम या क ाम ये 

माह ती मळते पण या यामुळे लकेजेस थांबले का. लकेजेस थांबवायची तु ह  ोसेस केल . 

शहरात एक दोन ठकाणी तु ह  ायोगीक त वावर केल, ा धकरणात तु ह  लक डटे शन 

स ट म केल , शहरात करायला नको का. का एकटया ा धकरणातच पाणी लक होत.  

बाक या शहरात करायला नको का. आप या शहरातील हॉ ह जूने झालेले आहेत यामुळे 

हजारो लाखो ल . पाणी गळती होते. बजेटम ये ो ह जन करा, या हॉल या बाजूने काँ ट 

करा, बाजुने एमएसचे कॉ स टाका अस कती वेळेस सांगीतल आहे. सभागृ हातून काह  लोक 

चांग या चांग या यां या अनुभवातून सुचना देत असतात. पा याची बचत हावी,    

पाणीप ीची वसूल  हावी. आता पुव चे दवस गेले, एक काळ असा होता क  आम यासार या 

राजकार यांना असं वाटायच क  मा या शहरात येक नागर कांना कंवा मा या वॉडात फुकट 

पाणी दयावं. आता नागर कच सांगतात २ पये या पण पाणी यव थीत दया, आ हांला 

तुमच फुकट नको. आपण आपल  जबाबदार  हणून खरंच ती सु वधा देतोत का, नाह  देत. ह  

आकडेवार  दशाभूल करणार  आहे. एवढे चांगले न भाऊसाहेब भोईर साहेबांनी वचारले 

आहेत. मला एका बाजूने वाईट पण वाटल क  यां यासारखा एक सनीअर माणसू असे न 

वचारतात. पुणे शहरात मोजणी चालू आहे. कॉ पओ गाडीवर त े रडार मशीन आहे. यांना 

थांबवून मी वचारल क  कसल  मशीन आहे, तर यांनी सांगीतल जीआयएस चालू आहे पुणे 

शहराच. याम ये काय काय होत असं वचारल, यां याकडे रडारमधुन लेजर जातात. या 

र यावरती गाडी जाईल दहा-पंधरा या पीडम ये ती गाडी जाते. एका बाजूचे एक हजार मीटर 

पयत व दुस-या बाजूचे एक हजार मीटर पयत हणजे दोन क.मी. झाले या दर यान  येणारे 

घरांचे लॅन यांचे सॉ टवेअरम ये आपोआप येतात. आप या टॅ सम ये कमान २५ ट के वाढ 

होईल आप या पाणीप ीम ये कमान २५ ट के वाढ होईल अशा कारचे नवीन तंञ ान 

अवलंब करायला पाह जे. १ मे ला सु ी या दवशी मा.आयु त साहेबांनी जीआयएसचे 

ेझे टेशन घेतले. या दवशी ते मी पाह ल आ ण मी सांगीतल साहेब ह  चांगल  योजना 

तु ह  करा. आजपयत याचे काह ह  केलेले नाह . या या या या वॉडाम ये टा या आहेत. 

काडा  डटेल ंग तु हांलाच का येते आ हांला नगरसेवकांना का येऊ शकत नाह . आम या 

टाक च सॉ टवेअरम ये काह  पण करता येत. तु हांला संबंधीत वॉडची रचना माह ती असत.े 
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या वॉड या टाक च पाणी कुठ जात ते मा हती असतं. तीथला नगरसेवक कमान पाच वष 

तर  तोच असतो. यावेळी जी माह ती तु हांला काडा या मा यमातून  उपल ध होत ेमा या 

वॉड मधल  टाक  कती भरलेल  आहे याची माह ती जर मला आल , कती भरलेल  नाह  याची 

म हती जर मला आल तर मी मा या प रसराम ये पाह जे तो मॅसेज देवू शकतो. आज पाणी 

येणार नाह , उदया पाणी येणार नाह . आ हांला याची कारण पण तु ह  वेळे या अगोदर सांगू 

शकता. आ हांला मॅसेज कधी येतो, दोन तास अगोदर येतो. साहेब, आज जरा अडचण आहे, 

रावेत पंपींग खोललय तथ जरा आडचण आहे.  या ठकाणी लाईट नस यामुळे तथ  ॉ लेम 

झालेला आहे यामुळे आप याला पाणी येणार नाह .  या तांञीक गो ट  आहेत याचा उपयोग 

आप या शासनान केला आहे का. आपला सव शहरात, सव देशात गौरव आहे, चांगले शहर 

आहे पण अजुनह  चांग या सु वधा दे यासाठ  आपण कुठतर  कमी पडतो. आ हांला काय 

वाटत क  आम या शहराम ये या या सु वधा आहेत याला आज बाहेर नावाजले जात ेया 

ेड वन या आहेत अजून या पुढ जा यात. अजून या याम ये सुधारणा हावी. आपण नुसत 

महारा ात नाह तर देशाम ये नंबर एकला यावे. कालांतरान े  आंतररा य तरावर आम या 

शहराने जावे. या शहरात पाणीपुरवठया सार या आ ण घरा या टॅ ससार यावर जर दोन-दोन, 

चार-चार तास सभागृ हात चचा होणार असेलतर याचा अथ असा आहे क  आपल शासन हे 

फेल आहे, आप या शासनाने केलेले काम चुक चे आहे असा याचा अथ होतो.  परंतु केले या 

कामाची पावती जर तु हांला पाह ज े असेलतर अप या येक वभागाने मळकत आ ण 

पाणीपुरवठा वभाग यां याकडे मळकतीचे ञोत हणून पहावे लागेल. मळकत आ ण 

पाणीपुरवठा  यां या कामाचे शंभर ट के नयोजन केले पाह ज.े तु ह  लोकांना पाणी देता 

याचा शंभर ट के लोकांकडून या पा या या बदलाचा मोबदला महापा लकेला मळवून दला 

पाह जे. जर अशा प दतीने काम केल, अशा प दतीने ती पा याची वसुल  शंभर ट के केल तर 

याम ये तु ह  ख-या अथाने यश वी झालात असे हणता येईल. भाऊसाहेबांना काय गरज 

पडल  हो क  मळकती कती आहेत, टॅ स कती लावला, पाणीपुरवठा कती आहे. याचा अथ 

शासन चोर  करणा-यास साथ देते हे उघड आहे. मा.महापौरां या वॉडाम ये तीन हजार 

मळकती आहेत, तीन हजार मळकतीना पाणी तर वापरतात. तु ह  तर फतवा काढला  

पाणीपुरवठा दयायचा  नाह . अन धकृत पाणीपुरवठा क  नये तु ह च सांगता आ ह  काह  

सांगत नाह त. शहरात जो माणुस येणार याला पाणी देणार. शंभर ट के देणे आपल काम 

आहे पण तु ह जर पाणी देणार असेलतर ती वसूल पण तु ह  करा व लकेजेस कमी करा. ई-

टडंर ंग स ट ममुळे आयु त साहेबांचह  अ भनंदन आहे क  ६०० कोट  दोन वषात वाच वणे 

श य झाल. यामुळे तु ह  आ हांला दोन हजार कोट या पुढच बजेट देवू शकले. नसता 

आ हांलाह  कोणी वचारल असतं, आम या प रसरात काम झाल  नसती. यासाठ  मा.महापौर 

साहेब मी तु हांला वनंती करतो क  पाणीपुरवठया या बाबतीत, कराचा अ यास कर यासाठ  
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वशेष सभा बोलावल  पाह ज.े १० तारखे या आत वशेष बैठक झाल च पाह जे. करां या 

बाबतीत एक-दोन दवस चचा झाल च पाह ज.े आप या नागर कांन कर समजावून सांगावयाचा 

असेलतर, वाढवायचा असेलतर  यानी प दत सांगायला नको का. आता पेपरला बातमी येते 

नवडणूक च वष अस यामुळ करात वाढ नाह. पण या यात जर वाढ करायची असेलतर, काह  

माणात आपल  सु दा इ छा असेल आता पुणे शहरान ेबारा त ेसाडेबारा ट के पाणीप ीत वाढ 

केल , बरेचसे नाराज आहेत पण ॅ ट कल जर शासनाला वाटले यो य आहे तर यांनी वाढ 

दल , आ हांला तु ह  संधीच देत नाह त. डायरे ट अजे डयावर वषय येतो. कुठ या ने यांना 

बोलवल, कुठ या प ने यांना बोलावल का, क  या वषाचा फे ूवार चा हा वषय आहे, 

आप याला करा या बाबतीतला नणय घेणं म ा त आहे याब ल तु ह  चचा करा. 

मंगलताईनी या माणे सांगीतले क  आप याला वेळ लागलातर  चालेल परंत ु नागर कां या 

हताचा नणय या सभागृ हाला यायचा असेलतर तुम याकडून अपे ीत गो ट  आ हांला पाह जे 

या येथे सादर झा या पाह ज.े सगळयाच बाबतीत अशा कार या या सं था आहेत यांना 

काम दले पाह ज.े यो य माणात, यो य पैशात, यो य वेळेत यांनी पुण  क न दले पाह जे 

तरच या कामास अथ आहे, काम देवूच नका अशातला भाग नाह  पण ते देवून आप याला 

फायदा पण झाला पाह जे. लडकत साहेबांनी आकडेवार  सांगीतल  ती खरच यो य आहे का. 

आ हांला वाटते या शहरा या वकासाम ये माझे योगदान मोलाचे असावे, मह वपुण असावे. 

कदा चत ते फार मोठ नसेल पण मह वपुण न क च असेल. यामुळे येकाना वाटते आपले 

शंभर ट के सहकाय शहरा या वकासात असावे. यामुळे तु ह  माह ती दलेल   कंवा देता ती 

यो य प दतीत आहे का नाह  याची शह नशा क न उपसूचना दल  जाईल. शहरात चांगला 

पाणीपुरवठा, चांगल  मळकतकर णाल  जीआयएस या मा यमातून तु हांला राब वता येईल 

अशी अपे ा क न थांबतो.                                

मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                   वषय मांक – २ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त   

  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/१५/१६  

               द.११/१/२०१६    

       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१४८०१ द.२९/०१/२०१६ 

   सन २०१६-२०१७ या सरकार  वषाक रता महानगरपा लका करांचे दर आ ण करे तर 

बाबींची फ /शु क सोबतचे प  अ व ब माणे नि चत कर यास मा यता देणेची मा.आयु त 

यांची मागणी असल  तर  कर व करे तर बाबींचे दर सन २०१५-१६ माणे पुढ ल २०१६-२०१७ 

या आ थक वषाकर ता कायम ठेव यास मा यता देणेत येत आहे.     
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मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.भानुदास गायकवाड (सहा.आयु त) –  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  

सन २०१६-१७ चे दर नि चत कर यासाठ  हा वषय आप या समोर ठेवलेला आहे. मा. थायी 

स मती समोर आपण सामा य कराम ये दोन ट के वाढ, नवासी आ ण बगर नवासीम ये  

चार ट के वाढ सुच वलेल  होती आ ण मल वाह सु वधा कर, पाणीपुरवठा लाभ कर आ ण 

र ता कर एक एक ट का वाढ सुच वलेल  आहे. ह  जी वाढ सुच वलेल  आहे ती वाढ २०१५ 

पुव  यांचे करयोगय मु य नि चत झालेले आहे या यासाठ  ह  वाढ सुच वलेल  होती. 

मगाचा जो वषय होता तो अ,ब,क,ड चा तो या आथ क वषाम ये कर यो यमु य नवीन 

मळकती साठ चा नि चत कर याचा वषय आहे. अ,ब,क,ड या दराम ये आप याला काह  

समानता आणायची असेलतर १ ए ल २०१६ पासून आप याला ते दर नि चत करावे 

लागतील. यासाठ  आप या या काह  सुचना आहेत सभागृ हात जी चचा झालेल  आहे  

या या अनुषंगान ेआप याला याम ये यो य ते बदल करता येतील व या माणे ज ेबदल 

आपण सुचवाल ते बदल करणे उ चत राह ल. हे जे दर आहेत ते आपण २०१५ पुव या या 

मळकती आहेत याचे करयो य मु यावर ऑलरेडी न चीत झालेले आहे या यासाठ  एकूण 

कराम ये सामा य कराम ये २ ट के आ ण नवासी आ ण बगर नवासीसाठ  ४ ट के आ ण 

बाक चे जे मल वाह सु वधा कर आहेत आ ण पाणीपुरवठा लाभ कर आहे आ ण र ता कर 

या यातह  एक-एक ट का सुचव यात आलेले होते.     

मा.अजीत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- करयो यमु य 

नधारणासाठ  जे अ,ब,क,ड असे वभाग क न वेगवेगळे दर नि चत करणेत आलेले आहेत 

याची पुनरचना क न शहराक रता न याने दर नि चती क न सन २०१६-१७ म ये 

करयो यमु य नधारणाचे त वेअर फूट दराम ये वाढ करणेत येऊ नयेत यास मा यता 

देणेत यावी. 

मा. भाकर वाघेरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ८१७                                   वषय मांक – २ 

दनांक – २०/०२/२०१६              वभाग – मा.आयु त  

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/१५/१६  

             द.११/१/२०१६    

     २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१४८०१ द.२९/०१/२०१६ 

   

सन २०१६-२०१७ या सरकार  वषाक रता महानगरपा लका करांचे दर आ ण करे तर 

बाबींची फ /शु क सोबतचे प  अ व ब माणे नि चत कर यास मा यता देणेची मा.आयु त 

यांची मागणी असल  तर  कर व करे तर बाबींचे दर सन २०१५-१६ माणे पुढ ल २०१६-२०१७ 

या आ थक वषाकर ता कायम ठेव यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच करयो यमु य 

नधारणासाठ  जे अ,ब,क,ड असे वभाग क न वेगवेगळे दर नि चत करणेत आलेले आहेत 

याची पुनरचना क न शहराक रता न याने दर नि चती क न सन २०१६-१७ म ये 

करयो यमु य नधारणाचे त वेअर फूट दराम ये वाढ करणेत येऊ नयेत यास मा यता 

देणेत येत आहे.   

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

                                  --------- 
मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े     
ठराव मांक – ८१८                                   वषय मांक – ३ 

दनांक – २०/०२/२०१६              वभाग – मा.आयु त  

 

    संदभ :- १) मा.अ त.आयु त यांचे जावक .व.ृसं./४/का व/१/२०१६ द.१/१/२०१६   

        २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१४८६४ द.२९/०१/२०१६ 
 

 मनपा या वृ ा धकरणाचे सन २०१५-१६ चे सुधार त र. .१५,६५,२१,०००/- व सन 

२०१६-१७ चे मुळ अंदाजप क र. .१८,८१,४६,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या वृ  

ा धकरण चे अंदाजप कास तप शला माणे मा यता देणेत येत आहे.  

मा.स वता साळंूके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े   

           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

           --------  

मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े     

ठराव मांक – ८१९                                     वषय मांक – ४ 

दनांक – २०/०२/२०१६                वभाग – मा.आयु त  
 

   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांच ेजावक . डा/कॅश/का व/७७/२०१६  

             द.१/२/२०१६ 

          २) मा. थायी स मती सभा ठ. . १५१०४ द.११/०२/२०१६ 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती ठराव मांक ४५ द.०३/०२/२०१६ नुसार 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका नागर क सावज नक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट वारे 

दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदूचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण दुधर 

आजारांनी ासले या णांना तसेच नैस गक आप ती पडीतांना मदत हणून 

महापा लकेकडून तवष  मळणा-या र. .२५,००,०००/- या अनुदान रकमेतून अथसहा य केले 

जात.े शासन नणय .पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, मु ंबई ४०००३२ 

द.१८/१२/२००७ अ वये या टला दरवष  २५ लाख एवढे अनुदान दे यास मा यता दलेल  

आहे. मा.महापौर तथा अ य़  पंपर  चंचवड महानगरपा लका नागर क सावज नक चॅ रटेबल 

ट, पंपर , पुणे ४११०१८ यांनी द.१२/१/२०१६ चे प ा वये सन २०१५-२०१६ या आ थक 

वषातील र. .२५,००,०००/- टला मळणेकामी मागणी केलेल  आहे. सन २०१५-१६ या आ थक 

वषात पंपर  चंचवड महानगरपा लका नागर क सावज नक चॅ रटेबल ट या सं थेस र. .२५ 

लाख अनुदान देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.स वता साळंूके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े   

           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  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 मांडत.े    
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                                    वषय मांक – ५ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  

           संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .पअक/२/का व/०५/२०१६,  

                     द.०६/०१/२०१६ 

                  २) मा. वधी स मती ठराव . २८ द.१५/०१/२०१६       
   

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ  घनकचरा यव थापन व हताळणी नयम  २००० 

अंतगत उप वधी तयार करणे बाबत मा.त काल न आयु त सो यांनी मा.अ त. आयु त सो यांचे 

मागदशनाखाल  करावया या सुचना द या हो या यास अनुस न  या े ामधील त  तसेच 

व वध े ाम ये कायरत असले या अनुभवी वंयसेवी सं थेचे त नधी (जनवानी प रसर, 

कागद काच प ा संघटना व संचा लका पयावरण  श ण क  इ.), मनपाचे अ धकार  यांचे 

सब ुप तयार करणेत येऊन सदर सब ुप माफत तयार करणेत आले या उप वधी या 

[Byelaws] या Pre Final Draft च ेमा.अ त र त आयु त सो यांचेकडे दनांक ०३/०२/२०१४ रोजी 

सादर करण करणेत आले  व याम ये मा.अ त र त आयु त सो यांचे सुचनेनुसार आव यक ते 

बदल करणेत  येऊन मा.आयु त सो यांचेकडे दनांक १५/०९/२०१४ व दनांक ०३/०२/२०१५ 

रोजी सादर करण करणेत आले. तसेच याबाबतचा उप वधी मसुदा [Draft Copy] महारा   

शासनाकडे मा हतीकामी यांचे मागणीनुसार मा हतीसाठ  दनांक १८/०२/२०१५ रोजी  पाठ वणेत 

आला आहे.  घनकचरा यव थापन व हाताळणी नयम २००० अंतगत तयार करणेत  आले या 

उप वधी मसुदा मा.महापा लका सभेची मा यता घेऊन अं तम मंजुर कामी  तसेच अंमलबजावणी 

करणेकामी महारा  शासनाची मंजूर  घेणे आव यक आहे.  स यि थतीम ये घनकचरा 

यव थापनासाठ  तयार केलेला उप वधी मसुदा महारा   शासनाकडील अं तम मा यता 

येईपयत मा.मनपा सभे या मा यतेने घनकचरा यव थापन व हाताळणी नयम अंतगत 

“मनपाचे घनकचरा यव थापन धोरण” हणून राब वणे श य आहे. तसेच या धोरणांस 

मा.महापा लका सभेची मा यता  मळालेनंतर हा मसुदा मा यतेकामी महारा  शासनाकडे 

पाठ वणेत येईल व यास  मंजुर  मळालेनंतर मनपा काय े ात घनकचरा यव थापनासाठ  

उप वधीची  अंमलबजावणी करणेत येईल.  सबब घनकचरा यव थापन व हाताळणी नयम 

२००० अंतगत या े ातील  अनुभवी व त  वंयसेवी सं थांचे त नधी व मनपाचे अ धकार  

यांचे सब ुप या  मदतीने तयार करणेत आले या मनपाचे घनकचरा यव थापन उप वधी या 

मसु यास  अं तम मंजुर कामी महारा  शासनाकडे पाठ वणेसाठ  व महारा  शासनाकडील  

मा यता मळेपयत सदरचे घनकचरा यव थापन उप वधी मनपाचे घनकचरा  यव थापन 

धोरण हणून राब वणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.शुभांगी ल ढे -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
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मा.अिजत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा. भाकर वाघेरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक – ८२०                                      वषय मांक – ५ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  

           संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .पअक/२/का व/०५/२०१६,  

                     द.०६/०१/२०१६ 

                  २) मा. वधी स मती ठराव . २८ द.१५/०१/२०१६       
 
              वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 

        अनुकूल- ८१             तकूल- ० 

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

           --------  

मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े    

                                    वषय मांक – ६ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  

           संदभ :- १) मा.भारती फरांदे, मा. नलेश पांढरकर यांचा ताव – 
                  २) मा. वधी स मती ठराव . ३९ द.१५/०१/२०१६       
 
  सन १९८२ म ये या गावांचा महापा लका ह ीत समावेश झाला आहे अशा पवना 

नद या पा ाचे दो ह  बाजूकडील गावांक रता व इं ायणी व मुळा नद या पंपर  चंचवड 

ह ी या भागाक रता शासनाचे नदशानुसार मंजूर वकास योजनेतील नद चे पा ापासून ३० मी. 

ह रत प यातील नद चे ह ीपासून कमान (३० मी.अंतराचा ह रत प ा सोडून) उव रत े  

र हवास वभागात समा व ट करणेकामी फेरबदलाची कायवाह  करणेस व तदनुषंगीक 

फेरबदलाची सव वैधा नक या पुण क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजूर  पाठ वणेस 

मा यता देणेत येत आहे.   

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा. नलेश पांढरकर-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 
सूचना मी मांडतो.  

मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ८२१                                       वषय मांक – ६ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  

 

           संदभ :- १) मा.भारती फरांदे, मा. नलेश पांढरकर यांचा ताव – 
                  २) मा. वधी स मती ठराव . ३९ द.१५/०१/२०१६       
 
                 वषय मांक ६ द तर  दाखल करणेत येत आहे.  
 
        अनुकूल- ८१             तकूल- ० 

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

           --------  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े     

ठराव मांक – ८२२                                      वषय मांक – ७ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  

               संदभ: – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प    

                                    .नर व/का व/ प.ं न./९/९५२/२०१६, द.०७/०१/२०१६ 

     २) मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .४१ द.१९/०१/२०१६     
 
 मौजे पंपळे नलख भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 

यांचेकडील अ धसुचना  ं .ट पीएस-१८९३/१२७६/सी.आर-१७४/युडी-१३. द.१८/०९/१९९५ अ वये 

शासनाकडुन मंजुर करणेत आल  आहे. सदर वकास योजनेनुसार मौजे पंपळे नलख येथील 

स.नं. २७ व २८ म ये ४५.०० मी. ं द र ता, २४.०० मी. ं द र ता, आर ण .३८८ व ३८९ 

शॉ पंग सटर व या शॉ पंग सटर आर णा लगत १२.०० मी. ं द र ता ता वत केलेला 

आहे.स यि थतीम ये स.नं. २७ व २८ मधून जाणा-या ना शक फाटा – वाकड या बीआरट एस 

र याचे काम पुण झालेले आहे.तसेच वाकड – वाय जं शन - औंध या २४.०० मी. ं द 

र याचे कामह  पुण झाले आहे.स या सदर भागाचा वकास झपा याने होत आहे.सदर 

ठकाणचे आर ण .३८८ व ३८९ शॉ पंग सटर हे आर ण वक सत करणेकर ताह  १२.०० 

मी.र याची अ यंत आव यकता आहे.तसेच वाहतुक या नयोजना या ट ने ना शक फाटा 

– वाकड हा बीआरट एस ४५.०० मी. ं द र ता व वाकड – वाय जं शन - औंध या २४.०० मी. 

ं द र ता हे दो ह  र ते १२.०० मी. ं द डी.पी. र याने जोडणे आव यक आहे. तसेच 

मा.नगरसद यांची वारंवार मागणी आहे क  मौजे पंपळे नलख येथील स.नं.२७ व २८ मधील 

१२.०० मी. ं द र याची जागा लवकरात लवकर मनपान ेता यात घेऊन वक सत करावा 

हणजे ४५.०० मी. व २४.०० मी. ं द र ते जोडले जाऊन वाहतुक या ट ने उपयु त 
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होईल.तसेच सदर र यालगत असणारे शॉ पंग सटरचे आर णह  वक सत करता येईल. तर  

सदर र याचे जागे या भुसंपादनाचा ताव तयार केलेला असुन सदर भुसंपादन ताव 

मा.िज हा धकार  पुणे यांचेकडे पाठवावा  लागणार आहे. सदर भुसंपादन ताव पाठ वणे कामी 

मा.शहर सुधारणा स मतीमाफत मा.महापा लका सभेची मा यता आव यक आहे.   क  

शासनान े “The Right to fair compensation and Transparency in land acquisition 

,Rehabilitation Resettlement Act 2013” हा न वन भूसंपादन कायदा तयार केला असून 

द.०१/०१/२०१४ पासुन सदरचा कायदा अंमलात आला आहे.तर  उपरो त ता वत 

आर णाखाल ल ज मन महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ व 

न वन भूसंपादन कायदा अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन ताव 

मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकड ेपाठ वणसे मा यता देणेत येत आहे. 

मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा.आयु त 

साहेबांनी हा वषय ठेवलेला आहे. पंपळे नलख हा आप या शहरातील जु या ह ीचा भाग 

आहे. या शहराम ये आपण महानगरपा लकेचा डीपी र ह जन करतो आहोत. अशा कारचे 

वषय आप याकडे का येतात. हा वषय मा.िज हा धकार  यां याकडे पाठवायचा आहे.  

नगररचना वभागाने मा.िज हा धकार  यांना भूसंपादनाच े कती ताव पाठ वले आहेत आ ण 

आज रोजी याची काय प रि थती आहे. मी वत: काह  ताव मा या हाताने तथे सबमीट 

केलेले आहेत यातील दोन-तीन ताव परत आले. काह  दुस-यांदा परत पाठ वले, काह  

तीन वेळा पाठ वले जर अशी प रि थती असेलतर कशाला आपण पाठ वतो. नगररचना 

वभागात एवढे काम आहे मग या कामाला कशाला वेळ घाल वता. ते जर तुमच ऐकत 

नाह त तर यांच यांना बघु दया. हे एक दवसात करत नाह त, हे तयार कर यासाठ  तु ह  

सहा मह ने लावले असतील यामुळे संबंधीत वभाग मुखानी सांगावे क  आपले 

मा.िज हा धकार  यां याकडे भूसंपादनाकर ता गेलेले कती ताव आहेत आ ण त े ताव 

अ याव यक बाबी आहेत हणून आपण भूसंपादन करतो याची प रि थती काय आहे. 

भूसंपादनासाठ  मा.िज हा धकार  यां याकडे पाठ व यानंतर काय या आहे आ ण आज 

रोजी कती पे डींग आहेत याची मा हती दयावी.  

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

मा.नगरसद यांनी वचारले या नाचा खुलासा करतो क , हा जो ताव आ ह  सादर 

केलेला आहे तो महासभचेी मा यता भूसंपादन तावाला जी कायदयानुसार लागत े या 

अनुषंगाने सादर केलेला आहे. यापुव  महानगरपा लकेनी भूसंपादनाचे अनेक ताव 

महापा लकेनी मा.िज हा धकार  कायालयाला सादर केलेले आहेत ते ताव कती आहेत 
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याची आकडेवार  आता उपल ध नाह . याची आकडेवार  काढून स मा.सद यांना उपल ध 

क न दे यात येईल. 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हे ये या अगोदरची 

प रि थती आहे. भूसंपादनाचा जे हा क शासनान ेआ ण रा यशासनाने म यंतर  जो कायदा 

पार त केला या कायदयानुसार बदल अपे ीत जे होत ेतो ग धळाचा नणय आप यासाठ च 

नाह  सगळी कडेच होते पण आप या वभागाला नगररचनेला भूसंपादन जागा करावी 

लागणार आहे. या याबरोबर आप या महापा लके या ह ीतील डीपी र ह जन आलेले आहे 

भूसंपादन करताना आप याला ायोर ट  ठरवता येत नाह . माझ वत:च उदाहरण मी सांगतो 

मी एका छोटयाशा र यासाठ  वत: फाईल सबमीट केल . मी मा.िज हा धकार  यांना 

भेटलो, आपले ांत जे आहेत यांना जाऊन भेटलो. जर अशी काम होणार नसतीलतर तु ह  

आमची मा यता कशाला घेता. आमचे हणणे असे आहे क  ते तु ह  कती दवसात 

आणणार आहेत. तु ह  घाईने आम याकडे आणला आहे. मा.महापौर साहेब, हा मह वाचा 

र ता वाकड-ना शक फाटा बीआरट  र ता आहे. टाईमबॉ ड सांगावे. आ ह  मंजूर  द यानंतर 

तु ह  मा.िज हा धकार  यां याकड े ताव कधी पाठ वणार, आ ण याची मा यता कधी 

येणार. 

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

आ ह  ताव तातडीने मा.िज हा धकार  यां याकडे सादर करणार, मा यता कधी येणार हे 

सांगता येणार नाह . क शासनाकडे कायदयात बदल झालेला आहे. भुसंपादन ऍ ट हा शंभर 

वषापुव चा असतो. याम ये २०१३ साल  नवीन कायदा संमत झालेला आहे. नवीन कायदा 

संमत झा यानंतर क ा या गाईडलाईन माणे काय ोसीजर असावी ह  काय णाल  

मा.िज हा धकार  कायालय तरावर कंवा शासन तरावर अंतीम न झालेल  अस यामुळे हा 

वलंब आहे. आप याला ताव पाठ वणे आव यक आहे. आम या हातातील ह  गो ट नाह .  

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. उदया डीपी 

र ह जन पाठवले या याम ये सजेशन ऑ जे शन आले आ ण याला तु ह  मा यता दल  

आ ण या र याला डलेट करायचे तर मग काय करणार.  

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

स यि थतीम ये हा र ता मह वाचा आहे.   

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. जर र ता 

मह वाचा असेलतर कती दवसात घेवून येणार.    

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

मा.िज हा धकार  कायालयाकडे गे यानंतर एखादयावेळेस भूसंपादनाचा ताव सु  झाला 

हणून जागामालक आप याकडे टडीआर कंवा एफएसआय या संदभाम ये आप याकडे 
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ऍ ोच होतात असा आपला अनुभव आहे यामुळे कदा चत मा.िज हा धकार  यां या 

कायवाह ची आव यकता आप याला पडणारह  नाह . हे जागामालक आप याकडे आले 

असतेतर कदा चत हा ताव आपण केला नसता. आप याला र पॉ स ते देत  नस यामुळे 

आपण ताव पाठवतो.  

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तुमचा डीपी 

र ह जन पि लश होणार आहे, हे होत असताना दर यान या काळात हा नाह  आला आ ण 

या यावर सजेशन ऑ जे शन आले आ ण ते ाहय झाले या यानंतर काय करणार. हा 

तां ञक मु ा आहे.  

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

कनेि ट ह ट  वचारात घेता आपण हणता तस होणार नाह . हा र ता आव यक आहे. 

तुमचा ताव आ ह  दोन-तीन वेळेस पाठ वला आहे.                              

                              
मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. अमलबजावणी 

कशी करायची या या गाईडलाई स नाह त. या कारणा तव थांबाव लागेल. डीपी 

रि हजनम ये जे भूसंपादनाचेसाठ  लंबीत करण शासनाकडे कंवा मा. िज हा धकार  

यां याकडे आहेत यां या बाबतीत एखाद सजेशन ऑ जे शन झालेतर काय करणार आहेत. 

कोटमॅटर झालतर काय करणार  या शेतक-यांनी व या जागामालकांनी वत:हू न जागा 

दल  पाह जे यांना लवकरात लवकर मोबदला पाह जे.  

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

दोन ते स वादोन पट ट डीआर आपण देतो यामुळे ते जागामालक आप याकडे ऍ ोच 

होतील. भूसंपादनाची र कम एखादयावेळेस कमी वाटेल ते जागामालक आलेतर चांगल  गो ट 

आहे. अनेकदा असंह  होत एखाद करण गेल भूसंपादनाची कायवाह  मा.िज हा धका-यांकडे 

पुण केल तर यातील बरेचसे ८० ट के लोक आप याला टडीआर दया हणून ऍ ोच होतात 

यातून नवाडयातून ह  जागा आपण वगळतोत.  

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तु हांला आव यक 

पाह जे असतीलतर लँकेट परमीशन घेता येत नाह  का. 

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.   

म यंतर  एक दोन कोटकेस अशा झा या यावेळेस आपण थायी स मतीची मा यता घेवून 

नवाडा करत होतो. हायकोटाने सांगीतल क  थायी स मतीची मा यता घेणे चुक आहे, यो य 

नाह  या यामुळे कोटात ॉ लेम नमाण झाला यामुळे आ ह  कायदास लागाराच मत घेवून     

लँकेट परमीशनचा ताव आपण नवीन सादर करणार आहोत. 
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मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तावाला वरोध 

नाह , आपण ले द  कामकाज करतो. आपणह  डे हलप झाल पाह जे आपला ि पड वाढला 

पाह जे.  

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

हायकोटात ॉ लेम नमाण झा यामुळे कायदेशीर स ला घेवून तो नणय घेतो.                         

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सगळ मा य आहे, 

कोटा या नणयानुसार तु ह  ते जीबीलाच मा यतेला ठेवल पाह ज.े याला मा यता 

द यानंतर टाईमबॉ ड ठेवावा सहा मह यात, वषभरात ते आले पाह जे. तुमचे डीपी 

र ह जन आलेतर  सु दा तुमच े ताव धुळखात पडून असतीलतर काय उपयोग आहे. 

उदया या काळात एखादा नागर क कोटात गेला, डीपी र ह जन आलं आ ण माझे आता 

भूसंपादनाच काढले हणालातर याचा कोट पण कुठेतर  वचार करेलना. वीस वषात डीपी 

वकसीत केला नाह  आ ण आता आलेतर या यावर ताशेरे कोणावर ओढणार.  

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

अज सी लॉजम ये आप याला तातडीने कायवाह  करता येईल. 

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. अज सी लॉज 

करा. आमच तेच हणणं आहे क  तु ह  यावेळेस येथे मा यता घेता ते हा टाईमबॉ ड 

ठेवावा. तु ह  काय करता मा यता घेताना सहा मह न े तुम याकड,े सात या मह यात 

कले टरकडे यां याकडून वषभर एक-एका टेबलव न हालत नाह . कायालयाकडे दोन-तीन 

वष असेच जातात.  भूसंपादन अ धकार  यांचा अनुभव आलेला असेल. ते या जागेवर भेटत 

नाह त यामुळे हा टाईमबाँड काय म ठेवावा. भूसंपादन अ धका-यांना आप या शहरासाठ  

दलेले आहे. यांना लमीटेड ऐर या आहे. गट मांक १,२,३ जे काह  दलेले आहेत.  याना 

येक करणाचा चाट दला पा हजे तर या कामाला तु हांला यश येईल. तु हांला जर 

अजून पीड पाह जे असेलतर टाईमबॉ ड काय म दला पाह ज.े लँकेट परमीशनला येत 

असताना भुसंपादनाचा कले टरचा टाईमबॉ ड, तुमचा टाईमबॉ ड आ ण आप या प रसराला 

जे भूसंपादन अ धकार  असतील यांचा टाईमबॉ ड आम या समोर पाह जे याला याला 

मा यता देणार. तु ह  आ यानंतर दहा-दहा वष त ेडे हलप करत बसणार ते चालणार नाह . 

आ हांला येकाला आम या आम या प रसरातील वकासाची घाई आहे. मला वाटत मा या 

प रसरातील सगळी आर ण वकसीत झाल  पाह जेत. यासाठ  जागामालक जर जागा देत 

नसेलतर भूसंपादनाचा वापर आ ह  क . तुम या या ि कम जर  चांग या अस यातर  

एखादा मालक येईलच असे काह  नाह . यासाठ  भूसंपादनाची ोसेस फा ट झाले पाह जे. 

भूसंपादन टाळावे हणून डबल टडीआर काढला असाच याचा अथ होतो. माझ हणण 
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एकच आहे क  जी काय ोसेस असेल ती फा ट करा. जी लंबीत करण आहेत ती माग  

लाव याचा य न करा असे या अनुषंगाने तु हांला सांगतो.  

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मला जे काह  

बोलायच होत ते आमचे सहकार  शांत शतोळे बरचस काह  बोलल.े मा.महापौर साहेब, 

आप याला अवजून सांगायच आहे क  आपण गे या पंचवाष कला या प रसरातल नेतृ व 

केले या भागाची दोन आर ण . ३५५, ३५६.  ते १९९४ ला आर ण पडले. शासन काय 

करते सभागृ हाने याचा वचार करावा. हे  शासन शहरासाठ  खरेच काम करते का. २०१२ 

सालाम ये मी या सभागृ हात आलो. गे या चार वषात टावून लॅनींगकड रोज या पा लकेत 

आ यानंतर आर णासंदभात मी रोज बोललो. कतीतर  अ धकार  आले, कतीतर  अ धकार  

लोक बदलून गेलेतर यांनी यांची भूमीका तशीच ठेवल . या शासनाने कोटाचा अवमान 

केला. मीतर शासनावर आरोप करतो एका बाजूने नागर कांना सांगायच े क  कोटाचा नणय  

आहे क  तुम या गावावर बुलडोझर फरला पाह ज.े मग जर कोटाचा नणय आर ण ता यात 

घे यासाठ  असेलतर या ठकाणी काय झाले. अ ध-यांना काह  मळाले असा न मला 

नमाण होतो. नगरसद य या ना यान े ते आर ण ता यात घे याची मागणी असताना 

वकसीत कर याची मागणी असताना शासनाने याला साथ दलेल  नाह .  आर णाचा एक 

एक ट पा या ठकाणी बजेट वापरलेल आहे, एक एक ट पा कामाचा झालेला आहे. न वळ 

फ त नगररचना वभागामुळे ह  आर ण ता यात येत नाह त. मालक दयायला तयार आहेत 

पण शासनाला वाटत नाह  क  हे आर ण ता यात यावे. मग तीथ शासनाची काह तर  

इमारत करा, राहू  दया नागर कांच बाजूला. गाडन बाजूला राहू  दया, शहर बाजूला राहू  दया 

आ ण अ धका-यांना बस यासाठ  करा, नसेल आर ण ता यात यायचतर. आमचे घसे कोरडे 

झालेले आहेत चार वषात. टाऊन लॅ नंगला सांगतो डीपी येणारा ड लेअर होणार आहे ह  

दोन आर णे नगररचना यांचा भूसंपादनाचा ताव कधी ठेवणार आ ण कती वेळेत ते 

आर ण ता यात घेणार. फाईल जर सबमीट के यातर अ धका-यांचे उ तर तांञीक अडचण 

सांगायची आ ण वेळ मा न यायची. समोरचा आर ण देत असेलतर महापा लका आर ण 

ता यात का घेत नाह  याचा खुलासा करावा. लोक आर ण दे यासाठ  तयार आहेत परंतु 

महापा लका आर ण ता यात यायला तयार नाह  याचा खुलासा करावा. पञ यवहार झाला, 

सगळे झाल,े कोटाचा आदेश आहे असे असताना या यावर कारवाई का होत नाह .  

मा.आरती च धे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वशालनगर, 

पंपळे नलख या ठकाणी शॉपींगसटरचे आर ण आहे. आर णाची भागा या वकासासाठ  

आव यकता आहे. आताच शांत शतोळे यांनी सांगीतल क , वषय आ यानंतर बरेच दवस 

लागतात तसे न करता लवकरात लवकर या यावर कारवाई हावी आ ण हा वषय मंजूर 

करावा.  
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मा.अिजत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भूसंपादना या 

वषयी शांत शतोळे यांनी अपे ा य त केल . शासनाला वाटले आ ण भुसंपादनाचा 

वषय आणला. परंतु असे अनेक वषय असतात जे नगरसेवकांना, नागर कांना वाटत असते 

हा वषय अ यंत मह वाचा आहे. उदा. आम या भोसर  आ ण दघी. यात भोसर चा डीपी 

कधी झाला. महापा लकेम ये कधी आल आ ण दघी कधी आल. भोसर चा आ ण दघीचा 

डीपी होत असताना हे दोन डीपी होत असताना या ठकाणी र ता अपे ीत असताना 

या ठकाणी र ता नाह . भोसर याह  डीपीम ये र ता नाह  आ ण दघी याह  डीपीम ये 

र ता नाह . तो र ता कर याची मागणी अनेक वषाची आहे. या ठकाणी तो र ता आपण 

आता २०५ खाल  घोषीत केलेला आहे. आ ह  पाठपुरावा वारंवार करतो. दघीचे नगरसेवक 

पण पाठपुरवा करतात. भोसर म ये सगळयात जा त ॅफ क जाम होत.े आम या येथे 

जा तीत जा त मंगलकायालये आहेत. हा र ता करणे अ यंत गरजेचे आहे. भोसर - दघी रोड 

हणतात तो रोड होणे अ यंत गरजेचे आहे. याचा २०५ खाल  आपण घोषीत केलेले आहे. 

याची सुनावणी होणे गरजेचे आहे. जर जागा मालक ता यात देत नसेलतर याचे भूसंपादन 

झाले पाह ज.े परंतु इतके वष होवून सु दा ते काम होत नाह. अ यंत मह वाचा वषय 

असताना या याकडे दुल  केले जाते. शांत शतोळे यांनी जी खंत य त केल  तीच खंतर 

मा या सार या सव नगरसेवकांची आहे. शासनाला जे वाटते तचे ाधा याने तु ह  करता.  

परंतु नागर कां या आ ण आम या या माग या आहेत या माग या आ ह  आयु त 

साहेबांकडे सु दा अनेकवेळा हा वषय मांडलेला आहे, आयु तांनी ि हजीट केल , तु ह  

ि हजीट केल , तुम या अगोदर भदाणे मॅडम हो या यांनीह  ि हजीट केल . या ठकाणी 

जागामालकानी  याचा मोबद याचा वषय होता, याचा टडीआर अपे ीत होता. यावेळेस 

२०५ खाल  जो र ता आहे याला टडीआर देता येत न हता याला तु ह  दुसरा काह तर  

माग काढावा हणून आ ह  अनेकवेळा सांगीतलं क  तु ह  शेतक-यांची, जागामालकांची 

मट ंग बोलवा यांची अडचण काय आहे ती समजावून यावी याची अंमलबजावणी करावी 

परंतु तसे होत नाह . दरवष  बजेटम ये र याला ो ह जन करतो परंत ु य ात तो र ता 

होतच नाह  ती तरतूद लॅ स होत.े आता सु दा या बजेटम ये आ ह  याला ो ह जन केलेल  

आहे. आमची अशी अपे ा आहे क  कमान आतातर  तु ह  ल  घालाव.े या चुका झा या 

या मा य आहेत, तुम या डीपी रि हजनला आ ह  मा यता दलेल  आहे परंत ु याला कती 

कालावधी लागेल हे मा हती नाह . परंतु आज या प रसरातील वाहतूक पाह ल तर 

या ठकाणी ल न असेलतर तासनंतास लोक तथं अडकून पडतात यामुळे अनेक अपघात 

सु दा होत असतात. पयायी र ते जोपयत होत नाह  तोपयत ह  वाहतूक ची यव था 

सुरळीत होणार नाह . भोसर  आ ण दघी या नागर कां या ि टने अ यंत मह वाचा वषय 

आहे. या याम ये  २०५ खाल  काह  लोकांनी ऑ जे शन घेतले याची सुनावणी ताबडतोब 
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करावी.  ते लांबू नका टाईमबॉ ड दयावा.  कती दवसह  काम चालू असते तसे होवू नये.  

काह  काम नागर कां या ट न ेमह वाचे असतात ती केल  पाह जेत. या ि टने कमान एक 

मह नाभरात हा र ता ता यात येवून या जागामालकाला काह तर  मोबदला मग तो 

टडीआर या व पात असेल कंवा एफएसआय या व पात असेल कंवा भूसंपादना या 

व पात असेल तो यांना मोबदला दयावा आ ण आमचा जो र ता आहे तो ताबडतोब 

करावा, असे अनेक र ते आहेत. तर  हे उदाहरण सांगीतले आहे. पंपर  चंचवड शहरात  

असे अनेक र ते आहेत. नगरसेवक आ ण नागर क मागणी करतात क  र ते झाले पाह जेत. 

आर ण ता यात आले पाह ज.े जागामालक ता यात देत नाह त. आता सुदैवाने टडीआरचा 

जो कायदा आलेला आहे, तो जागामालका या ब-यापैक  हताचा आहे. या याम ये आपण 

ल  घातलेतर अनेक रझ हशन, अनेक रोड आप या ता यात येतील आ ण डीपी लॅनची 

ख-या अथाने आप याला अंमलबजावणी करता येईल. जो न याने भाग आप या महापा लकेत 

आलेला आहे या भागातील अनेक आर ण आ ण र ते आप याला डे हलप करायचे आहेत. 

नगररचना वभागानी तुम याकडे कोणी आले क  यांचे काम करतात. काह  गो ट  अशा 

करा यात क  या तु ह  वत:हू न माग लागून या नागर कांकडे बसून या के या गे या 

पाह जेत. ाधा याने या गो ट  के या पाह जेत. तु ह  असे ठरवा क  या भागातील एवढ  

आर ण ता यात यायचे असे ठरवा आ ण या माणे तुम या टाफला सु दा काम कर यास 

सांगावे. नगररचने या कामासंदभात अनेक लोकां या त ार  आहेत याची जाणीव आप याला 

पण आहे. मुळात तुम याकडचे नकाशे मॅच होत नाह त या यामुळे लोक जागा ता यात 

दे यासाठ  हेलपाटे मा न दमतात परंतु यांची जागा ता यात घेतल  जात नाह . यांना 

अनेक अडचणीला सामोरे जाव लागतं. यात सु दा ठाकूर साहेब आपण ल  घालावे, दु ती 

करावी. आपले मोनाचच े नकाशे वेगळे, आप या महापा लकेचे नकाशे वेगळे, सट स हचे   

नकाशे वेगळे असतात यामुळे तो माणूस हेलपाटे मा न मा न दमुन जातो. या याम ये 

ल  घालावे आ ण या यावर टाईमबॉ ड ठेवावा आ ण वेळेत काम पुण हावे. एक मह यात 

दघी आ ण भोसर चा समेवर ल जो र ता आहे त ेकाम चालू हावे अशी अपे ा य त 

करतो.   

मा.संजय काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताच शांत 

शतोळे आ ण अजीत ग हाणे यांनी जो भूसंपादनाचा मु ा उपि थत केला तो खरोखरच रा त 

आहे. शहरातील वकास पुणपणे थांबलेला आहे. आप या नगररचना वभागाकडून यो य 

तसाद मळत नाह . बोपखेल गावातील खेळा या मैदानाचे आर ण या ठकाणी होतं ते 

आर ण थलांतर त केले गेल.े स मा. ज मनमालका या सांग याव न सेम स ह नंबर सेम 

ओनर हे नयमात बसून केलं परंतु ते थलांतर त के यानंतर थलांतर त जागेचा ताबा देतो 

असं यांनी सांगीतल होतं. परंतु आज चार वष झाले मी पाठपुरावा करतो तो माणूस जागेचा 
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ताबा दयायला तयार नाह . का तर यांना पुण मोबदला मळत नाह . ती जागा आता यू 

लाईन या आतम ये येत.े जुलै २०१२ ला पञ दलेल आहे क  यांचा मोबदला पुण मळत 

नसेलतर ते आर ण पु हा िजथ होत तथ आणून ठेवा. यां या सोईसाठ  आपण आर ण 

बदलायच आ ण नंतर यांनी हणायच क  या जागेचा मोबदला मळणार नाह , आ ह  

ताबा देवू शकत नाह , ते टाळाटाळ करतात. आज चार वष झाले बोपखेल गाव ले ाऊंड 

पासून वंचीत आहे. अशा प दतीने चुक चे आपण काम करणार असालतर आ ण नगररचना 

वभागाची मोठ  चूक अशी आहे मी यावेळेला पञ यवहार केला क  आर ण पु हा 

थलांतर त क न या ठकाणी आहे या ठकाणी आणा यावेळेस यांनी मला लेखी उ तर 

दले क  आ ह  या जागेची संपादनाची कायवाह  सु  केलेल  आहे आ ण तसा ताव 

भूसंपादन ऑफ सला पाठ वलेला आहे. पण जे आर ण डीपीम येच नाह  ते आपण 

थलांतर त केलेले आहे अशा ठकाणच भूसंपादन करता येते का हा माझा न आहे आ ण 

याच उ तर मला दयाव. क  थलांतर त जागेच तु ह  भूसंपादन क  शकता का. याच माणे 

बोपखेल या ठकाणी एसट पी लॅ ट नाह  या या जागेची सु दा अडचण तीच आहे. आपण 

एक कडे बे ट सट च ऍवॉड घतेो आ ण शंभर ट के बोपखेल गावातील मैलापाणी, सांडपाणी 

शंभर ट के नद ला सोडतो. आपले पयावरणाचे लोक काय करतात हे माह त नाह .  

या यातह  उदासीनता आप या नगररचना वभागाने दाखवलेल  आहे. या जागेचे आर ण 

थलांतर त केलेले आहे याचे भुसंपादन करता येते का, करता येत असेलतर मा य आहे 

परंतु नसेल करता येत तर मला तसं लेखी उ तर का दले. तसे असेलतर महापा लके या 

वरोधात कोटात मी का जाऊ नये याचा खुलासा हावा एवढ च वनंती करतो, ध यवाद.                              

मा.सुरेश हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. टाऊन लॅनींग 

वभागासाठ  टाईमबॉ ड आव यक आहे. पाईन र यातील १८ घर पाडलेल  आहेत तीन वष 

झाले, सहा मह यात यांना भरपाई देऊ, भूसंपादनातील ताव यां याकड पाठवला असं 

मी तीन वष झाले ऐकतो. यांचे घर पाडल  ते आठ ते दहा हजार भाड ेभ न तीन वष झाले 

भाडयाने राहतात. तीन-तीन लाख या लोकांचे भाडयापोट  गेले आहेत. यांना भूखंड दयायचा 

वषय झालातर  भूसंपादनाचे पैसे येणे गरजेचे आहे, याब ल काय केले हणून टाईमबॉ ड 

हा अ यंत मह वाचा आहे, ध यवाद. 

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

मा.रामदास बोकड व मा. संजय काटे यांनी न उपि थत केला याब ल खुलासा करतो.  

बोकड साहेबां या वॉडतले दोन आर ण आहेत. सीपीजी आ ण कुल रझ हशन. या दो ह  

आर णा या जागेवर मी यां यासोबत जाऊन साईड इ पे शन केलेले आहे. भूसंपादनाची 

या जी आहे यावर यां याशी स व तर चचाह  केलेल  आहे यासंदभात जागामालक, 

स मा. सद य यांची बैठक आपण लवकरच पुढ या आठवडयात आयोजीत क . लवकरात 
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लवकर आप याला काय कारवाई करता येईल या ि टने य न कर यात येतील.   

स मा.काटे यांनी न उपि थत केला. ले ाऊंडच े आर ण मा.आयु त साहेब यां या 

अ धकाराम ये आपण याच थान बदल केलेले आहे. थानबदल मा.आयु तां या अ धकारात 

केलेल आहे यामुळे त े डीपीचच रझ हशन अस यामुळे याचे भूसंपादन कर यास 

आप याकडे अडचण नाह , भूसंपादन होवू शकेल. 

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. टाईमबॉ ड 

सांगावा.    

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

आपण याबाबतीत बैठक घेवून यात आपण स व तर चचा क .       

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. चार वषात बैठक 

झालेल  नाह , भूसंपादन झालेले नाह . शहर सुधारणा स मतीकडे एका आर णाचा ठराव 

केलेला आहे, दोन आर णाचा ठराव का केलेला नाह . दो ह  आर ण सेम १९९४ च ेआहेत 

आ ण यांचा कालावधी सेम आहे. दो ह  भूसंपादन का ठेवलेले नाह . 

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

दुसरे आर ण यू लाईनम ये ट डीआर ब ल अडचण होती आता शासनाचा नवीन जीआर 

आलेला आहे, यू लाईनचा नह  मटलेला आहे. 

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भोसर या 

बाबतीत टावून लॅनींगला आ ह  मदत केल . प नास लोकांच खाजगी वाटाघाट ने मोबदला 

देवून, ताबा घेवून तो र ता केला आ ण मा.पवार साहेबां या वाढ दवसाला आपण उ घाटन 

केल. तु ह  तेवढच काम करता बाक च का करत नाह त. या यावर कारवाई का केलेल  नाह . 

तु ह  फ त तेवढेच आर ण का गृ ह त धरले, बाक चे आर ण तु ह  का गृ ह त धरले नाह . 

या यावर कारवाई केल  असतीतर ती आता ता यात आल  असती. 

मा. शांत ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

येथून पु ढे तातडीने कारवाई कर याची द ता घेऊ. 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल- ८१             तकूल- ० 

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

           --------  

मा. नलेश पांढरकर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.    
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                                    वषय मांक – ८ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  

 

       संदभ : – १) वषय .२ अ वये मा.आरती च ध,े मा.अ मना पानसरे यांचा  

                  ताव                

                २) शासन अ धकार  तथा स चव अ े ीय कायालय यांचे  

                  जा. .अ ेका/११/का व/२०/२०१६, द.१६/०१/२०१६  

               ३) वषय .३ अ वये अ भाग स मती सभा ठराव मांक ५०  

                  दनांक १३/०१/२०१६  

                ४)  मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .४४ द.०४/०२/२०१६     
 
        

                  पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मौजे आकुड  मंजूर वकास योजना 

आराखडयात स.नं.१७९ पैक  म ये आर ण .२७३ हे ाथ मक शाळा आर ण असून 

आर णातील े ाम ये सुमारे ४०० कुटुंबे राहतात. या आर णामधील जागेत आर ण मंजूर 

हो याअगोदर पासून घरे आहेत. तसेच या आर णाचे आजूबाजूला हणजेच अधा ते एक 

कलोमीटरचे अंतरावर १३ ते १४ शाळा आहेत व महानगरपा लकेची ी.वसंतदादा पाट ल 

मा य मक व यालय हे या भागात आहे. यामुळे मंजूर वकास योजनेतील स.नं.१७९ पैक  

मधील आर ण . २७३ ची आव यकता नाह . हणून मंजूर वकास योजनेतील स.नं.१७९ 

पैक  मधील आर ण मांक २७३ महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे 

कलम ३७ अ वये र  क न सदर आर णातील े  र हवासी वभागात समा व ट करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.                     

मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका ह ीतील मौजे पंपर  मंजूर वकास योजना आराखडयात स.नं. ३११ पैक  

म ये आर ण . १७४ हे ाथ मक शाळा आर ण असून आर णातील ेञाम ये सुमारे 

४०० कुटंूबे राहतात. या आर णामधील  जागेत आर ण मंजूर हो या आगोदर पासून घरे 

आहेत. तसेच या आर णाचे आजूबाजूला हणजेच अधा ते एक कलोमीटरचे अंतरावर १३ ते 

१४ शाळा आहेत व मनपा याह  शाळा हया भागात आहेत. यामुळे मंजूर वकास 

योजनेतील स.नं.३११ पैक  मधील आर ण . १७४ ची आव यकता नाह . हणून मंजूर 

वकास योजनेतील स.नं. ३११ पैक  मधील आर ण . १७४ महारा  ादे शक व नगररचना 

अ ध नयम १९६६ चे कलम  ३७ अ वये र  क न सदर आर णातील ेञ र हवासी 

वभागात समा व ट करणेस मा यता देणेत यावी. 
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मा.स वता साळंुके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे-मोशी 

येथील मंजूर वकास आराखडयात ९० मी. र यालगत १०० मी.अंतरावर द ण बाजूचे 

अि त वातील र याला ४५ मी. र ता ं द  (भोसर  ह ीलगत) दश वणेत आलेल  आहे. दो ह  

र ते लगत अस यामुळे वक सत करणेस अडचणी व नयोजन करता येणार नाह . नवनगर 

वकास ा धकरण ह ीत पाईन र याची ं द  ७५ मी. आहे. नवनगर वकास ा धकरण 

ह ीतून येणारा ( पाईन र ता) ७५ मी. र ता व मोशी ह ीतील ९० मी.र ता हे देखील 

समोरासमोर येत नाह त. तसेच ते नयोजना या ि टकोनातून देखील यो य होणार नाह . 

यामुळे मंजूर वकास आराखडयातील ९० मी. र यातील उ तर दशेकडून कमी क न ४५.०० 

मी.द ण दशेस कायम करणेत यावा. ता वत करावया या ४५.०० मी. र याची ं द  

ना शक महामाग र यापासून मौज-े चो वसावाडी ह ीपयत ४५.०० मी. र याची ं द  

नि चत करावी. तर  ता वत करावया या र याची आखणी म. ा.न.र. अ ध नयम १९६६ 

चेकलम ३७ अ वये फेर बदलाची कायवाह   करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा. नता पाडाळे- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- भाग . ४७ 

काळेवाडी येथील मंजूर वकास योजना आराखडयातील १) सं.नं.७५ आर ण . ६४४ 

( ाथ मक शाळेचे आर ण) हे आर ण असून या ेञाम ये २०० कुटूंबे राहतात व ह  कुटूंबे 

आर ण पड या या अगोदर पासून आहे. ह  कुटंूबे गेल  ३२ ते ३३ वषापासून राहतात. तसेच 

आर णा या अधा कलो मीटरम ये ८ ते ९ शाळा आहेत. तर  सदरचा ( ेञ) भाग रह वासी 

झोन कर यास मा यता देणेत यावी. २) सं.नं. ११४ आर ण .६४२ (लहान मुलाचे खेळाचे 

मैदान) (CPO) हे आर ण मंजूर योजना आराखडयातील असुन हे आर ण यावेळेस 

टाक यात आले या अगोदर पासून हणजेच गेल  ३२ ते ३३ वषापासून तेथे सुमारे ६०० 

कुटूंबे राहतात ह  कुटंूबे अ यंत गर ब आहे तर  सदरचा भाग ( ेञ) रह वासी वभागात 

कर यास मा यता देणेत यावी.   

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा. नलेश पांढरकर-  मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना ि वकार या आहेत. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-    
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ठराव मांक – ८२३                                      वषय मांक – ८ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  

 

       संदभ : – १) वषय .२ अ वये मा.आरती च ध,े मा.अ मना पानसरे यांचा  

                  ताव                

                २) शासन अ धकार  तथा स चव अ े ीय कायालय यांचे  

                  जा. .अ ेका/११/का व/२०/२०१६, द.१६/०१/२०१६  

               ३) वषय .३ अ वये अ भाग स मती सभा ठराव मांक ५०  

                  दनांक १३/०१/२०१६  

                ४)  मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .४४ द.०४/०२/२०१६     

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मौजे आकुड  मंजूर वकास योजना 

आराखडयात स.नं.१७९ पैक  म ये आर ण .२७३ हे ाथ मक शाळा आर ण असून 

आर णातील े ाम ये सुमारे ४०० कुटुंबे राहतात. या आर णामधील जागेत आर ण मंजूर 

हो याअगोदर पासून घरे आहेत. तसेच या आर णाचे आजूबाजूला हणजेच अधा ते एक 

कलोमीटरचे अंतरावर १३ ते १४ शाळा आहेत व महानगरपा लकेची ी.वसंतदादा पाट ल 

मा य मक व यालय हे या भागात आहे. यामुळे मंजूर वकास योजनेतील स.नं.१७९ पैक  

मधील आर ण .२७३ ची आव यकता नाह .  हणून मंजूर वकास योजनेतील स.नं.१७९ 

पैक  मधील आर ण मांक २७३ महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे 

कलम ३७ अ वये र  क न सदर आर णातील े  र हवासी वभागात समा व ट करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मौजे पंपर  मंजूर 

वकास योजना आराखडयात स.नं. ३११ पैक  म ये आर ण . १७४ हे ाथ मक शाळा 

आर ण असून आर णातील ञेाम ये सुमारे ४०० कुटंूबे राहतात. या आर णामधील  

जागेत आर ण मंजूर हो या आगोदर पासून घरे आहेत. तसेच या आर णाचे आजूबाजूला 

हणजेच अधा ते एक कलोमीटरचे अंतरावर १३ ते १४ शाळा आहेत व मनपा याह  शाळा 

हया भागात आहेत. यामुळे मंजूर वकास योजनेतील स.नं.३११ पैक  मधील आर ण . 

१७४ ची आव यकता नाह . हणून मंजूर वकास योजनेतील स.नं. ३११ पैक  मधील आर ण 

. १७४ महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम  ३७ अ वये र  क न 

सदर आर णातील ेञ र हवासी वभागात समा व ट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच मौज-ेमोशी येथील मंजूर वकास आराखडयात ९० मी. र यालगत १०० मी.अंतरावर 

द ण बाजूचे अि त वातील र याला ४५ मी. र ता ं द  (भोसर  ह ीलगत) दश वणेत 

आलेल  आहे. दो ह  र ते लगत अस यामुळे वक सत करणेस अडचणी व नयोजन करता 

येणार नाह . नवनगर वकास ा धकरण ह ीत पाईन र याची ं द  ७५ मी. आहे. नवनगर 
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वकास ा धकरण ह ीतून येणारा ( पाईन र ता) ७५ मी. र ता व मोशी ह ीतील ९० 

मी.र ता हे देखील समोरासमोर येत नाह त. तसेच ते नयोजना या ि टकोनातून देखील 

यो य होणार नाह . यामुळे मंजूर वकास आराखडयातील ९० मी. र यातील उ तर 

दशेकडून कमी क न ४५.०० मी.द ण दशेस कायम करणेत यावा. ता वत करावया या 

४५.०० मी. र याची ं द  ना शक महामाग र यापासून मौज-े चो वसावाडी ह ीपयत ४५.०० 

मी. र याची ं द  नि चत करावी. तर  ता वत करावया या र याची आखणी म. ा.न.र. 

अ ध नयम १९६६ च ेकलम ३७ अ वये फेर बदलाची कायवाह   करणेस मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच भाग . ४७ काळेवाडी येथील मंजूर वकास योजना आराखडयातील १) सं.नं.७५ 

आर ण . ६४४ ( ाथ मक शाळेचे आर ण) हे आर ण असून या ञेाम ये २०० कुटूंबे 

राहतात व ह  कुटूंबे आर ण पड या या अगोदर पासून आहे. ह  कुटंूबे गेल  ३२ ते ३३ 

वषापासून राहतात. तसेच आर णा या अधा कलो मीटरम ये ८ ते ९ शाळा आहेत. तर  

सदरचा ( ेञ) भाग रह वासी झोन कर यास मा यता देणेत येत आहे. २) सं.नं. ११४ 

आर ण .६४२ (लहान मुलाचे खेळाचे मैदान)(CPO)  हे आर ण मंजूर योजना 

आराखडयातील असुन हे आर ण यावेळेस टाक यात आले या अगोदर पासून हणजेच 

गेल  ३२ ते ३३ वषापासून तेथे सुमारे ६०० कुटूंबे राहतात ह  कुटूंबे अ यंत गर ब आहे तर  

सदरचा भाग ( ेञ) रह वासी वभागात कर यास मा यता देणेत येत आहे.    

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

केले.      ------ 

मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                      वषय मांक – ९ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  

       संदभ:- १) मा. महापा लका आयु त यांचेकडील पञ  

                .नर व/का व/१८/ कवळे१५/२०१६ दनांक ०१/०२/२०१६ 

             २) मा. वशेष महापा लका सभा ठ. .८१५ द.१०/२/२०१६ अ वये.   

       वषय:– पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील वाढ व े ा या ह ीतील  

              नद काठ या मह तम पूर रेषेबाहेर ल ना- वकास जमीन वापर  

              वभागाम ये दश वलेले े  र हवास वभागात समा व ट  

              कर याबाबत मंजूर वकास योजनेत महारा  ादे शक  

              नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६, कलम ३७ अ वये  

              फेरबदल कर याबाबत. 
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        संदभ:-  महारा  शासन, नगर वकास वभाग, मं ालय, मुंबई ४०००३२ शासन 

नणय . टपीएस--१८१५/४२८/ . .१३८/१५/न व-१३ द.१५/०७/२०१५  

  उपरो त संद भय शासन नणया दारे शासनाने पंपर  चंचवड महानगरपा लकेस 

वाढ व ह ीचे वकास योजने या अनुषंगाने महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना 

अ ध नयम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये  खाल ल माणे नदेश दले आहेत. 

 
         नदेशः- “ पंपर  - चंचवड  वाढ व ह ी या मंजूर  वकास आराख यामधील लाल 

पूररेषे या बाहेर ल ना- वकास वापर वभागात दश वलेले े  सलग र हवास े ाची उपल धता 

हो या या ट ने व सु नयोिजत वकास हो या या ट ने र हवास वभागात समा व ट 

कर यासाठ  पंपर  - चंचवड महानगरपा लकेने कलम ३७ चा ताव यां या तराव न 

कायाि वत क न शासनास सादर कर याचे अ ध नयमाचे कलम ३७ (१) अ वये नदश दे यात 

येत आहेत”. 

         उपरो त संद भय शासन नदेशाची छाया त मा. महापा लका सभे या अवलोकनाथ 

व नणयाथ सोबत  जोडल  आहे. 

         सदर शासन नदेशानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ी या मंजूर 

वकास आराख यातील लाल पूररेषे या बाहेर ल असलेले ना- वकास वापर वभागात दश वलेले 

े  सलग र हवास े ाची उपल धता हो या या ट ने व सु नयोिजत वकास हो या या 

ट ने र हवास े ाम ये समा व ट कर यासाठ  महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना 

अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, तदनंतर फेरबदलाची 

सूचना स  क न हरकती व सूचना माग वण,े संबं धतांना सुनावणी देऊन हरकत व सूचना 

अजावर अं तम नणय घेऊन फेरबदलाचा ताव शासनास मंजुर तव सादर कर यास 

आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.स वता साळंुके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.अिजत ग हाणे- मा.महापौर साहेब, पंपर चंचवड महानगरपा लकेतील वाढ व ेञा या 

ह ीतील नद काठ या मह तम पुर रेषेबाहेर ल ( हणजेच  लाल पूररेषेबाहेर ल) ना- वकास 

जमीन वापर वभागाम ये दश वलेले ेञ र हवास वभागात समा व ट कर याबाबत मंजूर 

वकास योजनेम ये फेरबदल कर याबाबतचा ताव आहे. सदरचा वषयाबाबत धोरण 

ठर वणेकामी महानगरपा लकेतफ सदरचा वषय सादर करणेकामी कळ वलेबाबत मा.शासनाच,े 

मा.नगरसद य व नाग रकांतफ वशेष आभार. 

       मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मा.शासनाने नग मत केलेले नणय/ नदेश हे 

पपंर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ेञा या वकास योजनेशी संल न दलेले आहेत. 

तथा प  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील मंजूर वकास योजनेतील वाढ व ेञा या ह ीतील 
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नळी पूररेषा ते लालपूररेषेचे दर यान या नवासी वभागातील ेञासाठ  पाटबंधारे वभागाने 

दले या मागदशक त वानुसार, काह  अट  व शत स अ धन राहू न बांधकाम परवानगी दल  

जात आहे. 

       सबब वाढ व ेञा या ह ीतील नद काठ या मह तम पूररेषेबाहेर ल (लाल रेषा) ना-

वकास जमीन ऐवजी नळी पूररेषाबाहेर ल ना वकास जमीन वापर वभागाम ये दश वलेले 

ेञ र हवास वभागात समा व ट कर याबाबतचा अंतभाव सदर वषया या तावात अंतभूत 

करणेत यावा. 

       वाढ व ह ीची वकास योजनेस मंजूर  देणेकामी शासनाने वकास योजना नकाशावर 

पाटबंधारे वभागाकडून पूररेषा नि चत क न दश व याचे नदेश दलेले होत.े वाढ व ह ीची 

वकास योजना नकाशे पाटबंधारे वभागाने दश वले या पूररेषेसह शासनास मंजूर तव सादर 

केलेले होते व तदअनुषं गक सदर पूररेषेसह दश वणेत आले या वाढ व ह ीचे वकास योजनेस 

शासनाने सन २००९ म ये भागश: मंजूर  दान केलेल  होती, तथा प सदरची मंजूर  वाढ व 

ह ीसाठ  अस यान,े सदर तावात महानगरपा लके या जु या ह ीचा समावेश करणेत आलेला 

न हता, सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लके या जू या ह ीचे सुधा रत मंजूर वकास योजना 

नकाशावर पूररेषा दश वणे व वकास नयंञण नयमावल तील पूररेषाचे अनुषं गक तरतूद 

समा व ट कर याकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७  

अ वये फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर कामी पाठ वणेत आलेला आहे. तथा प सदर 

फेरबदल तावाअंतगत पाटबंधारे वभागाने आखून दले या नळी पूररेषा व लालपूररेषेमधील 

मागदशक त वांनुसार महापा लका ेञासाठ  वाढ व ह  व जुनी ह  यासाठ  एकसमान धोरण 

व तरतूद असणे आव यक आहे. तदअनुषंगाने जु या ह ी या गावातीलह  पवना व मुळा 

नद या नळी पूररेषेबाहेर ल ना वकास जमीन वापर वभागाम ये दश वलेले ेञ, सलग 

र हवास ेञाची उपल धता होणेचे ट कोनातून, व सु नयोिजत वकास होणेचे ट कोनातून    

र हवास वभागात समा व ट करणेबाबत या आशयाचा समावेश सदर ठरावाअंतभूत करणेस 

मा यता देणेत यावी. 

मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ८२४                                      वषय मांक – ९ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  

 

               संदभ:- १) मा. महापा लका आयु त यांचेकडील पञ  

                .नर व/का व/१८/ कवळे१५/२०१६ दनांक ०१/०२/२०१६ 

              २) मा. वशेष महापा लका सभा ठ. .८१५ द.१०/२/२०१६ अ वये.   

       वषय:– पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील वाढ व े ा या ह ीतील  

              नद काठ या मह तम पूर रेषेबाहेर ल ना- वकास जमीन वापर  

              वभागाम ये दश वलेले े  र हवास वभागात समा व ट  

              कर याबाबत मंजूर वकास योजनेत महारा  ादे शक  

              नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६, कलम ३७ अ वये  

              फेरबदल कर याबाबत. 

        संदभ:-  महारा  शासन, नगर वकास वभाग, मं ालय, मु ंबई ४०००३२ शासन 

नणय . टपीएस--१८१५/४२८/ . .१३८/१५/न व-१३ द.१५/०७/२०१५  

  उपरो त संद भय शासन नणया दारे शासनाने पंपर  चंचवड महानगरपा लकेस 

वाढ व ह ीचे वकास योजने या अनुषंगाने महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना 

अ ध नयम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये  खाल ल माणे नदेश दले आहेत. 

 
         नदेशः- “ पंपर  - चंचवड  वाढ व ह ी या मंजूर  वकास आराख यामधील लाल 

पूररेषे या बाहेर ल ना- वकास वापर वभागात दश वलेले े  सलग र हवास े ाची उपल धता 

हो या या ट ने व सु नयोिजत वकास हो या या ट ने र हवास वभागात समा व ट 

कर यासाठ  पंपर  - चंचवड महानगरपा लकेने कलम ३७ चा ताव यां या तराव न 

कायाि वत क न शासनास सादर कर याचे अ ध नयमाचे कलम ३७ (१) अ वये नदश दे यात 

येत आहेत”. 

         उपरो त संद भय शासन नदेशाची छाया त मा. महापा लका सभे या अवलोकनाथ 

व नणयाथ सोबत  जोडल  आहे. 

         सदर शासन नदेशानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ी या मंजूर 

वकास आराख यातील लाल पूररेषे या बाहेरल असलेले ना- वकास वापर वभागात दश वलेले 

े  सलग र हवास े ाची उपल धता हो या या ट ने व सु नयोिजत वकास हो या या 

ट ने र हवास े ाम ये समा व ट कर यासाठ  महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना 

अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, तदनंतर फेरबदलाची 
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सूचना स  क न हरकती व सूचना माग वण,े संबं धतांना सुनावणी देऊन हरकत व सूचना 

अजावर अं तम नणय घेऊन फेरबदलाचा ताव शासनास मंजुर तव सादर कर यास 

आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच मा.शासनाने नग मत केलेले नणय/ नदेश हे पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व 

ेञा या वकास योजनेशी संल न दलेले आहेत. तथा प  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील 

मंजूर वकास योजनेतील वाढ व ेञा या ह ीतील नळी पूररेषा ते लालपरूरेषेचे दर यान या 

नवासी वभागातील ेञासाठ  पाटबंधारे वभागाने दले या मागदशक त वानुसार, काह  अट  

व शत स अ धन राहू न बांधकाम परवानगी दल  जात आहे. 

       सबब वाढ व ेञा या ह ीतील नद काठ या मह तम पूररेषेबाहेर ल (लाल रेषा) ना-

वकास जमीन ऐवजी नळी पूररेषाबाहेर ल ना वकास जमीन वापर वभागाम ये दश वलेले 

ेञ र हवास वभागात समा व ट कर याबाबतचा अंतभाव सदर वषया या तावात अंतभूत 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

       वाढ व ह ीची वकास योजनेस मंजूर  देणेकामी शासनाने वकास योजना नकाशावर 

पाटबंधारे वभागाकडून पूररेषा नि चत क न दश व याचे नदेश दलेले होत.े वाढ व ह ीची 

वकास योजना नकाशे पाटबंधारे वभागाने दश वले या पूररेषेसह शासनास मंजूर तव सादर 

केलेले होते व तदअनुषं गक सदर पूररेषेसह दश वणेत आले या वाढ व ह ीचे वकास योजनेस 

शासनाने सन २००९ म ये भागश: मंजूर  दान केलेल  होती, तथा प सदरची मंजूर  वाढ व 

ह ीसाठ  अस यान,े सदर तावात महानगरपा लके या जु या ह ीचा समावेश करणेत आलेला 

न हता, सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लके या जू या ह ीचे सुधा रत मंजूर वकास योजना 

नकाशावर पूररेषा दश वणे व वकास नयंञण नयमावल तील पूररेषाचे अनुषं गक तरतूद 

समा व ट कर याकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७  

अ वये फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर कामी पाठ वणत आलेला आहे.  तथा प  सदर 

फेरबदल तावाअंतगत पाटबंधारे वभागाने आखून दले या  नळी पूररेषा व लालपूररेषेमधील 

मागदशक त वांनुसार महापा लका ेञासाठ  वाढ व ह  व जुनी ह  यासाठ  एकसमान धोरण 

व तरतूद असणे आव यक आहे. तदअनुषंगाने जु या ह ी या गावातीलह  पवना व मुळा 

नद या नळी पूररेषेबाहेर ल ना वकास जमीन वापर वभागाम ये दश वलेले ेञ, सलग 

र हवास ेञाची उपल धता होणेचे ट कोनातून, व सु नयोिजत वकास होणेचे ट कोनातून    

र हवास वभागात समा व ट करणेबाबत या आशयाचा समावेश सदर ठरावाअंतभूत करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकूल- ८१       तकूल – ० 

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

         ------ 
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मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

                                                      वषय मांक – १० 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  

        संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे पञ . .आरो य/२/का व/०८/२०१६ 
                द.९/०२/२०१६    

        देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे 

या कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 

उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण 

देशाम ये राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील 

क  शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान 

(नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . 

वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या 

अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-

२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१ अ वये नगत करणेत आलेल   आहे.   

        सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 

नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करण े

(Open Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ 

नुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण ११,६८४ कुटुंबे अ भयानांतगत वैय तीक 

शौचालय उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे. नगर वकास वभाग मं ालय, 

मुबंई -३२ यांचे कडील ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 

द.१७/८/२०१५ अ वये सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून 

खाल ल माणे अनुदान ा त झाले आहे. 

व छ महारा  अ भयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 
 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि तक घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,१७,५७,०००/- 
२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ८,०९,०००/- 
३ व छ महारा  अ भयानाचे 

ँ डंग (मा हती, श ण व 
सार आ ण जन जागृ ती) 

५,९०,०००/- १,३७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ३४,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- २७,३७,००० /- 
  क शासन व रा य शासन 

एकूण अनुदान  
२,५४,४०,०००/- 
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           वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  
शासनाचे र.  ८०००/- , रा य शासनाचे र. . ४०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे 
वैयि तक घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 
           यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३१/१/२०१६ अखेर सोबत सादर 

केलेले प  "अ" माणे कामकाज झालेले आहे. शासन नणय . 

वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक १९/११/२०१५ अ वये "नागर  था नक वरा य 

सं थांमधील व छ महारा  अ भयान (नागर ) या अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब 

संबं धत नागर  था नक वरा य सं थे या येक म ह या या सवसाधारण सभे या वषय 

सूचीवर कायम व पी समावेश क न या वषयाचा स व तर आढावा सवसाधारण सभेम ये 

घे यात यावा" असे  कळ वलेले आहे. तसेच व छ भारत अ भयानासाठ  मा. पंत धान यांनी 

महारा  रा याक रता नाम नद शत केले या खेलर न व अजुन पुर कार वजे या नेमबाज 

अंजल  भागवत यांची पंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ  ॅ ड अ बॅ सडर हणून नयु ती 

केलेल  आहे. 

           व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/१/२०१६ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 
                                  प  “अ” 
 

महानगरपा लकेच ेनाव 
पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका 

 
शेरा 

िज हा  पुणे  
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 
कुटंुबांची सं या 

३४१७ 
 

क  शासनाचे “ व छ भारत अ भयान” या संकेत 
थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 

अजाची  सं या   
२९०७ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या १३५३  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ९१४ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ४१७ 
 

बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदा यक शौचालय ६२ सीटस 
 



72 
 

          
 सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. 

मा.स वता साळंूके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आरो य हा 

अ तशय मह वाचा वषय आप या सरकारने घेतलेला आहे. परंतु गे या दोन दवसाम ये 

वतमानपञाम ये सवानी बातमी वाचल  असेल पु यातील कचरा हा मोशी खाणीम ये 

टाक याक रता शासन अनुकूल आहे. २०१३ म ये त काल न मा.मु यमंञी यां या बरोबर कच-

यासाठ  बैठक होवून या काह  खाणी या जागा आहेत या उपल ध क न दे यासंदभातला 

वषय होता या अनुस न २०१४ म ये पुणे महानगरपा लकेनी कचरा वघटनाक रता खाणी या 

जागा स मा.िज हा धकार  यां याकडे आयु तांमाफत मागणी केल  होती. यावेळेला 

िज हा धका-यांनी अनुमती दल . त नंतर हा ताव शासनाकडे पाठ वणेत आला. मोशीम ये 

गट .३२७, २५ ए कर जागा या याम ये तो कचरा टाक याचा शासनाने पुढे य न चालू 

केलेला दसून येतो, आप याला सवाना मा हती आहे क  मोशीत जो कचरा डेपो आहे तो ८० 

हे टर म ये आहे. संपुण शहराचा जवळ जवळ एक हजार टन कचरा य ठकाणी जमा होतो. 

दवस दवस कचरा हा वाढणार आहे. आप याला मा हती आहे कचरा हा कोणालाच नको 

असतो. येकाला आप या भागाम ये चांग या चांग या सु वधा या यात असे वाटत ेआ ण ते  

वाभावीक आहे परंतु गे या क येक वषापासून मोशी प रसरातील संपुण जनता, फ त आता 

मोशीपुरत मयाद त राह लेल नाह  या कच-याची दुगधी येत.े या कच-या डेपोची दुगधी जवळ 

जवळ भोसर चा काह  भाग, च-होल  असेल, दघी असेल, डुडूळगांव असेल, संपुण मोशी,       

मोशी- ा धकरण असेल, इं ायणीनगर असेल, जाधववाडी, चखल  या ठकाणी मोठया माणावर 

हणजे जवळ जवळ तीन क.मी. या प रसराम ये ह  चंड दुघधी या कचरा डेपोची पसरते 

नगत करणेत 
आलेला प हला 
ह ता  

१३२० लाभाथ  

GOI+ GOM= ७९.०२ 
लाख 

GOI = २०००/- व  
GOM = ४०००/-
ह सा 

ULB = २६.०४ लाख 
ULB=२०००/- 
ह सा 

 एकुण १०५.६ लाख  
नगत करणेत 
आलेला 
दुसरा ह ता 

१०२  लाभाथ  
GOI+ GOM = ६.१२ 
लाख 

GOI = २०००/- व  
GOM = ४०००/-
ह सा 

  ULB = २.०४ लाख 
ULB=२०००/- 
ह सा 

 एकुण ८.१४ लाख  
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हे काह  न याने सांगायची गरज नाह . स मा.महापौर साहेब, मला सभागृ हा या नदशनास 

आणून दयायच आहे क  या तावाची शासनान े या ठकाणी या चालू केलेल  आहे. 

महापा लकेकडे या संदभात परवानगी या ठकाणी मागीतल  जाणार आहे यामुळे आप याला 

मा हती आहे क , या प रसरातील जनतेचे आरो य तसंतर धो यातच आहे इतक  चंड दुगधी 

कोटयावधी पये खच क न सु दा या ठकाण या कच-याच वघटन होत असताना जी दगुधी 

येत ेती थांबल  जात नाह . मी अनेकवेळा मागणी केलेल  आहे. कचरा हा कोणालाह  नको            

असतो, कुठ याह  भागात गेलेतर यास वरोध हा होणारच आहे कारण या ठकाण या 

नागर कांना याचा ञास होतो परंतु अनेकवेळा या कच-या या संदभात मी स मा.आयु त, 

आप या सगळयांना सांगीतल क  काह तर  धोरण अवलंबवाव. भ व यात सगळयात मोठ  

सम या ह  कच-याची असणार आहे. व छतेच पा रतोषीक आप याला मळालेल आहे. तसे 

पाह लेतर आपण आरो या या बाबतीत चांगले आहोत परंतु भ व याम ये हा नंबर आप याला 

कायम टकवायचा असेल कंवा आरो य चांगल ठेवायच असेलतर काह तर  पॉल सी राब वल  

पाह जे. या ठकाणची जागा आता कमी पडत चाललेल  आहे यामुळे इतर ठकाणी नागर कांचा 

वरोध होतो. मग येक भागात ेञीय कायालयाम ये, जर अशा कारचे युनीट तयार 

केलेतर कच-याचे वघटन होणार आहे. पु याने कंवा शासनान े हणलेतर  या ठकाणी 

महापा लकेची परवानगी नाह .  उदया या नणयासंदभात शासनाने नणय घे याचे ठर वले 

आहे तर  संपुण मोशी ाम थ प रसरातील सव मंडळी या ठकाणी उदया सकाळी ९/- वाजता 

कचरा डेपो या चौकाम ये आ ह  सव याचा ती  नषेध आ ण वरोध करणार आहोत. मला 

सभागृ हाला सांगायच आहे क  आपण या अंदोलनाला पाठ ंबा दयावा व सव नगरसेवकांनी 

उपि थत रहावे अशी वनंती करतो. मा.महापौर साहेब आपण सु दा उपि थत राहावे आ ण 

अंदोलनाला पाठ ंबा दयावा व तो ताव फेटाळला जाईल असं आपण दोन मनीट सव 

सभागृ हाला सांगाव.                                 

मा.अ ण बो-हाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर दोन वषा 

पुव  हा वषय आलेला होता. था नक नागर कां या आ ण आप या महानगरपा लकेतील 

स मा.नगरसेवकां या भु मकेमुळे यावेळेला हा वषय थांबलेला होता. आता पु हा दोन वषापुव  

वतमानपञाम ये बातमी आल  यावेळेलाह  न वचारला होता क  महानगरपा लके या 

शासनाची या बाबतीमधील नेमक  काय भूमीका आहे. आताह  न आहे क  शासनाची या 

बाबतीमधील नेमक  भूमीका काय आहे. या या शहरातील कचरा या या शहरातच 

रजव याची कंबहू ना आता धनंजय आ हाट यांनी सूचना केल  या माणे ेञीय वभागातच 

एका शहराचा कचरा एका ठकाणी आण यापे ा तो अलग ठकाणी हायला पा हज.े पु याचा 

कचरा या ठकाणी येत असेलतर याला वरोध हा नि चतच आहे. धनंजय आ हाट यांनी 

सांगीतले या माणे आमचा सवाचा या भु मकेला वरोध कर यासाठ  उदया या अंदोलनाम ये 
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आ ह  सवजण आप या बरोबर आहोत. सवप ीय आंदोलन हाव, सभागृ हाला मी आवाहन 

करेल, सव राजक य ने यांना मी आवाहन करेल या भू मकेसाठ  आपण सवानी एकञ आले 

पाह जे. उदया सकाळी नऊ वाजता मोशीम ये होणा-या आंदोलनाला आमचा जाह र पा ठंबा 

आहे. 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण सवानी 

वतमानपञाम ये वाचले असेल क  पु याचा कचरा मोशीम ये आप या शहरात येतो ह  बातमी 

वाच यानंतर सगळयांना याचा ध का बसलेला आहे. मा.महापौर, पु याम ये या कचरा डेपोमळेु 

रान उठलेले आहे. यांचा कचरा यांना नकोसा झालेला आहे. माट सट म ये जात असताना 

यांनी यांचा कचरा सांभाळावा अशी सूचना आ ह  या ठकाणी करतो. हणजे यांनी माट 

हायच आ ण यांचा कचरा आम याकडे पाठवायचा हे अ यायकारक आहे. याम ये आपण 

कुठेह  प  ह  भू मका न ठेवता पंपर  चंचवड शहरातील नागर क हणून आपण सगळयानी 

एकञ आले पाह ज.े या ठकाणी मंगलाताईना वनंती करेल, मा.महापौरांना वनंती करेल, सव 

प ा या पदा धका-याना वनंती करेल क  आप याकडे देहू-आळंद  जवळ आहे, एि झ बशन 

सटर मोठ येत आहे आ ण का हणून हा अ याय आपण सहन करायचा. येक अ धका-यांनी 

याच समथन केल पाह जे आ ण आपणह  मा.महापौर अशी घोषण करावी क  कुठ याह  

प रि थतीत, शासन कोणाचह  असो अ याय झालातर आ ह  र यावरती येणारच आ ण 

नागर कां बरोबर राहणारच ह  भू मका आमची सगळयांची आहे यामुळे आपले सहकाय 

आ हांला अपे ीत आहे, ध यवाद. 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माझे सव सहकार . २००६ या 

वेळेला सु दा ह  प रि थती नमाण झालेल  होती. काह  डंपर तीकडून भ न आले आ ण मोशी 

कचरा डेपो या तेथ ेकचरा टाक यासाठ  सुरवात न वचारता केल  यावेळेला मी महापौर होत.े 

सव गावकर  बरोबर घेवून आपण यांना प ट सांगीतले होते क  तुमचा कचरा शेजारधम 

हणून आ ह  ि वकारणार नाह त, हणजे यावेळेस ि वकारणार नाह  आ ण आजह  

ि वकारणार नाह त हे सभागृ हा या वतीने सांगत.े शासनाने सु दा असा ठराव आम याकडे 

आणू नये. आजच आ ह  शासनाला सांगू इि छतो क , पुणे महापा लकेनी यां या कच-याचे 

काय करायचे हा यांचा न आहे. तो पंपर  चंचवडकडे आणुन आ हांला शेजारधम, 

कोण याह  गो ट ची यांनी वचारणा क  नये. महारा  शासनाने सु दा वचारणा क  नये व 

तसा कोणीह  आम याकडे ताव पाठवू नये. आमचाच कचरा आता खपू झालेला आहे. 

यामुळे आ ह च आमचा कचरा टाक यासाठ  तीकडे यावेत का आशी आमची यांना वनंती 

आहे. यांनीच आमचा कचरा टाक यासाठ  आ हांला जागा दयावी. मोशी या आजुबाजूला खूप 

सुधारणा झालेल  आहे तसेच एि झ बशन सटर येणार आहे, आंतररा य वमानतळ सु दा 
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करणार आहोत यामुळे यांनी यांचा कचरा इकडे न आणता आ हांलाच शजेारधम हणून 

थोडीश जागा दयावी, अशी आमची यांन वनंती आहे.  

     मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - मोशी येथील कचरा डेपोची  

कचरा टाक याची कमाल मयादा संपलेल  आहे. याच माणे मोशी या आजूबाजूला खूप 

सुधारणा झालेल  आहे. तथे एि झ बशन सटर तसेच आंतररा य वमानतळ सु दा होणार 

आहे. यामुळे पु याचा कचरा मोशी येथे न आणता पंपर  चंचवड शहरातील कच-यासाठ  पुणे 

मनपा ह ीत जागा देणेकामी रा यशासनास कळ व यास मा यता देणेत यावी. 

मा.अ णा भालेकर -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता या वषयाला 

आम या सवाचा पा ठंबा आहे. प ने यांनी दले या ठरावाला आ ह  सव एकजुट ने पाठ ंबा देत 

आहोत. मला या नमी ताने एकच सांगायच आहे क , कोणी कतीह  सुदंर दसावे मग ते 

वशीला लावून दसो कंवा कसंह , यांचा माट सट चा ठराव पाठवला. शासनाने आम यावर 

अ याय केला तावच क शासनाला पाठ वलेला नाह . हा एक अ याय आ ह  सहन करतोय 

आ ण या यावर आम या जखमेवर मीठ चोळतात. पुणेकरांना एवढेच सांगायचे आहे क  

कचरा कमी करावा व दुसरे नयोजन करावे. आम या शहरात यांचा कणभरह  कचरा येऊ 

देणार नाह त. या ठकाणी जो वषय अवलोकनासाठ  आलेला आहे याबाबत कती लोकांना 

अनुदान दलेले आहे. कती अनुदान आलेले आहे. मा या भागाम ये एक हजार झोपडया 

आहेत आ ण या येकाचे ठराव आ ह  पाठ वतो. जवळ जवळ ६०० ठराव मी पाठ वलेले 

आहेत. मी वत: अज भ न घेतलेले आहेत आ ण आरो य वभागाकड पाठवलेले आहेत. मला 

मा.सहा.आयु त दंडवते साहेबांना हे वचारायचे आहे क  आपण क ती अनुदान दलेले आहे.  

कती हजार झोपडया आप याकडे आहेत, एवढया झोपडया असून आपण अनुदान कमी का 

दलेले आहे. मा याकडे फ त खूप कमी लोकांना अनुदान दलेले आहे. १ हजार झोपडया पैक     

४७ लोकांना अनुदान दलेले आहे आ ण बाक  सगळयाना अजून दयायचे आहे. आ ह  इत या 

भराभर या ठकाणी अज देतो, फॉम देतो, यां याकडून दरंगाई का होत.े आज अज आले क     

तुम याकडे अनुदान तयार आहे पण ते लोकांना का देत नाह त. दळवीनगर झोपडप ीम ये  

एक हजार कुटंूब आहेत. येक घरासमोर आ ह  ती लाईन नेतो हणजे काम जवळ जवळ 

पुण होत आलेल आहे. असे असताना तुम याकडून अनुदान दयायला दरंगाई का होते आ ण  

हा वषय अवलोकनासाठ  आणलेला आहे याचा अथ काय आहे. तु ह  अनुदानास लेट का 

करता. अधवट अव थेम ये तु ह  आकडे दलेले आहेत हे दलेले आकडे चुक चे आकड ेआहेत.  

१ हजार झोपडया पैक  १०० जणांना आनूदान देताय आ ण लगेचच तु ह  अवलोकनासाठ  

वषय आणता. हणजे सांगताय क  आमच शासन कती फट काम करतयं. गावडे साहेब 

तु ह  आता आयु त आहात व तु ह  या वभागाचे मुख हणून काम करतात. मग अनुदान 



76 
 
एवढे लेट का होतय. या ठकाणी मल न सारणाची यव था आहे, होणार आहे, आपल टडर 

मंजूर आहे, काम होत आलेल आहे अशा ठकाणी तुम या आरो याचे कती अ धकार  गेलेले 

आहेत. यांचे मंजूर का केलेल नाह . कारण यांनी काम के या शवाय, यांनी शौचालय 

बांध या शवाय आ ण र यावर या ेनेजला जोड या शवाय संपुण झोपडप ीम ये खनुन 

ठेवलेले आहे. मला या ठकाणी सगळीकडे काँ ट करायच,े दोन तीन मह ने आ ह  तुम या 

मागे लागलेलो होतो. फॉम दलेले आहेत, तु ह  घेतलेले आहेत कॉ युटरम ये फट केलेले 

आहेत. मग उ शर का लावता याच उ तर दयाव. तु हांला वषय अवलोकनासाठ  आणायची 

एवढ  गडबड का? याचे उ तर दयायला पाह जे.   

मा.शारदा बाबर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप या पंपर  

चंचवडला व छ शहर हणून नववा मांक मळालेला आहे.  ॅ ड अ बॅसीटर अंजल  

भागवत आहेत. पंपर  चंचवड शहरात जनजागृती करावी. लम ऐर यात उघडया गटारातून 

लॅ ट क टाकतात अजून आपला मांक वर कसा येईल याकडे आपण जातीने ल  दयावे. 

आताच आ हाट साहेबांनी सांगीतले कचरा पु यातनू येणार. फुरसू ंगी सार या सा या खेडयातून  

तकार क न यांनी आप याकडे पाठ वलेल ेआहे. मोशी कचराडेपोचा वास मोहननगर पयत  

येतो. एकवेळा जेवणासाठ  आम याकडे या परंतु खरकट नको. सवप ीय तीकार क न हा 

कचरा आप याकडे येऊ देवू नका. जा तीत जा त आरो याब ल जनजागृती करावी एवढ  

वनंती करते आ ण थांबत.े 

मा.गावडे (सह आयु त)  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. मा.पठाणताईनी मु ा उपि थत 

केलेला आहे या याब ल मी सांगतो क , ह  क शासनाने योजना जाह र केलेल  आहे. व छ 

भारत अ भयाना अंतगत क शासन यासाठ  चार हजार अनुदान देत,े रा यशासन आठ हजार 

अनुदान देत,े महापा लकेनी आपला ह सा चार हजार असे मळून १६ हजार अनुदान वैयि तक 

शौचालयासाठ  आपण देत आहोत. आपले आरो य नर क आहेत यांना आपण व छ भारत 

अ भयानासाठ  नयु त केलेले आहे. यांनी अज हेर फाय के यानंतर ते मंजूर साठ  पु ढे येत.े  

ते मंजूर झा यानंतर जो पह ला ट पा आहे अधा भाग आपण आठ हजार अनुदान ऍड हा स 

हणून देतो परत बांधकाम पुण झा यानंतर यांनी ेनेजला जोडणी के यानंतर परत आपण 

आठ हजार अनुदान देतो. आप याकड े दर मह याला हा वषय येणार आहे, शासनाचे तसे 

नदष आहेत. दर मह याला हा वषय अवलोकनाथ महापा लका सभेपु ढे ठेवावा. आप याकडे 

एकूण ३४१७ कुटंूबाचे अज ा त झालेले आहेत आ ण अपलोड केलेले २९०७ आहेत काह  अज 

रजे ट पण होतात. या याम ये मंजूर अजाची सं या १३०१ हे कि ट यू ोसेस सु  आहे. 

अजूनह  आपल  योजना खुल  आहे १२ हजार पयत आप याला उ द ट गाठायचे आहे. कोणीह  

अज क  शकतात. या ठकाणी वैयि तक शौचालय उपल ध नाह  ते कोणीह  अज क  

शकतात. झोपडप ीत सु दा अ धकृत असो कंवा अन धकृत असो, शासक य जागेवर असो 
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कंवा अशासक य जागेवर असो कुठ याह  जागेवरती अनुदान देय होत.े यामुळे कोणी अज 

केला आ ण आपला आरो य नर क या ठकाणी जाऊन तपासणी करणार, या ठकाणी 

ेनेजलाईन उपल ध आहे कंवा नाह  आ ण ेनेज वभागाने आता झोपडप यामधुन मोठया 

माणावर ेनेजलाईनच काम सु  केलेल आहे. हे आप याला दलेल उ द ट आपण पुण 

करणार आहोत. अपलोड कर यासाठ  उ शर लागतो. ेञीय अ धका-यांना अनुदान दे यासाठ  

अ धकार दलेले आहेत यामुळे ब भागात नेमक  काय अडचण आहे ते कळू शकेल. 

मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.                                      
 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक - ८२५                                 वषय मांक – १० 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.आयु त  
 

        संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे पञ . .आरो य/२/का व/०८/२०१६ 
                द.९/०२/२०१६    

 देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे या 

कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 

उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण 

देशाम ये राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील 

क  शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान 

(नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . 

वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या 

अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-

२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१ अ वये नगत करणेत आलेल   आहे.   

        सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटुंबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 

नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करण े

(Open Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ 

नुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण ११,६८४ कुटुंबे अ भयानांतगत वयै तीक 

शौचालय उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे. नगर वकास वभाग मं ालय, 

मु ंबई -३२ यांचे कडील ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 

द.१७/८/२०१५ अ वये सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून 

खाल ल माणे अनुदान ा त झाले आहे. 
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व छ महारा  अ भयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 
 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 
१ वैयि तक घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,१७,५७,०००/- 
२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ८,०९,०००/- 
३ व छ महारा  अ भयानाचे 

ँ डंग (मा हती, श ण व 
सार आ ण जन जागृती) 

५,९०,०००/- १,३७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ३४,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- २७,३७,००० /- 
  क शासन व रा य शासन 

एकूण अनुदान  
२,५४,४०,०००/- 

          
             वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  

शासनाचे र.  ८०००/- , रा य शासनाचे र. . ४०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे 

वैयि तक घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 

           यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३१/१/२०१६ अखेर सोबत सादर 

केलेले प  "अ" माणे कामकाज झालेले आहे. शासन नणय . 

वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक १९/११/२०१५ अ वये "नागर  था नक वरा य 

सं थांमधील व छ महारा  अ भयान (नागर ) या अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब 

संबं धत नागर  था नक वरा य सं थे या येक म ह या या सवसाधारण सभे या वषय 

सूचीवर कायम व पी समावेश क न या वषयाचा स व तर आढावा सवसाधारण सभेम ये 

घे यात यावा" असे  कळ वलेले आहे. तसेच व छ भारत अ भयानासाठ  मा. पंत धान यांनी 

महारा  रा याक रता नाम नद शत केले या खेलर न व अजुन पुर कार वजे या नेमबाज 

अंजल  भागवत यांची पंपर  चंचवड महानगरपा लकेसाठ  ॅ ड अ बॅ सडर हणून नयु ती 

केलेल  आहे. 

           व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/१/२०१६ 

अखेर केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 

                                  प  “अ” 
 

महानगरपा लकेच ेनाव 
पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका 

 
शेरा 

िज हा  पुणे  
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या ३४१७  
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      सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. तसेच मोशी येथील कचरा डेपोची कचरा 

टाक याची कमाल मयादा संपलेल  आहे. याच माणे मोशी या आजूबाजूला खूप सुधारणा 

झालेल  आहे. तथे एि झ बशन सटर तसेच आंतररा य वमानतळ सु दा होणार आहे. 

यामुळे पु याचा कचरा मोशी येथ े न आणता पंपर चंचवड शहरातील कच-यासाठ  पुणे 

मनपा ह ीत जागा देणेकामी रा यशासनास कळ व यास मा यता देणेत येत आहे. 

 

 

कुटंुबांची सं या 
क  शासनाचे “ व छ भारत अ भयान” या संकेत 
थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 

अजाची  सं या   
२९०७ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या १३५३  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ९१४ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ४१७ 
 

बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदा यक शौचालय ६२ सीटस 
 

नगत करणेत 
आलेला प हला 
ह ता  

१३२० लाभाथ  

GOI+ GOM= ७९.०२ 
लाख 

GOI = २०००/- व  
GOM = ४०००/-
ह सा 

ULB = २६.०४ लाख 
ULB=२०००/- 
ह सा 

 एकुण १०५.६ लाख  
नगत करणेत 
आलेला 
दुसरा ह ता  

१०२  लाभाथ  
GOI+ GOM = ६.१२ 
लाख 

GOI = २०००/- व  
GOM = ४०००/-
ह सा 

  ULB = २.०४ लाख 
ULB=२०००/- 
ह सा 

 एकुण ८.१४ लाख  
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 अनुकूल- ८१       तकूल- ०  

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

       ---- 

मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक - ८२६                                 वषय मांक – ११ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.नगरस चव 
 

                          मा. वधी स मती   
 
              अ) द.१/१/२०१६ व द.७/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
        ब) द.१५/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा. नलेश पांढरकर-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          -----  
मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
 
ठराव मांक - ८२७                                 वषय मांक – १२ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.नगरस चव 
 

                       मा.म हला व बालक याण स मती   
 
                   अ) द.९/१२/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
          ब) द.२३/१२/२०१५ व द.१३/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत   
             येत आहे.   
मा. नलेश पांढरकर-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          -----  
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मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक - ८२८                                 वषय मांक – १३ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.नगरस चव 
 

         मा.शहर सुधारणा स मती   
 

                      अ) द.५/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   

           ब) द.१९/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.    
 
मा. नलेश पांढरकर-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याच ेमा.महापौर यांनी कट केले. 
          -----  
 
मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ८२९                                 वषय मांक – १४ 

दनांक – २०/०२/२०१६                 वभाग – मा.नगरस चव 
   

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती   
                                                        
        अ)  द. १६/१२/२०१५, द.२१/१२/२०१५ व द.६/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम  
       करणेत येत आहे.     

     ब) द. ६/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   

      क) द. २०/१/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.      
 
मा. नलेश पांढरकर-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 

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



82 
 
 
मा.महापौर - सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे.                               

     

 

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
 

पंपर  चचंवड महानगरपा लका  
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/१४७/१६ 
दनांक – ०२/०४/२०१६                     
                                                                      
                                        

                                            
            नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 
 

मा.महापा लका सभा ठराव मांक ८१७ दनांक २०/०२/२०१६ चे लगत 
( मांक-कर/मु य/५/का व/१५/२०१६ दनांक ११/१/२०१६ चे लगत) 

(सन 2016 -  2017 या सरकार  वषाक रता कराचे व करे तर बाबींचे दर नि चतीबाबत) 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2015-2016 चे 
च लत दर (स याच)े 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

नवासी नवासे तर नवासी नवासे तर 

1 सामा य कर 

र कम पये 1/- ते 
12000/- 

13% 14% 15% 18% 

र कम पये 12001/- 
ते 30000/- 

16% 17% 18% 21% 

र कम पये 30001/- 
व यापुढ ल 

24% 24% 26% 28% 

1ब 
साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 
अि नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 
मनपा श णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

 
 

अ. . कराचे नाव 
करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2015-2016 
चे च लत दर 

(स याच)े 

सन 2016-2017 
क रता ता वत 

दर 
नवासी नवासे तर नवासी नवासे तर 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर करयो यमू यावर 5% 5% 6% 6% 
3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 5% 6% 
4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 3% 4% 

5 

वशेष साफसफाईकर 

( फ त मॉ स,लॉिजंग बो डग,मंगल 
कायालय,सभागृ ह, णालय,हॉटे स,कॅ
ट स,रे टॉरंट या व पा या 
मळकतींस) 

करयो यमू यावर -- 2% -- 5% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 
 

अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत सन 2015-2016 चे 

च लत दर (स याच)े 
सन 2016-2017 
क रता ता वत दर 

7 नाटयगृ हा 1. सनेमा   
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वर ल कर 
(करमणूक 
कर) 

अ) 500 पयत  कंवा  यापे ा 
 जा त  बैठक  यव था ( स स) 
असणा-या थएटरला 

ती दवस .250/- ती दवस .500/- 

ब) मराठ  सनेमा            करमाफ  करमाफ  
क) वातानुकु लत थएटर   ती दवस .350/- ती दवस .500/- 
2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .200/- 
3. सकस (कॉि हल पे स) ती योगास .100/- ती योगास .200/- 
4. 
तमाशा                     

ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे ( थयटरमधील कंवा थयटर 
य त र त येक योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .200/- 

6. वर ल खेर ज इतर येक 
योगास (जर वेगवेगळे खेळ 

नसतील तर अशा येक दवसास 
ती दवस .100/- ती दवस .200/- 

 

ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर 
+ अि नशामक + मनपा श ण उपकर  हे कर समा व ट आहेत) 

 योजना सन 2015-2016 चे च लत 
दर (स याच)े 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

1 

माजी सै नक व वातं य सै नक 
कंवा यांचेप नी यांचे वत: 
रहात असले या फ त एका 
नवासी घरास सामा य करात 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

 

ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + 
अि नशामक + मनपा श ण उपकर  हे कर समा व ट आहेत) 

 योजना सन 2015-2016 चे 
च लत दर (स याच)े 

सन 2016-2017 क रता 
ता वत दर 

2 
फ त म हलांचे नावे असले या, वत: रहात 
असले या फ त एका नवासी घरास सामा य 
करात सुट 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 
र कम सूट 
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3 

40% कंवा यापे ा जा त अपंग व  

असणा-या अंध, अपंग, म तमंद, कणब धर व 
मूकब धर यां या नावावर असणा-या मळकतीस 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 
र कम सूट 

4 
संपूण मळकतकराची र कम आगाऊ भरणा-यां 
कर ता सामा य करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 

1.    वतं  न द 
असले या नवासी 
वापरा या  
मळकतीस- 10% 
र कम सूट 

2.    बगर नवासी 
/ म  / 
औ यो गक 
/मोकळया ज मनी 
इ. मळकतीस -5% 
र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 

1.    वतं  न द 
असले या नवासी 
वापरा या  मळकतीस- 
10% र कम सूट 

2.    बगर नवासी / 
म  / औ यो गक 
/मोकळया ज मनी इ. 
मळकतीस -5% 
र कम सूट 

5 

ीन ब डींग रेट ंग सि टम मळकती  

ीहा : ीन ब डींग रेट ंग सि टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा जा त भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी वभागामाफत 

अं तम भोगवटाप क व अं तम ीन ब डींग 
Certificate ा त झाले या मळकतींना 
सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

 3Star Rating - 

 05% र कम सूट 

 4Star Rating -  

08% र कम सूट 

 5Star Rating- 

10%   र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

 3Star Rating - 

 05% र कम सूट 

 4Star Rating -  

08% र कम सूट 

 5Star Rating- 10% 

र कम सूट 

 

व ीहा : ीन ब डींग रेट ंग सि टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा कमी भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी वभागामाफत 

अं तम भोगवटाप क व अं तम ीन ब डींग 
Certificate  ा त झाले या मळकतींना 
सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे 
चालू मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

 1Star Rating - 

 05% र कम सूट 

 2Star Rating -  

08% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

 1Star Rating - 

 05% र कम सूट 

 2 Star Rating -  

08% र कम सूट 
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 3Star Rating- 

10% र कम सूट 

 4Star Rating- 

12% र कम सूट 

   5Star Rating- 

15% र कम सूट 

 3Star Rating- 10% 
र कम सूट 

 4Star Rating- 12% 
र कम सूट 

 5Star Rating- 15% 
र कम सूट 

 

 योजना सन 2015-2016 च े च लत 
दर (स याच)े 

सन 2016-2017 क रता ता वत 
दर 

6 

सामा यकर सवलत योजनेचा 
लाभ घेणेकामी दो ह  सहामाह ची 
थकबाक सह संपूण बलाची 
र कम एक र कमी आगाऊ 
भरणेची मुदत ( बल मळो 
अथवा न मळो) 

दनांक 30 जून अखेर दनांक 30 जून अखेर 

 

क. करे तर बाबींचे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. 
नाव सन 2015-2016 चे च लत 

दर (स याच)े 
सन 2016-2017 क रता 

ता वत दर 

1 
मळकत ह तांतरण न द 
नोट स फ   

करयो य मू यावर 5% करयो य मू यावर 5% 

2 
थकबाक  नसलेचा दाखला 
फ  ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पये 

3 
मळकत उतारा 
              

ती उतारा 20/- पये ती उतारा 20/- पये 

4 
शासक य सेवा शु क 

      
त बीलास 10/- पये त बीलास 10/- पये 

                                               

                                                  सह /- 
                             आयु त 
                                        पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                        पंपर -१८.     
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( वषय मांक ९ चे लगत) 

 

  
 


