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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३९ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.१२.२०१९                वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर- २०१९ ची मािसक मा. 
महापािलका सभा शु वार दनांक २०.१२.२०१९ रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
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२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 
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१२) मा.डोळस वकास ह र ं  
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२६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
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३१) मा.केशव हनुमंत घोळव े
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४३) मा.यादव मीनल वशाल 
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४५) मा.अिमत राज  गावडे 
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६३) मा.कदम िनक ता अजुन 

६४) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६५) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६६) मा.नढे वनोद जयवंत 

६७) मा.पाडाळे िनता वलास 
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६९) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७०) मा.पवार मिनषा मोद 

७१) मा.बारणे अचना तानाजी 
७२) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७३) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७४) मा.बारणे माया सतंोष 

७५) मा.िनलेश हरामण बारण े

७६) मा.वाघमारे अ नी व म 

७७) मा.दशले रेखा राजेश 

७८) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७९) मा.कामठे तुषार गजानन 

८०) मा.च धे आरती सुरेश 

८१) मा.क पटे सं दप अ ण 

८२) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८३) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८४) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८५) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८६) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८७) मा.कुटे िनमला संजय 

८८) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८९) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९०) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९१) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९२) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९३) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९४) मा.आशा धायगुडे-शडग े
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९५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९६) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

९७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९८) मा.राजापुरे माधवी राज  

९९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१००) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०१) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०३) मा. संजय म हारराव वाबळे 

१०४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१०६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

  
  यािशवाय मा. ावण ह डकर - आयु , मा.पवार-अित र  आयु  (२),    
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कोळंब-े मु य 
लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.िनकम, भालकर - सह 
शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.दरुगडेु, मा.झगडे,  
मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.िशंदे – शासन 
अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक 
िश ण), मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.डॉ.साळव-े 
अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, 
मा.कुलकण , - कायकार  अिभयंता, मा.आगळे, मा.बहूरे- शासन अिधकार ,  
मो.गोफण-ेआरो य अिधकार  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, द लीतील अनाज मंड मधील कारखा याला 
लागले या आगीत ४३ जणांचे िनधन, देशभरात चालले या हंसाचाराम ये 
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मृ युमुखी पडलेले नागर क तसेच डॉ. ीराम लाग-ु जे  रंगकम , अिभनेते, 
अशोकराव क याणराव तापक र- काँ ेसचे ये  नेते हवेलीचे माजी आमदार, 
एकनाथ पाट ल- पंपर  िचंचवड महापािलकेतील कायकार  अिभयंता, सुरदास 
गायकवाड-फुगेवाड तील माजी नगरसेवक, िनळकंठ खाड लकर- ये  प कार, 
संपादक, कैलास जोशी– म य देशचे माजी मु यमं ी व भाजपाचे जे  नेते, वशाल 
जाधव- दापोड  येथे झाले या दुघटनेम ये पंपर  िचंचवड महापािलकेचे अ नशामक 
वभागातील कमचार , नागेश जमादार- मजुर, िशवाजीराव द ा य पाट ल- ाथिमक 
िश क संघटनेचे नेते माजी आमदार, जोितबा चौगलुे – ज मुम ये पा क तानी 
सैिनकांनी केले या याड ह यात को हापूर मधील जवान शह द, ी. दनकरराव 
भै यासाहेब िशंदे, ीमती सुिशला भा कर काळभोर, गोपाळ वठोबा क पटे, ीरंग 
आंबा पाट ल, सुंदराबाई कािशनाथ नखाते, रामचं  शंकर नढे, रामदास व ठल नढे, 
यमुनाबाई ानोबा काळभोर- नगरसद या वैशाली काळभोर यां या सासुबाई, 
अदनाज हमीद म णयार–थेरगांव, उजेर हमीद म णयार, छबुबाई जगदाळे,  
डॉ. यंका रे ड , ल मी जाधव, रामचं  परशुराम जाधव, जग नाथ रामचं  लांडे, 
क डाबाई रामभाऊ फुग,े हाद जंगल ग हाण,े बबन तबाजी डोळस, समीर डोळस, 
रंजना लाला गवळ , आकाबाई कुमदास लांडे, बबन संभाजी पवार–िचखली, तुकाराम 
िभकाजी रासकर. यांचे दु:खद िनधन झा याने यांना दांजली अपण करणेत 
यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)             
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या 
शहराम ये एक दु:खद घटना घडलेली आहे. आप या महानगरपािलके या 
अ नशामक दलाचा एक जवान आ ण याच ठकाणी असलेला एक कामगार 
वशाल जाधव आ ण कमचार  नागेश जामदार यां या बाबतीत आप या शहराम ये 
एक वाईट अशी घटना घडलेली आहे. गेली आठ-दहा दवस आ ह  
वतमानपञामधुन हे करण बघतोय. चौकशी चालू आहे, काम चालू आहे कंवा 
याच ोसेस चालू आहे. ह  घटना घडली कशी याला जबाबदार कोण या ठकाणी 

काम करत असताना से ट क गाड होते का. यावेळेस ती घटना घडली यावेळेस 
आप या अ नशामक दलाचा जवान तीथ गेला यावेळेस तेथे घटना घडताना अशी 
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काय घटना घडली या कामगाराला वाचवायला जात असताना आपला जवान शह द 
झाला. या वषयाबाबत आ हांला आजपयत ना आयु ांनी टेटमट दलं, ना तेथील 
कमचा-यांनी टेटमट दलं, ना या संबंिधत वभागाने टेटमट दलं. मा.महापौर 
साहेब माझी आप याला वनंती आहे क  एकतर तो आपला कमचार  आहे, या 
कमचा-याला आदरणीय स ा ढ प नेते आप याला वनंती आहे, थायी सिमती 
चेअरमन साहेब आप यालाह  वनंती आहे, आयु  साहेब आप यालाह  वनंती आहे   
क  या कमचा-यांचे जे काह  कुटंूबीय आहे यांना महानगरपािलके या वतीने जे 
काय दयायच ते दे यात यावं, दुसर तेथे जो कामगार मेलेला आहे या याह  
कुटंूबाला काय मदत देता येईल ती दयावी. या संबंधात कोण जवाबदार होतं, 
मलातर अजून अिधका-यांची सु दा नाव कळालेली नाह त, येक अिधकार  टोलवा 
टोलवी करतोय, आ हांला कळाल क  हे कॉ ॅ ट कोणीतर  थड पाट  जावुन 
करतेय. जी काह  घटना घडलेली आहे ती खरतर िनंदनीय घटना घडलेली आहे. 
िनषेध करणार  घटना आहे हणून मा.महापौर माझी तु हांला अ हाची वनंती आहे 
क  मयत झाले या दो ह  कुटंूबीया या उदरिनवाहासाठ  काह तर  उपाययोजना 
महानगरपािलकेतफ करावी. काल ड यू या मा यमातून एका कुटंूबीयातले दोन मुल 
ए सपायर झालेले आहेत. अदनाज हमीद म णयार, उजेर हमीद म णयार वय वष 
९ आ ण वयवष ४. एका घरातील दोन िन पाप बालक मयत झालेली आहेत आ ण 
तेह  ड यूच िनदान झा या कारणानं. हणजे आपली महानगरपािलका झोपलेली 
आहे का. जर एका घरातील दोन मुल ंमयत होत असतीलतर आ ण आपल सव 
शासन ठ प बसत असेलतर ह  सु दा गो  अतीशय िनदयी आहे. आज 
दवसाआड पा या यामुळे या काह  घटना होत चालले या आहेत, लोक पाणी 
घरात साठवतात. मला तर असं कळाल आहे क  लोकां या घराम ये सु दा 
ड यू या आळया सापडतात. पण आपली जी काह  यंञणा आहे, आपला जो काह  
टाफ आहे तो काय करतो. खरतर ह  सु दा घटना वाईट आहे. एका घरातील दोन 

मुल गेलेली आहेत यांनाह  महानगरपािलकेन या मा यमातून यांना आपण मदत 
करावी अशी वनंती करतो आ ण हे जे काह  ड यूच माण आप या शहरात वाढत 
चाललेल आहे. या ड यू या माणामुळे आज या बीचा-या या घरावर संग आला 
आहे उदया आप यावरह  काह  होवू शकतं. मला वाटत आयु ांना सु दा म यंतर  
काह तर  िचकनगु या झालेला होता. हणजे आप या शहरातले आयु  सु दा 
सुर ीत नाह त.  तर मग तुम या मा यासारखा नागर क सुर ीत राहू शकतो का. 
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हा सु दा  मा.महापौर साहेब, आप याला पड या िशवाय राहणार नाह . हणून 
माझी वनंती आहे या ती ह  कुटंूबाला महानगरपािलके या वतीने काह तर  मदत 
करावी. चांगली ठोस मदत करावी. खरतर मला आज अिभनंदन करायच होतं पण 
आपण दांजली वाह यामुळे हा वषय घेता येणार नाह . मा.महापौर साहेब 
आपली महापौर पद  िनवड झालेली आहे, आपली ह  पह ली सभा आहे, आपण 
अतीशय स म महापौर या शहराला लाभलेला आहात हणून रा वाद  प ा या 
वतीने मी आपल अिभनंदन करतो आ ण महापौर साहेब, आपण या ती ह  
मृता यां या कुटंूबीयांना काह तर  चांगली मदत करावी कारण हे आप यामुळ 
घडलेल आहे. कमचा-यांला वाचवताना आपलाच कमचार  गेला आहे. हणून या 
ती ह  लोका या कुटंूबीयाना आपण ठोस मदत दयावी अशी मी सभागृहा या वतीने 
वनंती करतो, थांबतो, ध यवाद.    

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
खरतर महापौरताई आज तुमची पह ली जनरल बॉड ची िमट ंग आहे. िन तपणे 
जस तुम या नावात माई आहे तस चांग या कारे िन तपणे सभागृहाम ये आ हां 
सगळयांना १३३ जणांना बरोबर घेवून चालणार आहेत हया खाञीने, हया व ासाने 
तुमचे मनापासून या ठकाणी मा या भागा या वतीने अिभनंदन करते आ ण 
तु हांला मनापासून खुप शुभे छा देते. तुमचा असणारा जो कायकाळ आहे यात 
तु ह  िन तपणे चांगले कामकाज करताल. याच बरोबर मा या वॉडात १ 
डसबरला अ यंत वाईट तो काळा दवस हणावा लागेल. १ डसबरला मा या 
वॉडातील दोन जण नागेश जमादार व वशाल जाधव, हा वशाल जाधव आप या 
पालीके या अ नशामक दलाचा जवान हा या ठकाणी शह द झाला आ ण याच 
बरोबर नागेश जमादार हा कमचार  या ठकाणी कामाला आला होता याला सु दा 
जीव गमवावा लागला. एक डसबरला महापौर साहेब तु ह  सु दा तीथे आलेला 
होतात, स मा.आयु  साहेब, तीथ आलेले होते, आ ह  सगळे नगरसेवक तीथे उभे 
होतोत परंतु एवढ क न काह च होत नाह , ख-या अथाने जर आपण या संबंिधत 
ठेकेदार पाह ला पाट ल, या पाट लन जर काम घेतल होत याला आपण ठेका 
दलेला आहे. याची १७/३/२०१८ रोजी आपण वकऑडर दलेली आहे. 
या याकडन २०९ क.मी. लाईन टाक यासाठ  आपण याला ते कॉ ॅ ट दलेलं 

आहे, ठेका दलेला आहे यास वकऑडर दलेली आहे. याला चोवीस मह याची 
मुदत होती आ ण अवघे या याकडून ६१ क.मी. ेनेजची लाईन आहे ती फ  
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टाक यात आलेली आहे. इतका िन काळजी माणुस या याकडन हा अपघात 
हो याची वाट आपण पाहत होता का हो. तु ह  वत: या ठकाणी होतात आ ह  
पाहटे पाच पयत या ठकाणी उभे होतो. शेवटचा मुलगा काढ यानंतर आ ह  बाहेर 
पडलो, पहाटेचे पावणेपाच वाजल.े आ ह  रोज पेपर उघड यानंतर वतमानपञामधली 
बातमी जर  वाचली तर  आप या घरातल कुणीतर  गेलय अशी न क च आ हांला 
या ठकाणी जाणीव होते. कारण तो माझा भाग आहे रोज समोर ती माणस 

आ हांला भेटतात, बोलतात आ ण मग यावेळेस उ र देताना हा  पडतो. या 
संबंिधत ठेकेदाराची मा हती काढली अ रश: चोवीस मह या पैक  वीस मह याचा 
कालावधी आता संपलेला आहे आ ण अवघ ६१ क. मी. यांनी काम केल आहे. 
मग आता आपण याला काळया याद त टाकायच का, या यावरती कोणती केस 
करायची का या सगळया गो ी होतील परंतु ते गेलेले एक जवान आहे आ ण एक 
मा या तीथला मजूर आहे या दोघांचे जीव आपण परत आणू शकता का. या 
शहराम ये ठेकेदार काम करतो तो दोन पये कमवतो का नाह  कमवतो हा वषय 
आप यासाठ  मह वाचा नाह . तो मा या शहराचा वकासाचे काम करत असताना 
मा या तीथ या नागर कांची काळजी घेणं सु दा तीतक च नैतीक जबाबदार  या 
ठेकेदाराची असते. या यावरती बंधन घाल याच, या यावरती कं ोल ठेव याची 
जबाबदार  सु दा आप या सगळया अिधका-याची असते. का तस केल जात नाह . 
का तस सगळया शहराम ये पाह ला िमळत नाह . आयु  साहेब हे आ ह  
सांगायला लागत का हो. ायल टे ट या, तीथ कशी माती आहे ती बघा 
या माणे अंदाज या. जर तीस तीस मीटर तु हांला खोल खोदायच होत तर 
या ठकाणची माती खाली पडू नये हणून या ठकाणी तारेची जाळ  असते अशी 

काह तर  यव था असेलनां. का तशी काह च यव था नसती का. माती पडली, 
भराव पडला, कुणामुळे पडला, कसा पडला या यावर चचा नको पण पडल तीथ 
कोणतीह  काळजी घेतली न हती. मग आपण ठेका देतो कशासाठ  साहेब. आज तो 
साडेचार ट के अब हने काम करतो. मा या शहरातला माझा जवान या ठकाणी 
गेलेला आहे याचबरोबर एक नागर क या ठकाणी गेलेला आहे. याला आपण 
काय करणार आहोत. ६१ मी. यानी लाईन टाकली असेलतर तु ह  इतके दवस 
काय करत होतात. आपण अिधका-यांना दोषी धरायच का, याला दोषी धरायच का, 
आ या शहरामध या अिधका-यां या तु ह  गाडया काढून या आ ण आयु  
सह त सगळे टु हलरवर पालीकेम ये या मग तु हांला कळेल. जी काह  चाळ स 
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लाख लोकसं या मा या शहराची आहे ते सगळेजण रोज जीव मुठ त ध न गाड  
चालवतात. कोण या गो ीवर तुमच िनयंञण आहे. कुठे उंचवटा आहे, कुठे ख डे 
आहेत कमान हे दोन गो ी बघा. मा या भागातला लोकेश ठाकूर नावाचा मुलगा 
सु दा मृत पावला होता. या यावर काय केल आपण. अनेक कागद रंगुन झाली, 
ठेकेदार शोधला या माणसाला जी काय मदत दे याचा य  केला. तु ह  पु हा 
कागदाम ये अडकणार हणणार क  ताई िनयम नाह , िनयमामुळे पैसे देवू शकत 
नाह त. मग तो ठेकेदार लॉज माणे कामकाज करतो का नाह  ह  बघ याची 
जबाबदार  अिधका-याची नाह  का. आज या ठकाणी मा हती घेतली असता 
आ हांला कळाल यु टलीट  क सलटंट नावाचा तो टडरम ये डे टू डे 
सुपर ह जनसाठ  आपण ०.६५ परसे टेनी याला आपण काम देतो. आजपयत मला 
वाटत नाह  क  १३३ लोकांना हा वषय माह त असेल, आ हांलाह  मा हत नाह . मी 
हणाले आहो साहेब या यावरती का ल  दल नाह , काय झाल होत  नेमक आ ण 

मग सांगीतल क  डे टू डे सुपर ह जनसाठ  आपण एक क सलटंट नेमला पण नाव 
सु दा कुठेच नाह , आ हांला कुणाला मा हतह  नाह  क  यु टलीट  क सलटंट 
नावाचा एक माणुस या ठकाणी नेमला आहे, या यावर कारवाई का केली नाह .  
सुपरवायझर हणुन तो बघतो का या यावर कारवाई झाली पाह जे. कारवाई होत 
असताना या दो ह  वशाल जाधव हा आप या महापािलकेचा कमचार  अस या 
कारणाने याला मदत आप या पालीकेकडून िन त कारे होईल. परंतु ते होत 
असताना नागेश जमादार याला सु दा अ यंत चांग या कारची ठोस मदत दयावी, 
साहेब कागदावर काय आहे हे मला तु ह  सांगायच नाह . कारण हे आम या 
भागातली माणस असतात, आमचे नागर क असतात यां या समोर जाताना 

आमची नजर सु दा वर होत नाह . इत या वेदना, इतक दु:ख यां या कुटंूबा 
इतक आ हांला सु दा झालेलं असतं. कारण क  आम या कुटंूबातला एक घटक 
या ठकाणी गेलेला असतो. या या वेदना िन तपणे आ हांला सु दा असतात. 

तु हांला काय िनयमात बसवायच का नाह  हे मला मा हत नाह . परंतु नागेश 
जमादार जो मुलगा आहे अ यंत त ण २१ वषाच वय या मुलाच आहे. या या 
कुटंूबाम ये चार बह णी आहेत आ ण तो एकुलता एक मुलगा होता आ ण तो 
या ठकाणी कामाला गेलता. तु ह  जर टडर मधले सगळे लॉज वाचलेतर 
या ठकाणी याला ोटे शन करत असताना (इं जी लॉजचे वाचन केले) काय 
या यावरती आपण कारवाई केली, काय या यु टलीट वा यांनी बघीतल होतं. 
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तुमचा क सलटंट नेमला आहे नां. मशानभूमीच काम चाललेल होत यावेळेस 
सु दा मी हणल होत असा माणसू कुठे आहे महापािलकेनी नेमलेला आहे. साहेब, 
याची खबर सु दा आ हांला कुणाला नाह . मा या भागाचे तीन माणस आतापयत 
गेलेली आहेत. आ ह  चारह  नगरसेवक एक पञ देतोत क  आम या भागाम ये 
एकह  वकास क  नका हणून. तु हांला सांगीतल होत मा या भागातल द  
मंद र समोरच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जलतरण तलाव आहे याची िसमाभींत 
आपण पाडायला सांगीतली, आपण हणजे महानगरपािलकेनी, हणून ती पाडली. 
या यावर काय ऊहापोह झाला तीथ सु दा चार कपडे परवा पळून नेलेले आहेत. 

एकदा काय ते ठरवून सांगा नाह तर आम या भागात एकह  वकास काम क  
नका कारण आ ह  अणखी कोणतीह  मृ यूची घटना या पुढ या काळात सहन क  
शकत नाह त. मृ यूच तांडव तर मा या भागात चालू आहे. तुमचे िनयम तर  
सांगा आ हांला. आ ण नसेल काह  करायच तर एकह  वकास काम मा या 
भागात क  नका. मृ यु होणार असेलतर काह  गरज नाह  वकासाची आ हांला. 

तु हांला मी यापुव  पण सांगीतल होतं क  या वमींग पुल या तीथं काय ते 
तु ह  ठरवा. अधवट काम आपण कशाला सोडता. का शहराम ये काह  गो ी 
बघीत या जात नाह त. साहेब, या ठकाणी याच जळतंना याला कळतं. ती ह  
घटना मा या भागात झाले या आहेत. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी मी तु हांला 
वनंती करते क  तु ह  याचा पाठपुरावा करावा. माग यावेळेला फ  आशाताईनी 
पाठपुरावा केला होता. दुदवाने सांगता सांगता वाईट वाटत ते हा या घटनेम ये 
आपण पाठपुरावा करावा. वर त दो ह  माणसाना यो य ती मदत कमान दहा 
लाखा या खाली मदत होवू नय ेअशी या ठकाणी मी वनंती करते. या सगळया 
गो ींचा तु ह  पाठपुरावा करावा. मा या कुटंूबीया या, महानगरपािलके या वतीने 
या दोघानाह  या ठकाणी दांजली अपण करते. याचा पाठपुरावा क न ये या 

पंधरा दवसात, या संदभात मी तु हांला पञ सु दा दलेलं होत परंतु याच एकह  
उ र मला आलेल नाह . याना तु ह  कती दवसात मदत करणार आहेत याच 
तु ह  आ हाला लेखी कळवा जेणेक न या कुटंूबाला आ हांला सांगता येईल, 
ध यवाद.                                                            
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
या ठकाणी दापोड या दुदवी घटने या संदभाम ये या ठकाणी सद यांनी भावना 
य  केले या आहेत. दोपाड ला झालेली जी घटना आहे ती अ यंत दुदवी आहे. 
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तीथ मृ यू झाला अस समज याबरोबर मा.महापौर आ ण आमदार ल मणभाऊ 
आ ण थािनक नगरसेवीका माई काटे आ ण शडगे ताई मी वत: सु दा सकाळ  
साडे तीन ते चार पयत या ठकाणी होतो. औ ंध हॉ पटल या या ठकाणी सु दा 
आ ह  जावुन आलो. मा.महापौर, मा.आयु  साहेब सु दा या ठकाणी येवून गेले. 
या ठकाणी सभागृहा या वतीने दवंगत लोकांना दांजली वाह लेली आहे. 
मा.महापौर साहेब आप याला मी वनंती करतो क  आजची ह  सभा सोमवार द. 
६/१/२०२० रोजी दुपार  २.०० पयत तहकूब करावी अशी मी सूचना मांडतो. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस माझे अनुमोदन आहे. 
मा.महापौर -   सवाचे आभार मानुन आजची सभा सोमवार द. ६/१/२०२० रोजी 
दुपार  २.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
     -------                        
 
 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३९ 

सभावृ ांत 
( द.२०/१२/२०१९ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ६.१.२०२०                वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर- २०१९ ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा सोमवार दनांक ६.१.२०२० रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
       
        

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.साधना अंकुश मळेकर 

३) मा.द ा य बाबूराव सान े

४) मा.अ नी संतोष जाधव 

५) मा.सार का िशवाजी स ते 

६) मा.राहुल गुलाब जाधव 

७) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

८) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
९) मा.डोळस वकास ह र ं  

१०) मा.उंडे ल मण ध डू 

११) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१२) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१३) मा.बारसे यांका वण 

१४) मा.अ जत दामोदर ग हाण े
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१५) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१६) मा.लांडगे र व ल मण 

१७) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१८) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१९) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२०) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२१) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२२) मा.सावळे िसमा र वं  

२३) मा.ल ढे न ता योगेश 

२४) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२५) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२७) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२८) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२९) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३०) मा.मंगला अशोक कदम 

३१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३२) मा.संजय बबन नेवाळे 

३३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३४) मा.भालेकर वण महादेव 

३५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३७) मा.घोलप कमल अिनल 

३८) मा.उ म काश कदळे 

३९) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४०) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
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४१) मा.यादव मीनल वशाल 

४२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४३) मा. मोद कुटे 

४४) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४५) मा.बाबर शिमला राजू 

४६) मा.अिमत राज  गावडे 

४७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४८) मा.खानोलकर ा महेश 

४९) मा.भ डवे संिगता राज  

५०) मा.मोरे र महादू भ डव े

५१) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५३) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५४) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५६) मा.अपणा िनलेश डोके 

५७) मा.गावडे राज  तानाजी 
५८) मा.जय ी वसंत गावडे 

५९) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६०) मा.सुल णा राजू धर 

६१) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६३) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६४) मा.कदम िनक ता अजुन 

६५) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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६७) मा.नढे वनोद जयवंत 

६८) मा.काळे उषा दलीप 

६९) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७०) मा.पवार मिनषा मोद 

७१) मा.बारणे अचना तानाजी 
७२) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७३) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७४) मा.िनलेश हरामण बारण े

७५) मा.वाघमारे अ नी व म 

७६) मा.दशले रेखा राजेश 

७७) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७८) मा.कामठे तुषार गजानन 

७९) मा.च धे आरती सुरेश 

८०) मा.क पटे सं दप अ ण 

८१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८५) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८६) मा.कुटे िनमला संजय 

८७) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८८) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९०) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९१) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९२) मा.आशा धायगुडे-शडग े
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९३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९४) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

९५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९६) मा.राजापुरे माधवी राज  

९७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१००) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०१) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०२) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१०३) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

   

  यािशवाय मा.पवार-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.कंुभोजकर- मु य लेखाप र क, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कोळंब-े मु य 
लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.िनकम, भालकर - सह 
शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे,  मा.खोत, 
- सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.डॉ.साळव-े अित.आरो य वैदयक य अिधकार , 
मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.कुलकण  - कायकार  अिभयंता,  
मो.गोफण-ेआरो य अिधकार  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, िभवा खंडु वाघमोडे व संजीवन पी.के.- 
सीएमई दापोड  येथे पुल बांधणी सरावावेळ  अपघात होवुन जवानांचे िनधन, संद प 
सावंत-ज म ुका मर म य ेदहशतवा ांसमवेत झाले या चकमक त सातारा येथील 
श हद जवान, जयिसंग जगताप- मा.आमदार ल मण जगताप यांचे चुलत बंधु, 
नामदेव ढोरे- मा.महापौर माई ढोरे यांचे दर, अिनल थेऊरकर- पंपर  िचंचवड 
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महापािलकेचे भार  शासन अिधकार , तानाजी घाडग-े पंपर  िचंचवड 
महापािलकेतील िलपीक कमचार , ड .पी. पाठ - रा वाद चे ये  नेते, काश 
भागुजी जगताप, अशोकराव तापक र- माजी आमदार हवेली, बाळासाहेब िनवृ ी 
वाळंुजकर, राधाबाई व नाथ भालेकर, सुिनल रामचं  डोळस, रामदास मोरे- 
रा वाद  कॉ ेस प ाचे कायालयीन सिचव, शंकर ह रभाऊ मोरे- गतिशल शेतकर , 
मनोहर मा ती कांबळे- सांगवी, व ठल साठे, कृ णाबाई काटे, जुबीदा शेख, यांचे 
दु:खद िनधन झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी 
माडंतो. 
मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, ह  सभा आज द.६/१/२०२० रोजी २.२० 
पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडतो.  
मा.हषल ढोरे-  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानुन ह  सभा आज द.६/१/२०२० रोजी २.२० पयत 
तहकूब करणेत येत आहे. 
     ----- 
 
 

(मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३९ 

सभावृ ांत 
( द.२०/१२/२०१९, द. ६/१/२०२० (दु .२.०० वा.)  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ६.१.२०२०                वेळ – दुपार  २.२० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर- २०१९ ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा सोमवार दनांक ६.१.२०२० रोजी दुपार  २.२० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
       
        

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.साधना अंकुश मळेकर 

३) मा.द ा य बाबूराव सान े

४) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

५) मा.बुड सुवणा वकास 

६) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
७) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

८) मा.डोळस वकास ह र ं  

९) मा.उंडे ल मण ध डू 

१०) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

११) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१२) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१३) मा.बारसे यांका वण 

१४) मा.अ जत दामोदर ग हाण े
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१५) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१६) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१७) मा.लांडगे र व ल मण 

१८) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१९) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२०) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२१) मा.सावळे िसमा र वं  

२२) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२६) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२७) मा.केशव हनुमंत घोळव े

२८) मा.मंगला अशोक कदम 

२९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३२) मा.भालेकर वण महादेव 

३३) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३६) मा.घोलप कमल अिनल 

३७) मा.उ म काश कदळे 

३८) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४०) मा.यादव मीनल वशाल 
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४१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४२) मा. मोद कुटे 

४३) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४४) मा.बाबर शिमला राजू 

४५) मा.अिमत राज  गावडे 

४६) मा.खानोलकर ा महेश 

४७) मा.भ डवे संिगता राज  

४८) मा.मोरे र महादू भ डव े

४९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५४) मा.अपणा िनलेश डोके 

५५) मा.गावडे राज  तानाजी 
५६) मा.जय ी वसंत गावडे 

५७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५८) मा.सुल णा राजू धर 

५९) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६०) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६१) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६२) मा.कदम िनक ता अजुन 

६३) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६४) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६५) मा.नढे वनोद जयवंत 

६६) मा.पाडाळे िनता वलास 
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६७) मा.काळे उषा दलीप 

६८) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६९) मा.पवार मिनषा मोद 

७०) मा.बारणे अचना तानाजी 
७१) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७३) मा.िनलेश हरामण बारण े

७४) मा.वाघमारे अ नी व म 

७५) मा.दशले रेखा राजेश 

७६) मा.कामठे तुषार गजानन 

७७) मा.च धे आरती सुरेश 

७८) मा.क पटे सं दप अ ण 

७९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८०) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८४) मा.कुटे िनमला संजय 

८५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८७) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८८) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

८९) मा.आशा धायगुडे-शडग े

९०) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९१) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

९२) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
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९३) मा.राजापुरे माधवी राज  

९४) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९५) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९६) मा.संतोष बबन कांबळे 

९७) मा.हषल म छं  ढोरे  

९८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१००) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

  

    यािशवाय मा.पवार-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.कंुभोजकर- मु य लेखाप र क, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कोळंब-े मु य 
लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.िनकम, भालकर - सह 
शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे,  मा.खोत, 
- सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.डॉ.साळव-े अित.आरो य वैदयक य अिधकार , 
मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.कुलकण  - कायकार  अिभयंता,  
मो.गोफण-ेआरो य अिधकार  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    
                   ----                          

मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.द ाञय सान-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.मी 
अिभनंदनाचा ठराव आप या समोर आणत आहे. रा वाद  काँ ेस, भारतीय काँ ेस 
आय व िशवसेना महा वकास आघाड  सरकार थापन झा याब ल अिभनंदनाचा 
ठराव मी या ठकाणी मांडत आहे. तर  हा ठराव सभागृहाम ये पार त करावा अशी 
मा.महापौर साहेब, मी आप याला वनंती करतो.  सभागृहाम ये गे या अनेक वष 
जे आपले शहरातील लंबीत  आहेत, पुव या सरकारने केले असतील नसतील 
ते पे ड ग राह ले असतील ते  जे आता नवीन सरकार आल आहे यां याकडून 
सोडव यासाठ  मा.महापौर साहेब, आपली मदत लागणार आहे. जे जे आपले  
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लंबीत आहेत ते नवीन सरकार या मा यमातून आपण सोडव याचा य  क . 
तर  हा सदरचा ठराव पार त करावा अशी मी आप याला वनंती करतो.  
मा. वण भालेकर –  मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देतो.  
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माझे 
परमिमञ द ा साननी या सरकार या अिभनंदनाचा ठराव मांडलेला आहे याला 
मी पा ठंबा देतो. परंतु या सभागृहाच या िनमी ान थोडस ल  वेधू इ छतो. द ा 
काका खरं आहे क  तुमच सरकार हणजे या सभागृहातील आजची प र थती 
बघीतलीतर एक सिचन िचखले सोडले तर सगळे स ाधार  प ाचे नगरसेवक 
आहेत. मग कोणी रा यात आहेत कोणी महापािलकेत आहेत. यामुळे सगळे 
स ाधार  प ाचे नगरसेवक या सभागृहात आहेत, यामुळे या सभागृहाच पा व य 
चांगल राह ल. मी या रा यशासनाच अिभनंदन एवढयासाठ  कर न क  वचारसरणी 
गुंडाळून स ेसाठ  एकञीत आललें हे खरतर तीन चाकाच सरकार आहे. द ा 
काका या वषयाला मी पाठ ंबा देतो. पाठ ंबा देत असताना यांच अिभनंदन करत 
असताना काह  कटू गो ी पण आप या मनाम ये आपण घेत या पाह जेत. तु ह  
सांगीतल क  रा य शासना या मा यमातून या महापािलकेचे काह   असतील ते 
सोडव यासाठ  िन तच काह  मदत होईल का नाह  होईल याची िचंता करायचे 
काह  कारण नाह . खरतर या ज हयाचे पालकमंञी अजीतदादाच आहेत. आमच 
अगोदरच अजीतदादा बरोबर ठरलं होतं परंतु तु ह  थोड शी गडबड केली यामुळ ते 
ठरलेल थोड शी गडबड झाली यामुळ िचंता क  नका. हणजे या दोन 
मह यासाठ  तर  तु हाला या िनमी ान हे जे रा यामधल सरकार आहे. मा.महापौर 
साहेब, माझे िमञ द ा काका यांनी पोटतीडक ने, मनापासून जे सरकार या 
रा याम ये आलेलं आहे आ ण मी आशावाद एकच करेल क  या सरकार या 
मा यमातून या रा यात या गोरगर बांना, शेतक-यांना, शेतमजूरांना, कामगारांना या 
रा यात या सवसामा य माणसाला याय दयावा अशा प दतीची मी अपे ा य  
करतो आ ण द ा काकानी जो ठराव मांडला याला मी पाठ ंबा देतो आ ण पुढचा 
वषय सु  करावा एवढ  वनंती करतो, ध यवाद. 
मा.महापौर-  न यान े थापन झाले या सरकारचे सगळया या वतीने अिभनंदन 
कर यात येत आहे, वषय मांक १ वाचावा. 
मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक १ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
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                                                   वषय मांक- १ 
दनांक- ६/०१/२०२०                 वभाग- मा.आयु       
                                       
      संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन 
करताना संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करताना मा.महापािलका सभा 
ठराव .३९९ द. २१/११/२०१३ नुसार मंजूर कायप दतीत व धोरणानुसार कायवाह  
करावया या करणात नुकसान भरपाई अदा करताना ३०% दलासा र कम दे यास 
मा यता देणेत आली आहे. तदनंतर मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ 
द.२०/११/२०१५ अ वये सदर धोरणात बदल क न न वन भूसंपादन कायदा २०१३ 
मधील तरतूद  नुसार या िमळकत धारकांचे े  ० ते ३०० चौ मी. आहे अशा 
बािधत छो या छो या िमळकतधारकांना १००% दलासा र कम व ३०० चौ.मी पे ा 
जा त े ाचे भूखंड धारकांना ३०% दलासा र कम या माणे मा यता देणेत 
आलेली आहे. सबब, द.२०/११/२०१५ नंतर ३०० चौ.मी. पे ा मो या भूखंडाचे 
वभाजन क न तुकडा ३०० चौ.मी. पे ा कमी े ाचा भूखंड केले या सव 
करणात सां वना र कम ३०% इतक च देय रा हल यास मा यता देणेत यावी. 

मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-   हा वषय मांक १ तहकूब करणेत येत आहे. 
(सभागृहात ग धळ) 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक- ४८३                               वषय मांक- १ 
दनांक- ६/०१/२०२०                 वभाग- मा.आयु       
                                       

      संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 
 

           वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
 

 अनुकूल- ८१           ितकूल- ० 
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      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

       ----- 
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर-  वषय मांक १ तहकूब केला आहे या यावर पुढ यावेळेस चचा क .  
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर-  आजची सभा शु वार द.१०/१/२०२० रोजी दुपार  १.०० पयत तहकूब 
करणेत येत आहे. 
          -----     
 

(मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३९ 

सभावृ ांत 
( द.२०/१२/२०१९, द. ६/१/२०२० (दु .२.०० व २.२० वा.)  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – १०.१.२०२०                 वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर- २०१९ ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा शु वार दनांक १०.१.२०२० रोजी दुपार  १.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
           

 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव सान े

६) मा.बुड सुवणा वकास 

७) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
८) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

९) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१०) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

११) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१२) मा.बारसे यांका वण 

१३) मा.अ जत दामोदर ग हाण े
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१४) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१६) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

१८) मा.सावळे िसमा र वं  

१९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२१) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२२) मा.केशव हनुमंत घोळव े

२३) मा.मंगला अशोक कदम 

२४) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२६) मा.संजय बबन नेवाळे 

२७) मा.भालेकर वण महादेव 

२८) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

२९) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३०) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३१) मा.घोलप कमल अिनल 

३२) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३३) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३४) मा.जावेद रमजान शेख 

३५) मा.यादव मीनल वशाल 

३६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

३७) मा.राजू िमसाळ 

३८) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

३९) मा.बाबर शिमला राजू 
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४०) मा.अिमत राज  गावडे 

४१) मा.खानोलकर ा महेश 

४२) मा.भ डवे संिगता राज  

४३) मा.मोरे र महादू भ डव े

४४) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४५) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४६) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४७) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

४८) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४९) मा.अपणा िनलेश डोके 

५०) मा.गावडे राज  तानाजी 
५१) मा.जय ी वसंत गावडे 

५२) मा.कोमल दपक मेवानी 
५३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५४) मा.सुल णा राजू धर 

५५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५७) मा.कदम िनक ता अजुन 

५८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५९) मा.नढे वनोद जयवंत 

६०) मा.काळे उषा दलीप 

६१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६२) मा.पवार मिनषा मोद 

६३) मा.बारणे अचना तानाजी 
६४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
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६६) मा.वाघमारे अ नी व म 

६७) मा.दशले रेखा राजेश 

६८) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६९) मा.कामठे तुषार गजानन 

७०) मा.च धे आरती सुरेश 

७१) मा.क पटे सं दप अ ण 

७२) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७३) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

७४) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७५) मा.चं कांत बारकु नखाते 

७६) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

७७) मा.कुटे िनमला संजय 

७८) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

७९) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८०) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८१) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८२) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८३) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

८४) मा.आशा धायगुडे-शडग े

८५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८७) मा.राजापुरे माधवी राज  

८८) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

८९) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९०) मा.संतोष बबन कांबळे 

९१) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
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९२) मा.हषल म छं  ढोरे  

९३) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

९४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

९६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

    यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.पवार-अित र  आयु  (२),    
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कंुभोजकर- मु य 
लेखाप र क, मा.कोळंब-े मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.पवार- उपसंचालक नगररचना, मा.तुपे, मा.िनकम, भालकर - सह 
शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.िशंदे– शासन 
अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण- मु य मा हती व तंञ ान 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.च हाण, मा.ग टूवार, मा.मोरे,  
मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.धानोरकर, मा.वाघुडें, मा.काळे - कायकार  
अिभयंता, मा.गोफण-ेआरो य अिधकार , मा.व ते, मा.बहूरे- शासन अिधकार , 
मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.मान-ेलेखािधकार  पीएमपीएमएल, मा.गावडे-मु य 
अ नशमन अिधकार  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.    
                    ----                          
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत येत आहे.  

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक – ४८४                                 वषय मांक – २  
दनांक- १०/१/२०२०                  वभाग- मा.आयु  

 
 

       संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव– 

              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .६०८३ द.११/१२/२०१९ 
 
    दनांक ०१/१२/२०१९ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील 
अ नशामक वभागातील कमचार  कै. वशाल हणमंतराव जाधव यांना महापािलकेची 
सेवा करताना कं ाट  कामगारांना वाच वतांना वीरमरण आले आहे. महारा  
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शासनाकड ल कंडोम-१०१९/ . .१७/ न व-२८ द.०५/०८/२०१९ अ वये क याण 
येथे झाले या दुघटनांम ये अ नशमन वभागातील जवानांना “श हद” दजा व 
श हदांना अनुदेय असणा-या सवलती व फायदे दे यात आले आहेत. याचधत वर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील अ नशामक वभागातील कमचार  कै. वशाल 
हणमंतराव जाधव यांना “श हद” दजा दे यास व श हदांना अनुदेय असणा-या 
सवलती व फायदे दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  
िचंचवड शहराम ये अतीशय वाईट अशी दुघटना घडलेली आहे. पंपर  िचंचवड 
शहराचा एक अ नशामक दलाचा जवान आपला कमचार  वशाल हणमंतराव जाधव 
याच िनधन या काळात झाल या याबरोबर एक लेबर कॉ ॅ टचा कमचार  मयत 
झालेला आहे. मा.महापौर साहेब, यावेळेस आपण एक शाह दाला दांजली 
वाहताना गे या महापािलके या सभे वेळेस यावेळेस आपण चचा केलेली होती क  
या आप या जवानाला व या या बरोबर जो शह द झाला याला आप याला 

महानगरपािलके या प दतीने मदत देणे गरजेच आहे. खरतर या या कुटंूबीयाची 
आ ह  मा हती घेतली असता आजह  याला आपण कुठलीह  याला देणार  मदत 
कंवा िनधी ह  महानगरपािलके या वतीने अजूनह  गेलेली नाह . खरतर 
महापािलकेचा कमचार  अशा प दतीने जर शह द होत असेलतर आ ण या या 
कुटंूबीयाची जर अवहेलना होत असेलतर, आप या महानगरपािलके या मा यमातून 
याला जी काह  मदत दयायची ती याला जात नसेलतर या या पे ा दुभा य या 

महापािलकेच नसेल असं मला वाटतय. का आप या महापािलके या वतीने याला 
अजून काह  दलं नाह . काय ॉ लेम आहे तेह  आयु  साहेब आ हांला सांगाव. 
खरतर तो वषय मंजूर केला चचा करणं यो य नाह . पण उदया आप या कमचा-
यांचा व ास या महापािलकेव न उठता कामा नये. दुस-याचा जीव वाचव यासाठ  
यानी वत:चा जीव दलेला आहे. अशा मा यमातून याला जर मदत देत 

नसेलतर मी शासनाचा जाह र िनषेध करतो. का आपण ते क  शकत नाह त, 
काय आप याला ॉ लेम आहे. काय या या अडचणी आहेत असे अनेक  
आम या समोर आहेत. उदया या या कुटंूबीयाना कधी मदत करणार आहेत, काय 
मदत करणार आहेत ती मा.महापौर साहेब, आपण आयु  साहेबांना सांगाव आ ण 
दुसरा जो वषय आहे याबाबत मी आपली अनुमती घेवून बोलतो याला परमीशन 
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दयावी अशी मी वनंती करतो. काल आप या महापािलकेचे स ा ढ प नेते यांनी 
आ कलेचे तारे तोडलेल ेआहेत. महापौर साहेब, तु ह  नगरसेवक आहात आ ण 
या यानंतर महापौर झालेला आहात. ते आ ण तु ह  आ ण मी आजी, माजी 

सभागृहातील सगळे नगरसेवक यानंी एका य न चोर केलेलं आहे. तु ह  चोर 
आहात, मी चोर आहे, जे चोर कोण आहेत ते एकनाथराव पवारांनी सव 
सभागृहासमोर सांगाव असं माझ यांना जाह र आवाहन आहे. नाह तर यांना 
आ ह  भर चौकाम ये आ ह  नगरसेवक यांना त डाला काळ फासू. त डाला काळ 
फासू आ ह . कोणीह  नगरसेवक जर चोर असेलतर शंभर ट के सांगाव चोर आहे. 
आ ह  चो-या करायला महानगरपािलकेम ये येतो का. हे आजी माजी नगरसेवक 
आहेत यांनी चो-या क न मोठे झालेत का.  

मा.महापौर-  काका हा वषय नंतर...... 
मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, तु हांला आ ण मला यथा आहेत, तु ह  
पण चो-या क न इथे आलेला नाह त. आप याला माह ती आहे नगरसेवक होतांना 
आप याला काय क  करावे लागतात. असे िनिभड य य करणा-या भाजप या 
स ा ढ प ने यांचा मी रा वाद  काँ ेस या वतीन, सव नगरसेवकां या वतीने 
जाह र िनषेध करतो आ ण यावेळेला सभागृहात येतील यावेळेला त डाला काळ 
फासणार हे मा.महापौर तु हांला आज सांगतो व थांबतो, ध यवाद. 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय 
मांक २ जो आहे तो मंजूर केला असलातर  या या मागे सभागृहा या काह  

भावना आहेत. सगळयांना बोलू दयात, काह  फरक पडत नाह . या यातून 
िन प न काय होणार आहे क  जे शह द जाधव आहेत यांना या फॅिसलीट   
िमळायला पाह जे या िमळतील आ ण तुम या हातून पु याच काम चांगल होईल 
यामुळ यावर यांना यांना बोलायच असेल यांना बोलू दयात. मी अस सांगेल 

क  म हला महापौर आहेत, आ ह  सु दा महापौर होवून गेलोत, कृपया सवप ीयांनी 
कोणी सु दा यां या डायसपयत जावु नये कारण आपण कायम सांभाळून घेतल 
पाह जे. आपण नेहमी हणतो क  म हलांना आपण सांभाळून घेतो, म हलांना 
आपण बरोबर च थान देतो. ता वीक आपण इथूनह  बोलू शकतो पण डायस पयत 
जा याच कोणीह  काम क  नये अशी मी नं  वनंती करते आ ण वषयावर 
कोणीह  कतीह  वेळ बोलू दयात, कोणी काह  हणलतर  माई आपण आपल काम 
म तपैक  छानपणे चालू ठेवाव असंच मला या संगी वाटतं. मी या वषयावर 
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बोलते. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. कै. वशाल जाधव हे 
आप याकडचे शह द फायर गेडचे जवान आहेत. यावेळेला दुघटना घडली 
यावेळेला पह यांदा ते एकदम यव थत होते जो माणुस तेथे पडला याला 

सु दा यव थत बाहेर काढ याचा यानी य  केला. परंतु जी बातमी आहे या 
प दतीन ती माती परत घसरली. या यामुळे याच दुदवी िनधन झालेलं आहे. 
आपण सगळया फॅिसलीट  याला द या पाह जेत. काप रेशनकडे कोण या गो ीच 
कमी आहे अशातला भाग नाह . सगळयांची भावना काय आहे यांना शह द दजा 
दयावा. साहेब, तु ह  पण खुलासा करावा क  कायदया या त वाम ये बसवता येईल 
क, बसेल का तु हांला ते कुठे पाठवाव लागेल. आप याला या यासाठ  काय कराव 
लागेल. एकदा तु ह  सांगीतल क  आपण याना हे हे देवू शकतो तर या प दतीने 
आयु  साहेब तु ह  खुलासा केलातर बर होईल. मी आजह  आयु  साहेब सकाळ  
तु हांला फोन केला शहराम ये काय घडत आ ण काय नाह  ह  गंभीर सम या 
स या शहराम य ेचालू आहे. उदया काह  दुघटना घडू नये हणून मी तु हांला 
फोन केला. तु ह  मला सांगीतल क  मी बघून घेतो. पण गेली चार दवस 
ला टंग शहराम ये होतय मग आपण ला टंगसाठ  परमीशन देतोय का. हे याच 
प दतीच आहे उदया कुणीतर  तीथे मरणार, काह तर  तीथे ॉ लेम येणार, 
आप याला परवानगी न देता आज सगळया खाणी बंद कर याचे आदेश कतीतर  
वषापुव  आलेत. गेली चार दवस शहराम ये मोठया माणावर ला टंग होतय. 
सकाळ  नऊ ते साडे नऊम ये मोठे आवाज शहराम ये येतात आ ण तु हांला पण 
साहेब आज ऐकायला आलेलं आहे. लगेच एक सेकंदाम य ेमी तु हांला फोन केला 
मागचे तीन दवस मी रे युलर ऐकत होते. आज शेवट  मी हणाले शेवट  तुम या 
कानावर आज घालायलाच पाह जे हणून मी सकाळ  सकाळ  फोन केला आ ण 
वचारल साहेब तु ह  ऐकलत का तर तु ह  पण ऐकलत. हणजे कुठे ला टंग 
होतय, मागे खुप पुव  खाणी तोडताना ला टंग हायच मग याच प दतीने कुणी 
खाणी फोडताना ला टंग होतय का. कुठ या ऐर याम ये ला टंग होतय, आपली 
यांनी परमीशन घेतली का. आज ते ला टंग होता होता तीथ या आजुबाजू या 

नागर कांना काह  ॉ लेम झालातर अशी सम या परत िनमाण होवू शकते. शेवट  
काह  घटना घडलीतर आप यालाच पळत तीथ जाव लागणार आहे. हणून 
या यावर पण मोठया माणावर कारवाई झाली पाह जे. आप या परमीशन नसताना 
शहराम ये कुठ ला टंग केल जातं याच गांभीयाने घेतल पाह जे. ह  कती 
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करकोळ गो  होती पण या याम ये दुदवी दोघांचा मृ यू झाला. गो  सोपी आहे 
हणजे असं पण नाह  क  वीसा या, बावीसा या मज यावर जावुन आग लागली ती 

माणस आत उतरली आ ण काह  घटना घडली असं पण नाह . फायर ीगेडला 
कळवल पाह ज क  यांना आणखीन काह  िश ण दयायच का, यावेळेला आपली 
पोलीस यंञणा असली पा हजे. यावेळेला अशा काह  घटना घडतात यावेळेला या 
ऐर याम ये कोणीह  तीथ फरकल नाह  पाह जे. अशी घटना घडते यावेळेला र ते 
बंद क न टाका. र ते पुण बंद केले असतेतर ह  घटना घडली नसती. नागर क तेथे 
आले नसते, नागर क काह  घटना घडलीतर वत: काह  करत नाह त पण ऍ सीडट 
झालातर आजुबाजूला लोक खुप उभी राहतात. पण या माणसाला घेवून वत: या 
गाड म ये घालून हॉ पटलला नेत नाह त कारण यांनाह  चार ांना उ र 
दयायला लागत, पोलीस चौक म ये उ र दयायला लागतं. यांचीह  धा मन थती 
असते. यांनाह  नाव ठेव यासारख काह  नाह  परंतु यां यात तेवढ  ह मत नसते 
क  अचानक काह  झालतर आपण काह  क  शकतो का. या सगळया गो ींचा 
वचार क न आपण आप या फायर ीगेड या यंञणांना अजून काह  बाक चे 
िश ण दयायचे असतील कंवा आप याकडची जी पोलीस यंञणा आहे यांना 

सु दा तु ह  सांगा क  यावेळेला अशा घटना घडतात याम ये आपण ल  घातल 
पाह जे. आयु  साहेब, मी तुमच अिभनंदन पण करेल. अिभनंदन या यासाठ  करेल 
क  िनगड चा चौक हा ास घे यासारखा झालेला आहे. हे सु दा तुमच कौतूक केल 
पाह जे. आप या पोलीस यंञणेच कौतूक केल पाह जे. पोलीस आ ण आपली लोक 
गेली होती या लोकांनी जे काम केल आहे िनगड म ये, मी सभागृहाम ये सु दा 
बोलले होते क  आज जी लोक येतात, बाहे न ल ढेची ल ढे येतात आ ण ते कुठे 
आधार घेतात तर चौका चौकाम ये आधार घेतात. आपण हणतो लॅ टक बंद  
आहे तीच मुल र यावर गाड ला टक् टक् करतात, लॅ ट क या बॅगा यां या 
हातात असतात, कच-या या काळया बॅगा यां या हातात असतात. मग लॅ टक 
बंद  असताना हे लोक ते पण काम करतात. या यावर पण ल  दया साहेब. आज 
चांगल काम तीथे झालेल आहे पण या चौकाची व छता ठेवणं पण गरजेच आहे. 
या लोकांनी यांचा सगळ  घाण, राडारोडा, यांचे कपडे, यांचे डबडे वगैरे सगळे 

तीथेच सोडून गेलेले आहेत. ते पण व छ झाल पाह जे. ते पण काम अ रश: 
शहरा या ीकोनातून खुप छान झालेलं आहे.  या बार क सार क गो ीम ये तु ह  
शंभर ट के ल  घलाव. ला टंग या बाबतीत तर पह ल ल  घातलच गेल 
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पाह जे. क  उदया काह  मोठ  दुघटना घडलीतर शहराम ये काह ह  घडू शकतं 
हणून कुठ होतय, काय आहे, कशा प दतीन होतात या माणे तु ह  ला टंगचा 

शोध लावायला पाह जे. तसेच वशाल जाधव शह द जवान आहेत यांना या 
वषया माणे या सगळया फॅिसलीट ज आहेत या दया यात आ ण आयु  
साहेबांनी खुलासा करावा क  आपण यांना काय काय देवू शकतो. कायदयानुसार 
काय देवू शकतो कंवा वरती सरकारकडे जर फाईल पाठवायची असेलतर याचा 
सु दा तु ह  खुलासा करावा क  या बाबतीत आप याला शासनाकडे फाईल पाठवावी 
लागेल. सभागृहातील सगळया नगरसेवकांचे वरती चांगल ेसंबंध आहेत. तीथे जावुन 
ती फाईल क न आणतील. एवढच मी या संगी सांगते आ ण मा.महापौरांना परत 
एकदा वनंती करते क  वषयावर यांना काय बोलायच आहे तेवढ मनसो  बोल ू
दया. माई तु ह  अनुभवी आहात, तु ह  िसनीअर आहात, तु ह  सभागृह चांगल 
चालवतात एवढच या संगी मी तु हांला सांगते. तु हांला हाद क शुभे छा देते, 
थांबते, जय हंद, जय महारा .                                
मा.राजू बनसोडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. दड 
मह यापुव  आप या इथ अमृत योजनेअंतगत काम चालू असताना तीथ वशाल 
जाधव आ ण नागेश जमादार यांचा दुदवी मृ यू झाला. आज दड मह ना उलटून 
गेलातर  तीथ एकुह  अिधकार  कंवा तो ठेकेदार नागेश जमादार या घर  भेटायला 
कंवा यांच सां वन करायला गेला नाह . यांना आथ क मदत देखील िमळाली 
नाह . आज यां या घरचे रोज आम या ऑ फसम ये येवून रडत असतात. आज 
आप या पालीकेचा अिधकार  कंवा ठेकेदार अजून यांना भेटायला गेला नाह . 
याना याय दयायचा नाह  का. आज वशाल जाधवसाठ  पालीकेम ये ो ह जन 

आहे याचा दुदवी मृ यु झाला जमादारला वाचव यासाठ  तो शह द झाला. शह दाचा 
दजा दे यासाठ  आपण य  करतो. यासाठ  सगळया फॅिसलीट  आहेत पण या 
जमादारसाठ  काह  आहे का नाह . र ववार  सु दा काम सु  होत मग तु ह  
ठेकेदारावर काय कारवाई केली. र ववार या दवशी कामाला सु ट  असते पण यांनी 
काम का केली. नागेश जमादार या यावर पुण घर अवलंबून आहे. आज या या 
कुटंूबात चार बह णी आ ण आई-वड ल आहेत. पुण यांची जबाबदार  या यावर 
होती. आज दड मह ना झालातर  याला काह  िमळाल नाह . याला आप या 
पालीकेतफ याय िमळणार का नाह  याचा खुलासा करावा. याय िमळत नसेलतर 
आ ह  आम या प दतीने याय िमळवू. आयु  साहेब, मी तु हांला एक वषय 
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सांगीतला होता फुगे आळ चा, हा वषय या वषयला ध न नाह  दुसरा वषय आहे 
तो. फुगेवाड ला जो सीएनजी पे ोलपंप टाकलेला आहे. मी तु हांला १९/७/२०१८ ला 
पञ दल होतं या यावर अजून कायवाह  झालेली नाह . आज या पे ोलपंपामुळे 
कती नागर कांना ञास सहन करावा लागतो. एक ते दड तास तीथ ॅ फक जाम 
होती, परवा दवशी माझा ऍ सडट झाला असता. तीथले सीसीट ह  फुटेज तु ह  
तपासा. या सीएनजी पे ोलपंपामुळे कती अडचण होती. आज एवढया लोकांना 
तीथ अडचण होत असेलतर तु ह  कारवाई का करत नाह त. तु ह  का कारवाई 
केली नाह , सात या मह यात पञ दलेल आहे. तु ह  तीथले सीसीट ह  फुटेज 
तपासा कती लोकांना अडचण होती, लोकांना कती सामोरं जाव लागतं. तु ह  या 
सीएनजी पे ोलपंपावर का कारवाई करत नाह त. तुम यावर कुणाचा दबाव आहे का. 
अशा अडचणी येत असतीलतर आपण कतीतर  ठकाणावर कारवाई केलेली आहे.  
मग या ठकाणी कारवाई का होत नाह . आयु  साहेब, सीएनजी पे ोलपंपाचा 
वषय तु ह  गाभंीयाने यावा. नाह तर आ हांला महापािलकेवर मोचा आणावा 
लागेल एवढच सांगतो आ ण थांबतो व नागेश जमादार या घर याना याय 
िमळाला पाह जे एवढ च माझी वनंती आहे. 
 
मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात 
थमत: मयत झाले या या दोन य ना भावपुण दांजली वाहते. आप या 

अ नशमन दलाचा एक जवान होता आ ण एक कामगार होता यांना लवकरात 
लवकर मदत िमळावी. कारण आता ह  फ  चचा होणार आहे, मंजुर होणार पण 
जो कामगार आहे या या हातावर घर या कुटंूबीयांच पोट चालत होतं. याना 
खर च गरज आहे अशा य ंचा कागदोपञी वचार न करता लवकरात लवकर 
आ ण जा तीत जा त आप याला मदत कशी देता येईल ते बघावे. आपण 
र यांसाठ , बांधकामासाठ  सवच गो ीसाठ  महानगरपािलका इतका खच करते, 
ीमंत महानगरपािलका हणून ओळखली जाते. जे हा गोरगर बांचा वषय येतो 

ते हा कागदपञावर खोळंबत बस यापे ा लवकरात लवकर अशा य ना मदत 
जाह र करावी ह  वनंती. 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  दापोड ला 
जी दुघटना घडली होती याबाबतीत हा वषय या ठकाणी आहे. या दुघटनेम य े
कै. वशाल जाधव यांना शाह द दजा दे याचा हा जो वषय आला आहे हा वषय 
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मा.महापौर आपण मंजूर करावा अशी मी आपणाला िशवसेना प ातफ वनंती 
करतो. मी एक गो  या ठकाणी आप या िनदशनास आणतो क , आयु  साहेब या 
शहरात ववीध बांधकाम चालले आहेत. ब-याच ठकाणी खोदाईची काम चालू 
असतात. मोठमोठ  काम चालू आहेत परंतु या याकडे दुल  होत आहे अस 
या ठकाणी जाणवत आहे. नागेश जमादार सारखा एक त ण या यावर संपुण 
कुटंूबीयाची जबाबदार  होती याचा जीव देखील या दुघटनेत गेला आहे. हा एक 
अपघातच आहे, परत असे अपघात होवू नयेत. आपण इ ा चर उभारणार 
आ ण पुढे से ट साठ  काय करणार. कारण क  अशा दुघनेतून जर आपण शाहणे 
होत असेलतर हे दुदव आहे. हणजे कुणाचातर  जीव गे यानंतर आपले डोळे 
उघडणार असालतर हे िनदंनीय आहे. आपण हा शह दाचा दजा देत असताना जो 
नागेश जमादार आहे तो गे यानंतर कुटंूब उघडयावर पडलय. ब-याच वेळेला 
आम याकडे देखील मागणी आम या संघटनेनी केली सवानीच केलेली आहे परंतु 
आपण देखील या यात दुल  केल. कोण ठेकेदार आहे, या यावर काय गु हा 
दाखल झाला या याब ल देखील मा हती ह  सवाना अधवट आहे. वृ पञाची 
बातमी तीच सगळे वाचून जो तो आपल मत मांडतो. परंतु मी आप याला वनंती 
करतो क  एक फायर से ट  ऑ फसर या पंपर  िचंचवड महापािलकेत असावा 
याची िनयु  करावी आ ण या मोठमोठया साईड होतात या ठकाणी संबंिधतांची 

जबाबदार  जर कोणाची िन त झालीतर िन तच अशा दुघटना झा यानंतर 
आप याला प ट यूलर माणसाला, प ट यूलर संघटनेला, प ट यूलर डपाटमटला 
पकडता येईल आ ण यां यावर जर ह  जबाबदार  गेलीतर भ व यात अशा दुघटना 
कशा होणार नाह त हे देखील अपण या ठकाणी पहाव अशी मी आप याला वनंती 
करतो. मा.महापौर साहेब, मीह  थोडया वेगळया वषयाला हात घालतो. या कारे 
मी काका सारख काह  काळबेर फासायचं का ते आपण २० ला बघू.  परंतु 
एकनाथरावानी जे उदगार काढलेत ते सवासाठ च आहेत ते प ीय नाह त. 
या ठकाणी या सभागृहात येताना येकाला ऍ फडे ह ट कराव लागत, येक 
खा याची एनओसी यावी लागते. मग कुणाचे पाणीबील थक त आहेत, कुणाचे 
ईलीगल वॉटर कने श स आहेत. कोण वाटाघाट चा गैरवापर करतय, पुढ या 
वषयाला तो वषय घेवू, कुठेतर  आपण पण याला जबाबदार आहात. एकतर 
आपल डॉकेट आहे, आपल डॉकेट टॅ ड ंगला आ यानंतर हा वाद सु  झाला आहे. 
हणजे कुणालातर  काह  िमळत असेल, कुणा यातर  पोटात गोळा येत असेलतर हा 
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यांचा वैय क भाग आहे. पण एकनाथरावांनी भारतीय जनता पाट चा प नेता 
हणून जबाबदार ने य य कराव. हणजे तु ह  सरसकट सगळयाना चोर 
हणणार. तु ह  सरसकट सगळयांवर आरोप करणार हणजे कुठेतर  आपल 

अपयश लपव यासाठ  अशा कारची व य करायच एकनाथरावांनी आता सोडून 
दयाव. मी िशवसेने या वतीने एकनाथरावांचा देखील िनषेध करतो आ ण आवाहन 
करतो क  जे चुकलेतना यांची नाव या सभागृहात ड लेर करावीत. हणजे 
कुठेतर  िस द साठ , अगोदर काय झाल ते धु यासाठ , काह तर  क न याला 
कुठलतर  वेगळ वळण दयायच. मंगलाताई माईनी या दवशी बोलू दलं नाह  
हणून आ ह  पुढे आलो. माईला मी हणत होतोना माई तु ह  आई सार या 

आहात तु ह  आमच ऐका. माई आप यालाह  वनंती आहे तु ह  तीथ बसलातनां 
क  मोबाईल वाप  नका. तु ह  मोबाईल नाह नां वापरलातर सभागृहात काह च 
होणार नाह . तु ह  इथली प र थती बघीतली आ ण सभागृह चालवलतर िन तच 
हे सभागृह चांगल चालेल आ ण एकनाथरावांनाह  आपण वनंती क  यांचाह  फोन  
काढून या. नाह तर इकडून माईला फोन आ ण माईला तीकडन फोन. हणजे 
माईनी काम कसं करायचं. नाह तर आयु  साहेब तु ह  एक सभागृहात जामर 
लावून टाका. तस पाह लतर मा ची ह  चालणार  पह ली जीबी आहे, माग या दो ह   
तहकूब झा या यामुळ माईच देखील अिभनंदन करतो आ ण जो हा वाद चालू 
आहे तु ह  याच हेर फकेशन दलय ते आ हांलाह  मा हती आहे पण आज 
आ हांला प ाने आदेश द या माणे आज आ ह  या यावर गु हा दाखल करायची 
मागणी केली, जी चौकशी होईल ती होईल पण एकतर एवढया मोठया महापु ष 
ञ व द आपण अशा कारचे व य ते अवदानाने आल असेल कंवा चुक चह  

असेल पण आद या दवशी आपण नाह  हणलात दुस-या दवशी दलगीर  य  
केली यामुळ शंकेला कुठेतर  वाव आलाय परंतु आज हे सभागृह चालल पाह जे, 
आपण ञ आहात आम या आईसमान आहात परंतु आपण पण या सभागृहाला 
महापौर या दजानी मुलांसारख बघा. कुठला पुव सभेचा कोन न ठेवता कुणा या 
हातात रमोट न ठेवता, स सद ववेकबु द ने कुठलह  पुवगृहदुषीत डो यात न ठेवता 
हे सभागृह चालवाव अशी मी आप याला वनंती करतो.  
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माई 
सभागृहाला पुण खाञी आहे क  आ ह  तुम या बरोबर आहोत. िन तपणे तु ह  
तुम या इत या वषा या अनुभवाला समोर ठेवून िन तपणे चांगलच काम करणार 
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आहात. मला या ठकाणी सभागृहाला सांगायच या काह  गो ी होतात या समोर 
होणा-या गो ीं या अनुषंगाने तु ह  केले या असतात. यामुळे िन तपणे मा ची 
महापौर पदाची असणार  कारक द िन तपणे चांगली आहे तीतक च उ लेखनीय 
असेल या खाञीनेच आज या या वषया संदभात बोलायच आहे. स मा.महापौर 
साहेब, स मा.आयु  साहेब हा वषय जो आहे तो मा या भागातला आहे, 
माग या वेळेसह  मला बोलायची संधी मा.महापौरांनी दली होती परंतु आपण सभा 
तहकूब केली होती यामुळ खरतर मी तुमचे मनापासून ध यवाद मानते. मला 
आज जाणीवपुवक सभागृहाला सांगायच आहे क  यावेळेला मा या वॉडातला 
लोकेश ठाकूर मुलगा अशा कामा या घटनेम ये दगावला होता यावेळेला याला 
एखाद  चांगली र कम दया, एखाद गेलेल मलु कंवा एखाद  य  पु हा तु ह  
कंवा मी, आपल शहर कधीच भ न आणू शकत नाह , या कुटंूबाची मोठ  हाणी 
झालेली असते. परंतु हे जर  खर असलंतर  आहे या दु:खावरती पांघ ण 
टाक यासाठ , या घराच थोडस दु:ख कमी कर यासाठ  आपण या कुटंूबाला 
आथ क मदत देवून यानंा सावर याचा कुठेतर  एक य  करत असतो आ ण या 
य ाम ये माग यावेळेस िनकम साहेबांना मा हती आहे, काळे साहेबांना मा हती 

आहे क  कागदोपञी आप याला अनेक अडचणीनां सामोरे जाव लागतं आ ण 
कदािचत आयु ांची सु दा यावेळेस इ छा खुप असते क  मदत झाली पाह जे परंतु 
एक ना अनेक कारणामुळे यांवेळेला आप याला करता येत न हती ह  फॅ ट जर  
असलीतर  ह  झाली तुमची कागदोपञी अडचण. परंतु भागाम ये, शहराम ये 
यावेळेला आ ह  नगरसेवक हणून या ठकाणी जसं पालक व आम या वॉडाच 

आम याकड अस यासारख आ ह  वागत असतो आ ण यावेळेस समोर य  
आली का आ हांला सु दा नजरानजर देणं सोप होत नाह  कंवा अवघड होतं. 
नागेश जमादार हणून तो मुलगा या ठकाणी दगावलेला आहे या या कुटंूबाला 
आथ क भरघोस मदत झाली पाह जे अशी भावना आमची िन तपणे आहे. हे 
असताना पु हा एकदा तु ह  कागदाची आठवण आ हांला सांगताना यावेळेस तु ह  
एक वा य बोलला होतात ते तु हांला कदािचत आठवत असेल का नाह  मला 
मा हत नाह  क  आपण एक सिमती फॉम केली आपण या ठकाणी एक वेगळा 
िनधी जमा केला पाह जे या यावर आपली चचा पुढे झाली नाह . पण मी मा या 
ले हलवरती, अिधका-यां या ले हलवरती र कम या मुलांना िमळवून दली. पण 
माग या येस चार-चार, सहा-सहा मह न ेमला यावेळेस लागले होते ते यो य 
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नाह . एखादया या घरात दु:ख जर काल झाल असेलतर ती पुढ या आठ दवसात, 
पंधरा दवसात आप याकडन कारवाई होणं ह  अ यंत गरजेची बाब असताना तर  
देखील माग यावेळेस मला साधरण चार मह याचा वेळ गेला होता. अनेकदा अनेक 
गो ी बोल यानंतर ते हा या िन कषाला आलो होतो क  एक सेल फॉम केला 
पाह जे. मग आज तु ह  या यावर सेल फॉम केला आहे का आ ण केला नसेलतर 
तो वर त केला गेला पाह जे. आज मा या भागातली घटना बरोबर चाळ स दवस 
उलटून गे यांनतर सु दा जर आपण या कुटंूबाला आथ क मदत देवू शकत 
नसेलतर ख-या अथाने आम या नगरसेवक पदाला सु दा काह  आमची कुवत नाह  
असं आ हांला वाटायला लागल ं परंतु आम या इथे दोन जण गेलेले असताना  
आपला कमचार  वशाल जाधवला शह दचा दजा दे याबाबत वषय आहे तो दजा 
दला पाह जे कारण क  तो या ठकाणी काम करत असताना कामावरती याचा 
मृ यू झालेला आहे यामुळे याला शह द घोषीत करणं हे िन तपणे म ा  आहे 
असं मला या ठकाणी वाटतं. परंतु ते करत असताना नागेश जमादारला आथ क 
मदत आपण चांगली क  शकतो अशी खाञी या ठकाणी वाटते आ ण हणून 
महापौर साहेब, या ठकाणी एक चांगला सेल उभा क न आम या नागेश या 
कुटंूबीयाना कती दवसात ती मदत करणार आहेत. आ ह  फॉलोप करायचा 
आमची ती वैय क गरज नाह  तो आमचा वॉड आहे आ ण आम या वॉडातील 
कुटंूबात जर अशी एखाद  घटना घडली असेलतर, िन तपणे आ ह  तु हांला 
सांगीतल, तु हांला पञ यवहार पण केला आहे याच देखील मला अदयाप उ र 
आलेल नाह . उ रतर सोडून दया, उ रात आ ण कागदाम ये काह च ठेवलेल नाह . 
या कुटंूबाला आथ क मदत दे याची नैतीक जबाबदार  आप या सगळयांचीच आहे 

आ ण आयु  साहेबांनी खुलासा करावा क  कती दवसात मदत िमळेल. कारण 
याच कुटंूब इथ थांबत नाह  कारण जीत या वेळेस यांना संपक साधायचा य  

केला पण मह यातले ते पंधरा दवस तीथ, दोन दवस इथ काढतात. यांचह  मन 
शहराम ये लागत नाह  इतका मोठा आघात या कुटंूबावर झालेला आहे. तीन 
वषाम ये मा या वॉडाम ये जर तीन घटना घड या असतील अशा अनेक 
शहराम ये घटना घडत असतात लस मायनस होतात, कधी दुदवी घटना घडते 
परंतु आप याला सु दा एक वनंती आहे क  आप या शहराम ये या या ठकाणी 
काम केल जात, या या ठकाणी थाप य वषयक काम असतील, तुमची 
ेनेजची काम असतील या या ठकाणी या लोकांची जीवीत हानी होणार नाह  
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िशवाय नागर कांचह  होणार नाह  याची कंबहूना आपण काळजी घेणच लागतो. 
साहेब, माग यावेळेस आप याला हणल होतं क  आपण एक शहराम ये च कर 
मारा, माग यावेळेस माझ एक वधान होतं क  तु हांला सगळयांना टू हलरव न 
फरवल पाह जे.  या ठकाणी आपण ेनेजची पाईपलाईन खोदतो ेचस मारतो ते 
ेचस मार यानंतर आप याकडचे ठेकेदार काय करतात यांच कामच आहे चार 

पये कमवणं. परंतु मा या अिधका-यांची डयूट  काय आहे हे मी सांग याची या 
सभागृहाला गरज नाह . आयु  साहेब तु हांलातर आजीबात सांग याची गरज नाह . 
जर एखादया ठेकेदारांनी ते खोदल असेलतर, यांनी जर पाईप टाकल ेअसेलतर 
यांनी तीथल पुण झाडून तीथली खड  सु दा र यावर आली नाह  पाह जे. इतके 

मोठमोठे खडे असतात, दगडे असतात र यावरती आम या, तीथून चांगला माणुस 
हणजे गूंगीतला, नशेतला माणसाची परवा तु ह  क  नये, आ ह  करणार नाह त.  

परंतु एक चांगला स म माणुस तीथून गाड  चाल वता चाल वता जीव दगावलातर 
यावेळेला कमीशनर हणून तु ह  जबाबदार  यायची का आ ह  नगरसेवक 
हणून जबाबदार  यायची असे िच ह िन तपणे आ या िशवाय रहात नाह . 
हणजे आता कुणीतर  पञकार बंधु हणतील भाजपला घरचा आहेर, अजीबात 

मला अस हणायच नाह  महापौर साहेब आ ण पञकार बंधुना पण सांगायच क  ह  
घटना, हे शहर हणून आ ह  आम या शहराकडे बघतो आ ण या शहरातील 

येक नागर क हा आम या घरातला, कुटंूबातला एक घटक हणून आ ह  
या याकडे पाहतो. साहेब, या पुढ या काळाम ये या या ठकाणी आपण काम 

क  या या ठकाणचा जो काह  जे.ई., सुपर हायझर जो कोणी असेल यांनी 
काम झा यानंतर सं याकाळ  तीथली िस यूर ट  केली आहे का हे बघीत यानंतर 
आप या अिधका-यांनी घर  गेलं पाह जे. आपण आता ेचस भरतो याची अव था 
बघा. इथ हणजे एखादया ामीण भागात या कामाची अव था असते तस काम 
आहे आप या शहरातलं. आपण कुठेतर  माट िसट कड वाटचाल करतो, माट 
िसट  हणून आप याला अनेक क प आणतोय. हे असताना सु दा आ हांला 
सांगावस वाटत क  आपण जे चेस भरतो याला दोन दोन इंचाच वरती डांबर 
का येतं. का तीथ आपली ेचेस ॉपर भरली जात नाह . इतक  अदयावत यंञणा 
आज आप या शहराम ये उपल ध आहे, देशाम ये आहे, रा याम ये आहे मग 
आपण या सगळया ई वीपमटचा वापर क न का ती च ॉपर भरत नाह त. 
आम या वॉडातील कंड शन काय होते ते आ हांला मा हती आहे. या गो ी आ ह  
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सांगा या लागतात का. येक गो ी आ ह  बघाय या असतीलतर मग कशाला 
पाह जेत अिधकार . आ ह  आम या ले हलवरती शंभर ट के काम क न घेवू 
शकतो. कंबहूना आपण काय क  सगळयां या गाडया काढून या सगळयाना टू 
हलरवर येवू दयात. नाह नां पुढ या आठवडयात तु हांला शहर चांगल दसल, 

डांबर करण चांगल झालेल दसलतर बघा. आज आप या महानगरपािलके या बाहेर 
पडलोतर जथून आपण आतम ये वळतो, इनवेल आहे तो तीथे जावून तु ह  बघा 
गाड  जावू शकते का. तीथला पॅच काढला पाह जे तो लेन केला पाह जे, छोटासा 
वषय आहे. कारण तीथन इनगोवींग आ ण आऊट गोवींग या दो ह  गो ी आहेत. 
आपण पुढन इन केल आ ण बाहे न आऊट केल आहे. आपण कस भूषणान सांगतो 
क  आमच शहर हे सगळयात हाय ट गोवींग शहर आहे िन तपणे याचा 
अिभमान, याचा वाभीमान आप याला सगळयाला वाटला पाह जे क  आपण या 
शहराम ये सगळया सुखसोई देतो. मग अशा शहराम ये नागर कांच वागत करता 
करता सु दा आप याकडन सु दा चुक होवू नये आ ण कंबहूना यां या जीवीताशी 
खेळ याचा तु हांला मला कोणताह  अिधकार नाह . या ीने जे जे अिधकार  या 
या डपाटमटसाठ  या या ठकाणी कामाला दले असतील यांना सांगा क  

बाबानो सगळ तु ह  हे बघण लागतात. तीथली दगड, खड  तीथला चेस बुजवला 
का ते ॉपर बुजवल का याला टे नकली कोणत अँगल आपण देतोय का नाह तर 
साहेब अ रश: आपला ई जनीअर हा वेल ए यूकेटेड जनीअर आहे या या 
हाताखाली एखादा ठेकेदार असतो आ ण ठेकेदारा या हाताखाली सुपर हायझर 
असतो आ ण सुपर हायझर या खाली एखादा कमचार  असे माणस असतात आ ण 
यां याकडन तीथ काम बघीतल जात. मग या यात ले हल तु ह  सांगा कती 
खाली घसरलेली आहे. साहेब, बेसीक गो ी तु हांला या ठकाणी िनदशनास आणून 
दे याच कारण एकच आहे क  मा या वॉडातली जी घटना घडली आ ह  १३३ जण 
आहोत आम या कुणा याह  भागात अशी दुदवी घटना पु हा कधीह  होवू नये 
याक रता तु हांला मी हे सांगते. मा.महापौर साहेब, बोलायला संधी दली मनापासून 
ध यवाद आ ण आयु  साहेबांनी खुलासा करावा अशी मी वनंती करते.        
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरोखर 
एक मोठ  दुदवी घटना आज आप या पीसीएमसीम ये घडली आहे. दुपार  पाच 
वाजता चहा यायला िनघालेला वशाल आ ण सकाळ  याच आलेल पाथ व मला 
वाटत आम या पीसीएमसीकरांसाठ च नाह तर संततुकाराम मध या र हवाशांसाठ  
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मोठ  दुदवी अशी घटना होती. ती सात मुल पाच वषापुव  आप या अ नशमक 
दलाम ये कामाला लागलीत. ह  लाडक  मुलं पाच वाजता चहा यायला हणून ताई 
येतेसका हा आलेला फोन आ ण नंतर सकाळ  कळलेली ती दुदवी घटना, मला 
वाटत माई, आयु  आप या सगळया नगरसेवक, नगरसे वकांना हे एक अतीशय 
मनाला चटका लावून देणार  अशी घटना आहे आ ण ते द यानंतर यांना 
आतापयत न िमळाले या फॅिसलीट ज हे असूनह  आपल दय पळवटत, मला 
वाटत आयु  या यावरती यो य ती कारवाई क न यांना लवकरात लवकर 
फॅिसलीट ज िमळवून दे याचा य  करतील अशी मी मनापासून वनंती करते. 
आयु  साहेब, जे हा ह  घटना घडली एखादा कॉ ॅ टर या प दतीन वागतो मला 
वाटत तु ह  पीसीएमसी शहराचा ऊहापोह केलाच का, क  आता या पीसीएमसी 
म ये जो कॉ ॅ टर अमृत योजनांअंतगत काम करतात, ेनेजच काम करतात, 
पा यांच काम करतात ते पा याच काम करताना ते या प दतीन काम करतात ते 
खरोखर के यानंतर या प दतीने िस यूर ट च कमचा-यांना दे याच काम करतात 
का. मला वाटत हा वचार तु ह  आयु  केलेला नाह . कारण आज तु ह  जर फ  
भाग मांक २० म ये जर अव था पाह लीतर भाग मांक २० या संपुण 

र यांची चाळण आहे. माट िसट  अंतगत संपुण भाग मांक २० खोदून 
ठेवलाय आ ण तो खेदून ठेवताना याम ये ये  नागर क पडतोय, एखादा लहान 
मुलगा पडतोय. जस आता आम या काह  नगरसेवीकेनी सांगीतल क  चेस हे 
यांनी भरायचे असतात पण या चेसची वालीट  या प दतीने भरली जाते 
यातला एखादा दगड उडून आम या घोरपडे आजी सार या पायाला टाके सु दा 

पडलेले आहेत, मला वाटते ह  शोकांतीका आयु  साहेब के हा संपणार आहे. जे हा 
एखादा कॉ ॅ टरदार काम करतो ते हा तीथला ए झ यूट ह असेल, डे यूट  
असेल, जे.ई. असेल यांची जबाबदार  असते क  र यांवरचे राडारोडे उचलले का ते 
जसे खोदलेत तसे यांचे चेस भरलेत का. मला वाटत या याम ये यव थत 
याचा फॉलोअप घेतला जात नाह  आ ण यामुळे पुण शहरांपे ा मा या भाग 
मांक २० ची जर प र थती पाह लीतर आयु  साहेब, अतीशय बकाल प र थती 

आहे. आज मा या वॉडाम ये अित मण केलं आ ह  हणतच नाह  अित मण 
क  नका पण अित मण करताना कुठ या गो ीला ायोर ट  दली पाह जे याचा 
आयु  साहेब तु हांला थोडासा वचार करावा लागेल. कारण मा याकड अित मण 
कोणावर केलं तु ह , जे अनिधकृत घर बांधतात. पण आज जर . . २० बघीतला 
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तर . .२० संततुकाराम नगर हा हाट ऑफ द िसट  आहे कारण या याम ये 
दोन दोन हॉ पट स आहेत, या याम ये जनीअर ंग कॉलेजेस आहेत आ ण 
जे हा वायसीएम सारख एक जीवनदान देणारं आपल सगळयात मोठ हॉ पटल जर 
ितथे असेलतर या हॉ पटलचा माग मोकळा आहे का, हॉ पटल या आजुबाजूची 
प र थती काय आहे, आयु  तु ह  बघीतल आहे पण अजून पयत हया सात ते 
साडेसात वषात या कालावधीम ये मी नगरसेवक आहे ते हा कधीह  या यावर 
यव थत प दतीने कामच झालेल नाह . अित मण वभागाला सांगीतलेल आहे 
काह  हॉटे स या वत: या बाहेरची फुटपाथ दड दड फुट उंच उचलून घेतली 
आ ण या यानंतर पुढे टू हलर लागातात, या या पुढे फोर हलर लागतात 
यामुळे आज वायसीएमम ये ऍ युल स यायला जागा नाह . आज आ ह  

आरट ओम ये सु दा लेटस दले आहेत क  आम या तीथला वाहतूक चा जो  
आहे तो मीटला पाह जे. पण आ हांला साहेब, मा हती नाह  क  तीथे कुठ या 
प दतीने अिधकार  काम करतात आ ण कुठ या अिधका-यांच गटबंधन आहे. 
कारण तीथे सगळयात मोठा वाहतुक चा , राडारोडयाचा  आहे या प दतीने 
तीथे काम चालल आहे. आज वायसीएमला जर तु हांला यायच असेलतर मला 
वाटत ऍ यूल स सु दा जायला येत नाह  माझे सहकार  सुल णा धर इथे 
बस यात यांना पण वचारा. माझे सहकार  शाम लांडे बसलेत यांनाह  वचारा. 
. . २० म ये वायसीएमम ये जाणारा र ता कुठ या प दतीने या टपर धारकांचा 

झाला. आज ख डयाम ये पडून एका काम करणा-या कामगारांचा मृ यू होतो आ ण 
या कामगारांला काढायला जाणा-या आप या एका कमचा-याचा मृ यू होतो पण 

आज जर तु ह  बघीतलेतर र यावरती जेवढे टन आहेत तीथे मसाला दुध 
वकणार  मुलं आज बसलेली असतात. या या खाली व व लावलेले असतात 
या यावर दहा-दहा, वीस-वीस लीटर दुध उकळत असतं आ ण ते दुध उकळत 

असताना एखाद  टु हलर जर तीथे लागलीतर ते वीस लीटरच दुध नागर कांवर 
आ ण या यावर पण पड याची भीती असते. एखादा जलेबीवाला तीथे र यावर 
येवून बसतो, उकळत तेल असतं आ ण यावेळेला या यापुढे गाडया उ या राहतात 
यामुळे साधी एक सायकल सु दा आ हांला तेथून नेता येत नाह . आज या . . 

२० ची दयनीय अव था जी झाली आहे याला जबाबदार कोण. जर तु ह  हणत 
असाल नगरसेवक सांगतात तर तुमचा एकह  माणूस र यावर आला नाह  पाह जे. 
मी सुजाता पालांडे तु हाला हणून सांगते क  मा याकडून कुठ याह  एकाह  
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माणसाला कधीह  परमीशन िमळाली नाह  क  तु जावून तीथे टपर  लाव कंवा 
हातगाड  लाव. पण आज या सगळया . . २० मधल हे जे टपर नगर आहे याला 
अजून लस म ये जोडा हातगाड नगर झालय. आज जलेबीवा याची गाड , आज 
अंडाभूज वा याची गाड . जे अिधकृत आहेत यांना हालवू नका हणून आ ह  
सांगतोय, यांना हॉकस झोन दया हणून सांगतोय. पण साहेब, या प दतीने 
आज मा या . . २० ची जी अव था आहे. उदया जर एखादा अपघात घडलातर 
याला जबाबदार कोण. आज ख डयाम ये एखादा मजूर मेलातर याला बोलू 

शकतो आपण पण उदया र याम ये जे हा या कारणांसाठ  एखादा माझा नागर क 
अपघाती मृ यू पावेल कंवा माझा एखाद मुल, माझा एखाद माणूस दगावेल 
यावेळेला याची जबाबदार  कोण घेणार ते मला सांगा. आज या माणे . . २० 

म ये टप-यांची सं या अतीशय वाढलीय, हातगाडयांची सं या अतीशय वाढलीय 
जथे एक हातगाड  उभी राहते तीथे चार ते पाच हातगाडया उ या राहतात. 
सोनकुसरे कंवा अित मणला कुणीतर  फोन करतो तो फोन कोण करणारा आहे ते 
आ हांला मा हत नाह  आ ण नाव आमची सांगीतली जातात. आता मा या बाजूला 
टपर  लागली ती काढ, आहो, पण साहेब या माणसानी फोन केला असेल कंवा 
या या आजूबाजूची जी टपर  असेल तीला पण भीती आहे ना याचा वचार तु ह  

केला गेला नाह . पण या टपर ची सारखी क पलेन टाकली ती टपर  काढली 
याकर ता यव थीत प दतीने हॉकस झोन िनमाण क न ते र ते खरोखर लोकाना 
ास घे यासाठ  मोकळे करा. आज ते फुटपाथ हॉटे सवा यांनी पुणपणे उंच केलेले 

आहेत या या पुढे टू हलरवाले उभे राहतात या या पुढे फोर हलरवाले उभे 
असतात एखादया माणसाला अटॅक आला असेल एखाद  ऍ यूल स जर या 
मागानी येत असेलतर ती ऍ यूल स जायला वीस ते पंचवीस िमनीटे लागतात. 
आपले अिधकार  यावेळेला काय काम करतात हे मला तु हांला वचारायच आहे 
आ ण हे जे अपघात होतील याला कारणीभूत कोण असेल साहेब. मला बाक या 
गो ी मा हती नाह त. पंपर  िचंचवड शहर चांगल झालच पाह जे. आज 
मंगलाताईनी तुमच अिभनंदन केल, िनगड चा चौक ासमु  झाला तर साहेब 
माझी तु हांला वनंती आहे माझा . . २० सु दा जे नागर क तेथे राहातात माझे 
सहा हजार चारशे शेहचाळ स जे उमरे आहेत या उम-यांना ास घे यासाठ  
कुठेतर  मुभा दया. फुटपाथ ओपन करा, या हातगाडया ईलीगल आहेत या 
बाजूला करा. एका हातगाड वर तु ह  कारवाई करता आ ण दहा या िमनीटाला 
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तुम या गाडया िनघून गे यातर तुम याच लोकांकडून फोन येतात आता आ ह  
परत येणार नाह  तु ह  गाडया लावा. साहेब, याला कुठेतर  आळा बसेल असं काम 
करा ह च तु हांला वनंती करते. कारण फ  आज तु हांला ऐकायला लागतय एका 
ख डयाम ये गेलेला मजदूर पुढ या वेळेला मा या भागातून तु हांला ऐकायला 
लागेल क  एखादयावर तेल उकळत पडल आ ण मा या एखादया ये  नागर कांचा 
कंवा एखादया मुलाचा मृ यू झाला, कुठलातर  माझा नागर क दगावला, दुध 
उकळत अंगावर पडलय आ ण नागर क दगावला. आज गावडे साहेब अ नशमकचे 
असतील यांना वचारा, गावड या अ नशमक दला या समोर आज आ ह  चार 
बोड लावून घेतले आहेत. ती  वळण, इथे हातगाडया लावू नका. पण महापौर तीथे 
वळून बघा तीथे अजून चार हातगाडया वाढ या. माझी वनंती आहे, जरा 
यव थीत या प दतीनं . . २० ला काय करता येईल याचा तु ह  अ यास 
करावा अशी आयु  साहेब आमची वनंती मा य करावी आ ण या प दतीने काम 
कराव एवढच बोलते, जय हंद, जय महारा , जय भारत.  

मा. वाती काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. १ डसबर 
रोजी मा या भागात जी दुघटना घडली होती ती अ यंत दु:खद अशी आहे. कारण 
पावणेसहाला ती घटना घडली पहाटे पयत आ ह  तीथे होतो. अतीशय मनाला 
चटका लावूण गेलेली घटना आहे. जे दोन मुल आप यातून िनघून गलेेली आहेत 
यां या कुटंबाला आज दड मह ना झाले आहे थोड शी सु दा मदत िमळालेली 

नाह . नागेश जमादारची तर प र थती इतक  बकट आहे क  याला चार बह णी 
आहे दोन मुली िश णासाठ  बाहेर कनाटकला आहेत आ ण दोन बह णीची ल न 
झालेली आहेत. सगळ कुटंूब या नागेशवरती चाललेल होतं. दड मह ना झाला 
याची आई हॉ पटलम ये ऍडिमट होती. बीचा-यांकड पैसे सु दा भरायला न हते. 

रोजच कस खातात काय खातात याची चौकशी सु दा कोणी करत नाह त. मी 
मा या पर ने सोसायट या लोकांना वनंती क न चेअरमनला वनंती क न, दोन 
तीन सोसायटया एकञ आणुन काय थोड फार वखुशीने जेवढ  मदत करायची होती 
तेवढ  मदत केलेली आहे. परंतु आप याकडन जी मदत गेली ती मदत खुपच थोड  
आहे. या मदतीत काय होणार आहे. आपली अिशया खंडातील एवढ  ीमंत 
महानगरपािलका असताना आपण यांना मदत करायला नको का. तो ख डा 
कशासाठ  खाणला होता, या दोघांचा जीव घे यासाठ  खांणला होता का. र ववारच 
तु ह  काम का चालू ठेवलं. र ववारच काम चालू ठेवतांना तीथ या लोक ितनीधीला 
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अजीबात क पना न देता तु ह  काम कस काय केलं. काम करताना से ट  
ठेवायला नको होती का. अिधका-यांना क पना दयायला पाह जे होती. यांना 
क पना होती का नाह  हे मला मा हत नाह . पण आ हांला चौघा ितनीधीपैक  
एकाला पण मा हती  नाह  क  र ववारच काम करतात हणून. या मुलाची आई 
रोज रडते, कालच मी यांना थोड फार मदत िमळवून दली. अ रश: खान पन 
सु दा यांच अवघड झाल आहे. आप या महानगरपािलकेकडून जा तीत जा त 
जेवढ  मदत करता येईल तेवढ  मदत केलीतर खुपच चांगल होईल. कारण आपण 
सगळयानाच मदत करतो. पुर आला क  पुर तांना मदत करतो मग या एका 
मुलाला मदत केलीतर काय बीघडलं. यामुळे आपले काह  बजेट कमी होईल का. 
या यासाठ  मी तु हांला कळकळ ची वनंती करते क  आप याकडन जा तीत 

जा त मदत करावी यामुळे या मुला या आईवड लाना आ ण बह णीला शांतता 
िमळेल, या मुलाच जे दु:ख आहे या दु:ख कसतर  सहन करतील. यां या दोन 
मुली िश णाला बाहेर आहेत आ ण दोन मुली यां या जवळ आहेत. ते दवसभर  
काबाडक  क न पोट भरतात. आज जवळ जवळ मह ना झाला आहे खरच यांना 
काह च िमळाल नाह . तर  आप याकडून जा तीत जा त मदत िमळावी अशी मी 
वनंती करते आ ण माई, तु ह  मला बोल यासाठ  संधी दली याब ल तुमच 
आभार मानते आ ण ध यवाद देते. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सव थम 
आपण जाधव यांना शह द कर याची घोषणा करावी. याच बरोबर शह दां या या 
काह  सु वधा असतील या ताबडतोब िमळा या पाह जेत. यां या प ीला यां या 
ठकाणी कती लवकर जू क न घेता येईल, लाल फतीत आपण आपला कारभार 
न अडकऊ देता आ ण यां या प ीला वारंवार महापािलकेत हेलपाटे न मारता काय 
कागदपञ असतील ते घेवून स मानाने नौकर  दया आ ण स मानाने वागवा. आपल 
काय होत क  आपण बोलताना खुप मोठे बोल बोलतो आ ण नंतर काह  
आप या यान होत नाह . आता या ठकाणी काय दु:ख बघायच, हणजे नवरा 
गेला तर या बाईनी नव-याच त डच पाह ल नाह , तीन सांगीतल क  मला 
बघायचच नाह  तु ह  चांगला गेला होतात चांगलाच तु ह  घर  आला पाह जेत 
आ ण अशा प र थतीत एखादया नव ववाह तेन नव-याच त ड न पाहता याचा 
अंतीम सं कार हावा आ ण या मह लेनी आप याकड कागदपञ घेवून मला 
नौकर  देता का हो नौकर  या यासाठ  फराव या मताची अजीबात मी नाह , या 
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सभागृहात बसलेला एकह  नगरसेवक या मताचा नाह . ताबडतोबीन आपण या 
सगळया जबाबदा-या पार पाड या पाह जेत. दुसरा होता जमादार या यासाठ  
आता आमचा राजू बोलला अशाताई बोल यात, माई बोल यात या सगळयांची 
भावना अ यंत ती  आहे. साहेब, आपण कॉ ॅ टरला आतापयत काय जाब 
वचारला कंवा या याकडन कती र कम आपण या मृतां या कुटंूबीयाना 
दे यासाठ  घेतलेली आहे याचा कुठ खुलासा नाह  कंवा कुणाला मा हती नाह .  
कुणी हणत दहा लाख पये दले, कुणी हणत दोन लाख पये दले तो सांगतो 
मी आम या तम याकड दोन लाखाचा चेक देवून ठेवलेला आहे. तमाशा लावलाय 
का? माणुस मेला, एक जता जागता घरातला कता सवरता पु ष गेलेला आहे 
आ ण या यासाठ  आपण इतक असंवेदनशील कसं होवू शकतो आ ण राहता 
राह ला कायदा, कायदयात बसत नाह , तो आप या िनयमात बसत नाह  तर ते 
कुठ या िनयमात बसत होत क  आपल सन १९१७-१८ या टॅ ड ंगला ठरलं होत 
एखाद वकास काम करायच असेल, खोद काम करायच असेल, र ता तयार 
करायचा असेलतर या ठकाणी कॉ ॅ टर कोण आहे, जबाबदार अिधकार  कोण 
आहे, या ठकाणी ते काम कती दवस चालणार आहे, कती कोट च, कती लाखाच 
या सगळयाचे बोड लागले गेल ेपाह जेत. मग या ठकाणी यानी िनयम पाळला 
होता का? आ ण यानी पाळला नसेलतर याला दंड हणून भरघोस अशी मदत 
झाली पाह जे. मा.आयु  साहेब, कमान दहा लाख पये मदत या ठकाणी 
जमादार या कुटंूबीयाला गेली पाह जे. कोणीच नाह ना यां या पाठ मागे. आहो, 
आ ह  आई आहोत आ ह  पोर काह  एट एम मशीन हणून नाह  मोठे करत. 
याच आयु य पुढ जगायच होतं. या आयु याचा नाह  वचार, पण कमान 

माणूसक  हणून पैशाने याचा जीव भ न येणार नाह . परंतु या या घरात 
कमवणारा कोणीच नाह  आ ण या यासाठ  सु दा आपले कायदे, कानून, 
कायदयाचे पु तक चाळवतोय आपण हे कुणासाठ  चाळतोय. यांनी कायदा पाळला 
नाह  यां यासाठ ? आता माईनी सांगीतल क  आ हां चारह  नगरसेवकांना 
माह तीच न हतं. का माह ती होत नाह  आ ण का सांगीतल जात नाह  क  तुम या 
वॉडात हे हे काम होणार आहे कंवा करणार आहे हणून. या ठकाणी तु ह  या, हे 
बघा हे काम चालू क  का नको, तुमची काह  अडचण आहे का, एकदा तु ह  साईड 
बघून घेता का. हे सांगीतल पाह जे. इथ कॉ ॅ टर राजा, अिधकार  जावाई आ ह  
नौकर. कुठ काम चालू झाल क  आ ह  वचारायच अिधका-याना साहेब, कुणाच 
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काम चालू आहे हो. मग यांनी थाप याला वचारायच तर आपल नाह  चालू मग 
कुणाच आहे तर माट िसट वा याच चालू आहे. याना फोन केला क  ते हणतात 
थांबा ताई मी बघतो. माट िसट ला आता कोण असेल आता नवीन आलेल े
भालकर आहेत वचारा याना कती वेळ साईडवर असतात, आलात तु ह  माझी 
माग यावेळेस त ार झा यानंतर. ते साईडवर येवून गेलेत यांना मला वचारायची, 
मला सांगायची, मला बोलव याची गरज वाटली नाह ? आ खा दवसभर हे इथ 
वरती खुच वर बसत असतात. जर का ते तेथे आले होते आ ण या त ार  आ ह  
सांगीत या हो या आ खा एमआयड सी, इं ायणीनगर, पाईन रोड बघा पुण खोदून 
ठेवलेलं आहे आ ण सगळ कड खड  वर आलेली आहे. सकाळ  सात, स वासात 
वाजता असं य पालक मुलाला शाळेम ये नेऊन सोडतात, डबलसीट, टबलसीट 
असतात आ ण या ठकाणी असा वचार येतो क  आता पडेल क  काय, पडेल क  
काय. पडला, काह  वाईट घडलतर नगरसेवक हणून आ ह  आहेतचना तीथ िश या 
खायला. आमचा कोण वाली आहे. कारण नागर कांचह  बरोबर आहे क , नागर कांना 
रोज उठून वेळ दे यासाठ  हणूनतर आ हांला िनवडून दल आहे यांनी. मग 
आ ह तर आमची जबाबदार  पार पाडतोतना, आ ह  हा अज तुम याकडे पाठवतो, 
तुमचा अिधकार  जागेवर येतच नाह . का तर तो आम याचा ऐर या तो ढम याचा 
ऐर या. आ ख शहर खोदून ठेवलय आपण, आ ख शहर खोदून ठेवलय कोणी 
कॉ ॅ टर असू देत, कोणी सब कॉ ॅ ट घेवू देत. ले हल करायच काम कुणाच हे 
आ ह  तुम याच जे.ई. ला वचारल होतं. केली का ले हलींग, कशी करतात, सगळ  
खड  एकञीत आणायची आ ण झालं. डांबर करण केल इकड उंचवटा, तीकड उंचवटा 
मधात खोलगट भाग. काय कार चालला आहे साहेब, कोटयावधी पयाची काम 
केली आहेत. आज या र यांची काय दुराव था आहे, येवूनतर बघा. मी नाकारत 
नाह  अजीबात, शहरभरा म ये वकास काम जोरात चालू आहेत. परंतु या यासाठ  
कायदा जर पायदळ  तुडवणार असालतर तुम या अिधका-यांना सु दा आ ह  
तेवढेच जबाबदार ध . खपवून घेणार नाह  अ जबात. कोणाचाह  ऐर या असेल 
आ ण कोणी वाटून घेतले असतीलतर आ हांला याच काह  घेणंदेणं नाह . तु ह  
दबावात वागतात आ ह  का हणून दबावात वागायचं. आमचा काय संबंध आहे 
दबावात वागायचा. आ हांला लोकानंी िनवडून दलेल आहे. लोक आ हांला  
वचारतील, आम या भागातील जर काह   असतीलतर, आमचे जर का र ते 
बीनाबोभाट खोद या जात असतीलतर आ ह  तु हांला जाब वचारणार. वकास 
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काम कराना साहेब, पण वकास काम करताना कुठेच आपण ल  देत नाह त. 
आपण जे काह  छोटेछोटे िनयम घालून दले होते यातन दु:ख काय होतं. काय 
वेगळ करणार होतो आपण. जर या दवशी समजा या ठकाणी कॉ ॅ टरच नाव, 
तीथ या अिधका-याच नाव, ईमज सी नंबर, अ नशामक दलाचा नंबर, तुम या 
नगरसेवकांचा नंबर, तीथ या पोलीस टेशनचा नंबर जर असतातर मला वाटत हे 
दोन जीव गेले नसते. पह याच य ात पोरगा वर आला असता. कुणालाच 
मा हती नसताना यावेळेस आपण अननूभवी लोकांना यावेळेस काम देतो, थड 
पाट ला काम देतो यावेळेस अशा कारचे अपघात घडायला लागलेले आहेत आ ण 
हणून तु हांला सांगायची वेळ आलेली आहे. हा काह  जाह रपणे बोल याचा वषय 

आहे का नाह  याचा गेले अनेक दवसापासून मी खूप वचार करते. काय केल 
पाह जे, बोलल पाह जे का नाह  बोललं पाह जे. आता आपण इथून पालीकेत येतो 
मे ोच काम चालू आहे. त द च घेत नाह त, खाली पडलेली खड  आहे, दगड आहेत 
ते बाजूला सरकवायचे काह  केलेल नाह . तु ह  जावून बघा काय प र थती आहे. 
कुठ याह  र यानी जा या ठकाणी वाहतूक क ड  झालेली आहे तीथ र ता 
खोदलेला आहे आ ण एवढस ेिचंग मारलेलं आहे. तीथ आ खा र ता चार पाच 
क.मी.चा बंद केलेला आहे. आज आपण पंपळेगुरव व न जगताप डेअर ला जायला 
िनघतो तीथ तो खालचा र ता आहे मातेरे कॉ ॅ टर आहे मला वाटत गेली दड 
वष झाल तो र ता बंद आहे. खालचा जो काळेवाड ला जाणारा र ता आहे तो सहज 
जर मोकळा केलातर कतीतर  ॅ फक आहे ती पुढे जावून पुढ या चौकातून यू टन 
घेऊन जे येतात यांच कतीतर  लोकाचं पे ोल वाचेल, पैसे वाचतील, वेळ वाचेल 
आ ण तीथ जे ॅ फक जाम होतं तेह  सुटेल. छोटया छोटया गो ी आहेत, राजन 
पाट ल साहेबांना सांगून वष झाल अजून या या वरती कुठलीह  कारवाई नाह . 
याच र यान बघा इतक  खड  पडलेली आहे क  या याव न टु ह लर जावुच 
शकत नाह . फोर हलर गेलीतर ती क पलसर  प चर होणार हणजे होणारच. 
आ ण या याकड आपल ल  नाह . मग वकास कामाचा एक कड धडका चालू 
असताना जर या यावरती टका होणार असेलतर ते वकास काम लप या जातात. 
तर  ती लपऊ नये हणून आपण काळजी यावी. मला असं वाटत क  या 
शहराम ये सवािधक वकास काम करणार  भारतीय जनता पाट  आहे. इतके 
वकास काम चालू आहेत परंतु ते िश तब द प दतीने आपण करत नाह त आ ण  
हणून आ हांला बदनामी घे याची वेळ येते आ ण याला तुमचे अिधकार , ेनेजच 
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काम मा याकडेह  चालू आहे. आम याकडेतर सांगीतल क  जतक खोदलना तेवढा 
तुझा पाईप टाक आ ण बुजवून टाक व ती खड  र यावरची एका बाजूला क न 
टाक, बाक ची घाण ठेवू नकोस. आ ह  कमरेवर हात देवून उभे रहायच, हे कराव 
लागतं. परंतु आज आप या भागाम ये आपण इतक  काम करतो. एवढ  मोठमोठ  
तु ह  माट िसट चे टडर काढलेत कुणाच ल  आहे या यावरती, एक अिधकार  
फ  नेमला आहे आ ण ते खुच  सोडून कुठेच जात नाह त. तु ह  यांना समजून 
सांगा ते ऑन द पॉट गेले पाह जेत. यांनी वत: कती हजीट केली, आपण 
िमट ंग झा यानतंर तुम या केबीनला भेटणार आहोत. मा.महापौर साहेब, आपण 
आज या ठकाणी दहा लाख पये या कुटंूबीयाला कॉ ॅ टर तफ दे याची घोषणा 
करावी एवढ  वनंती करते, थांबते, जय हंद जय महारा .  

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
या ठकाणी वशाल जाधव आ ण नागेश जमादार या दोन कमचा-यांना माग या 
मह यात जी घटना घडली या यात यांच दु:खद िनधन झाल. खर हणजे या 
कुटंूबात जी घटना घडत असते या कुटंूबालाच याच कधीह  न भ न येणार दु:ख 
असतं. या ठकाणी सवच नगरसेवकां या भावना या आहेत क  या कुटंूबाला 
लवकरात लवकर आ ण जा तीत जा त मदत िमळावी आ ण या या ठकाणी 
हेलपाटे मारायला लागू नयेत. ह  घटना घडत असताना ेनेज डपाटमटच काम 
होतं आ ण ेनेज डपाटमट या मा यमातून या कॉ ॅ टरला ते काम िमळाल 
होतं, मगाशी बोल यातन आल क  यानी ते सब कॉ ॅ ट दलं होतं. या घटना 
भ व य काळाम ये घडू  नयेत या कोनातून जे हा इ ट मेट केल जातं यावेळेस 
याम ये कुठ या कुठ या गो ींचा अतंभाव केला जातो कारण खोदाईची जी काम 

असतात या याम ये खोदाई करताना जे नॅचरल होत क  ते ढासळल जातं. मुळात 
ती खोदाई करताना याची वडथ ्  जा त ठेवली गेली पाह जे. याला कुठतर  
रटेिनग वॉल सारख असतं आ ण बाक  फे संग ॉपर करायला पाह जे होतं. परंतु 
कुठेतर  या गो ीम ये हलगज पणा झालेला आहे आ ण भ व यकाळात अशा जर 
घटना आप याला घडू दयाय या नसतीलतर हे कॉश स या या वेळेला मुळात 
टडर करताना घेतल पाह जे. दुसर  गो  हणजे आप याकडे सुपर हजनचा मोठया 
माणात फार मोठा अभाव आहे. आप याकड आपण क सलटंट अपॉ ट करतो, 

आप याकड जो टाफ काम करतो मुळात येक नगरसेवक सांगू शकतो आता 
आम या वभागात ेनेज डपाटमटच काम चालू होतं कंवा थाप याच येक 
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कामावरती यूिनअर जनीअर कंवा सुपर हायझर या ठकाणी हजर राहत नाह  
कंवा राहू शकत नाह . कारण कदािचत या याकड कामाची जबाबदार  जा तीची 
आहे. परंतु या याम ये ख-या अथाने नेमक आपल अिधका-याना कुठल काम 
लावल जातं. मग काह  डपाटमटची प र थती अशी आहे क  कोटा या 
हे पाटयातच या अिधका-याचा जा तीचा वेळ जात असतो. मग तो जे.ई असेल, 
ए झ यूट ह असेल कंवा डे यूट  असेल. आता िसमाताई हणा या क  खुप 
जा त काम या काळाम ये चालू आहे. तर  हे वकास काम करत असताना शंभर 
ट के काम करताना याच कॉश स घेतल पाह जे, काळजी घेतली पाह जे. ती 
काळजी घेतली जात नाह . ह  मोठ  घटना घडली परंतु अनेक ठकाणी काम चालू 
असताना कुणाचा पाय फॅ चर होतो, कुणाचे हात फॅ चर होतो अशा ब-याच घटना 
शहराम ये वेगवेगळया ठकाणी होत असतात. या याम ये आप याला ल  घालून 
आपले जे काह  थाप य वभाग असेल, ेनेज वभाग असेल, इले कल 
डपाटमट असेल, वॉटर स लाय डपाटमट असेल या सगळया डपाटमटचा 
सम वयाचा अभाव आ ण जे काह  आपण क सलटंट ठेवले आहेत या क सलटंटला 
नेमक  काय जबाबदार  आपण दलेली आहे आ ण ते कॉ ॅ टर वत: काम 
करतात का सब कॉ ॅ टर देतात या यावर सु दा ल  घाल याची गरज आहे. 
अनेक कॉ ॅ टर अनेक ठकाणी कामे घेतात आ ण मग या ठकाणी काम करताना 
कुठेतर  दुल  करतात. मुळात कामा या मदुतीत काम होत नाह त याच कारण 
असं क  अनेक कॉ ॅ टर अनेक ठकाणी काम घेत असतात. तर  याह  गो ीकडे 
आप याला बारकाईने ल  दयाव लागेल. येथून पुढ या काळाम ये अशा घटना घडू 
नयेत असं जर आप या सगळयाना वाटत असेलतर ह  काळजी घेणे आव यक 
आहे. फायर डपाटमटनी हा शह दाचा दजा या कमचा-यांला दयावा अशा कारची 
मागणी केली आ ण आपण शासनान ती मांडली. शंभर ट के या लोकांना 
शह दाचा दजा दला गेला पाह जेत. भ व यकाळात अशा कार या घटना घडू नयेत 
अशा कारचा य  केला पाह जे आ ण घड यातर या ीने आप याला आ दच 
असे धोरण ठर वले पाह जे क  उदया या काळाम ये अशा कारची कुठे काह  घटना 
घडलीतर ताबडतोब या यावरती अंमलबजावी झाली पाह जे. नाह तर मग 
सभागृहाची मंजूर  या अजून यासाठ  कुठेतर  फरा या यापे ा ताबडतोब 
या यावरती िनणय हो या या ीने आजच मा.महापौर साहेब, आपण हा िनणय 
या. एक आप या महापािलकेचा कमचार  आहे व दुसरा कंञाट  कमचार  आहे 
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यामुळे याला काह  आप याला मयादा आहेत याह  ीकोनातून िनणय या 
सभेम ये घेतला पाह जे. आयु  साहेब, आप या कमचा-याच मनोधैय खचू नये 
फायर डपाटमट या कमचा-याची शंभर ट के मानसीकता कुठेतर  खचली असणार 
आहे कारण यां यातला एक काम करणारा सहकार  यां यातून अचानक पणे 
िनघून गेललेा आहे. या यामुळे तेथे काम करणा-या कमचा-यांची मानसीकता 
शंभर ट के खचलेली आहे. यांना कुठेतर  यातन मोट हेशन िमळाव कंवा यांना 
भ व यकाळाम ये अशी घटना घडू नये हणून फायर डपाटमटला अजून काह  
आप याला साधन उपल ध क न देता येतील का याचाह  वचार आपण केला 
पाह जे. कारण फायर डपाटमट या मा यमातून खुप मोठा आप याला एक िनधी 
िमळत असतो आ ण हे डपाटमट कुठेह  घटना घडलीतर तेथे ते उपल ध होत 
असतं. ामा णकपणे ह  मंडळ  काम करतात या कोनातून आयु  साहेब, 
मा.महापौर साहेब, वचार करावा आ ण या याम ये धोरण ठरवा आ ण सद यांनी, 
िसमाताईनी या ठकाणी उ लेख केला, आयु  साहेब माट िसट ची खोदई शहरात 
ठक ठकाणी चालू आहे. आम याकडे भोसर  आ ण दघी र ता अ यंत गजबजलेला 
र ता आहे. या ठकाणी अचानकपणे खोदाई चालू झाली. आ ह  थाप य 
वभागाला फोन केला, इले क वभागाला फोन केला, ेनेज वभागाला फोन केला 
यांना काह च मा हत न हत. मुळात माट िसट या लोकांनी जे हा खोदाई केली 
थाप य वभागाची परमीशन घेतली न हती आ ण जे हा आ ह  त ार केली 
यावेळेस यांनी अचानक बैठक बोलावली आ ण ती पण कुठ ऍटो ल टरला. ई-
भागाम ये िमट ंग ठेवाना, सगळया नगरसेवकाना याची क पना असली पाह जे, 

अिधका-यांना क पना पाह जे. माट िसट त काम चालल हणजे यांना काह  
आपण वेगळे अिधकार दलेले आहेत का आ ण अशा प दतीने काम होणार 
असेलतर ते चुक च आहे आ ण अशा प दतीचा आ ह  िनषेध करतो. जर माट 
िसट म ये कुठ याह  वभागात काम करायच असेलतर या या ऐर यात या 
अिधका-यांना या या ऐर यात या लोक ितिनधीना या ठकाणची मा हती िमळाली 
पाह जे. या िनमी ान बोल यासारख भरपूर आहे परंतु मी आपला अिधक वेळ घेत 
नाह . माई, तुमची ख-या अथाने ह  पह ली सभा आहे. तुमच मी या ठकाणी 
मनापासून अिभनंदन करतो. तु ह  आजपयत उपमहापौर हणून काम केल आहे,  
थायी सिमती अ य  हणून तु ह  काम केल आहे आ ण येकवेळ  तु ह  

तुम या कामाचा चांगला ठसा उमट वला आहे. तसाच महापौर पदा या 
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कालावधीम ये तु ह  ठसा उमटवा अशा कारची सगळया सभागृहा या वतीने मी 
तु हांला वनंती करतो. थायी सिमती या तु ह  अ य  असताना मी यावेळेस 
थायी सिमतीचा सद य होतो. फरक एवढाच आहे क  यावेळेस तु ह  रा वाद या 

चेअरमन हो या आ ण मी भाजपचा नगरसेवक होतो. आता तु ह  भाजप या 
महापौर आहात आ ण मी रा वाद चा नगरसेवक आहे. पण मी काम याह वेळेस 
चांगल केल होतं पण काम करत असताना माई सगळया प ा या लोकांना 
व ासात या. मगाशी मंगलाताईनी वषय मांडला खरोखर तस नाह  हायला 
पाह जे परंतु राहूल कलाटे डायस जवळ का आले तर आमची इ छा होती क  या 
वषयावरती चचा हावी. या वषयावरती आपण चचा घडवून नाह  आणली हणून 
सगळयांचा या ठकाणी उ ेक झाला आ ण हणून राहूल कलाटे या ठकाणी आले. 
आपण काम करताना सगळयांना बरोबर या. सगळयाना बोल याची संधी दया. 
मगाशी द ा काकानी, राहूल कलाटेनी सांगीतल क  परवा एकनाथरावानी जे काह  
पेपरला टेटमट केल, एकनाथ पवार आम या सगळयांचे िमञ आहेत. परंतु मुळात 
गावचा बाहेरचा हा वषय इथे यायलाच नाह  पाह जे. इथे राहणारा येक नागर क 
हा इथला थािनक नागर क आहे. याची गुंठा, अधा गुंठा जिमन आहे. 
भूसंपादनाचा जो वषय आहे आमची अपे ा एवढ च आहे क  याची जिमन जाणार 
आहे याला शंभर ट के दलासा  दला पाह जे.  उदया भूसंपादन झालतर तु हांला 
याला शंभर ट के दलासा दयायचा आहे परत इ े ट दयायचा आहे. आ ण तीच 

भावना ठेवून आ ह  तु हांला हणत होतो क  आ हांला सगळयाना बोलू दया. 
तु ह  सगळयांचा मताचा आदर क न ता वषय करावा आ ण येथून पुढ या 
कालावधीसाठ  तुम या वाटचालीला मनापासून शुभे छा देतो आ ण चांगल काम 
कराव अशा कारची अपे ा य  करतो आ ण थांबतो. 
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. शहरा या कोनातून एक फार मोठा अपघात झालेला आहे . पंपर  
िचंचवड महापािलके या अ नशामक दलाचा एक कमचार  वशाल हनुमंत जाधव 
यांचा अपघाती मृ यू झाला. मा.महापौर साहेब, पह यांदा मी आयु ांना वचारतो 
क  या संदभात ाथमीक अहवाल काय आहे. ाथिमक अहवाल यांनी सभागृहात 

तूत करावा. गे या चाळ स दवसात या अपघाता या संदभात या सभागृहात या 
संदभात सव सभासदांना मा हती दयावी आ ण तु ह  या संदभात काय ऍ शन 
घेतलेली आहे. कॉ ॅ टर या संदभातील असो कंवा अिधका-यां या संदभातील 
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असो. कोण र पॉ सबल आहे. तुमचा काय ाथिमक अहवाल आहे, आयु  साहेब 
तुमची जबाबदार  आहे क  या सभागृहात तु ह  मा हती दयायला पाह जे. दुसरा 
मह वाचा मु ा एखादा कमचार  सेवे म ये असताना आ ण महापािलकेचे काम करत 
असताना अपघात जर झालातर मा.महापौर साहेब, दुसरा मह वाचा िनणय या 
सभागृहात यावा क  मा.महापौर, थायी सिमती चेअरमन, आयु , वरोधीप नेता 
या चार कंवा पाच लोकांची किमट  ठेवा आ ण दहा दवसा या आत कुठला जर  
अपघात झालातर  या कमचा-या या घर  जावुन पह ला मोबदला दे याची 
जबाबदार  पंपर  िचंचवड महापािलकेची आहे आ ण आज तो ठराव तु ह  मंजुर 
क न या. हा ठराव मंजूर करण आव यक आहे नुसत भाषण देवून काम होत 
नाह . आपण काय ऍ शन घेणार आहेत ते मह वाच आहे. तीसर  मह वाची बाब 
आहे क  धोरणा मक िनणय आपण काय घेणार आहेत. हणजे एका बाजूने आपण 
सांगत असताना शहराचा वकास मोठया माणात होत आहे. धोरणा मक िनणय 

हे सन आ ण कॉश स या संदभात काय घेणार आहे महापािलका. मला 
वाटतय क  हे जे अपघात झालेला आहे हे हे सन आ ण कॉश स घेतल नाह  
हणून हा मोठा अपघात झालेला आहे. येणा-या पुढ या कामकाजाम ये आपण 

काह  धोरणा मक िनणय घेणार आहे का. जे कमचार  सेटलमट या संदभात सांगत 
होत याच ो ह डंट फंड आहे, ॅ यूएट  आहे सगळ आहे. काह  कारणच नाह ना 
यांना सेटलमट न दे याचं. एवढा वेळ का लागला, चाळ स दवस आपण हणतो 

क  या कुटंूबाकड पैसे नाह त, यांचे हाल होते हणून. या संदभात पंधरा 
दवसाम ये कुठलाह  अपघात झालातर जीबी येईपयत थांबायची आव यकता नाह . 
पंधरा दवसा या आतम ये काय आहे ते दया. मी इ शुर स कंपनीम ये काम 
केलेलं आहे. असा कुठलाह  अपघात जर तु ह  स टफाय केलातर आठ दवसात 
तु हांला एज सीकडन पेमट िमळत. मग ते जनरल इ शुर स असो कंवा लाईफ 
इ शुर स असो. कुठलाह  ऍ सडट झाला कंवा अथ वक झाल कंवा मोठा 
अपघात झाला तर या याम ये इिमजीएट इ शुर स सेटलमटची सरकारची पॉलीसी 
आहे. आयु  साहेबांनी ाथिमक अहवाल सभागृहाम ये सादर करावा. जो काह  
िनणय आहे तो आज नाह तर दोन दवसाम ये जाह र करा आ ण या किमट या 
अंतगत या या पुढे जे काह  अपघात होतील याच पंधरा दवसा या आत आपण 
मोबदला देणार आ ण कमान याला कुठेह  नौकर ला लावायच असेलतर ते पण 
पंधरा दवस  कंवा एक मह या या आत याचा पण िनणय घेवू शकेल. असा 
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ताव सभागृहाम ये पार त करावा एवढ च मी या िनमी ाने वनंती करतो, 
जय हंद. 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माग या वेळेस 
दापोड म ये जी अतीशय दुदवी घटना घडली आ ण या याम ये आप या 
अ नशामक दला मधील जवान कै. वशाल हनुमंतराव जाधव यांचा दुदवी मृ यु 
झाला ते शह द झाले. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरतर माझी व 
आप या सभागृहातील सव सद यांची पह ली मागणी आहे क  यांना तु ह  शह द 
दजा हा लवकरात लवकर जाह र करा. अनेक नगरसेवकांनी सांगीतल, सगळयांनी  
यांची ित या मांडली क  यां या घर यांना लवकरात लवकर कुठ याह  

प र थतीम ये नौकर ला लावा. माई काटेनी सांगीतल क  यांना तु ह  शंभर वेळा 
हेलपाटे न मारायला लावता ताबडतोब यां या घर यांची तु ह  दखल घेत लगेच 
नौकर ला लावा, याय दया. याच बरोबर दुसरा जो कंञाट  कामगार होता जमादार 
या या घर यांची हलाखीची प र थती आहे ती पाहून यालाह  चांग या कारे 

मदत करा. जो वशाल जाधव शह द झाला तो ज हा आम या सांगवीम ये पुर 
आला होता, आयु  साहेब तु ह  यावेळेस सांगवीम ये आले होते. यावेळेस हा 
वशाल जाधव अतीशय धडाड ने लोकांना या ठकाणी बाहेर काढ याम ये मदत 
करत होता, आता तो आप यात नाह . तर  या या घर यांना लवकरात लवकर 
मदत करावी. ह  घटना घड यानंतर मी आम या भागातील मह वाचे जे दोन आता  
काम चालू आहेत, एक हणजे बँक ऑफ महारा  ते माकण चौकापयत आ ण 
दुसरा रामकृ ण मंगल कायालय ते मागण चौकपयत अशी आम या भागाम ये दोन 
मोठ  काम चालू आहेत. मी तीथ गेलो होतो तर याम ये एक ठेकेदार बँक ऑफ 
महारा  ते माकण चौकाचे जे काम करणारे ठेकेदारांचे आजवाणी हणून नाव आहे 
ते अतीशय चांग या प दतीने काम आहे, से ट  बे ट आहेत, सगळ  चांग या 
प दतीने तो तीथे काळजी घतेो, चांग या प दतीने तो काम करतो. पण दुसरा जो 
ठेकेदार आहे या ठेकेदारांनी एवढा ग धळ क न ठेवला, मा.महापौर ते आप याला 
ात आहे. इथ खोदून ठेव, तीथ खोदून ठेव तीथ गे यानंतर मला अशी 

व तु थती दसली क  जे कामगार आहेत यांचीच लहान लहान मुल या 
ेनेज य आजुबाजूला खेळतात. ते ेनेज संपुण ओपन आहे. अशी भयानक 

प र थती या ठेकेदारानी क न ठेवलेली आहे. तो आज मेन र ता आहे. सांगवी, 
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दापोड , गुरव पंपळे या भागाला जोडलेला र ता आहे आ ण तीथ वाहतूक चंड 
आहे. आयु  साहेब, काम कशा प दतीने केल  

पाह जे हे खरतर तु ह  ठेकेदाराला िशकवल पाह जे. आज आम या इथ या 
ठेकेदारानी िमलींग क न ठेवलय. जवळ जवळ अधा क.मी.च िमलींग केल आहे. 
आज या याव न गाडया धडकतात. परवा या दवशी दोन मह ला तीथून 
गाडयाव न जात असताना यांचा ऍ सडट झाला या िमलींग या या यातून या 
घसर या यात एका मह लेचा पाय फॅ चर झाला आ ण एक ला थोड शी द:ुखापत 
झाली. आयु  साहेब, पण हा अपघात मोठा होवू शकतो. खुप मोठया माणावरती 
आम या इथ िमलींग केलय आ ण र ते जागोजागी ख दले आहेत. तर  
स मा.महापौर तु ह  आयु ांना तसे आदेश दया या घटनेची पाहणी करावी. 
आयु  साहेब, आप याला जे काह  से ट  करता येईल या याब ल लवकरात 
लवकर आयु  साहेब, तु ह  संबंिधत ठेकेदारावर काय कारवाई करणार हेह  तु ह  
सांगीतल पाह जे. कारण काम तीन कारे तीथ खोदून ठेवलेलं आहे. हे लवकरात 
लवकर केल पाह जे. मा.महापौर साहेब, तु ह  तसे आदेश दया. मी मंगलाताईचे 
खरोखर अिभनंदन करतो क  यांनी मगाशी एक वषय मांडला क  आज माई हया 
मह ला महापौर आहेत ये  नगरसे वका आहेत तर  कोणीह  सभागृहा या डायस 
पयत गेल नाह  पाह जे. या वषयाला माझेह  अनुमोदन आहे. आ ण तुमचेह  या 
वषया ब ल अिभनंदन करतो आ ण महापौर साहेब, तु ह  मला बोल यास संधी 
दली याब ल आभार मानतो.  

मा.आंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह.  
आता या वषयावर एक ते दड तास झाले चचा चालू आहे. ह ेिञय कायालयाचा 
मी अ य  आहे. अ य  या ना याने मी एक सांगू इ छतो क  कारण आता सव 
ये  नगरसेवक, नवीन नगरसेवक या गो ी या ब ल वशाल जाधव असेल, नागेश 

जमादार असेल यांना आपण शंभर ट के मदत करायलाच पाह जे. पण आयु  
साहेब, माझा एक तु हांला चाळ स दवसाचा  आहे. हा कॉ ॅ टर कोण होता 
आ ण तीथ अिधकार  कोण होता. हे काम करतानी या दोघा कामगारांचा मृ यू 
झाला. माणूस मे यानंतर या या कुटंूबाला काय सहन कराव लागतं हे येका या 
घरात मा हती आहे. कोण कॉ ॅ टर होता या यावर काय गु हा दाखल केला, 
कोण अिधकार  होता या यावर काय ऍ शन घेतली. तो कॉ ॅ टर असेल कंवा 
अिधकार  असेलतर या यावर गु हा दाखल करायला पाह जे. मग आतापयत गु हा 
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दाखल का झाला नाह . कारण तो मोठा कॉ ॅ टर होता, ते बाहेर हंडतात, 
अिधकार  बाहेर हंडतात. तु हांला कोणी वचारणार नाह  हणून हे चालल आहे 
का. आपण पह ला गु हा या यावर न दवला पाह जे. कॉ ॅ टर पण बाहेर आहे 
आ ण अिधकार  पण बाहेर आहे पण हे दोन कमचार  मेले. आपण साधी भांडण 
केलीतर आप याला चौक त जाव लागतं. हणजे तु ह  गु हे करायचे आ ण खुशाल 
बाहेर हंडत रहायच का. हे कोण कॉ ॅ टर असतील, अिधकार  असतील यांना 
जेल दाखवा तरच हे सगळे जागेवर येतील. मा.महापौर साहेब, आपण आयु  
साहेबांना ऍ शन यायला लावा. यां यावर गु हे दाखल करा. तसेच या दो ह  
मृ युमूखी पडले या य ना जा तीत जा त मदत िमळावी. मला बोल यास चा स 
दला याब ल मी महापौरांचे आभार मानतो. 
मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज 
माझे सहकार  जे बोललेले आहेत यातील मजकूर सभा कामकाजातून वगळावा 
अशी मी वनंती करतो. 
मा.महापौर- सागर अंगोळकर यांनी जे सांगीतले तो मजकूर वगळणेत यावा. 
(वगळले)              
मा.भाऊसाहेब भोईर- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
या ठकाणी आपण महापौर झा यानंतर थमच मी बोल यासाठ  उभा आहे. तु ह  
आ ण मी एकाच वेळेला १९९२ साली सभागृहात आलो होतो यामुळ मी तुमच 
मनापासून अिभनंदन करतो. आम या माई महापौर झा या, आम या मातो ी 
आहेत या. परंतु यांच भा य एवढ आहे क  या काँ ेसम ये असताना 
उपमहापौर, रा वाद म ये असताना थायी सिमती अ य  आ ण भारतीय जनता 
पाट म ये असताना महापौर. आता रझ हशन झालतर आमदार. यामुळे आम या 
माई कोण याह  पदावर बस यातर या मला िचरंजीव हणून बोलतात. काळजी 
क  नका सभागृह यव थीत चालेल. या ठकाणी सवानी स व तर आपली मत  
मांडलेली आहेत यामुळ अिधक वेळ मी या सभागृहाचा घेणार नाह . मा.महापौर 
साहेब, आयु  साहेब, दुदव या गो ीच आहे क  गेली पंचवीस वष आ ह  पाहातो 
क  एखाद  दुघटना घड यानंतर यावर ऊहापोह होतो. मग यावर या प दतीने 
कुणी िनयम सांगत कंवा काय केल पाह जे, कशा प दतीन ेिनयोजन केल पाह जे. 
या सव गो ीचा अंतभाव हा आप या काम सु  कंवा िनवीदा या सु  
कर या या थमच असतं जस अजीत ग हाणे यांनी सांगीत या माणे ते 
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धोरणा मक करणं अ यंत गरजेच आहे. खरतर या घराम ये एखाद  दुघटना घडते 
यावेळेस याच मु य कोण याच प र थतीम ये भ न िनघणार नाह . कारण क  

दु:ख काय वेदनादायक असतं ते या कुटंूबालाच मा हती असतं. मा.आयु  साहेब, 
या अनुषंगाने ह  घटना घड यानंतर भ व या म ये या सगळया घटनेला कंमान 
आपण एक पायबंद घालू शकतो, िनबध आणू शकतो अशा प दतीने काह तर  
उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मी याच अनुषंगाने दुघटने ब लच बोलतो क  पुणे 
शहराम ये अितवृ ीमुळ क ढ याला आकरा जण अशाच प दतीने ख डयाखाली गेले. 
या ठकाणी देखील अशीच प र थती झाली. बांधकाम यावसायीक हणाला मला 

मा हत नाह , सब कॉ ॅ टर होता तो हणाला मला मा हत नाह . ह  लोक कोण 
आहेत तर अशा प दतीने िनयमावली करताना आप याला देखील अनंत अडचणीला 
सामोरे जावं लागत परंतु िनबध घालण अ यंत गरजेच आहे. बांधकाम 
यावसायीका या मा यमातून आ ह  देखील या यावसायाम ये आहोत परंतु या 
सगळया प र थतीच भान भ व या या वाटचालीम ये ठेवणं अ यंत गरजेच आहे, 
ह  घटना घडली हे आप याला सबक आहे परंतु यासाठ  कुणालातर  शह द हाव 
लागल. ठेकेदाराब ल बोलायच झालतर आजकाल ठेकेदार कोण याच नगरसेवकाला 
काह  वचा न काम करतील. पहाटे तीन वाजता खोदाई काम करतील, पहाटे तीन 
वाजता. एवढे ांतीकारक ठेकेदार आहेत आप या शहराम ये आ ण ते हे कुणा या 
जीवावर करत असतील हे सवाना अंतरमनाम ये मा हती आहे. यांची म ती एवढ  
वाढलेली आहे थाप याच एमएसईबीवर िनयंञण नाह , थाप याच पाणीपुरवठयावर 
िनयंञण नाह . केबलमाफ या आहेत, केबल माफ या. जस ंभूमा फया असतो, वाळू 
माफ या असतो तसं केबलमाफ या आहे आ ण संपुण शहराम ये र  वाह याच जस 
काम चालू असतं तशा प दतीन े केबलवाह याच काम चालू आहे. इथ सांगाव 
कोण या नगरसेवकाला वचा न खोदाई चालू केलेली आहे. या अनुषंगाने या 
अपघाता या पोटघटना आहेत. या सगळया प र थतीच भान ठेवून आयु  साहेब 
आप याला कडक पावल टाकावी लागतील. या ठकाणी या अनुषंगाने ह  घटना 
घड यानंतर काह  मोडकळ स आलेली जुनी घर आहेत एक घटना घडली इमारत 
मुंबईम ये घडते, दुघटना घड यानंतर मग आपण या याम ये ल  घालतो. 
याची देखील पाहणी या शहराम ये हावी. मोडकळ स आलेली घर आहेत तीथ 

भाडेक चा वाद चालू आहे परंतु ते ती खाली करत नाह त. या िनमी ाने आपण 
संपुण शहािनशा करावी. मला असं वाटत क  बाबू नायर यांनी सांगीत या माणे ते 
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एलआयसीम ये काम करत अस या कारणान यांना संपुण क पना आहे. 
कोण याह  दुघटना घडले या य ला महानगरपािलकेत फे-या मार याच काह  
कारण नाह . अतीशय ह न पातळ वर या प दतीने याला ञास दे याच काम 
आपण यावेळेस करतो ते हा याच देखील ाय त भ व याम ये कराव लागेल 
परंतु ह  कुटंूब कोण या अव थेतून, कोण या मन थतीतून जात आहेत याच 
देखील आपण आ मिचंतन करणं गरजेच आहे. मला असं वाटत क  आयु  साहेब 
या सव गो ीवर आपण, मा.महापौर साहेब, आपण आदेश देवून यावर कायम व पी 
तोडगा काढून आपण याच धोरण िन त कराव अशा प दतीची मी मागणी करतो.  

मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. कै. वशाल 
जाधव व नागेश जमादार यां या बाबतीत वषय आहे. येक सद यांनी वषय 
मांडला आहे क  यांना शह द हणून दजा दया. आयु  साहेब मला एवढ सांगायच 
आहे क  आज जी घटना झाली ते हा आपण इथे वषय आणलेला आहे. अशा 
अनेक घटना आप या शहराम ये होत आहेत. मागे आठ मह या अगोदर मी 
आप याला एक वनंती केली होती मा या इथे चौकाम ये मातेरेचे काम चालू आहे. 
याची मुदत संपलेली आहे, तीथे सोसायट तील एका मह लेचा अपघाती िनधन 

झालं. या यावर आपल ल  न हतं. आज शहराम ये एवढे काम चालू आहेत पण 
या कामाच िनयोजन आप याजवळ नाह . आज वायसीएम मधली एक बातमी 

वाचली या ठकाणी एक कोट  आडूस  लाखाचे औषध टाकून दली. पु हा न याने 
एक कोट या िनवीदा काढ या. आज ड यूमुळे दोन स खे भाऊ िनधन झालेले 
आहेत. फ  िनवीदा काढाय या, ठक आहे िनवीदा तु ह  काढा पण याचा उपयोग 
आम या जनतेला, आम या शहराला हायला पाह जे. या िनवीदेचा फायदा 
जनतेला काय होतो. आज एका घरातील दोन स खे भाऊ जात असतीलतर ती 
शोकांतीका आहे. याची आपण कधी चौकशी केली आहे का. आज आ ह  फॉगींग 
मशीन सांगीतली, ड यूची फवारणी करायला सांगीतली. आपल े लोक सांगतात 
औषध संपली, औषध संपलेली असतांना जे औषध तु ह  फेकून देता या यावर 
तुमचा वचक आहे का. आज वशाल जाधव यांची घटना झाली ते हा आम या 
ल ात आल. म ये एवढा पाऊस झाला पाणी आल होतं आपण मा याकडे आलेला 
होता. पण आज गावडे साहेबांना पण क पना आहे यांना कती संकटाना त ड 
दयाव लागल.ं आप याकड शु य िनयोजन आहे आप याकड अजीबात िनयोजन 
नाह . दोन बोट आप या जवळ हो या. कधी हणायचे वाकडला गेली तर कधी 
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िचंचवडला होती. या लोकांना जॅकेट नाह , काह  नाह . पण ती लोक वत: या 
जीवाचा वचार न करता आप या लोकांसाठ  तीथ आले होते. आज यातीलच एक 
वशाल जाधव हा य  आहे. हाषलनी सांगीतल या य नी कमीत कमी मा या 
इथले प नास लोक बाहेर काढल ेआ ण आज या य च तीथ िनधन होत असेल 
तर आम या सार याना दु:ख होन साहजीक आहे. पण फ  दु:ख हणून काह  
फायदा नाह  या यावर आपण उपाययोजना के या पाह जेत. आज गावडे साहेबांना 
कती अडचणी आ या या तु हांलाह  क पना आहेत. यांनी तु हांलाह  सांगीतल 
पण एकदा पाऊस संपला यांच काम संपल क  पु हा या वभागाकडेह  आपण 
ल  देत नाह त. आज आ ह  इथे येतो तीन वषापासून या महासभा बघतो, 
मंगलाताईना मा या पे ा जा त अनुभव आहे, माईना जा त अनुभव आहे. पण या 
तीन वषात आ ह  कुठ याह  वषयाला घेवून येथे बोललो आ ण या वषयाचा 
संबंिधत अिधकार  कधी आ हांला भेटायला आला, तु ह  सम या मांडली होती ते 
काम तुमच झालय असं कधी झालय का. इथ आ ह  लोक येतो आमचे वषय 
मांडतो, बोलतो आ हांला पण बरं वाटत पेपरम ये छापून येतं, पण याचा फायदा 
काय आहे. आज इथ कुठलाह  वषय घेतला क  याची चचा होते आ ण वषय 
संपून जातो. इथ येतोत चहा घेतोत, पाणी घेतोत आ ण िनघून जातोत. मनाला 
एक समाधान वाटत क  आपण आपला वषय मांडला पण संबंिधत अिधकार  ते 
कती गांभीयाने घेतात ते आप याला मा हती आहे का. आज आपला एकह  
अिधकार  आम या भागाकड कधीह  आलेले नाह त. आज एवढया नगरसेवकांनी 
इथ भाषण केली आहेत यांनी सांगाव क  हा हा अिधकार  या कामामुळ मला 
भेटला आहे, यांनी हे काम संपवल आहे, आम या अडचणी समजून घेत या 
हणून. कधी असं झालय का. मग आ ह  इथ येवून नुसत बोलायच, दांजली 

वहायची, वषय वाचायचे याचा काह  उपयोग नाह . आयु  साहेब, आपण 
या याम ये ल  दलं पाह जे. आज हा ए.बी. पाट ल याला आपण काम दलय 
जी घटना घडली या यावर आपण काह  गु हा दाखल केलेला आहे का. आज तो 
य  वत: काम पाहतो का. आज या य नी खाली कती लोकांना काम दलेत 
ते तु हांला मा हती आहे का. आयु  साहेब, जेवढ  आपण आज वकास काम 
काढलेत, जेवढ  काम दलेली आहेत ते लोक वत: ठेकेदार नाह त, या लोकांनी 
खाली काम दलेली आहेत. आ हांला याच काह  नाह  पण कामाच िनयोजन 
पाह जे. आज वशाल जाधव मुळे हा वषय आपण घेतला मागे एक मा या इथे 
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मह ला गेली ते हा आपण वषय घेतला श द दला आ ण सोडून दला, पुढे काय. 
आज ह  ते काम आहे तसंच आहे. या कामांचा फॉलोअप कोण घेतो, फ  
मुदतवाढ दयाचची, पैसे वाढून दयायचे हेच काम आप याला आहे का. तसं सांगा 
फ  आ हांला िनवीदा काढ यात आनंद आहे बाक  कशात आनंद नाह . कोण 
जगल कोण मेलं या याशी काह  घेणंदेणं नाह . हा आ हांला खुलासा करा पु हा हा 
वषय आ ह  घेत नाह त. आज लोक वैतागलेले आहेत, जथ जाईल ितथ खोदून 
ठेवलेल आहे. आज मा याकडे माट िसट च काम केलं १४ कोट च काम होतं मी 
ते हा पाणीपुरवठा वभागाचे अिधकार ,  थाप यवाले जेवढे संबंिधत लोक आहेत 
यांना बोलवल होतं. आज १४ कोट चा पाथवे तु ह  बनवलाय आ ण 

पाणीपुरवठावाले ते खोदतात. यांच काय िनयोजन आता. हणजे पैसे असेच 
घालवायचे आहेत का आप याला. एखाद घर बांधल शो पीस आणून ठेवतो तशी 
अव था झालेली आहे. याचा उपभोग पण घेता यायला पाह जेना. आज लोकानंा 
कसलाच उपभोग घेता येत नाह . आता एक नवीन कालपासून यू लाईनचा वषय 
आला क पटे व ती, वाकड येथील या मशानभूमी पाडा अशा ऐ रगेशनवा यांनी 
नोट स बजाव या आहेत. आता यू लाईन हण यास मशानभूमी पाडायची 
आ ण लोकांचे िनधन झा यास पेटवायच कुठे, चौकाम ये का. याच पण काह  
िनयोजन नाह . आज पाच कोट च काम मा याकड चालू आहे आ ण ८० काम 
संपले आ ण आता ते काम घेवून आलेत काम पाडा, काम थांबवा हणून आ ण 
आप या थाप यवा यांनी ते काम थांबवल आहे. आप याला वनंती आहे पैसा 
असा वायफट जायला नको. लोकांना सु वधा देताना येकाच िनयोजन केले 
पाह जे. आपण जातीने तीथे ल  घालाव अशी आप याला वनंती आहे. आज 
आपण मला बोल यासाठ  संधी दली याब ल ध यवाद.   

मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.               
गे या दोन मह यापुव  वशाल जाधव हे आप या महापािलकेचे कमचार  कंञाट  
कामगाराला वाचवताना मृ यूमूखी पडले याला शह द दजा दयावा असा वषय आहे 
या वषयाला सव थम मी रा वाद  काँ ेस पाट या वतीने व सभागृहा या वतीने 
सहमती देतो तसेच जे कंञाट  कामगार आहे यां या कुटंूबाला आिथक मदत हावी 
हणून गेले क येक दवसापासून माई काटे असतील, राजू बनसोडे असेल कंवा 

आ पा काटे असेल, आशाताई शडगे असतील हे सव सद य पाठपुरावा करतात परंतु 
या कुटंूबाला आजपयत कुठलीह  अिथक मदत झाली नाह . लवकरात लवकर 
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महापािलके या मा यमातून कंवा या कॉ ॅ टर कडून एक ठरावीक र कम या 
प दतीने िसमाताईनी सांगीतल क  यांना दहा लाख पये र कम दे यात यावी. 
यापुढे अशी घटना घड यानंतर काय उपाययोजना केली पाह जे याची एक तरतूद 
ठरली पाह जे. लवकरात लवकर या कुटंूबाला आिथक मदत करणं गरजेचे आहे. 
माईनी आ ण राजूनी अनेकवेळा आयु  साहेब आप याकड त ार केलेली आहे क  
भागाम ये काम करत असताना कुठलाह  कॉ ॅ टर यांना माह ती न देता 

डायरे ट काम करतात अशी अनेक सभासदांची त ार आप याकडे आहे. आपण 
देखील कॉ ॅ टरला सांगण गरजेच आहे क  या पंपर  िचंचवड शहरात अनेक 
नगरसेवक नवीन आलेले आहेत आ ण यां या भागात काम करत असताना 
कसलह  काम असेल मग ते माट िसट च असेल कंवा थाप यच असेल, 
पाणीपुरवठयाच असेल कंवा वदयूतच असेल ह  काम करताना यांनी संबंिधत 
नगरसेवकांना मा हती देणं गरजेच आहे आ ण मा हती द यानंतरच काम चालू 
कराव. जी घटना दापोड  येथे झालेली आहे या घटने संदभात या कुटंूबाला 
आिथक मदत देता येते कंवा नाह  याचा खुलासा करावा.  
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर 
आमचे अ नशमक दलातील कमचार  वशाल जाधव आ ण नागेश जमादार या 
दोघांनाह  आप या सवा या वतीने भावपुण दांजली अ पत करतो आ ण खरच 
खुप दु:खद घटना घडलेली आहे. खरतर न क च वशाल जाधव यांना शह द हा 
दजा दे यात यावा आ ण पुढ ल या काह  सु वधा असतील ते याचें सगळे फायदे 
यां या कुटंूबीयाला दे यात यावेत असा हा ठराव आहे. मा.महापौर साहेब, 

सगळयांनीच तु हांला या वषयावर सांगीतलेल आहे. दोन गो ी तुम या समोर 
आण याची गरज आहे असं मला वाटत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
आपण यावेळेस ववीध कामांचे टडर काढतो पण ते टडर घेत असताना जो कोणी 
ठेकेदार येवून ते टडर भरतो िनयमा माणे याला टडर िमळतं. ते टडर 
िमळा यानंतर तो यावेळेस सब-ठेकेदार देतो तर सब ठेकेदार द यानंतर तो 
कुणाला देतो याची पाञता आहे का हे संबंिधत सव अिधका-यांनी यव थतपणे 
चेक करणे गरजेचे आहे. या ठकाणी काम चालू असताना तो ठेकेदार या साईडवर 
जबाबदार ने येतो का, पाहतो का हेह  पाहण खुप गरजेच आहे. मा.महापौर साहेब, 
मह वाची गो  हणजे आले या सव नगरसेवकांनी ववीध गो ीं या माफत 
तु हांला सव गो ी पोहचव याचा य  केलेला आहे. परंतु यावेळेस एखादा ठेका 
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संबंिधत ठेकेदाराला िमळतो यावेळेस संबंिधत अिधकार  या यावर ल  ठेवत 
असतोतर संबंिधत अिधका-याला कोणता एखादा सामाजीक कायकता ञास देतो का 
क  मला सब टडर िमळाव हणून, याची सु दा यव थतपण ेमा हती घेण गरजेच 
आहे. याची लायक  नसताना सु दा कंवा कामाची मा हती नसताना सु दा तो 
सब टडर घेतो आ ण अशा घटना वारंवार आप या समोर येत आहेत या याकड 
यव थतपणे ल  दल गेल पाह जे. खरतर अशा घटना शहराम ये हायलाच नाह  
पाह जे. पण या का होतात कशा होतात या यावर खोलपणे अ यास क न 
यव थतपणे काम क न घे याची जबाबदार  आप या सवावर आहे एवढच बोलतो 
आ ण थांबतो, ध यवाद.  

मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
दापोड म ये जी दुदवी घटना घडली यासंदभात सव प ाचे सव स मा.नगरसेवक, 
ये  नगरसेवक या सवानी आप या भावना या ठकाणी य  के या आहेत. खर 
हणजे सवानी अतीसंवेदनशील भावना या ठकाणी य  के या. याचबरोबर 
शासनाकडून सु दा काह  अपे ा या ठकाणी य  के या. सवानी जी मागणी 

केलेली आहे ती खरं हणजे यो य आहे. आपण थायी सिमतीम य े हा वषय 
सवानी एकमतानी मंजूर क न सभागृहा या मा यतेसाठ  या ठकाणी पाठवलेला 
आहे. यावेळेला ह  घटना झाली यावेळेला या भागातले थािनक नगरसेवक 
रोह त आ पा असतील, राजाभाऊ असतील, आशाताई असतील आ ण माई काटे 
असतील मा.महापौर, आयु  सव आमचे संबंिधत पदािधकार  मी सु दा या ठकाणी 
उप थत होतो. सकाळ  वशालची मयत गावाला चालली होती यावेळेस या या 
प ीला ते दु:ख सहन झाल नाह  यां या डोळयातून पाणी सु दा येत न हत. 
या ठकाणी अनेक पदािधकार , नगरसेवक होते, राञी या वेळेला वरोधी प नेते 

यांनी सु दा भेट दलेली होती. या दवशी सवाची मागणी होती क  शह द दजाचा 
ठराव सभागृहाने मा य क न रा यशासना या मा यतेसाठ  पाठवावा अशा कारची 
वनंती फायर गेड या सव अिधकार  कमचा-यांनी या ठकाणी केली होती. या 
मा यमातून आज हा वषय सभागृहात मंजूर साठ  आलेला आहे. अशा कारची परत 
दुघटना घडू नये यासाठ  शासनाने यो य ती काळजी घेणं या ठकाणी गरजेच 
आहे. कतीह  नुकसानभरपाई आपण यांना दलीतर  तो माणुस परत या ठकाणी 
येणार नाह  हे स य आहे. अनेक नगरसेवकांनी यां या त ार  द या क  
नगरसेवकांना भागाम य ेकाय काम चालली आहेत ते काह च कळत नाह  तर  
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अशा गो ींचा वचार घेवून मी माग या वष  थायी सिमती सद य असताना 
सद य ताव केला होता. थायी सिमती ठराव . २६४६ द.९ मे २०१८ रोजी 
या ठकाणी खोदाई संदभातील धोरण सभागृहाला पाठवल होतं. याच बरोबर या 
सभागृहाचा ठ. . २३५ द.२० जूलै २०१८ रोजी मंजूर कर यात आला होता. एक 
मह यापुव  आयु ासमवेत चचा झाली होती या ठकाणी शहर अिभयंता उप थत 
होते. या ठरावाम ये या सगळया गो ींचा उ लेख होता. येक शंभर, दोनशे मी. 
वरती कोण खोदाई करतं, कशासाठ  करतं. या याकड खोदाई परवाना मांक आहे 
का दनांक आहे का याची त ार करायची असेलतर कोणाकडे करायची अस 
सवसामा याना सु दा समजाव अशा कारच धोरण या स मा.सभागृहाने मा य केलं 
होतं. मी ह  घटना घड यानंतर एक मह यापुव च आयु  साहेबांना या संदभात 
वचारणा केली होती. परंतु या ठरावाची अंमलबजावणी शासनाने केलेली नाह . 
आप याला सांगीतल होत या ठरावाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करा. 
जेणेक न यासंदभात सवसामा य नागर कांना सु दा त ार करता येवू शकेल. असे 
धोरण खर हणजे शासनानेच आणायला पाह जे होतं परंतु आ ह  सद य हणून 
तो ठराव सवा या संमतीने या ठकाणी पार त केला होता. आयु  साहेबांना वनंती 
आहे क  जे खोदाई संदभातील धोरण आहे याची आपण लवकरात लवकर 
अंमलबजावणी करावी अशा कारची वनंती करतो. सव नगरसेवकांनी या ठकाणी 
वनंती केली क  या ठकाणी दोघांचा दुदवी मृ यू झालेला आहे एक महापािलकेचा 
कमचार  वशाल जाधव आहे याला शंभर ट के शह द दजा िमळावा हा वषय 
आपण मंजूर क  पण शासनाकडून सु दा लवकरात लवकर सव प ा या 
नगरसेवकांना सव वनंती आहे क  सवानी शासनाची मंजूर  लवकरात लवकर 
आणून याला शह द हा दजा दे यासाठ  सभागृहा या वतीने य  करावेत 
अशा कारची सव ये  े  नगरसेवकांना  वनंती करतो.  अनेक जणांनी मागणी 
केली क  अशी घटना घडू नये हणून शासनाने काळजी यावी. याचबरोबर 
यासंदभात कोणी हेलपाटे सु दा मा  नये याची काळजी सु दा या ठकाणी 
शासनाने यावी. वशाल जाधव या या प ीचा नोकर  संदभात अज आला 

नसेलतर तो मागवून घेवून लवकरात लवकर यांना नोकर  दे या या बाबतीत 
यो य ती कायवाह  करावी. तसेच यां या िश णा माणे महापािलकेत यो य ती 
नोकर  यांना ता काळ दे यात यावी. दुसरे हणजे इ शुर सचे दोन कार आहेत 
या एकामधुन यांना दहा लाख िमळतील. व दुसरे दहा लाख असे िमळून वीस 
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लाख वशाल जाधव यां या प ीला िमळू शकतील. यासंदभात संबंिधत भागा या 
अिधका-यांनी ल  ठेवून लवकरात लवकर इ शरू सचा अज भ न याचा लेम 
क न, यो य ते कागदपञ सादर क न यांना लवकरात लवकर ते वीस लाख . 
कसे िमळतील यासंदभात ल  घालाव. दुसरा नागेश जमादार हा कंञाट  कामगार 
आहे. या संदभात महापािलकेम ये कुठलेह  धोरण िन त नाह . परंतु संबंिधत जो 
कंञाटदार आहे या या ोजे ट मॅनेजर बरोबर मी व प नेते यांनी दोन तीन वेळा 
चचा केली होती. स मा.त कालीन महापौर साहेबां बरोबर सु दा या ठकाणी िमट ंग 
केलेली होती. अशा संदभाम ये कुठलीह  वकऑडर महापािलका देत असताना येक 
वक ऑडर बरोबर एक इ शुर स असतो या मा यमातून दोन ते आड च लाख 
पये या या कुटंूबाला िमळू शकतील. संबंिधत ठेकेदारानी ूप इ शुर स 

उतर वलेला आहे. या मा यमातून सात ते साडेसात लाख पये िमळतील. अशी 
मा हती संबंिधत कंञाटदारांनी दलेली आहे. या साडे नऊ दहा लाखा या यतीर  
अजून पाच लाख पयाची कॅश संबंिधत कंञाटदाराने दे यासाठ  सुचना दले या 
आहेत. तो संबंिधत कंञाटदार देईल अशी अपे ा आहे. परंतु संबंिधत कंञाटदारांनी 
जर पाच लाख पये दले नाह तर आ ह  भारतीय जनता पाट या मा यमातून ते 
पाच लाख पये या ठकाणी आपण देऊ अशा कारच या संदभाम ये मी सव 
सभागृहाला आ ासन देवू इ छतो. अ य सगळया गो ीच जे धोरण आहे या 
धोरणाची आपण लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी अशा कारची वनंती 
करतो आ ण पु हा अशी दुदवी घटना या शहराम ये घडू नये अशी शासनाने 
काळजी, द ता यावी. तसेच स मा.नगरसेवकांनी या ठकाणी सूचना मांड या 
या माणे यासंदभाम ये छोट  किमट  करावी. अशा कारची परत कुठलीह  दुदवी 

घटना घडू नये याची द ता आपण शंभर ट के यावी परंतु चुकून अशी एखाद  
घटना घडली तर या संदभात यांना मदतीच असेल कंवा अ य काह  गो ीच 
असेलतर सव गटने यांना याम ये घेतलतर  वावग ठरणार नाह . सव 
स मा.गटने यांना याम ये इ हॉ ह कराव तसेच आयु  आ ण मा.महापौर या 
किमट म ये असावेत अशा कारे या ठकाणी य  करतो थांबतो, ध यवाद. 
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. आता या वषयावरती स व तर 
चचा झालेली आहे तो िन तपणे गंभीर वषय आहे. दापोड  येथे घडले या 
घटनेम ये कंञाट  कामगार कै.नागेश जमादार यां या बचावा या कायाम ये 
मनपाचे अ नशामन वभागाचे एक ह-यासारखा आपला वत:चा सहकार  कमचार  
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हा या बचाव कायाम ये दगावला. दवंगत, शह द वशाल जाधव यांचा मृ यू या 
दुदवी घटनेत झाला. या दोघां या मृ यूमुळे आपण सवजण खुपच उ न झालेलो 
आहोत. संपुण सभागृहान, सव अिधकार , कमचार  सवानीच दवंगत वशाल जाधव 
यांना दांजली देखील वाह लेली आहे. परंतु एवढ क न िन त पणे या 
कुटंूबीयाच आयु य आिधक चांगल, सुकर करणं ह  अपली सवाचीच सामुह क 
जबाबदार  आहे. या ना यान मनपा या स या या अ त वातील िनयमानुसार 
दवंगत मनपा कमचार  यां या कुटंूबीयाना जी आपण मदत करतो आहोत याच 
व प सामुह क अपघात वमा योजने या मा यमातून आपण दहा ल  पयाची 

मदत यांना करतो. कामगार क याण वभागामाफत आपण वैय क वमा 
काढलेला आहे यांचा देखील दहा लाख पयाचा अितर  वमा या कुटंूबीयाना 
उपल ध होणार आहे. यासोबतच अंशदान पशन योजना आहे याच ोसेिसंग 
शासन वभागामाफत सु  केलेलं आहे. रजा रोखीकरण असेल यासोबतच 

अ नशमन वभागाचे कंवा एकंदर कमचा-यां या ऐ छक मदतीन देखील काह  
िनधी यावेळेला ता काळ उपल ध क न दे यात आला आ ण ती मदत देखील 
दवंगत कमचार  यां या कुटंू बयांना दे यात येत आहे. यासोबतच अनुकंपा या 
त वावरती दवंगत कमचा-या या प ीस कंवा जो कोणी ईलीजीबल यांचा जो 
मुलगा, मुलगी कोणी असतील यांना नौकर  दे याची तरतूद ह  आप या िनयमात 
आहे. या अनुषंगाने दवंगत कमचा-याची जी प ी आहे यांचा अज ता काळ ा  
क न घेवून आठ दवसाम ये यांना िनयु  दे याचे िनदष देखील शासन 
वभागाला दे यात येत आहेत. जी मह वाची गो  आप या ठरावानुसार आपण 
शासनाकडे ता वत करत आहोत ती हणजे क याण-ड बीवली 
महानगरपािलक या धरतीवर या बचाव कायाम ये शह द झाले या वशाल जाधव 
यांना या पदाचा दजा देवून या याशी संबंिधत जे काह  बेिनफ टस आहेत हे 
बेिनफ टस महानगरपािलके या िनधीतून देणे या व पाचा ठराव आज आपण 
एकमताने मंजूर करतो आहोत. हा ठराव शासनाकडे जावून शासनाशी याचा 
पाठपुरावा केला जाईल आ ण पाठपुरावा क न याला मा यता िमळताच या 
ठरावांतगत जे काह  बेिन फटस अिभ ेत आहेत याबाबत देखील तशी तरतूद 
लवकरात लवकर वभागाने ठेवावी आ ण या तरतूद नुसार कुटंूबीयांना जी काह  
मदत करायची आहे ती आपण कर याची तरतूद िन तपणे ठेवणार आहोत. शह द 
दजा यांना शासनाकडन घोषीत झालातर या अंतगत कुटंूबीयाना यां या 
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वे छेनुसार एका पट यूलर आकाराची सदिनका अनुकंपा त वावरती िनयु  
आपण यापुव च आप या िनयमानुसार देवू इ छत आहोत. सानु ह अनुदान, 
यां या पा याना मोफत िश ण आ ण वेतन ह  एक मह वाची बाब आहे क  जर  

कमचार  दवंगत झालातर  तो काम करतो आहे असं गृह त ध न या या 
सेवािनवृ ी या िनयतकालीन दनांकापयत यां या कुटंू बयाना वेतन दे याची देखील 
तरतूद या अिधिनयमात कर यात येवू शकते अशा व पाचा ठराव आज आपण 
शह द दजा ा  कर या या अनुषंगाने शासनाकडे हा ताव पाठवत आहोत. या 

तावानुसार जर मा यता िमळा यास यासाठ  जी काह  तरतूद करावी लागेल ती 
तरतूद शासन वभागान, अ नशमन वभागान आप या बजेटम ये ठेवावी असे 
िनदश मी आज या िनमी ाने देतो आहे. यासोबतच कै.नागेश जमादार जे 
कंञाटदाराकड ल कमचार  आहेत यांच दु:खद िनधन झाले यां या कामाम ये जो 
इ शुर स असतो या या अंतगत दोन लाख पयाचा इ शुर स ोसेस कर या या 
सूचना वभागामाफत कंञाटदाराला दे यात आले या आहेत. यासोबतच जे काह  
जा तीत जा त सानु ह अनुदान कंञाटदाराकडन देणं श य आहे या यासाठ  
कंञाटदारा या मागे पाठपुरावा कर यात येत आहे. दोन ल  पयाची मदत यानी 
ता काळ उपल ध क न दलेली आहे जी क  मा.महापौरां या उप थतीम ये 
लवकरात लवकर वभागान संबंिधत कुटंू बयाना आदा करावी आ ण यापे ा जा त 
जो काह  मा याकडे चौकशी अहवाल ा  होत आहे या अहवालानुसार 
या याकडन अिधकािधक आपण जी काह  जबाबदार  कंञाटदारावरती िन त 

क न जा तीत जा त जतक  मदत आपण यां याकडे देवू शकू ती दे याचा य  
शासना या वतीने कर यात येईल. या अनुषंगाने अनेक नगरसद यांनी मत य  

केल आहे, यापुव  स मा.नगरसे वका आशाताईनी सु दा आपल मत य  केल 
या याम ये महापौर सहा यता िनधी थापन कर या या बाबतीम य े माझी 
यां याशी चचा झाली होती या अनुषंगाने मी सभागृहाला सांगू इ छतो क  

यापुव  देखील आप या इथे महापौर सहा यता िनधी होता. अशा या अनुषंगीक 
अ यंत दु:खद घटना शहराम ये घडतात, या घडूच नयेत अशीच आपली ाथिमक 
जबाबदार  आहे आ ण या यासाठ  जी जबाबदार  यायची आहे ती घेवूनह  जर 
काह  कारणांनी अशी घटना घडलीतर अशा वेळेला ता कालीन मदत संबंिधत जे 
काह  घटनेनी बािधत कुटंूबीय असतात यांना हावी याक रता असा िनधी िनमाण 
करावा. असा िनधी िनमाण केलेला होता माञ याची काय णाली आप याकडे 
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िन त झालेली नाह . लवकरात लवकर मु यलेखाप र क, कॅफो आ ण आ पर 
आयु  (२) या तीघांची सिमती मी थापन क न हा फंड एका मह याम ये 
िनमाण होईल याची जबाबदार  आप या तीघां या सिमतीने यावी. माझी सव 
सभागृहाला आ ण कमचा-यांना देखील वनंती आहे या यावरती वचार यापुव च 
झालेला होता तथा प कमचार  वा षक जर एक दवसाचा पगार जर या िनधीम ये 
देवू शकतीलतर एक कोट  पयाचा िनधी यामधन तयार होवू शकतो. या 
यितर  नगरसद य असतील ते काह  वे छेन या िनधीला आप या वत:च 
कॉ यूशन हणून काह  िनधी देवू शकतील आ ण या संपूण िनधीवर देखरेख 
कर यासाठ  स मा.महापौर, स मा.स ा ढ प नेते, स मा. थायी सिमती सभापती, 
वरोधी प नेते आ ण जे कोणी सभागृह ठरवेल अशा सवाची एक देखरेख सिमती 
थापन क न एक ट पण िनमाण कर याच लवकरात लवकर ठराव थायी 

सिमती माफत पढु ल सभागृहाम ये वशेष आय या वेळचा ठराव हणून कॅफो 
यां या माफत सादर करावा. जेणेक न या फंडचे विनयोजन देखील ता काळ 
आपण सु  क  असे िनदश मी आज व  वभागाला देतो आहे. कमचार  जे काह  
िनणय घेतील, यांची संघटना पुन  अ त वात येईल यां या माफत हा िनणय 
लवकरात लवकर आपण क न घेवू. माञ सुरवातीलाच मी सव कमचा-यांना, 
अिधका-यांना आ ण सव नगरसद यांना आवाहन क  इ छतो क  जे काह  आपण 
वे छेने याला कॉ यूशन देवू शकू तेवढ जर आप याला ता काळ िमळालतर 
यातन आप याला विश  व पाची मदत लवकरच आपण या कुटंूबाला देवू शकू. 

या यितर  आप या इथे अशा व पा या घटना कधी कधी घडत असतात तर  
व  वभागाने अनुषंिगक अपघात इ शूर स जर आपण नागर कांसाठ  देखील कंवा 
आप या कडे कंञाट  कमचार  जे काम करतात यां यासाठ  ऍड शनल काह  
आप याला करता येवू शकेल का. आपले काय िन त केलेले आहे या याम ये 
अशा व पाचा इ शूर स उतरव याची मता पडताळून पहावी आ ण जर ती 
श यता असेलतर तशी योजना िन त क न लवकरात लवकर मा याकडे तो 

ताव सादर करावा असे देखील िनदश मी कॅफोना देत आहे. अनेक वषयावर या 
संबंधाने चचा झाली एक मह वाचा जो वषय चिचला गेलेला आहे क  वेळोवेळ  
कंञाटदारा माफत सबलेट ंग केल जात जे क  ते ईलीगल असतं कॉ ॅ टम ये 
नमूद बाब नसते, लॉज असा असतो क  सबलेट ंग अलौड नाह . माझी सव 
वभाग मुखाना सूचना आहे, िनदश आहेत आ ण स  ताक दह  आहे क  या 
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वेळ यावेळेला तु हांला सबलेट ंग या केसेस िनदशनास येतील क  या ठकाणी 
सबलेट ंग अनु ेय नसेल, जर काह  कारणान सबलेट ंग कर याची गरजच पडत 
असेलतर लेखी व पात परवानगी घेत यािशवाय कुठ याह  कारच बेकायदा 
सबलेट ंग अलौव कर यात येवू नये आ ण अशा जर व पा या केससे कुठेजर 
तुम या िनदशनास आ यातर ता काळ संबंिधत कंञाटदारावंरती कायदयानुसार 
कारवाई करावी. यासोबतच मह वाचा  जो चच ला गेलेला आहे तो अनेक 
ठकाणी शहरभराम ये ववीध एज सीज माफत चींग सु  आहे. स मा. थायी 
सिमती सभापतीनी देखील याबाबतीत मत य  केलेल आहे. आपण याबाबतीम ये 
गे या मह नाभराम ये सव संबंिधत वभाग मुखाचंी एकञीत को-ऑड नेशन 
िमट ंग घेतली. ता काळ या िमट ंगम ये स व तर शहरभर झाले या खोदकामाचा 
आढावा घे याचे िनदश दे यात आले. माट िसट या मा यमातून मोठया माणात 
खोदकाम सु  होतं. पाणीपुरवठा वभागाच अनेक ठकाणी काम सु  असुन यां या 
माफत खोदकाम सु  आहे. िस हेज या योजनेअंतगत अनेक ठकाणी खोदकाम सु  
आहे. या सव ठकाणी ता काळ र टोरेशन कर या या सुचना संबंिधत वभागाला 
दे यात आले या हो या. माट िसट ला असे िनदश दे यात आलेले होते क  
जेवढया क.मी.चे खोदकाम आतापयत केलेलं आहे ते खोदकाम र टोर करेपयत 
नवीन खोदकाम कर याचे सव जे काह  िनदश आपण दलेले होते ते थांबून घे यात 
यावेत आ ण या या अनुषंगाने जॉ ट िसट  जनीअर जे क  माट िसट च देखील 
देखरेख करत आहेत यांना िनदश असे आहेत क  संपुण शहरभराम ये माट 
िसट चे जे कॉ ॅ टर आहेत यां या माफत र टोरेशन यव थत झाले अस या 
िशवाय यांच काम सु  कर यात येवू नये याची खबरदार  आपण वत: यावी. 
यावेळेला आपण पाहणी करता एखादया ेञाम ये जाता यावेळेला तेथील 

संबंिधत नगरसद यांना पुवसूिचत कराव जेणेक न या ठकाणची देखरेख, यां या 
काह  त ार  असतीलतर या वेळोवेळ  आप याला सांगता येतील. यासोबतच 
दर यान या कालावधी म ये असे देखील िनदश दलेले होते क  याची 
अंमलबजावणी सु  झालेली आहे. क  नगरसद यांना यां या काय ेञाच कुठलह  
नवीन खोदकाम असेल कंवा अ य व पाच वकासकाम सु  होत असेल 
यावेळेला स मा. सद यांना आपण बोलवून यांना स व तर संपुण कामाची 

मा हती दयावी, जेणेक न यांना देखील पुवक पना राह ल क  या या ठकाणी 
आपण खोदकाम करतो आहोत याची अंमलबजावणी देखील आप या 
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वभागामाफत सु  झाली असेल अशी मी अपे ा करतो. सुर ा वषयक या या 
ठकाणी काम सु  असतात, आप या इथे अ नशामन वभाग आहे माञ बांधकाम 
सु ा अिधकार  हे पद आप याकडे आप या अ थापनेवरती नाह . या अनुषंगाने 
आताच आप याला अकृतीबंध मंजूर झालेला आहे, या याम ये देखील अशा 
व पाच पद िनमाण झालेल नाह . तर  आपण जर सभागृहान ठराव मंजूर क न 
दलातर अशा व पाच पद िनमाण कर याचा ठराव आपण शासनाकडे पाठवू. 
तोपयत दर यान या कालावधीम ये आपण एक जबाबदार अिधकार  या पदावरती 
अितर  काम, यां या कामा या कायक ा िन त क न यां याकडे तसा चाज 
देवून या कारच काम आपण िन तपणे सु  क  शकतो. मी बांधकाम परवानगी 
वभागाला सुचना देतो क  अशा व पाच पद िनमाण कर यासाठ  लागणा-या 
आव यकता, कामा या जबाबदा-या, कायक ा िन त क न लवकरच तसा ठराव 
सभागृहासमोर आणावा. जेणेक न शहरात होत असले या ववीध बांधकाम क प, 
ववीध काम यां यावरती िनयमीतपणे देखरेख ठेवता येवू शकेल आ ण या यासाठ  
जी काह  आव यक णाली िनमाण करावी लागेल याची िनम ती आपण करावी. 
काह  ठकाणी वैय क काह  अडचणी समोर ठेव यात आले या आहेत. याची न द 
संबंिधत वभागाने यावी व संबंिधत कंञाटदाराकडन र टॉरेशनची काम असतील 
कंवा यावेळेला कामावरती एखादया ठकाणी खोदकाम सु  होत, र याच काम 
असेल कंवा अ य कुठलह  या ठकाणी डाय हरशन, डाय हरशनचे फलक, काम 
सु  अस याचे फलक, संबंिधत कंञाटदारांचे कॉ ॅ ट नंबस, संबंिधत अिधका-याचे 
कॉ ॅ ट नंबस, फायर डपाटमटचा कॉ ॅ ट नंबस याचे िनदश करणारे फलक या 
या ठकाणी राहतील याची द ता संबंिधत वभागाने घेवून कंञाटदाराकडन याची 

पुतता क न यावी. या व पाचा सभागृहाचा जो सद य पार त ठराव यापुव  
झालेला होता याची अंमलबजावणी यथोिचत दु या क न मी केलेली आहे. 
याच प रपञक देखील स यलूेशन म ये आहे. या प रपञकाची न द घेवून 

सवसंबंिधत वभागानी कुठ याह  ठकाणी खोदकाम सु  असेल या ठकाणचे जे 
संबंिधत वभाग असतील जस क  थाप य, पाणीपुरवठा, इले किसट  कंवा 
िस हेज यां याशी सम वय ठेवूनच खोदकाम कराव अशा व पाचे िनदश आ ण 
या संबंधात जे काह  फलक लावायचे याचे िनदश या प रपञकाम ये नमुद 

केलेले आहेत. याची स  अंमलबजावणी आप या संबंिधत वभागाने करावी असे 
िनदश देखील या प रपञकाचे माफत दलेले आहेत याची न द सव संबंिधत 
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वभागाने यावी. हा सव आजचा जो वषय आपण घेतलेला आहे याचा पाठपुरावा 
शासनाने शासन तरावरती क न लवकरात लवकर अशा व पाचा शह द हणून 

जो दजा आप याला दवंगत कमचार  ी. वशाल जाधव यांना दयायचा आहे ती 
सभागृहाची आ ण संपुण शहराची भावना आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच 
होईल यासाठ  पाठपुरावा करावा अस ंिनवेदन क न मी माझे दोन श द संपवतो.  

मा.आशा धायगुडे- शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
ख-या अथाने आ ह  या भावना मांड या क  माग यावेळेला जी घटना घडली 
यावेळेस जे आपल बोलणं हायच ते तु हांलाह  चांगल मा हती आहे याला 

िनकम साहेब पण सा ीदार आहेत. नंतर काळे साहेब आले. माग या वेळेला 
मा या वॉडात दुदवाने घडलेली घटना आहे. माग यावळेेला कोण या प र थतीम ये 
आपण याला आथ क मदत दली. तु ह  बोलताना आ हांला सांगीतल क  कामगार 
हणून जो काह  दोन लाख पये िनधी असतो. इ शुर सच जे काह  सांगीतल आहे 

तर पाट ल कंञाटदाराचा तो काह  कामगार नाह  तो ता पुर या व पात आलेला 
कामगार होता हे सागंू इ छते. फ  ग पा आज या सभागृहात झा याच नाह  
पाह जेत कारण माग यावेळेला वैय क आ ह  हा पाठपुरावा या गो ीचा केला. 
आज आम या या भावना आहेत या तु ह  या ठकाणी सरळ सरळ सांगायच ते 
याला िमळणार नाह  याची मला खाञी आहे. कारण या पाट लकड तो काह  

न दवलेला कंवा या या रेकॉडवरचा कमचार  नाह . यामुळे याचा वमा यांनी 
उतरवलेला नाह  यामुळे याला ते दोन लाख पये िमळणार नाह त. राह ला वषय 
तो हणजे काह  अनुदान हणून या कंञाटदाराकडन काह  घेवू शकूत आ ण 

या या पयत पोहचवू हाच वषय राह ला. यामुळे या यावरती तु ह  ठोस 
भुमीका यावी. मला वाटते या ठेकेदाराची मोठया माणात आप याकडे अनामत 
र कम असेल, याच बील असेल या या या या काह  गो ी असतील 
या यातून हे दयाव हे आज तु ह  सभागृहाला सांगायच आहे. यािशवाय 

मा.महापौर साहेब, तु हांला वनंती आहे अजीबात सभागृह चालू देवू नका. कारण 
यावेळेला आप या शहराम ये हे होतना यामुळे या वेदना काय असतात हे 

दुदवान आ ह  भोगतोत. तो माझा भाग आहे. रोज सकाळ  उठ यानंतर साहेब, 
काय झाल, भेटला का तो माणूस, काय केल यानी असा रोज फॉलोअप चालू आहे 
आ ण चार पाच मह यानंतर याला पुढे यश आल ंआ ण या कुटंूबापयत आपण 
ती मदत पोहचवली होती. पु हा तेच पाडे पं चावन मला करायचे नाह त. या 
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सभागृहाम ये मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे क  आपण या या जी 
काह  अनामत र कम असेल, जे काह  बील असले यातन आज आपण संबंिधत 
वभागाला आदेश करायचा क  यातले दहा लाख पये काढून आपण या या 
कुटंूबीयाना आप या महापािलके या या या बीलातून, मग तु हांला या या बीलात 
काय करायच ते तु ह  तुम या ले हलवरती करा याला ते बील देवू नका. मोठा 
कॉ ॅ टर आहे कसा काम करतो ते मला या सभागृहात सगळया समोर आजीबात 
याचे वाभाडे काढ यात इ े टह  नाह . शेवट  मला मा या वॉडातला नागर क 
हणून जो काह  नागेश जमादार आहे या या कुटंबीयापयत मदत पोहच वणं ह  

माझी नैितक जबाबदार  आहे. असं मला या सभागृहात सांगावस वाटतं आ ण ती 
नैितक जबाबदार  शंभर ट के या ठकाणी आज या आज पुण झाली पाह जे. 
मा.महापौर साहेब, तु ह  या ठकाणी आयु ांना आदेश दया क  याची जी काह  
अनामत र कम असेल, जी काह  याची ोसेस फ असेल, जे काह  याच बील 
असेल यातन आपण दहा लाख पये दे याची ये या आठ दवसा या आत 
यव था झाली पाह जे आ ण ते दहा लाख पये या कुटंूबाना स माना सह त दले 
पाह जेत. मा.महापौर साहेब, आज या ठकाणी तु ह  आयु ांना आदेश दया. या 
कुटंूबाला आज दहा लाख पयाची मदत सभागृहात जाह र क  दयात यािशवाय 
आपण आज पुढचा वषय घेव ूनय ेअशी आप याला न तेची वनंती या ठकाणी 
करते आ ण थांबते.  

मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  
साहेब आ हांला आप याकडन ह  अपे ा होती क  तो कॉ ॅ टर कोण, या या 
खालचा सब कॉ ॅ टर कोण, या यावर गु हा दाखल झाला का ते आ हांला 
अपे ीत होत ते सांगीतल नाह . या यावर गु हा दाखल झालातर तो सबकॉ ॅ टर 
जेवढे शहराम ये आहेत, जस आता आयु  साहेबांनी सांगीतल क  मी कॉ ॅ ट 
घेतो आ ण मा या हाताखाली दहा जण कामाला ठेवतो हे आज शहरभर चालू आहे. 
आज मा याकडे जी काम चालू आहेत ती सबकॉ ॅ टर या  ूच चालू आहेत. मग 
जस आयु ांनी सांगीतल या यावर गु हा दाखल करा मग जे आता काम चालू 
आहेत या यावर तु ह  काय करणार आहेत. आयु  साहेब एक तर तो 
सबकॉ ॅ टर होता हे शंभर ट के आहे. जो मुळ कॉ ॅ टर आहे यांनी याला 
काम दलच का. याला काळया याद त टाकणार आहात का. पह ल या यापासून 
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सुरवात करा. यानी जर चुक केली असेलतर या यापासून सुरवात करा हणजे 
बाक  सगळ सुलभ होईल. 
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. एका मु याचा खुलासा दयायच 
राह लेल होत तो पुढ ल माणे. संबंिधत घटनेम ये या घटनेला दोषी असलेले, 
जबाबदार असेलेले मे. पाट ल क शन इ ा चर िल.हे मालक, यावेळचे 
सुपरवायझर, तेथे उपल ध असलेले अ य सुपरवायझरस यांचेवरती याच दवशी 
भोसर  ठा याम ये भारतीय दंड सं वते या कलम ३०४, ३३७, ३३८ आ ण ३४ 
यानुसार स  गु हा दाखल कर यात आलेला आहे. यावेळेला जे उपल ध यांचे 
कमचार , अिधकार  होते यांची अरे ट देखील कर यात आलेली होती आ ण पुढ ल 
जे काह  अिधिनयम आहे या या अनुषंगाने पोलीसांमाफत जी कारवाई होणे 
अपे ीत आहे ती कारवाई सु  आहे. मी पुन  सभागृहाला सांगू इ छतो क  या 
करणाम ये कॉ ॅ टर बाबत स व तर चौकशी अहवाल दोन सद यीय तांिञक 

सिमतीमाफत पुण कर यात आलेला आहे आ ण या या अनुषंगाने स  कारवाई 
संपुण कॉ ॅ टरवरती जबाबदार  िन त केली जाइल. जर क सलटंट जबाबदार 
असेलतर या यावर ती िन त केली जाईल आ ण आपले कुठलेह  कमचार , 
अिधकार  या याम ये दोषी असतीलतर यां यावर देखील ती कारवाई केली 
जाईल. िन तपणे कॉ ॅ टरवरती लॅकिल ट ंगची जर अव यकता असेल,  
िन तपणे आहे या प दतीची कारवाई देखील यां यावरती कर यात येणार आहे. 
यासोबतच जे काह  काँ पे सेशन आहे आप याला कमचार  कंवा कंञाट  कमचार  
दगावलातर या यावरती इ शुर स या बाबतीम य ेआ ह  मा हती घेतलेली आहे ती 
जर एक दवसाची जर  हजेर  याची न दवली गेलेली असेलतर  तो इ शुर सला 
पाञ ठरतो यामुळे या यासाठ  पाठपुरावा कर याची या शासना या वतीने 
सु  आहे. यासोबत दोन लाख पये या याकडन उपल ध क न दलेले आहेत 
माञ आप याला दोन लाख पया पे ा िन तपणे जा त िनधी या संबंिधत 
कुटंूबीयाना दयायचा आहे, दंडा मक र कम या याकडन जा तीत जा त र कम 
दहा लाखापयत लवकरात लवकर कुटंूबीयाना दे याचे आदेश मा याकडन पार त 
कर यात येतील.  

मा.महापौर-  वषय मांक २ मंजूर करणेत यते आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

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

                                                                                    
                                वषय मांक – ३  

दनांक- १०/१/२०२०                  वभाग- मा.आयु  
                               
      संदभ – १) मा.राज  लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव– 

          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .६०८४ द.११/१२/२०१९ 
  पुणे महानगर प रवहन महामंडळातफ पुणे व पंपर  िचंचवड शहर व 
यापुढे २० क.मी.पयत सावजिनक बससेवा पुर वली जाते. प रवहन महामंडळा या 

ता यात स या सुमारे २१०० बसेस असून पुढ ल वषभरात सी.एन.जी. व इले क 
िमळून न याने १००० बसेस दाखल होणार आहेत. या न वन बसेससाठ  
महामंडळा या काय े ात सव मह वा या प रसरात बसडेपो असणे आव यक आहे.  
याक रता महामंडळाने महापािलकेकडे वाकड जकात नाका व च-होली जकात 
ना याची मागणी केली होती. यानुसार च-होली येथील जागा महामंडळा या 
ता यात दे यात आली असून वाकड जकात ना याची जागा ता यात देणेबाबत 
कायवाह  सु  आहे.  या दोन ठकाणी वकसन के यास तेथे बसपाक ग व बस 
संचलन यो य प दतीने करता येवू शकेल.  या ीने सदरची जागा डेपोक रता 
वकिसत करणेसाठ  खालील माणे शासक य मा यता देऊन या कामाचा सन 
२०१९-२० या अंदाजप कात समावेश करणसे मा यता देण.े  

अ. . कामाचे नांव पान 
. 

अ.
. 

लेखा-
िशष 

शासक य 
मा यता 
र.  

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद 

वाढ घट 

१ च-होली 
स.नं.१२१, १३० 
या ठकाणी 
पीएमपीएमएल 
या बसगाडया 

उ या करणेसाठ  
डेपो वकिसत 

  न वन 
काम 

१२,००,००,०००/ ० २,००,००,०००/ ० 
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करणे. 

२ वाकड जकात 
नाका या 
ठकाणी 
पीएमपीएमएल 
या बसगाडया 

उ या करणेसाठ  
डेपो वकिसत 
करणे. 

  न वन 
काम 

११,००,००,०००/ ० २,००,००,०००/ ० 

३ भुसंपादन िनधी २७४ ३   १४०,००,००,०००/  ४,००,००,०००/ 

       ४,००,००,०००/ ४,००,००,०००/ 

 

वर ल माणे सदर या कामाचा सन २०१९-२० या अंदाजप कात समावेश क न 
शासक य मा यता देण.े (वाढ/घट र. .४,००,००,०००/-) 

मा.संतोष ल ढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा 
सद य ताव आहे हे होणार आहे का नाह  ते सांगा. पण या अगोदर मी तु हांला 
सांगतो वाकडचा एक याम ये वषय आहे. जकात ना याच रझ हशन 
पीएमपीएमएलला ता यात दे यासाठ . आयु  साहेब, ऑलरेड  तीथ दोन ए कर 
जागेला इं दरा या पाठ माग कंपौड घालून ठेवलेलं आहे. या जागेच कंपौड आपण 
करत असताना मे ोन आप याला पञ दलं आहे क  या जागेच कंपौड तु ह  
थांबवा. मी पण आप याला कती वेळा हणल क  जागा तीथ ा सपोट हब करा. 
तीथ मे ो टेशन करा, पीएमपीएमएल टेशन करा, एसट  महामंडळाच टेशन करा 
सगळ या ठकाणी हो यासारख आहे. जागा चांगली आहे आ ण ऑलरेड  यांना 
जागा आली असेलतर इं दरा कॉलेज या पाठ माग ऑलरेड  दोन-आड च ए करला 
कंपौड घालून आपण ठेवलेल आहे. मग तु ह  ती जागा ता यात न घेता हा कसा 
काय इथ ताव दला आहे. हे करणार असालतर वाकडच वगळाव.  

मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. पीएमपीएमएलकडन आप याकड 
मागणी ा  आहे क  स या शहराम ये उपल ध असले या बसेस या सं येम ये 
मोठया माणाम ये पीएमसी आ ण पीसीएमसी या दोघां या मदतीन बसेस या 
उपल धतेम ये वाढ कर यात येत आहे. या याम ये सुमारे १२५ बारा मीटर या 
इले क बसेस आ ण २५ नऊ मीटर या इले क बसेस यांची ऑलरेड  िनवीदा 

या पुण कर यात आलेली असुन या लवकर आप या ता याम ये जू होत 
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आहेत यात या काह  बसेस आप याकडे जू झाले या आहेत. या सोबतच ३५० 
अितर  १२ मीटर या इले क बसेसची िनवीदा या चालू आहे आ ण ती पण 
लवकरच अंतीम ट यात होईल. १५० लेन सबिसड मध या इले क बसेस 
आप याकडे येणं लवकरच अपे ीत आहे. यामुळ मोठया सं येन इले क बसेस 
आप या ता याम ये येत आहेत. या बसेसना आप याकडे डेपो हणून िनमाण 
करणं जे कॉ ॅ टस आहेत यां या ता यात या जागा देवून या मे टेन करणं, 
यांच इले क चाज ग राञी यावेळेला करणं यासाठ  आप याला मोठया 
माणाम ये पीएमपीएमएल या आर णाखाली असले या जागा ता यात घेवून 
यांना उपल ध क न देणं बंधनकारक आहे. आपण जे हणताय इं दरा कॉलेज या 

माग या बाजूला आपल आर ण आहे आ ण या जागेपैक  पाटली साधारण दड 
ए करची जागा आप या ता यात आलेली आहे ती कंपौडेड आहे. माञ याला जो 
ऍ ोच रोड आहे तो अदयाप पयत पुणत: आप या ता यात नस याने याचा वापर 
आप याला आता सु  करता येत नाह . तो पुण नॅरो आहे या यापे ा आपण जे 

तावीत केलेली वाकड जकात ना याची जी जागा आहे या जागेची मागणी 
आप याला पीएमआरड एनी मे ो या ऍ सेस पॉ टसाठ  या यातली जागा 
मागीतलेली आहे. पण उवर त जागा ह  इ ट ेटेड म ट मोडल हब ह  गो  आता 
आपण करता आहात या या अनुषंगाने याच ठकाणी जर आपण 
पीएमपीएमएल या गाडयांच जर आपण पाक ग आ ण तीकडन जर संचलन या 
भागात क  शकलोतर भ व याम ये या ठकाणी आप याला इ ट ेटेड म ट मोडल 
हाब िनमाण होऊ शकेल. कारण वाकड माग जाणार  जी मे ो आहे ती पणुे 
भागातून बाणेर रोड माफत येणार आहे. आप या येथे कॉ टॅ ट पॉ ट फ  वाकडचा 
आहे. यामुळे वाकड, पंपळेसौदागर या ठकाणाव न येणारे नागर क या ठकाणी 
जर आप याकडे आणुन आप याला सोडता आलतेर तो इ ट ेटेड म ट मोडल हब 
अशा कारची सौरचना आपण या ठकाणी भ व यासाठ  तावीत करतो आहोत. 
माञ दर यान या कालावधीम ये या ठकाणाव न आप याला इले क बसेसच 
संचलन करता येणं श य होईल. जोपयत आप या इं दरा कॉलेज या मागचे जे 
आर ण संपुण ता यात येवून ते पुण वकसीत होईपयत या दर यान या 
कालावधीम ये या जागेचा वापर आपण क  इ छतो अशी मागणी यां याकडन 
करणेत आलेली आहे. याक रता कदािचत हा ताव जर आला असेलतर तो 
िन तपणे आप याला करणं अिभ ेत आहे अशी सभागृहाला माझी वनंती आहे. 
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या ठकाणाव न जर बसेसचा मोठया माणावर वापर होवू शकलातर वाकड, 
पंपळेसौदागर आ ण पयायाने हंजवड  हा संपुण ऐर या आपण या मा यमातून 
कॅटर क  शकणार आहोत.  

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑलरेड  
आपण या जागेला कंपौड घालत होतो. मे ोनी आप याला पञ दल आहे. मे ोच 
टेशन जे खाली होतं ते टेशन आता वरती याच जागेत आल. आता जर तु ह  

ती जागा पीएमपीएमएलला हॅ डओ हर केलीतर तुमचा काय या यावर कं ोल 
राहणार आहे. आता तु ह   हणताना रोड नॅरो आहे या ठकाणी ऑलरेड  
इं दरा या बसेस पाक होतात. या मग कशा पाक होतात. ९ मी.चा र ता आहे तो, 
तर  ती जागा आता यांना वाप  दयात आ ण या यातन वाकडची जागा वगळावी 
अशी मी वनंती करतो. साहेब तुमचा कं ोल या यावर राहणार नाह . उदया 
आप याला चांग याच कारे ा सपोट हब करता येईल. उदया पीएमपीएमएल, 
मे ोवाले यां याकड जातील. यां याशी पञ यवहार करतील तुमचा काय यात 
संबंध राह ल साहेब. यामुळे महापािलकेचा कं ोल या यावर रहावा, या ठकाणी 
आप याला चांग या कारे डे हलपमट करता येईल. जागा खुप मोठ  आहे ती सु दा 
पाटली काह  ता यात यायची, संपुण ता यात नाह . तु ह  वाकडची नंतर या. 
तु ह  आता इं दराची ता यात या तीथ ऑलरेड  बसेस लागतात मा याकड फोटो 
आहेत.  

मा.महापौर-  हा ता पुरता ताव आहे असं आयु  साहेब हणतात. 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मग 
ता पुरता आहेतर वाकडचा तु ह  यातून वगळून टाकानां. मी पुढ ल माणे उपसूचना 
मांडतो- “वाकड जकातनाका या ठकाणी पीएमपीएमएल या बसगाडया उ या 
करणेसाठ  डेपो वकिसत करण”े हे काम वगळणेत यावे. 
मा.अमीत गावडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा सद य 

ताव आहे पण राहूल कलाटे यांचा  होता क  सद य ताव तु ह  घेणार 
का. मग एवढ जर गांभीय होतं तर तुम याकडन हा ताव का आला नाह . 
खालचा वग करणाचा ताव तुम याकडन आलेला आहे. मग वरचा ताव 
तुमचेकडन का नाह  आला. तुमचा ताव असतातर सभागृहाला असं वाटल असत 
क  तु ह  अ यास क न ताव ठेवलेला आहे. शासनाला गरज आहे, 
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पीएमपीएमएलला गरज आहे आ ण सगळयांनी अ यास क न हा ताव ठेवलेला 
आहे असं वाटल असतं पण हा सद य ताव आहे आ ण या यावर तु ह  असं 
सांगता क  गांभीयपुवक वाटत क  यांना ती जागा दली पाह जे. मग सद यांना 
गांभीय वाटत आ ण शासनाला गांभीय वाटत नाह  का, हा यातला मह वाचा मु ा 
आहे. सद य ताव आ यानंतर या टॅ ड ंगम ये तु ह  असणार. मग हा 
टॅ ड ंग या वेळेला वचार क न तु ह  तुम याकड पह यांदा ते डॉकेट मागवून 
यायला पाह जे होतं. शासनाकडन हा ताव यायाला पाह जे होता. मग येथून 

पुढे ह च था पडणार आहे का. सद य ताव करा आ ण मग कमीशनरांना 
वचारायच तु ह  करणार क  नाह  करणार आ ण मग तु ह  हणणार क  हे करणं 
गरजेच आहे. तु ह  सगळे वषय केले पाह जेत ते वषय तुम याकडे आले 
पाह जेत. पुढचा ताव वग करणाचाच आहे. नुस या जागेच वग करण नाह  तर 
पैशाच पण आहे. मग हे दो ह  तु ह  करणार का. मी तु हांला अस सांगते साहेब, 
मो या या जागा अजीबात पीएमपीएमएलला देवू नका. काह  कमचार  
पीएमपीएमएलनी आता दोन दवसात परमनं ट केले. सभागृहाला हे सगळ मा हती 
झाल पाह जे. कुठले लोक तीथ भरले, पंपर  िचंचवडचे कती आहेत, पु यातले 
कती आहेत. हे सगळ पंपर  िचंचवडकराना कळाल पाह जे. नेहमी असं हणतोत 
क  पीएमपीएमएलचा वषय आला क  तसंनातास बोलत असतो. मो या या जागा 
तु ह  अजीबात देवू नका. वाकडेवाड ला एसट  डेपो झाला तीथ आज वीस वीस 
िमनीट ॅ फक जाम आहे. कमीत कमी सहा ते सात िस नल तीथ पास कराव े
लागतात. एसट  डेपो तीथ िश ट केला आहे आ ण हायवेव न राईट टनला िसं नल 
देवून बसेस तीथ वळवून ने या जातात. यामुळ वीस ते पंचवीस िमनीट ॅ फक 
तीथे जाम होते. मग अशा मो या या जागा जर आपण यांना द यातर 
आप यालाह  हे परवडणार नाह . या जागेच कॉ ट ंग काढा िशवाय तु ह  इतके 
कोट  पये वग करणार आहात. तु ह  चार कोट च वग करण करणार आहेत हे 
सभासदांना मा हती आहे का. तु हांला गांभीय असेलतर तु ह  टॅ ड ंग म ये 
होतात क  नाह . तीथ तु ह  होतात तर तुम याकड पह ल पञ आल पाह जे. 
सभासद पह यांदा काय बघतात क आयु ांचा ताव आहे का. सद य तावाला 
कती कमंत िमळते का येक कमंत देवून वषय मंजूर करणार आहात ते पण 
मला सांगा. हणजे येथून पुढ सद य ताव पाठवत जाऊ. जर कमीशनरांनी 
सद य ताव घेतले आ ण इथे वषय झाला नाह तर याला कोण जबाबदार 
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राह ल. माझी वनंती आहे क  हे दो ह  वषय तुम याकडन येवू दयावे. तर  अशी 
था सभागृहाम ये पाडू नका अशी मी वनंती करते. मा.महापौर साहेब, तु ह  पण 

या यावर वचार करा. एवढया जागा देणार यांना, पैसे देणार काह  उपयोग होणार 
का. जसं हणतो आपली वत: मे ो परत क न आपण डो यावर घेणार आहोत. 
मग यावेळेला जागा कुठून देणार. वाकडेवाड ला तु ह  जा ॅ फकची काय 
प र थती आहे ते बघा. वाकडेवाड ला नवीन एसट  डेपो झालेला आहे. आज 
अ रश: पाच-पाच, सहा-सहा िस नल एका जागेवर उभ रहाव लागतं इतक ॅ फक 
जाम होतं. समो न बस येतात आ ण यु टन मा न जायच असं तीथ होत मग 
आप या सु दा मो या या जागा द यातर मग काय होईल. माझी नं  वनंती 
आहे क  आयु  साहेब तुम याकडन डॉकेट येवू दयाव. सद यांना गांभीय आहे 
आयु  साहेब तु हांला गांभीय नाह  का. तु ह  पण या पंपर  िचंचवडचे पालक 
आहात तु ह  हा वषय मांडा. आज ते पीएमपीएमएलला द यानंतर या जागेची 
कॉ ट ंग काय होणार आहे. यांनी पु याम ये मो या या जागा कती डे हलप 
केले या आहेत. याच भाड कती येत तु हांला मा हती आहे का. पीएमपीएमएल 
पु याम ये सगळ कड कमिशअलर या काम करत. पु याम ये यांनी ब ड ंग या 
ब ड ंग बांध या याच यांना भाड येतं. या भाडयाम ये सु दा रने हेशन होत 
नाह  होत कती या यात उलटया पालटया गो ी आहेत. मग आ ह  डे हलप 
करणार आमचा अिधकार या जागेवर असणार. आ ह  डे हलप क  व बे टला 
यांना पाक गला देवू. या यावर ब ड ंग क न ते तुम या ता यात ठेवानां. यांना 

पाक गसाठ  बेसमट दया. उदया तुमचा काह तर  ोजे ट आला आ ण ती जागा  
आता पीएमपीएमएलला हॅ डओ हर केलीतर परत ती जागा तु हांला िमळेल का, 
नाह  िमळणार हणून बेसमटला पाक ग क न यांना वापर यासाठ  पाक ग दया 
या यासाठ  खच केलातर  सु दा चालेल. परंतु यांना जागा हॅ डवक करायची नाह  

माझा वरोध आहे. यामुळे तु ह  चांग या मो या या जागा अजीबात देवू नका. 
पीएमपीएमएल ह  कंपनी आहे एकदा आपण यांना दलंतर परत आपण मागू 
शकत नाह त. हणून आप या जागा मुळ च यां या ता यात देवू नये. पंपर  
िचंचवडन खच करावा बेसमट वापरायला दयाव ं या यावर जे काह  होईल याचा 
बेिनफ ट पंपर  िचंचवड महापािलकेनी याव. सभागृहाने असाच वचार करावा ह  
नं  वनंती आहे. अजीबात जागा दयाय या नाह त.  
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मा.िनलेश बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा एकतर 
सद य ताव आहे. सद य ताव कुणी आणला काय आणला याची आपण 
चौकशी केली पाह जे. चार कोट च वग करण केलं आहे याचा आपण खुलासा केलेला 
नाह . आज आपण च-होली आ ण वाकड या मेन या जागा आहेत या आपण 
यांना दयायला चाललो आहोत. यावेळेस ाय हेट कॉ ॅ टर हा 

पीएमपीएमएलम ये काम करतो ते काम करत असताना आज स न टॅ हल कंवा 
महाल मीवाला आज यांना पीएमपीएमएलनी जागा भाडयाने द या आहेत. आपण 
परत या जागा का देतो याचा आपण खुलासा केला पाह जे. का यांना आपण जागा 
दयायची. आज आपला ४० ट के शेअर ंग आहे व पुणे महापािलकेचा ६० ट के 
शेअर ंग आहे आजपयत आपला अ य  का झाला नाह . पवार झाले, जगताप 
झाले, पंपर  िचंचवडचा का नाह  झाला. पंपर  िचंचवडचा अ य  तीथ हाव. 
दरवेळेस आप याला दु यम वागणूक दली जाते आ ण आप याकडून जागा घेत या 
जातात. जागा देवू नये, आमचा याला वरोध आहे. पुणे महापिलकेतील 
पीएमपीएमएलनी मेन मेन जागा या ाय हेट लोकांना भाडे त वावर दले या 
आहेत. याचा आप याला कुठलाह  बेिनफ ट होत नाह . या जागा देव ू नये ह  
आमची न  वनंती आहे. जागा दे यासाठ  आमचा वरोध आहे.  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तु ह  
भांडण लावायचे काम करता का. वग करण भूमीसंपादन िनधीतन आहे. परवाचा जो 
कार सभागृहात घडला यावेळेस तुमच असं हणण होतं क  भूसंपादन िनधी 

कमी आहे आ ण हणून आप याला तो करता येत नाह . मग इथे देता येतो परत 
पुढचे वषय आहेत याला देता येतो. एक काह तर  ठरवानां. माणस बघुन वागु 
नका आ ण स ा बघुनतर यापे ा वागू नका. ल ात ठेवा तु ह , हे सगळे देताना 
आमचे नगरसेवक हे एवढे हुशार नाह त हे शासन सांगतय आ हांला, कुठून 
आ ह  िनधी वग करायचा तो. तु ह  सांगता आ हांला. आता इथे १४० कोट तून ४ 
कोट  दयायचे हणता परत पुढचा सातवा वषय वग करणाचाच आहे. भांडण 
लावता तु ह  आम यात. सद य ताव झाला आम या सद यांना काय कळतय, 
एकतर कॅफोनी सांगीतल असेल कंवा तु ह  सांगीतल असेल. सद यांनी ताव 
केला हणून तो करायचा नाह  या मताची मी अजीबात नाह . िन तपणे 
शासनापे ा जर का सद यांना ल ात आल असेलतर यांना जर वषय करायचा 

असेलतर, मह वाचा असेलतर केला पाह जे. परंतु या यासाठ  तुम यामुळे आ ह  
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का भांडण करायचे. तु हाला माह तच नाह ना वग करण करायच ते. १४० कोट  
िश लक असतीलतर आनंद आहे आ हांला. पुढचा वषय आहे ड भागाला तु ह  ५ 
कोट  वग करण सांगीतलेल आहे. सगळयाच भागाला देवून टाका वग करण. 
मगाशी िनलेश बारणेनी सांगीतल क  पंपर  िचंचवडला एकह  अ य पद दल 
नाह . अ य पद तर सोडाच पण ितथ कोणी लवकर बोलायला पण तु हांला संधी 
देत नाह . मला एक सांगा महानगरपािलकेत येवून आम या सद यांना तु ह  कधी 
सागंीतल क  अशा अशा बसेस आहेत याम ये सीएनजी या आहेत, इले क 
बसेस एवढया येतात. या याम ये हा हा फायदा आहे यासाठ  आ हांला सहकाय 
करा हणून. पीएमपीएमएलचा संचालक इथ यायच हणलतर यांना अपमाना पद 
वाटत. हे प लक ा सपोट आहे प लक ा सपोट जा त चांगल चालल पाह जे. 
आता एवढया र यावर गाडया असतात क  या ठकाणाव न वाट काढाताना जीव 
घाबरायला होतो. एक एक तास, पाऊण पाऊण तास एका एका िस नलला थांबाव 
लागत. मे ोचा क प जलद गतीने इथे होतो आहे. पु यापे ा जा त जलद गतीने 
या शहरात होतो. ऍटोमेट क बसथांबे आ ह  तु हांला बांधुन दले, काय काय केलं. 
िचंधी बांधुन या ठकाणी तुमचा सुर ार क या बीआरट या तीथे थांबलेला असतो 
तर  थांबतात का हो माणसं. कती लाजीरवाणी आहे ते. तो सुर ार क उ हात, 
पाऊसात तसाच उभा राहतो. कासारवाड चा पुल उतरलातर तेथे बघा तु ह  ते बॅनर 
असतना याची एक छञी केली आ ण या ठकाणी वटा ठेवले या आहेत आ ण 
यावर लाकड  फळ  टाकून तो बसतो. काय तु ह  सु वधा देता हो. कती िधंदवडे 

काढता तु ह  आम या अ ूचे, कती िधंदवडे काढायचे. प लक ा सपोट या नावाने 
आ ह  आमचा ह सा देतो आ ण आम या कमचा-यांना तु ह  दु यम वागणूक 
देता हा आमचा आरोप नाह तर आमच ठाम मत आहे. पीएमपीएमएल आ हांला 
बरोबर त मानत नाह त, आमच ठाम मत आहे. या या ऊपर आ ह  तु हांला पैसे 
दयायला थांबवलेलं नाह . एमड  का सभेला येत नाह त. हे लोकां या सु वधेसाठ  हे 
आम यासाठ  भूषणावह गो  नाह ए. सीएनजी येत, इले ॉिन स बस येतात, 
इले कल बस येतात हे आम यासाठ  भूषणावह नाह ए. मला मा हती आहे 
इले कल बस कती चालणार आहेत. या सौर ऊजवरती चालणा-या असतीलतर 
आनंद आहे कमान चालतीलतर . कारण क  एक  कडे आज जर एमएसईबीत 
तु ह  जर गेलात तर आम याकडे पाच-पाच सहा-सहा तास लाईट गलेेली असते 
आ ण यांना चाज ग टेशनला कुठून पॉवर येणार आहे हे मा हती नाह . परंतु 
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धोरण आहे, ीन िसट  करायची आहे, पयावरणाचा समतोल राखायचा आहे. या 
सगळया गो ी आहेतनां. या गो ी कराय या असतीलतर तु हांला आ हांला 
व ासात यावच लागेल, यावच लागेल आ ण अस ं न करता तु ह  डायरे ट 
ऊठसुठ वषय आणता आ ण डायरे ट आम याकडे मांडता. मे टॅलीट  तयार कराना 
साहेब, मी मगाशी पण तु हांला सांगीतल काम खुप चांगल करतो, छोटयामोठया 
चुकामंुळे इतक  बदनामी, इतक  बदनामी क  याला काह  मयादाच नाह त. 
माग या सभेला महापौरांचा मानदंड उचलला. अनावधनाने उचलला गेला, कसा 
उचलला गेला मला मा हती नाह . परंतु या वषया या संदभात मी तु हांला बोलले 
तु हांला राग आला असेल. परंतु या वषयावरन आम या महापौरांचा अवमान 
झाला, अपमान झाला याच श य आहेना आ हांला. तु ह  सांगाना सरळ या-या 
ठकाणी आ ह  देवू शकतो या ठकाणी नाह  देवू शकत. या ठकाणी प ाच धोरण 
नाह , या ठकाणी महापािलकेच धोरण नाह . काह  सांगायचच नाह , दुस-या दवशी 
सगळया पेपरला बात या. एक कडे स ाधार  आ ण दुसर कडे बात या पण 
वाचाय या ञास होतो साहेब, आ ण हणून तु ह  तुम या अिधका-यांना सांगीतल 
पाह जे. एक तर तु हांला काय हणायच असेल तुमची बायलाईन ठरवून या, 
बायलाईन ठरवा तुमची क  तु ह  काय उ र देवू शकता. कुठलाह  सद य येवू देत, 
कुठ याह  प ाचा येवू देत. या गो ीची भीती होती ती गो  परत आली. तु ह  
वग करण करा काह  फरक पडत नाह , महापािलकेत पैसे खुप आहेत. परंतु ते कुठ 
करतो, कस करतो एक मह ना राह ला आहे नवीन बजेट ये यासाठ . मला मा य 
आहे क  जीबी दोन ते तीनवेळा तहकूब झालेली आहे. हे करत असताना साहेब, 
तु ह  आ हालंा व ासात घेत नाह त याच खुप दु:ख आहे. परत आ ह  सांगतो 
क  आम याकडे परत या जु या बसेस पळतात. आज आमचे जेवढे बीआरट  लेन 
आहेत या र यावरती जेवढे बीआरट ला मी खुप अ ह  होते, आ ह  तु हाला हात 
जोडून, पञ िलहून, शासनाला पञ सगळ क न पाह ल क  या मुंबई-पुणे हायवेवरती 
बीआरट  फजेबल नाह . या या ऊपर शासनाचा हा ट, काह ह  केलतर  आ ह  ते 
राबवूत. सु ट या दवशी गद  नसताना ायल घेत या तु ह . आज जाऊन बघा 
काय प र थती आहे ती शहराची. याच र यावरती नाह तर अनेक र यावरती 
इतक  गद  होवून जाते, पपंळेगुरव असेल, सौदागर असेल या भागाम ये यू 
डे हलपमट आ ण नवीन र ते तयार झालेले आहेत. भोसर , च-होली, मोशी, 
डुडूळगाव या भागाम ये नवीन आ ण श त र ते झाले आहेत यामुळे तीकडे तो 
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फरक जाणवत नाह . पण मुंबई-पुणे हायवेला लोकांचा जीव जा याची भीती 
अस यामुळे खुप वनव या के या तु हांला पण, नाह तर शेवटपयत तु ह  नाह   
ऐकलं. पु याम ये तु ह  जा नगर र याला एकह  माणुस बीआरट च काह  बघत 
नाह . सगळया ाय हेट गाडया यातून जातात कारण क  ॅ फक जाम इत या 
मोठया माणात आहे क  लोकांना आता सुचत नाह . पु यात जर यांनी  केल 
असेलतर आप याला पण  करायला लागतील. या ठकाण या िस नल वषयी 
वारंवार सांगीतल, मला वाटत राजन पाट ल असतील, तु ह  असताल, बीआरट चे 
असतील या ठकाणी ॉिसंगच आ ण बीआरट च हे दो ह                                             
िसं नल एकाच वेळेस लागतात. अपघात हो याची श यता आहे, कोणाचातर  जीव 
जाईल. एक माणुस गेलतर आ ख कुटंूब र यावर येतं. माणसा या जीवाची 
कमंत करा. क प आप याला माणसासाठ  राबवायचे आहेत, जीव घेवून 
राबवायचा नाह . अशा कार या या वषयाला वरोध करायचा क  या वषयाला 
काह  हणंण मांडायच हा तर वषय आहेच. वरोध कर यापे ा मीतर मगाशी 
हणल क  तु ह  भांडण लावायचे काम करता. या ठकाणी यांच काह  उ र नाह . 
वषय सगळयांनाच माह ती आहे तु ह  पण सांगीतल क  तातड च आहे, ते घतेलच 
पाह जे. राहूल कलाटे िशवसेनेचे गटनेते आहेत यांनी वरोध केला क  यां या 
भागाम ये नको. पंरतु सगळयात जा त डे हलपमट दादा तुम याकडेच आहे. आ ण 
पुढची मेक या शहराच जुळ शहर हणून रावेत आ ण तुमचा भाग हा ओळख या 
जाणार आहे. सवात जा त घरांचे हाए ट रेट याच भागात आहेत. सवात जा त  
सु वधा याच प टयाम ये आहेत. आमच च-होली, मोशी, डुडूळगाव तु ह  येवून 
बघा तीथ ३६०० . वे.फुटन लॅट िमळतो आ ण इकड ६५०० . नी लॅटची 
बुक ंग आहे. सु वधातर तु हांला दयायला लागतील. सु वधा क न नाह  पळ काढता 
येणार. परंतु हे देत असताना तु ह  आ हांला एकदातर  व ासात या. आमची 
वनंती आहे क  या सगळया बसेस येणार आहेत एकदा सांगाना साहेब आपण 
पयावरणपुवक बसेस आणतो. ेझे टेशन दया क  आ हांला कती बसेस िमळणार 
आहेत. मग आम या जु या बसेस कुठे आहेत, आमचे अनेक ट तु ह  बंद केले. 
चाटणकर साहेबांना फोन केलातर एमड ला फोन करा हणतात. एमड  मॅडम 
फोनवर येत नाह त. आ यातर बघते, करते, पाहते, सांगते या या पलीकड बाई 
काह  काम करत नाह त. आता तीथ अिधकार  बसवणार का नेता बसवणार 
आ हांलाह  कळत नाह , नेता बसवलातर आ ह  बंधन आणुत पण. पण अिधका-
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या या वेशात नेता येतो यावेळेस आमची खुप अडचण होते. आ ण हणून माझा 
या वषयाला वरोध नाह . सद यांचा जर  वषय असलातर  तो वषय केला पाह जे, 
जर तो िनकड चा असेलतर. पण याच बरोबर तु हांला या सभागृहाच बॅले स 
सु दा राखाव लागणार. मा.महापौरांचा माग या जीबीला जो अवमान झाला तो 
यापुढे शासनामुळे जर परत तशी कुठे आम यावरती वेळ आलीतर अजीबात 
पाठ शी घालणार नाह  एवढच सांगते आ ण थांबते, ध यवाद, जय ह द जय 
महारा .  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी 
पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न यान े सु  
होणा-या काळेवाड  फाटा ते देहु-आळंद  या बी.आर.ट . र यावर ल (Corridor Nos 

4) बस थानकांत र ता ओलांडुन जाण े कर ता व उतर यानंतर परत र ता 
ओंलाडुन ये यासाठ  नागर कां या सुर ेते या ीन े ॅफ क िस नल यं णा बस वण े
अ यंत आव यक आहे. या माण े याच र यावर ल मु य चौक जवळ-जवळ 
अस यान,े तेथील वाहतुक दवे यं णा िस ोनाय जंग करणेबाबत द. १७/९/२०१९ 
या संयु  सभेत कळ वणेत आल ेआहे.  

१) वाहतुक िनयं ण यं णा बस वणे व िस ोनाय जंग या कामाचे अंदाजप क तयार 
कर यात आले असुन यास अंदाजे र कम . ३४,००,०००/- इतका खच अपे ीत 
आहे.  

२) मा.सहा.पोिलस आयु , वाहतुक शाखा, पंपर  िचंचवड यांनी यां या कड ल प  
. सपोअ/वाहतुक/६६७/२०१९, द. २६/०७/२०१९ अ वये थेरगाव फाटा येथे 

न वन फ क िस नल बस वणेची मागणी केली आहे. या कामाकर ता अंदाजे 
र कम . १०,००,०००/- इतका खच अपे ीत आहे.  

३) ग भागातील वाहुतक िनयं ण यं णेकर ता टायमर व बजर बस वणे या 
कामाकर ता अंदाजे र कम . १५,००,०००/- इतका खच अपे ीत आहे.  

४) भाग . २१ जय हं द चौकात न वन वाहतुक िनयं ण दवे बस वणे कर ता 
मा. नगरसद य ी. संद प वाघेरे यांनी मागणी केली असुन यासं अंदाजे र कम 
. १२,००,०००/- इतका खच अपे ीत आहे.  
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या सव कामाची मागणी सन २०१९-२० चे अंदाजप क मंजुर झा यानंतर आली 
अस याने या कामाकर ता ग भागात तरतुद कर यात आलेली नाह  यामुळे 
सदर या कामासाठ  तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत यावी.  

 सागंवी कवळे या बी.आर.ट .एस. र यावर ल कावेर नगर व पाक ट 
येथे न याने बांधणेत येणा-या सबवेस अडथळा होणार  १३२ के ह  टॉवर लाईनची 
उंची वाढ वणे ा कामासाठ  सन २०१९-२० या वषात र कम . ६०,००,०००/- 
तरतुद कर यात आली असुन ती पुरेशी नस याने हे काम थाप य वभागा या 
तरतुद तुन िन वदा काढणेत आलेली आहे. यामुळे सदरची तरतुद िश लक 
अस याने, वर नमुद केले या कामासाठ  वग करण करणे श य आहे. याची 
स व तर माह ती सोबत या त यात दली आहे. तर  सोबत या त या माणे 
नमुद केले या कामास तरतुद व शासीय मा यता देणेत यावी. 

ग े ीय कायालय, व ुत वभाग 

 तरतुद वग करणाची स व तर मा हती दश वणारा त ा  

अ. .  लेखािशष उपलेखािशष अंदाज 
प कातील 
पान . 
व अ. .  

शासक य 
मा यता 
र. .  

सन २०१९-२०  
चा मुळ 
अंदाज र. .  

करावयाची 
वाढ र. .  

करावयाची 
घट र. .  

सन २०१९-
२० या 
सुधार त 
र. .  

१ थाप य 
वषयक 
कामे ग 
भाग  

सांगवी – कवळे 
या 
बी.आर.ट .एस. 
र यावर ल 
कावेर नगर व 
पाक ट येथे 
न याने बांधणेत 
येणा-या सबवेस 
अडथळा होणार  
१३२ के ह  टॉवर 
लाईनची उंची 
वाढ वणेबाबत  

359/1  60,00,000/- 0 60,00,000 0 
 

 

 

२ ॅफ क 
गनल  

काळेवाड  फाटा ते 
देहु-आळंद  या 
बी.आर.ट . 
र यावर ल 
(Corridor No 4 
) बस 

 34,00,000 0 30,00,000 0 30,00,000 



88 
 

 

थानकांसाठ  
वाहतुक िनयं ण 
दवे बस वणे व 
मु य चौकातील 
यं णेचे 
िस ोनाय जंग 
करणे 

३ ॅफ क 
नल 

भाग . २४ 
थेरगाव फाटा येथे 
न वन वाहतुक 
िनयं ण दवे 
बस वणे 

 10,00,000 0 8,00,000 0 8,00,000 

4 ॅफ क 
गनल  

ग भागातील 
वाहतुक िनयं ण 
यं णेकर ता 
टायमर व बजर 
बस वणे 

 15,00,000 0 12,00,000 0 12,00,000 

5 ॅफ क 
गनल 

भाग . २१ 
जय हं द चौकात 
नवीन वाहतुक 
िनयं ण दवे 
बस वणे 

 12,00,000 0 10,00,000 0 10,00,000 

  एकुण  71,00,000 60,00,000 60,00,000 60,00,000 60,00,000 

 

तसेच १) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारतीमागील I to R    म य ेता यात 
आले या भूखंडावर नवीन शासक य इमारत बांधण ेअनुषंिगक कामे करणे कामास 
मा.महापािलका सभा ठराव .४२२ दनांक २०/०६/२०१९ अ वये र कम पये 
२०० कोट  चे खचास शासक य मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर क पांचे 
सादर करण मनपा या पदािधकार  यांचे समोर दनांक १७/१२/२०१९ रोजी 
मा. थायी सिमती सभागृह येथे करणते आले. सदर सादर करणाम ये मा.महापौर व 
पदािधकार  यांनी या इमारतीम ये काह  बदल करणेबाबत सुचना के या हो या, 
यास अनुस न या इमारतीत बदल करणेत आलेले आहेत. 

सदर या इमारतीम ये चार चाक  गा यां या पाक गसाठ  तळघरातील २ 
मजले व ट टचा एक मजला असे ितन मजले यावर कायालयासाठ  तळमजला 
+९ मजले अशी इमारत होणार असुन सदर इमारती या तळमज यावर 
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नागर कांसाठ  बहुउ ेशीय हॉल, कॅ ट न दशनसाठ  जागा, म यवत  भांडार वभाग 
,सुर ा वभाग, कोटयाड प हला व दुसरा मजला राजक य पदािधकार  यांचेसाठ  
तसेच ितस-या मज यावर मा.आयु  व शासन वभाग व चवथा मजला ते नववा 
मज यावर इतर वभागांची कायालये असे िनयोजन करणेत आलेले आहे. दुचाक  
प कग साठ  वतं  तळमजला + ४ मजले अशी इमारत बांधणेत येणार आहे. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारतीमागील I to R   म य े ता यात 
आले या भूखंडावर नवीन शासक य इमारत बांधण े अनुषंिगक कामे करणेस 
र कम .२९९ कोट  चे खचास सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. 

२)  
अ.
 

कामाचे नाव अंदाजप
कातील 
पा. . व 
अ. . 

लेखािश
ष 

मुळ 
शास

क य 
मा यता 

सन १९-
२० ची 
अंदाजप
कातील 

तरतुद  

वाढ  घट  

१) भाग . ८ म ये ठक ठकाणी 
आव यक तेनुसार हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे  

न वन 
काम  

वशेष 
योजना  

५ कोट   ० ५ लाख   

२ भुसंपादन िनधी  ५ / ११ भुसंपाद
न िनधी  

 १४० 
कोट  

० ५ 
लाख 

 एकुण     ५ लाख ५ 
लाख 

 

अ.
 

कामाचे नाव लेखािशष मुळ 
शासक य 

मा यता 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 

१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
इमारतीमागील I to R   म ये ता यात 
आले या भूखंडावर नवीन शासक य इमारत 
बांधणे अनुषंिगक कामे करण े

वशेष 
योजना 

२०० कोट  २९९ कोट  
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सदरची कामे मनपा या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात न याने समा व  
क न र कम . अ. . १ या कामास ५ कोट चे खचास शासक य मा यता 
देणेत यावी. 

३) भाग . २० संत तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ पटल येथे 
चाण य कायालया या वरती दुस-या मज याचे व तार करण करणे. हे काम 

ता वत आहे. स ाचे जुने शवागृह (Post mortem) िन कासीत क न नवीन 
अ ावत वाढ व मतेचे दुमजली शवागृह बांधणेचे ता वत आहे. सदरचे काम 
करणे आव यक अस यामुळे भाग . २० संत तुकारामनगर मधील वाय सी एम 
हॉ पटल यथेे चाण य कायालया या वरती दुस-या मज याचे व तार करण करणे 
या कामा या नावाम ये नवीन अ ावत शवागृह इमारत बांधणे असा समावेश 
अंदाजप कात  करणसे मा यता देणेत यावी.  
अ. .  लेखाशीष उपलेखाशीषा 

अथवा 
कामांचे नाव  

पानांक  अ. .  मुळ 
शासक य 

मा यता 
र. .  

सुधा रत 
शासक य 

मा यता 
र. .  

नवीन तावीत 
कामाचे नाव  

१ वशेष 
योजना 

भाग . 
२० संत 
तुकारामनगर 
मधील वाय 
सी एम 
हॉ पटल 
येथे चाण य 
कायालया या 
वरती दुस या 
मज याचे 
व तार करण 
करणे. 

१७ ३९ १० कोट   १५ कोट   भाग . २० संत 
तुकारामनगर मधील 
वाय सी एम 
हॉ पटल येथे 
चाण य 
कायालया या वरती 
दसु-या मज याचे 
व तार करण करणे 
व नवीन अ ावत 
शवागृह इमारत 
बांधणे. 

 
४) खालील न वन अ. . १ ते ४ कामांचा अंदाजप कात समा व  क न या 
कामांना शासक य मा यता देणेत यावी. 
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अ.
.  

कामाचे नाव  लेखा 
शीष 

पान 
.  

अ. . सन १९-२० 
या 

अंदाजप
कात 
केलेली 
तरतुद  

शासक
य 
मा यता 
मुळ 
र. .  

शासक
य 
मा यता 
सुधार त 
र. .  

वाढ  घट  

१ भाग . ८ 
से. . ४ 
येथील मोकळ  
जागा . ४ 
येथे वरंगुळा 
क  व उ ान 
उभारणे. 

उ ान 
व ुत  

नवीन 
काम  

नवीन 
काम  

० ० १ कोट   २५ 
लाख  

० 

२ भाग . ८ 
वॆ णव माता 
शाळेसमोर ल 
मोक या 
जागेवर उ ान 
वकिसत करणे 
व योगा क  
उभारणे. 

उ ान 
व ुत  
(न वन 
काम) 

नवीन 
काम 

नवीन 
काम 

० ० ३ कोट   ५० 
लाख  

० 

३ भाग .८ 
मधील इं ायणी 
चौक ते पाईन 
र ता या 
र यातील 
अडथळा ठरणारे 
२२० के. ह . 
अितउ चदाब 
वा ह यां या 
टॉवरची उंची 
वाढवणे. 

थाप
य 
क पां

तगत 
व ुत 
वषयक 
काम े
(न वन 
काम) 

न वन 
काम 

न वन 
काम 

० ० १० कोट  २ कोट  ० 

४ भाग .८ 
मधील इं ायणी 
चौक ते 
डायनोमेक 

थाप
य 
क पां

तगत 

न वन 
काम 

न वन 
काम 

० ० १० कोट  २ कोट  ० 
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कंपनी या 
र यातील 
अडथळा ठरणारे 
२२० के. ह . 
अितउ चदाब 
वा ह यां या 
टॉवरची उंची 
वाढवणे. 

व ुत 
वषयक 
काम े
(न वन 
काम) 

५ भाग . २६ 
वाकड येथे 
कावेर  चौक 
सबवे ते 
पंकिसट  
कॉनरपयत 
ड .पी. र ता 
िसमट 
कॉ टचा करणे 

वशेष 
योजना  

१९ ४६ २ कोट     ४ कोट   ० 

६ भुसंपादन िनधी  ५ ११ १४० कोट  ० ० ० ८ कोट  ७५  
लाख 

 एकुण       ८ कोट  
७५ 
लाख  

८ कोट  ७५ 
लाख 

 
५) सन २०१९-२० या अंदाजप कात न याने काम समा व  क न यास 
शासक य मा यतेस व तरतुद त वाढ / घट करणसे मा यता देणेत यावी. 

अ.
.  

कामाचे नाव  अंदाजप
क य 
र कम  

लेखाशीष  पान 
. 

अ. .  

सन 
१९-२० 
ची 
तरतूद  

वाढ  घट  सन १९-२० 
चा सुधार त 
अंदाजप क  

१ टे को 
र यावर ल 
इले ॉिनक 
सदन 
चौकातील 

२ कोट   वशेष 
योजना  
नवीन 
काम  

- - ९० लाख  - ९० लाख  
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सी.ड . वक 
ं द करणे व 
नाला बांधणे 
व इतर 
थाप य 
वषयक 
कामे करणे  

२ टे को 
र यावर ल 
अंजठानगर 
येथील 
उवर त 
र याचे 
काम करणे  

५ कोट   वशेष 
योजना  
 

४५/ 
१०४ 
 

५० 
लाख  

-  ४५ 
लाख  

५ लाख  

३ थाप य 
बीआरट एस 
र याचे 
अबन ट 
डझाईन 
नुसार 
आव यक व 
उवर त कामे 
करणे  

३० कोट   वशेष 
योजना  
 

४७ 
१३८ 

५० 
लाख  

-  ४५ 
लाख  

५ लाख  

 एकूण    १ कोट  ९० लाख ९० 
लाख  

१ कोट   

 
६)  

अ.
.  

कामाचे नाव  पान 
.  

अ.
.  

लेखािशष सन २०१९-२० 
ची तरतुद  

वाढ घट  

१ पंपर  िचंचवड 
मनपा या रेकॉड 
मचे 

५१ १६ थाप य 
वशेष 
योजना 

  १०,००,००० 
+६,९०,००,००० 
एकुण  

 २५ लाख  
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डजीटलायझेशन 
तसेच द ताऐवज 
(Document) 
सुर ीत जतन 
करणेकर ता 
ऑडोमेटेड 
डॉ युमट मॅनेजमट 
िस ट म 
यंञणेसाठ  केबीनेट 
फिनचर व इतर 
अनुषंगीक कामे 
करणे 

७,००,००,०००/- 
(मा.महापािलका 
सभा ठराव 
४२२, द. 
२०/६/२०१९ 
अ वये 
६,९०,००,००० 
वाढ  
एकुण ७ कोट   

२ डा यायाम 
सा ह य खरेद   

१२४ 
व 
१२५ 

८अ डा 
यायाम 
सा ह य 
खरेद   

१,५०,००,०००/-  १ कोट     

३ भुसंपादन िनधी  ५ ११ भुसंपादन 
िनधी 

१४० कोट   - ७५ लाख  

 एकुण     १ कोट   १ कोट   
 

वर ल वषयातील नावात बदल, अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता, 
सुधार त शासक य मा यता, नवीन कामांचा समावेश व तरतूद वाढ व घट स  
मा यता देणेत यावी. तसेच सन 2019-20 या मुळ अंदाजपज कात डा 
वभागाकड ल “ डाकूल” या लेखािशषावर र. . 1,00,00,000/- इतक  तरतूद 
कर यात आलेली आहे. महापािलका सभा ठराव . 109 द 28/11/2017 अ वये, 
मु यमं याचे अपर मु य सिचव यांचेकडून मा. आयु  कायालय येथे द. 
4/8/2017 रोजी ा  झाले या प ानुसार, महारा  लॉन टेिनस असोिसएशन 
माफत ATP व ड टूर 250 िस रज अंतगत “महारा  ओपन”  टेिनस पध या 
आयेजनाकामी तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पुढ ल 5 वषाकर ता 
ितवष  र. . 1 कोट  इतके अनुदान देणेकामी शासक य मा यता देणेत आलेली 

आहे. सदर ठरावा या अनुषंगाने सन 2017-18 व सन 2018-19 या दोन 
वषाकर ता सदर पधस महानगरपािलके या वतीने र. . 1 कोट  ितवष  इतके 
अनुदान डा वभागाकड ल “ डा कूल” या लेखािशषावर ल तरतूद मधून दे यात 
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आलेले आहे. सन 2019-20 या वषाकर ता सदर पधसाठ  “ डा कूल” या 
लेखािशषावर ल तरतूद मधून र. . 1 कोट  पये देणे आव यक आहे. तथा प, मा. 
थायी सिमती सद य ठराव . 5219 द 14/8/2019 अ वये, मनपा या सन 

2019-20 चे अंदाजप कातील डा वभागा या “ डा कूल” या लेखािशषामधून 
“ डा यायाम सा ह य खरेद ” या लेखािशषावर तरतुद वग कर यास मा यता 
देणेत आली आहे. व सदर सद य ठरावास मा. आयु  सो. यांची शासक य 
मा यता घेणेत आलेली आहे. यामुळे, “ डा कूल” या लेखािशषावर ल तरतूद डा 
यायाम सा ह य खरेद  या तरतूद वर वग कर यात आलेली अस याने व शासन 
िनणयानुसार, सन 2019-20 या वषाकर ता सदर पधसाठ  “ डा कूल” या 
लेखािशषावर ल तरतूद मधून र. . 1 कोट  पये देणसे मा यता देणेत यावी.  

सबब, खालील माणे तपिशलात नमुद के यानुसार, तरतूद वग करणास  व 
शासक य मा यतेस मा यता देणेत यावी.  

अ.
.  

कामाचे नाव  लेखा 
शीष 
 

पान 
.  

अ. . सन १९-२० 
या 

अंदाजप कात 
केलेली 
तरतुद  

सन 
2019-20 
ची 
तरतूद 

शासक
य 
मा यता 
सुधार त 
र. .  

वाढ  घट  

१ डा कूल  
 

 126 21 १ कोट  0 १ कोट  १ कोट  ० 

 भूसंपादन िनधी  5 11  १४० 
कोट  

० ० १ कोट  

        १ कोट  १ कोट  

 तसेच भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील क पटेव ती मशानभुमी 
वकसीत करणचेे काम थाप य वभागाकडुन चालु कर यात आलेले आहे. सदर 
मशानभुमी वकसीत करणचेे काम करतांना या ठकाणी अ त वात असलेली 

अित उ चदाब वज वा हनी मशानभुमी वकसीत करणचेे कामाम ये अडथळा 
कर त अस याने इतर  हल वणे अ याव यक आहे. याकर ता सदरची अडथळा 
करणार  अित उ चदाब वज वा हनी हल वणे या कामाचा प ं िचं मनपा या सन 
2019/20 या अंदाजप कात समावेश नाह . यामुळे सदरची अडथळा करणार  
अित उ चदाब वज वा हनी हल वणेचे काम कर याकर ताचे िनवीदा माग वणे श य 
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होत नाह . सबब भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील क पटेव ती 
मशानभुमी वकसीत करणे या कामांतगत अित उ चदाब वज वा हनी हल वणे या 

कामाचा व ुत वभागाचे सन 2019/20 चे अंदाजप कातील “ थाप य 
क पांतगत व ुत वषयक कामे करण”े या लेखािशषावर समावेश क न, सदर 

कामा कर ताचे अंदाजप क य र. . १० कोट  या रकमेस शासक य मा यता देणेत 
यावी. तसेच या कामाकर ता थाप य क पांतगत व ुत वषयक कामे करणे या 
लेखािशषावर सन 2019/20 कर ता आव यक र. . १ कोट  इतक  तरतुद 
अखच त र कमेतुन वग कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच भाग . ४ मधील 
बोपखेल या ठकाणी वकास आराख यातील र ते वकिसत करणेचे काम चालू 
आहे. तसेच काह  र ते वकिसत आहेत. र यावर वाहतुक जादा माणात 
अस यामुळे नाग रकांना पायी चालणेस अडचणी येत आहे. सदर र यांना फुटपाथ 
वकिसत के यास नाग रकांना सु वधा होणार आहे. 

 सबब, सदर कामाचा अंदाजप कात समावेश नस याने काम करता येत 
नाह . यामुळे खालील नमुद केले माणे कामाचा सन २०१९-२० म ये समावेश 
क न सदर कामास पानांक व अनु मांक िमळावा व नमुद के या माणे शासक य 
मा यता देणेत यावी.  

अ. . कामाचे नाव शासक य 
मा यता 

१ भाग . ४ बोपखेल येथे वकास आराख यातील 
ड.पी. र यांना फुटपाथ करणे व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

२०००००००/- 

 
  तसेच ाथिमक, मा यिमक िश ण व डा वभागात िश क कमचार  
िनयत वयोमाननुसार सेवािनवृ  होत अस याने गतवष  व ालयां या मागणी नुसार 
७८ घ याळ  तािसका बेिसवर नेमणूक करणेत आले या आहेत. तथा प तािसका 
िश कांना मानधन महागाई या ीकोनातुन कमी अस याने िश क वषभर काम 
करत नाह त. यामुळे व ालयां या व ा याचे शै णक नुकसान होत आहे.  
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 यामुळे ाथिमक, मा यिमक िश ण व डा वभागाला एक त 
मानधनावर र कम पये – १५,०००/- (पंधरा हजार फ ) मानधनावर िश क  
नेम याकामी मा यता िमळा यास पुढ ल शै णक वषासाठ  ( सन-२०२०-२०२१)  
आव यक तेवढे िश क उपल ध होऊ शकतील तर  सहा.िश कांचे मानधन र कम 
पये १५,०००/- (पंधरा हजार फ ) करणसे मा यता देणेत यावी.  

      तसेच संत गाडगेबाबा बेरोजगार सेवाभावी सं था, पंपर  भाजी मंडई, १ ला 
मजला, पंपर  – १८ या सं थे या मा यमातुन शहरातील िनराधार, वधवा, 
बेरोजगार, कचरा वेचक तसेच आिथक दुबल घटकातील अ य समुदायामधील 
कुटंुबाची गर बी मु  कर यासाठ  सं था स थतीत काम कर त आहे. सं थेमाफत 
पंपर  भाजी मंडई येथील रा  िनवारा क  मोफत चाल व यासाठ  येणा-या 
खचापैक  संत गाडगेबाबा वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. व लन िसट  
मॅनेजमट कंपनी यां या संयु  व माने व ह सा २० % व ८०% ह सा शहरातील 
दानशुर य , कंपनी, ब डस, नागर  समाजामधुन िनधी तसेच CSR यां या 
मा यमातुन रा  िनवारा क  सं थेमाफत चाल व यात येणार आहे. याम ये 
महानगरपािलकेचा कोणताह  िनधी खच कर यात येणार नाह . तर  पंपर  भाजी 
मंडई येथील रा  िनवारा क  संत गाडगेबाबा बेरोजगार सेवाभावी सं था, पंपर  हे 
मोफत चाल व यास तयार अस याने तीन वषाक रता यांना चाल व यास दे यास 
मा यता देणेत यावी.  
  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मनपा प रसराम ये न याने 
पंत धान आवास योजने अंतगत आिथक या दुबल घटकासाठ  बोराडेवाड , 
च होली, रावेत आ ण आकुड  येथे िनवासी गाळे बांधणेत येत आहेत. सदर गृह 
क पात infrastructure आ ण संबिधत कामे करणे आव यक आहे.  

यानुसार वर ल कामाचा आंतभाव थाप य वभागा या सन २०१९-२० या 
अंदाजप कामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर 
कामाक रता अंदाजे पये ३०.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत यावी 
व या सव कामासाठ  चालू आिथक वषात सन २०१९-२० या अंदाजप का पये 
५०.०० लाख इतक  तरतुद थाप य वभागा या भांडवली कामा या लेखािशषावर 
वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 
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 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने क  व रा य शासनाचे 
सहकायाने से.नं.१७ व १९ िचखली येथे ािधकरणाचे जागेवर आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  व तात घरकुल योजना राब व यात येत आहे. घरकुल योजने या 
पा ता अट मांक २ नुसार अजदारा या नावे तसेच प ी/पती/आई/वड ल पतीचे 
आई वड ल यां यापैक  कोणा याह  नावावर घर वा यापार  गाळा पुणे व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह त नसलेबाबत ित ाप  नोटर  क न सादर केलेले 
आहे. तथा प वभ  कुटंुबातील लाभाथ चे आई/वड लांचे नावे घर/ यापार  गाळा 
अस यास या लाभाथाना घरकुलचा लाभ िमळत नाह  महारा  शासन गृहिनमाण 
वभाग शासन िनणय .यािचक-२०१९/ . .६६/गृिनप, दनांक – ११ स टबर 
२०१९ शासन िनणयानुसार कुटंुबाम ये संबंिधत य ची प ी/पती तसेच याची 
/ितचे अ ान मुलगा/मुलगी यांचा समावेश होतो, सदरची कुटंुबाची या या गृह त 
ध न या कुटंुबातील य या नावे घर अस यासच लाभाथ  अपा  ठर वणेत यावा 
या कुटंुबाचे यती र  इतरांचे नावे घर अस यास सदर लाभाथ स घरकुल म ये 
लाभ दे यात यावा तसेच अशा कुटंुबा या नावे िमळकत आहे परंतु लाभ 
िमळ वणे या उ ेशाने घराची व  केली अस यास अशा लाभाथ ना लाभ देय 
होणार नाह  असे धोरण िन त करणेस मा यता देणेत यावी, तसचे घरकुल मिधल 
पा  झाले या लाभाथ या चालु न तीस व या नंतर या करणासच सदरचा िनयम 
लागु करणेस व या पुव च िनणय झाले या करणास सदरचा िनयम लागु न 
करणेस मा यता देणेत यावी.  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल कमचा-यांचे गणवेशाचे 
विनयम आदेश . शा/1अ/का व/679/2011 द. 01/06/2011 अ वये सदर 
विनयमाम ये अंतभुत केले या पदां या कमचा-यांना गणवेश व तदनुषंिगक 
सा ह य दल ेजाते. सदर विनयमा वय ेआरो य िन र क, मु य आरो य िन र क 
यांना खालील माण ेगणवेशाचे व प ठर वणेत आलेल ेआहे. 

अ. गणवेश 
1. पट – खाक  टे रकॉट फुल पट, दोन बाजूस व दोन माग े खस,े तीन मोठे 

लु स - सं या 02 
2. शट – िनळे टे रकॉट फुल बाह  बुश शट, दोन खसे क हरसह, पी सी एम 

सी मोनो ामसह, पदनाम व नावाची नेम लेट, खां ावर लॅ स – सं या 
02 
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3. कमरप टा – कु न लेदर 2 इंची लाल रंगाचा – सं या 01 (2 वषात 
एकदा) 

4. बुट – लाल रंगाचे लेदर लेसचे बुट -  सं या 01 जोड 
5. पायमोजे – पांढरे नायलॉन – 02 जोड 
ब. पावसाळ  ावरण े–  
1. रेनकोट टोपीसह (2 वषात एकदा) 
2. गमबुट (फुलसाईज) (2 वषात एकदा) 

तर  आरो य िन र क व मु य आरो य िन र क या अिभनामांचे पदासाठ  उपरो  
नमुद केले या गणवेशाम ये खालील माण ेबदल करणेस मा यता देणेत यावी. 
गणवेश 

1. पट – खाक  टे रकॉट फुल पट, दोन बाजूस व दोन माग े खस,े तीन मोठे 
लु स - सं या 02 

2. शट – खाक  टे रकॉट फुल बाह  बुश शट, दोन खस ेक हरसह, पी सी एम 
सी मोनो ामसह, पदनाम व नावाची नेम लेट, खां ावर लॅ स – सं या 
02 

3. कमरप टा – कु न लेदर 2 इंची लाल रंगाचा – सं या 01 (2 वषात 
एकदा) 

4. बुट – लाल रंगाचे लेदर लेसचे बुट -  सं या 01 जोड 
5. पायमोजे – पांढरे नायलॉन – 02 जोड 
6. कॅप (मोनो ामसह) – खाक  
ब. पावसाळ  ावरण े–  
1. रेनसुट टोपीसह (2 वषात एकदा) 
2. गमबुट (फुलसाईज) (2 वषात एकदा) 

तर  मनपा आ थापनेवर ल िनयिमत वेतन ेणीमधील आरो य िन र क व मु य 
आरो य िन र क या अिभनामांचे पदासाठ  उपरो  नमुद केले माण े गणवेशाचे 
विनयमन 2011 म य ेबदल करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच महारा  शासनाचे  
नगर वकास वभागाकड ल प  . पीसीसी-३०१९/ . . १०६/ न व-२२, दनांक ८ 
माच २०१९ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये मागील काह  
कालावधीत मो या माणावर लोकसं या वाढली असून ह  औ ािगक नगर  
अस याने, यामधील कामगारांची सं या ल णीय आहे. यास अनुस न पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलका े ातील अनिधकृत बाधंकामावर खालील त यात नमूद 
के या माणे शा तीकराचे दर िन त क न आकारणी करणेस मा यता दलेली 
आहे. 

स या दे यात आलेली मा यता 
 

अ. . िनवासी बांधकामाचे े फळ आकारावया या अवैध बांधकाम शा ती 
कराचा दर 

१ १०००चौ फूटापयतचे िनवासी 
बांधकाम 

शा तीची आकारणी कर यात येऊ नये. 

२ १००० ते २००० चौ 
फूटापयतचे िनवासी 
बांधकाम 

ितवष  मालम ा करा या ५०% दराने 
शा ती आकार यात यावी. 

३ २००० चौ फूटापुढ ल 
िनवासी बांधकाम 

ितवष  मालम ा करा या दु पट दराने 
शा ती आकार यात यावी.  

 
वर ल ऐवजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील सव िनवासी 

बांधकामांना खालील माण े १०० ट के अवैध बांधकाम शा तीकर माफ कर यास 
मा यता देणेत यावी. तसेच सदर िमळकतींना आकार यात आलेली अवैध बांधकाम 
शा ती पूवल ी भावान े (िमळकतीला अवैध बांधकाम शा तीकर लाग ूझाले या 
दनांकापासून) सरसकट माफ स मा यता देणेत यावी. सदरचा वषय शासना या 
मा यतेकामी पाठ वणसे मा यता देणेत यावी.  

नवीन ावयाची मा यता 
 

अ. . िनवासी बांधकामाचे े फळ आकारावया या अवैध बांधकाम शा ती 
कराचा दर 

१ १०००चौ फूटापयतचे िनवासी 
बांधकाम 

शा तीची आकारणी कर यात येऊ नये. 
(१००% माफ) 

२ १००० ते २००० चौ 
फूटापयतचे िनवासी बांधकाम 

शा तीची आकारणी कर यात येऊ नये. 
(१००% माफ) 

३ २००० चौ फूटापुढ ल िनवासी 
बांधकाम 

शा तीची आकारणी कर यात येऊ नये. 
(१००% माफ) 
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील स या अ त वात असले या व 
यापुढे न यान े आकारणी होणा-या ५०० चौरस फूटापयत या सव िनवासी 
िमळकतींना दनांक ०१/०४/२०२० पासून िमळकत कराचे बलाम य े१००% माफ  
दे यास मा यता देणेत यावी. या वषयी शासनाची मा यता घे यास मा यता देणेत 
यावी.   

(ग धळ) 

मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनसे अनुमोदन देते.  

(ग धळ) 

मा.राज  लांडगे – मा.महापौर साहेब, नामदेव ढाके यांची उपसूचना वकारली 
आहे.  

(ग धळ) 

मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, आमचा वरोध आहे. 

मा.महापौर-  यांचा वरोध आहे यांचा वरोध न दवून नामदेव ढाके यां या 
उपसूचनेसह वषय .३ मंजूर करणेत येत आहे. 

(ग धळ) 

 यानंतर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-          
                                     

ठराव मांक – ४८५                                 वषय मांक – ३  
दनांक- १०/१/२०२०                  वभाग- मा.आयु  
                               
      संदभ – १) मा.राज  लांडगे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव– 

          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .६०८४ द.११/१२/२०१९ 

  पुणे महानगर प रवहन महामंडळातफ पुणे व पंपर  िचंचवड शहर व 
यापुढे २० क.मी.पयत सावजिनक बससेवा पुर वली जाते. प रवहन महामंडळा या 

ता यात स या सुमारे २१०० बसेस असून पुढ ल वषभरात सी.एन.जी. व इले क 
िमळून न याने १००० बसेस दाखल होणार आहेत. या न वन बसेससाठ  
महामंडळा या काय े ात सव मह वा या प रसरात बसडेपो असणे आव यक आहे.  
याक रता महामंडळाने महापािलकेकडे वाकड जकात नाका व च-होली जकात 
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ना याची मागणी केली होती. यानुसार च-होली येथील जागा महामंडळा या 
ता यात दे यात आली असून वाकड जकात ना याची जागा ता यात देणेबाबत 
कायवाह  सु  आहे.  या दोन ठकाणी वकसन के यास तेथे बसपाक ग व बस 
संचलन यो य प दतीने करता येवू शकेल.  या ीने सदरची जागा डेपोक रता 
वकिसत करणेसाठ  खालील माणे शासक य मा यता देऊन या कामाचा सन 
२०१९-२० या अंदाजप कात समावेश करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . कामाचे नांव पान 

. 
अ.
. 

लेखा-
िशष 

शासक य 
मा यता 
र.  

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद 

वाढ घट 

१ च-होली 
स.नं.१२१, १३० 
या ठकाणी 
पीएमपीएमएल 
या बसगाडया 

उ या करणेसाठ  
डेपो वकिसत 
करणे. 

  न वन 
काम 

१२,००,००,०००/ ० २,००,००,०००/ ० 

२ वाकड जकात 
नाका या 
ठकाणी 
पीएमपीएमएल 
या बसगाडया 

उ या करणेसाठ  
डेपो वकिसत 
करणे. 

  न वन 
काम 

११,००,००,०००/ ० २,००,००,०००/ ० 

३ भुसंपादन िनधी २७४ ३   १४०,००,००,०००/  ४,००,००,०००/ 

       ४,००,००,०००/ ४,००,००,०००/ 

     
     वर ल माणे सदर या कामाचा सन २०१९-२० या अंदाजप कात समावेश 
क न शासक य मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४,००,००,०००/-) तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या न यान ेसु  होणा-या काळेवाड  फाटा ते देहु -आळंद  

या बी.आर.ट  .र यावर ल  ) Corridor Nos 4) बस थानकांत र ता ओलांडुन जाण े

कर ता व उतर यानंतर परत र ता ओंलाडुन ये यासाठ  नागर कां या सुर ेते या ीन े

ॅफ क िस नल यं णा बस वण ेअ यंत आव यक आहे . या माण े याच र यावर ल 
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मु य चौक जवळ -जवळ अस यान े,तेथील वाहतुक दव ेयं णा िस ोनाय जंग करणेबाबत 

द .१७/९/२०१९ या संयु  सभेत कळ वणेत आल ेआहे . 

१) वाहतुक िनयं ण यं णा बस वणे व िस ोनाय जंग या कामाचे अंदाजप क तयार 
कर यात आले असुन यास अंदाजे र कम . ३४,००,०००/- इतका खच अपे ीत 
आहे.  

२) मा.सहा.पोिलस आयु , वाहतुक शाखा, पंपर  िचंचवड यांनी यां या कड ल प  
. सपोअ/वाहतुक/६६७/२०१९, द. २६/०७/२०१९ अ वये थेरगाव फाटा येथे 

न वन फ क िस नल बस वणेची मागणी केली आहे. या कामाकर ता अंदाजे 
र कम . १०,००,०००/- इतका खच अपे ीत आहे.  

३) ग भागातील वाहुतक िनयं ण यं णेकर ता टायमर व बजर बस वणे या 
कामाकर ता अंदाजे र कम . १५,००,०००/- इतका खच अपे ीत आहे.  

४) भाग . २१ जय हं द चौकात न वन वाहतुक िनयं ण दवे बस वणे कर ता 
मा. नगरसद य ी. संद प वाघेरे यांनी मागणी केली असुन यांस अंदाजे र कम 
. १२,००,०००/- इतका खच अपे ीत आहे.  

या सव कामाची मागणी सन २०१९-२० चे अंदाजप क मंजुर झा यानंतर आली 
अस याने या कामाकर ता ग भागात तरतुद कर यात आलेली नाह  यामुळे 
सदर या कामासाठ  तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 सांगवी कवळे या बी.आर.ट .एस. र यावर ल कावेर नगर व पाक ट 
येथे न याने बांधणेत येणा-या सबवेस अडथळा होणार  १३२ के ह  टॉवर लाईनची 
उंची वाढ वणे ा कामासाठ  सन २०१९-२० या वषात र कम . ६०,००,०००/- 
तरतुद कर यात आली असुन ती पुरेशी नस याने हे काम थाप य वभागा या 
तरतुद तुन िन वदा काढणेत आलेली आहे. यामुळे सदरची तरतुद िश लक 
अस याने, वर नमुद केले या कामासाठ  वग करण करणे श य आहे. याची 
स व तर माह ती सोबत या त यात दली आहे. तर  सोबत या त या माणे 
नमुद केले या कामास तरतुद व शासीय मा यता देणेत येत आहे. 
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ग े ीय कायालय, व ुत वभाग 

 तरतुद वग करणाची स व तर मा हती दश वणारा त ा  

अ. .  लेखािशष उपलेखािशष अंदाज 
प कातील 
पान . 
व अ. .  

शासक य 
मा यता 
र. .  

सन २०१९-२०  
चा मुळ 
अंदाज र. .  

करावयाची 
वाढ र. .  

करावयाची 
घट र. .  

सन २०१९-
२० या 
सुधार त 
र. .  

१ थाप य 
वषयक 
कामे ग 
भाग  

सांगवी – कवळे 
या 
बी.आर.ट .एस. 
र यावर ल 
कावेर नगर व 
पाक ट येथे 
न याने बांधणेत 
येणा-या सबवेस 
अडथळा होणार  
१३२ के ह  टॉवर 
लाईनची उंची 
वाढ वणेबाबत  

359/1  60,00,000/- 0 60,00,000 0 
 

 

 

२ ॅफ क 
गनल  

काळेवाड  फाटा ते 
देहु-आळंद  या 
बी.आर.ट . 
र यावर ल 
(Corridor No 4 
) बस 
थानकांसाठ  

वाहतुक िनयं ण 
दवे बस वणे व 
मु य चौकातील 
यं णेचे 
िस ोनाय जंग 
करणे 

 34,00,000 0 30,00,000 0 30,00,000 

३ ॅफ क 
नल 

भाग . २४ 
थेरगाव फाटा येथे 
न वन वाहतुक 
िनयं ण दवे 
बस वणे 

 10,00,000 0 8,00,000 0 8,00,000 

4 ॅफ क 
गनल  

ग भागातील 
वाहतुक िनयं ण 
यं णेकर ता 
टायमर व बजर 

 15,00,000 0 12,00,000 0 12,00,000 
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बस वणे 

5 ॅफ क 
गनल 

भाग . २१ 
जय हं द चौकात 
नवीन वाहतुक 
िनयं ण दवे 
बस वणे 

 12,00,000 0 10,00,000 0 10,00,000 

  एकुण  71,00,000 60,00,000 60,00,000 60,00,000 60,00,000 

 

तसेच १) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारतीमागील I to R    म य ेता यात 
आले या भूखंडावर नवीन शासक य इमारत बांधण ेअनुषंिगक कामे करणे कामास 
मा.महापािलका सभा ठराव .४२२ दनांक २०/०६/२०१९ अ वये र कम पये 
२०० कोट  चे खचास शासक य मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर क पांचे 
सादर करण मनपा या पदािधकार  यांचे समोर दनांक १७/१२/२०१९ रोजी 
मा. थायी सिमती सभागृह यथेे करणेत आले. सदर सादर करणाम ये मा.महापौर व 
पदािधकार  यांनी या इमारतीम ये काह  बदल करणेबाबत सुचना के या हो या, 
यास अनुस न या इमारतीत बदल करणेत आलेले आहेत. 

सदर या इमारतीम ये चार चाक  गा यां या पाक गसाठ  तळघरातील २ 
मजले व ट टचा एक मजला असे ितन मजले यावर कायालयासाठ  तळमजला 
+९ मजले अशी इमारत होणार असुन सदर इमारती या तळमज यावर 
नागर कांसाठ  बहुउ ेशीय हॉल, कॅ ट न दशनसाठ  जागा, म यवत  भांडार वभाग 
,सुर ा वभाग, कोटयाड प हला व दुसरा मजला राजक य पदािधकार  यांचेसाठ  
तसेच ितस-या मज यावर मा.आयु  व शासन वभाग व चवथा मजला ते नववा 
मज यावर इतर वभागांची कायालये असे िनयोजन करणेत आलेले आहे. दुचाक  
प कग साठ  वतं  तळमजला + ४ मजले अशी इमारत बांधणेत येणार आहे. 

अ.
 

कामाचे नाव लेखािशष मुळ 
शासक य 
मा यता 

सुधार त 
शासक य 
मा यता 

१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
इमारतीमागील I to R   म ये ता यात 

वशेष 
योजना 

२०० कोट  २९९ कोट  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारतीमागील I to R   म य े ता यात 
आले या भूखंडावर नवीन शासक य इमारत बांधण े अनुषंिगक कामे करणेस 
र कम .२९९ कोट  चे खचास सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

२)  
 

अ
.
 

कामाचे नाव अंदाजप
कातील 

पा. . व 
अ. . 

लेखा
िशष 

मुळ 
शास

क य 
मा य
ता 

सन 
१९-२० 
ची 
अंदाज
प का
तील 
तरतुद  

वाढ  घट  

१) भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी आव यक तेनुसार 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे  

न वन 
काम  

वशेष 
योजना  

५ 
कोट   

० ५ 
लाख  

 

२ भुसंपादन िनधी  ५ / ११ भुसंपा
दन 
िनधी  

 १४० 
कोट  

० ५ 
लाख 

 एकुण     ५ 
लाख 

५ 
लाख 

 
सदरची कामे मनपा या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात न याने समा व  

क न र कम . अ. . १ या कामास ५ कोट चे खचास शासक य मा यता 
देणेत येत आहे.   

आले या भूखंडावर नवीन शासक य इमारत 
बांधणे अनुषंिगक कामे करण े
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३) भाग . २० संत तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ पटल येथे चाण य 
कायालया या वरती दुस-या मज याचे व तार करण करणे.  हे काम ता वत 
आहे. स ाचे जुने शवागृह (Post mortem) िन कासीत क न नवीन अ ावत वाढ व 
मतेचे दुमजली शवागृह बांधणेचे ता वत आहे. सदरचे काम करणे आव यक 

अस यामुळे भाग . २० संत तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ पटल यथेे 
चाण य कायालया या वरती दुस-या मज याचे व तार करण करणे या कामा या 
नावाम ये नवीन अ ावत शवागृह इमारत बांधणे असा समावेश अंदाजप कात  
करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. .  लेखाशीष उपलेखाशीषा 

अथवा 
कामांचे नाव  

पानांक  अ. .  मुळ 
शासक य 

मा यता 
र. .  

सुधा रत 
शासक य 

मा यता 
र. .  

नवीन तावीत 
कामाचे नाव  

१ वशेष 
योजना 

भाग . 
२० संत 
तुकारामनगर 
मधील वाय 
सी एम 
हॉ पटल 
येथे चाण य 
कायालया या 
वरती दुस या 
मज याचे 
व तार करण 
करणे. 

१७ ३९ १० कोट   १५ कोट   भाग . २० संत 
तुकारामनगर मधील 
वाय सी एम 
हॉ पटल येथे 
चाण य 
कायालया या वरती 
दुस या मज याचे 
व तार करण करणे 
व नवीन अ ावत 
शवागृह इमारत 
बांधणे. 

 
४) खालील न वन अ. . १ ते ४ कामांचा अंदाजप कात समा व  क न या 
कामांना शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
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अ.
.  

कामाचे नाव  लेखा 
शीष 

पान 
.  

अ. . सन १९-२० 
या 

अंदाजप
कात 
केलेली 
तरतुद  

शासक
य 
मा यता 
मुळ 
र. .  

शासक
य 
मा यता 
सुधार त 
र. .  

वाढ  घट  

१ भाग . ८ 
से. . ४ 
येथील मोकळ  
जागा . ४ 
येथे वरंगुळा 
क  व उ ान 
उभारणे. 

उ ान 
व ुत  

नवीन 
काम  

नवीन 
काम  

० ० १ कोट   २५ 
लाख  

० 

२ भाग . ८ 
वॆ णव माता 
शाळेसमोर ल 
मोक या 
जागेवर उ ान 
वकिसत करणे 
व योगा क  
उभारणे. 

उ ान 
व ुत  
(न वन 
काम) 

नवीन 
काम 

नवीन 
काम 

० ० ३ कोट   ५० 
लाख  

० 

३ भाग .८ 
मधील इं ायणी 
चौक ते पाईन 
र ता या 
र यातील 
अडथळा ठरणारे 
२२० के. ह . 
अितउ चदाब 
वा ह यां या 
टॉवरची उंची 
वाढवणे. 

थाप
य 
क पां

तगत 
व ुत 
वषयक 
काम े
(न वन 
काम) 

न वन 
काम 

न वन 
काम 

० ० १० कोट  २ कोट  ० 

४ भाग .८ 
मधील इं ायणी 
चौक ते 
डायनोमेक 

थाप
य 
क पां

तगत 

न वन 
काम 

न वन 
काम 

० ० १० कोट  २ कोट  ० 
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कंपनी या 
र यातील 
अडथळा ठरणारे 
२२० के. ह . 
अितउ चदाब 
वा ह यां या 
टॉवरची उंची 
वाढवणे. 

व ुत 
वषयक 
काम े
(न वन 
काम) 

५ भाग . २६ 
वाकड येथे 
कावेर  चौक 
सबवे ते 
पंकिसट  
कॉनरपयत 
ड .पी. र ता 
िसमट 
कॉ टचा करणे 

वशेष 
योजना  

१९ ४६ २ कोट     ४ कोट   ० 

६ भुसंपादन िनधी  ५ ११ १४० कोट  ० ० ० ८ कोट  ७५  
लाख 

 एकुण       ८ कोट  
७५ 
लाख  

८ कोट  ७५ 
लाख 

 
५) सन २०१९-२० या अंदाजप कात न याने काम समा व  क न यास 
शासक य मा यतेस व तरतुद त वाढ / घट करणसे मा यता देणेत येत आहे.   

 
अ.
.  

कामाचे नाव  अंदाजप
क य 
र कम  

लेखाशीष  पान 
. 

अ. .  

सन 
१९-२० 
ची 
तरतूद  

वाढ  घट  सन १९-२० 
चा सुधार त 
अंदाजप क  

१ टे को 
र यावर ल 
इले ॉिनक 
सदन 

२ कोट   वशेष 
योजना  
नवीन 
काम  

- - ९० लाख  - ९० लाख  
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चौकातील 
सी.ड . वक 
ं द करणे व 
नाला बांधणे 
व इतर 
थाप य 
वषयक 
कामे करणे  

२ टे को 
र यावर ल 
अंजठानगर 
येथील 
उवर त 
र याचे 
काम करणे  

५ कोट   वशेष 
योजना  
 

४५/ 
१०४ 
 

५० 
लाख  

-  ४५ 
लाख  

५ लाख  

३ थाप य 
बीआरट एस 
र याचे 
अबन ट 
डझाईन 
नुसार 
आव यक व 
उवर त कामे 
करणे  

३० कोट   वशेष 
योजना  
 

४७ 
१३८ 

५० 
लाख  

-  ४५ 
लाख  

५ लाख  

 एकूण    १ कोट  ९० लाख ९० 
लाख  

१ कोट   

 
६)  

अ.
.  

कामाचे नाव  पान 
.  

अ.
.  

लेखािशष सन २०१९-२० 
ची तरतुद  

वाढ घट  

१ पंपर  िचंचवड 
मनपा या रेकॉड 

५१ १६ थाप य 
वशेष 

  १०,००,००० 
+६,९०,००,००० 

 २५ लाख  
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मचे 
डजीटलायझेशन 
तसेच द ताऐवज 
(Document) 
सुर ीत जतन 
करणेकर ता 
ऑडोमेटेड 
डॉ युमट मॅनेजमट 
िस ट म 
यंञणेसाठ  केबीनेट 
फिनचर व इतर 
अनुषंगीक कामे 
करणे 

योजना एकुण  
७,००,००,०००/- 
(मा.महापािलका 
सभा ठराव 
४२२, द. 
२०/६/२०१९ 
अ वये 
६,९०,००,००० 
वाढ  
एकुण ७ कोट   

२ डा यायाम 
सा ह य खरेद   

१२४ 
व 
१२५ 

८अ डा 
यायाम 
सा ह य 
खरेद   

१,५०,००,०००/-  १ कोट     

३ भुसंपादन िनधी  ५ ११ भुसंपादन 
िनधी 

१४० कोट   - ७५ लाख  

 एकुण     १ कोट   १ कोट   
 

वर ल वषयातील नावात बदल, अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता, 
सुधार त शासक य मा यता, नवीन कामांचा समावेश व तरतूद वाढ व घट स  
मा यता देणेत येत आहे.  तसेच सन 2019-20 या मुळ अंदाजपज कात डा 
वभागाकड ल “ डाकूल” या लेखािशषावर र. . 1,00,00,000/- इतक  तरतूद 
कर यात आलेली आहे. महापािलका सभा ठराव . 109 द 28/11/2017 अ वये, 
मु यमं याचे अपर मु य सिचव यांचेकडून मा. आयु  कायालय येथे द. 
4/8/2017 रोजी ा  झाले या प ानुसार, महारा  लॉन टेिनस असोिसएशन 
माफत ATP व ड टूर 250 िस रज अंतगत “महारा  ओपन”  टेिनस पध या 
आयेजनाकामी तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पुढ ल 5 वषाकर ता 
ितवष  र. . 1 कोट  इतके अनुदान देणेकामी शासक य मा यता देणेत आलेली 

आहे. सदर ठरावा या अनुषगंाने सन 2017-18 व सन 2018-19 या दोन 
वषाकर ता सदर पधस महानगरपािलके या वतीने र. . 1 कोट  ितवष  इतके 
अनुदान डा वभागाकड ल “ डा कूल” या लेखािशषावर ल तरतूद मधून दे यात 
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आलेले आहे. सन 2019-20 या वषाकर ता सदर पधसाठ  “ डा कूल” या 
लेखािशषावर ल तरतूद मधून र. . 1 कोट  पये देणे आव यक आहे. तथा प, मा. 
थायी सिमती सद य ठराव . 5219 द 14/8/2019 अ वये, मनपा या सन 

2019-20 चे अंदाजप कातील डा वभागा या “ डा कूल” या लेखािशषामधून 
“ डा यायाम सा ह य खरेद ” या लेखािशषावर तरतुद वग कर यास मा यता 
देणेत आली आहे. व सदर सद य ठरावास मा. आयु  सो. यांची शासक य 
मा यता घेणेत आलेली आहे. यामुळे, “ डा कूल” या लेखािशषावर ल तरतूद डा 
यायाम सा ह य खरेद  या तरतूद वर वग कर यात आलेली अस याने व शासन 
िनणयानुसार, सन 2019-20 या वषाकर ता सदर पधसाठ  “ डा कूल” या 
लेखािशषावर ल तरतूद मधून र. . 1 कोट  पये देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

सबब, खालील माणे तपिशलात नमुद के यानुसार, तरतूद वग करणास  व 
शासक य मा यतेस मा यता देणेत येत आहे.  

अ.
.  

कामाचे नाव  लेखा 
शीष 
 

पान 
.  

अ. . सन १९-२० 
या 

अंदाजप का
त केलेली 
तरतुद  

सन 
2019-
20 ची 
तरतूद 

शासक
य 
मा यता 
सुधार त 
र. .  

वाढ  घट  

१ डा कूल  
 

 126 21 १ कोट  0 १ कोट  १ कोट  ० 

 भूसंपादन िनधी  5 11  १४० 
कोट  

० ० १ कोट  

        १ कोट  १ कोट  

 

 तसेच भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील क पटेव ती मशानभुमी 
वकसीत करणचेे काम थाप य वभागाकडुन चालु कर यात आलेले आहे. सदर 
मशानभुमी वकसीत करणचेे काम करतांना या ठकाणी अ त वात असलेली 

अित उ चदाब वज वा हनी मशानभुमी वकसीत करणचेे कामाम ये अडथळा 
कर त अस याने इतर  हल वणे अ याव यक आहे. याकर ता सदरची अडथळा 
करणार  अित उ चदाब वज वा हनी हल वणे या कामाचा प ं िचं मनपा या सन 
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2019/20 या अंदाजप कात समावेश नाह . यामुळे सदरची अडथळा करणार  
अित उ चदाब वज वा हनी हल वणेचे काम कर याकर ताचे िनवीदा माग वणे श य 
होत नाह . सबब भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील क पटेव ती 
मशानभुमी वकसीत करणे या कामांतगत अित उ चदाब वज वा हनी हल वणे या 

कामाचा व ुत वभागाचे सन 2019/20 चे अंदाजप कातील “ थाप य 
क पांतगत व ुत वषयक काम ेकरण”े या लेखािशषावर समावेश क न, सदर 

कामा कर ताचे अंदाजप क य र. . १० कोट  या रकमेस शासक य मा यता 
दे यात येत आहे तसेच या कामाकर ता थाप य क पांतगत व ुत वषयक कामे 
करणे या लेखािशषावर सन 2019/20 कर ता आव यक र. . १ कोट  इतक  
तरतुद अखच त र कमेतुन वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच भाग 
. ४ मधील बोपखेल या ठकाणी वकास आराख यातील र ते वकिसत करणेचे 

काम चालू आहे. तसेच काह  र ते वकिसत आहेत. र यावर वाहतुक जादा 
माणात अस यामुळे नाग रकांना पायी चालणेस अडचणी येत आहे. सदर र यांना 

फुटपाथ वकिसत के यास नाग रकांना सु वधा होणार आहे. 

 सबब, सदर कामाचा अंदाजप कात समावेश नस याने काम करता येत 
नाह . यामुळे खालील नमुद केले माणे कामाचा सन २०१९-२० म ये समावेश 
क न सदर कामास पानांक व अनु मांक देणेस व नमुद के या माण े शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ. . कामाचे नाव शासक य 
मा यता 

१ भाग . ४ बोपखेल येथे वकास आराख यातील 
ड.पी. र यांना फुटपाथ करणे व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

२०००००००/- 

 
  तसेच ाथिमक, मा यिमक िश ण व डा वभागात िश क कमचार  
िनयत वयोमाननुसार सेवािनवृ  होत अस याने गतवष  व ालयां या मागणी नुसार 
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७८ घ याळ  तािसका बेिसवर नेमणूक करणेत आले या आहेत. तथा प तािसका 
िश कांना मानधन महागाई या ीकोनातुन कमी अस याने िश क वषभर काम 
करत नाह त. यामुळे व ालयां या व ा याचे शै णक नुकसान होत आहे.  
 यामुळे ाथिमक, मा यिमक िश ण व डा वभागाला एक त 
मानधनावर र कम पये – १५,०००/- (पंधरा हजार फ ) मानधनावर िश क  
नेम याकामी मा यता िमळा यास पुढ ल शै णक वषासाठ  ( सन-२०२०-२०२१)  
आव यक तेवढे िश क उपल ध होऊ शकतील तर  सहा.िश कांचे मानधन र कम 
पये १५,०००/- (पंधरा हजार फ ) करणसे मा यता दे यात येत आहे.  

  तसेच संत गाडगेबाबा बेरोजगार सेवाभावी सं था, पंपर  भाजी मंडई, १ ला 
मजला, पंपर  – १८ या सं थे या मा यमातुन शहरातील िनराधार, वधवा, 
बेरोजगार, कचरा वेचक तसेच आिथक दुबल घटकातील अ य समुदायामधील 
कुटंुबाची गर बी मु  कर यासाठ  सं था स थतीत काम कर त आहे. सं थेमाफत 
पंपर  भाजी मंडई येथील रा  िनवारा क  मोफत चाल व यासाठ  येणा-या 
खचापैक  संत गाडगबेाबा वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. व लन िसट  
मॅनेजमट कंपनी यां या संयु  व माने व ह सा २० % व ८०% ह सा शहरातील 
दानशुर य , कंपनी, ब डस, नागर  समाजामधुन िनधी तसेच CSR यां या 
मा यमातुन रा  िनवारा क  सं थेमाफत चाल व यात येणार आहे. याम ये 
महानगरपािलकेचा कोणताह  िनधी खच कर यात येणार नाह . तर  पंपर  भाजी 
मंडई येथील रा  िनवारा क  संत गाडगेबाबा बेरोजगार सेवाभावी सं था, पंपर  हे 
मोफत चाल व यास तयार अस याने तीन वषाक रता यांना चाल व यास दे यास 
मा यता दे यात येत आहे.  
  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मनपा प रसराम ये न याने 
पंत धान आवास योजने अंतगत आिथक या दुबल घटकासाठ  बोराडेवाड ,    
च-होली, रावेत आ ण आकुड  येथे िनवासी गाळे बांधणेत येत आहेत. सदर गृह 
क पात infrastructure आ ण संबिधत कामे करणे आव यक आहे.  

यानुसार वर ल कामाचा आंतभाव थाप य वभागा या सन २०१९-२० या 
अंदाजप कामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर 
कामाक रता अंदाजे पये ३०.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे व या सव कामासाठ  चालू आिथक वषात सन २०१९-२० या अंदाजप का 
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पये ५०.०० लाख इतक  तरतुद थाप य वभागा या भांडवली कामा या 
लेखािशषावर वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने क  व रा य शासनाचे 
सहकायाने से.न.ं१७ व १९ िचखली येथे ािधकरणाचे जागेवर आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  व तात घरकुल योजना राब व यात येत आहे. घरकुल योजने या 
पा ता अट मांक २ नुसार अजदारा या नावे तसेच प ी/पती/आई/वड ल पतीचे 
आई वड ल यां यापैक  कोणा याह  नावावर घर वा यापार  गाळा पुणे व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह त नसलेबाबत ित ाप  नोटर  क न सादर 
केलेले आहे. तथा प वभ  कुटंुबातील लाभाथ चे आई/वड लांचे नावे घर/ यापार  
गाळा अस यास या लाभाथाना घरकुलचा लाभ िमळत नाह  महारा  शासन 
गृहिनमाण वभाग शासन िनणय .यािचक-२०१९/ . .६६/गृिनप, दनांक – ११ 
स टबर २०१९ शासन िनणयानुसार कुटंुबाम ये संबंिधत य ची प ी/पती तसेच 
याची /ितचे अ ान मुलगा/मुलगी यांचा समावेश होतो, सदरची कुटंुबाची 
या या गृह त ध न या कुटंुबातील य या नावे घर अस यासच लाभाथ  
अपा  ठर वणेत यावा या कुटंुबाचे यती र  इतरांचे नावे घर अस यास सदर 
लाभाथ स घरकुल म ये लाभ दे यात यावा तसेच अशा कुटंुबा या नावे िमळकत 
आहे परंतु लाभ िमळ वणे या उ ेशाने घराची व  केली अस यास अशा 
लाभाथ ना लाभ देय होणार नाह  असे धोरण िन त करणेस मा यता देणेत येत 
आहे, तसेच घरकुल मिधल पा  झाले या लाभाथ या चालु न तीस व या 
नंतर या करणासच सदरचा िनयम लागु करणेस व या पुव च िनणय झाले या 
करणास सदरचा िनयम लागु न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल कमचा-यांचे गणवेशाचे 

विनयम आदेश . शा/1अ/का व/679/2011 द. 01/06/2011 अ वये सदर 
विनयमाम ये अंतभुत केले या पदां या कमचा-यांना गणवेश व तदनुषंिगक 
सा ह य दल ेजाते. सदर विनयमा वय ेआरो य िन र क, मु य आरो य िन र क 
यानंा खालील माण ेगणवेशाचे व प ठर वणेत आलेल ेआहे. 

अ. गणवेश 
1.  पट – खाक  टे रकॉट फुल पट, दोन बाजूस व दोन माग े खस,े तीन मोठे 
लु स - सं या 02 
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2.शट – िनळे टे रकॉट फुल बाह  बुश शट, दोन खस ेक हरसह, पी सी एम 
सी मोनो ामसह, पदनाम व नावाची नेम लेट, खां ावर लॅ स – सं या 02 
3. कमरप टा – कु न लेदर 2 इंची लाल रंगाचा – सं या 01 (2 वषात 

एकदा)  
4. बुट – लाल रंगाचे लेदर लेसचे बुट -  सं या 01 जोड 
5. पायमोजे – पांढरे नायलॉन – 02 जोड 
ब) पावसाळ  ावरण े–  
1.रेनकोट टोपीसह (2 वषात एकदा) 
2.गमबुट (फुलसाईज) (2 वषात एकदा) 

तर  आरो य िन र क व मु य आरो य िन र क या अिभनामांचे पदासाठ  उपरो  
नमुद केले या गणवेशाम ये खालील माण ेबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे 

अ. गणवेश 
1.पट – खाक  टे रकॉट फुल पट, दोन बाजूस व दोन माग े खस,े तीन मोठे 
लु स - सं या 02 
2.शट – खाक  टे रकॉट फुल बाह  बुश शट, दोन खस ेक हरसह, पी सी एम 
सी मोनो ामसह, पदनाम व नावाची नेम लेट, खां ावर लॅ स – सं या 02 
3. कमरप टा – कु न लेदर 2 इंची लाल रंगाचा – सं या 01 (2 वषात 

एकदा) 
4. बुट – लाल रंगाचे लेदर लेसचे बुट -  सं या 01 जोड 
5. पायमोजे – पांढरे नायलॉन – 02 जोड 
6. कॅप (मोनो ामसह) – खाक  
ब) पावसाळ  ावरण े–  
1. रेनसुट टोपीसह (2 वषात एकदा) 
2. गमबुट (फुलसाईज) (2 वषात एकदा) 

तर  मनपा आ थापनेवर ल िनयिमत वेतन ेणीमधील आरो य िन र क व मु य 
आरो य िन र क या अिभनामांचे पदासाठ  उपरो  नमुद केले माण े गणवेशाचे 
विनयमन 2011 म य े बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच महारा  
शासनाचे नगर वकास वभागाकड ल प  . पीसीसी-३०१९/ . . १०६/ न व-२२, 
दनांक ८ माच २०१९ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  े ाम ये मागील 
काह  कालावधीत मो या माणावर लोकसं या वाढली असून ह  औ ािगक नगर  
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अस याने, यामधील कामगारांची सं या ल णीय आहे. यास अनुस न पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील अनिधकृत बांधकामावर खालील त यात नमूद 
के या माणे शा तीकराचे दर िन त क न आकारणी करणेस मा यता दलेली 
आहे. 

स या दे यात आलेली मा यता 
 

अ. . िनवासी बांधकामाचे े फळ आकारावया या अवैध बांधकाम शा ती 
कराचा दर 

१ १०००चौ फूटापयतचे िनवासी 
बांधकाम 

शा तीची आकारणी कर यात येऊ नये. 

२ १००० ते २००० चौ 
फूटापयतचे िनवासी 
बांधकाम 

ितवष  मालम ा करा या ५०% दराने 
शा ती आकार यात यावी. 

३ २००० चौ फूटापुढ ल 
िनवासी बांधकाम 

ितवष  मालम ा करा या दु पट दराने 
शा ती आकार यात यावी.  

 
वर ल ऐवजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील सव िनवासी 

बांधकामांना खालील माण े १०० ट के अवैध बांधकाम शा तीकर माफ कर यास 
मा यता देणेत येत अहे तसेच सदर िमळकतींना आकार यात आलेली अवैध 
बांधकाम शा ती पूवल ी भावान े (िमळकतीला अवैध बांधकाम शा तीकर लाग ू
झाले या दनांकापासून) सरसकट माफ स मा यता देणेत येत आहे सदरचा वषय 
शासना या मा यतेकामी पाठ वणसे मा यता देणेत येत आहे.  

नवीन ावयाची मा यता 
 

अ. . िनवासी बांधकामाचे े फळ आकारावया या अवैध बांधकाम शा ती 
कराचा दर 

१ १०००चौ फूटापयतचे िनवासी 
बांधकाम 

शा तीची आकारणी कर यात येऊ नये. 
(१००% माफ) 

२ १००० ते २००० चौ 
फूटापयतचे िनवासी बांधकाम 

शा तीची आकारणी कर यात येऊ नये. 
(१००% माफ) 

३ २००० चौ फूटापुढ ल िनवासी 
बांधकाम 

शा तीची आकारणी कर यात येऊ नये. 
(१००% माफ) 



118 
 

 

 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील स या अ त वात असले या व 
यापुढे न यान े आकारणी होणा-या ५०० चौरस फूटापयत या सव िनवासी 
िमळकतींना दनांक ०१/०४/२०२० पासून िमळकत कराचे बलाम य े१००% माफ  
दे यास मा यता देणेत येत आहे या वषयी शासनाची मा यता घे यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

 अनुकूल- ८०       ितकूल- १ 

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

         ------  

(ग धळ) 

मा.महापौर -  जागेवर बसून यावे.  

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  

                                      वषय मांक – ४  
दनांक- १०/१/२०२०                  वभाग- मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/ व/१/का व/२९४ 
          दनांक ०९/१२/२०१९ 
       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .६०८५ द.११/१२/२०१९ 
 

      मनपा या ड े ीय कायालयांतगत थाप य वभागाकडून व वध 
वकासकामे चालू असून यास अनुषंिगक व ुत वषयक कामे या वभागाकडून 
करणे आव यक आहे.  तथा प यापूव  या व ुत वषयक कामाचा समावेश 
थाप य वषयक कामासमवेत करणेत आला होता. तथा प मा.आयु  यांनी 
दले या सुचनांनुसार सदर कामे व ुत वभागाकडून वतं र या कर याचे ठरले 
आहे. यामुळे या कामाचा समावेश व ुत वभागा या अंदाजप कात करणेत 
आलेला नाह .  सदर कामा या थाप य वषयक िन वदा िस द कर यात आ या 
असून यातील ५ कामे य  सु  कर यात आलेली आहेत.  परंतु व ुत वषयक 
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कामा या िन वदा काढ या नस याने थाप य वषयक कामे कर यास अडथळा 
येत आहे.  तावात नमुद माणे कामांचा समावेश अंदाजप कात क न या 
कामासाठ  पुरेशी तरतूद करणे आव यक आहे. सबब सोबतचे प  “अ” नुसार 
याकामासाठ  वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. (वाढ/घट 
र. .५,८५,००,०००/-) 

मा.राज  लांडगे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मा. वधी 
सिमती ठराव . २५ द.२०/१२/२०१९ अ वये भाग . १८ मधील वदयुत 
वषयक कामे करणेसाठ  िन वदा . २७/२-१८-१९ मधुन काम करणेस (चज ऑफ 
साईट करणे) कामातुन खालील कामे करणेसाठ  मंजुर  देणेत आली आहे. 

१) भाग . १८ मधील केशवनगर तानाजीनगर भागातील अंतगत र याचे 
काँ ट करण करणे. 

२) भाग . १८ मधील केशवनगर पवनानगर भागातील अंतगत र यांचे 
काँ ट करण करणे.  

३) र टन कॉलनी अंतगत र यांचे यु.ट .ड यु.ट . प दतीने काँ ट करण 
करणे.  

        तर  वर ल माणे कामे करणेस मा यता देणेत यावी.  

तसेच न वन कामासाठ  खालील माणे मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव  पान . अ. . लेखािशष अंदाजप क य 
र म 

सन  २०१९-२०  
मधील तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद शेरा 

१ पुणे व पपरी 
चचवड शहरास 

जोडणा-या 
र यासाठी सांगवी 
- बोपोडी मागावर 
मुळानदीवर निवन 
पुल व पोहोच र ते 
बांधणे. 

    िवशेष 
योजना 

६०००००००० ० ५०००००० ० निवन 
काम 

२ कासारवाडी येथे 
३० मी.HCMTR 
र यावर सी.डी. 
वक बांधणे. 

    िवशेष 
योजना 

१०००००००० ० १०००००० ० निवन 
काम 
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३ HCMTR या 
राखीव जागा 
सावजिनक वाहतुक 

व थेसाठी 
DMRC या 
स यानुसार 
BRT/मोनोरेल/ ाम 
यासाठी िवकसीत 
करणे. (अ) अ) मौजे 
रहाटणी येथे कोकणे 
चौक ते काळेवाडी 
फाटा चौकापयत 
उ मता ुतगती 
माग (HCMTR) 
िवकसीत करणे. 

४३ ६२ िवशेष 
योजना 

३५०००००००० ७०००००००   ६००००००   

४ . . ८ येथील संत 
ाने र डा 

संकुल येथे उवरीत 
ठकाणी े क 

गॅलरी बांधणे  

    िवशेष 
योजना 

३००००००० ० १००००००० ० निवन 
काम 

५ भूसंपादन िनधी  ५ ११ भुसंपादन 
िनधी  

  १४०००००००० ० १०००००००   

  एकुण   १६०००००० १६००००००   

 

       वर ल माण ेनवीन कामाचा सन २०१९-२० या अंदाजपञकात समावेश 
क न सदर कामा या अंदाजपञक य रकमेस शासक य मा यता व तरतूद वाढ 
घट सह मा यता देणेत यावी. 

मा.शशीकांत कदम- मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--  

ठराव मांक – ४८६                                 वषय मांक – ४  
दनांक- १०/१/२०२०                  वभाग- मा.आयु  
 

 संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/ व/१/का व/२९४ 
           दनांक ०९/१२/२०१९ 
        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .६०८५ द.११/१२/२०१९ 
 

      मनपा या ड े ीय कायालयांतगत थाप य वभागाकडून व वध 
वकासकामे चालू असून यास अनुषंिगक व ुत वषयक कामे या वभागाकडून 
करणे आव यक आहे.  तथा प यापूव  या व ुत वषयक कामाचा समावेश 



121 
 

 

थाप य वषयक कामासमवेत करणेत आला होता. तथा प मा.आयु  यांनी 
दले या सुचनांनुसार सदर कामे व ुत वभागाकडून वतं र या कर याचे ठरले 
आहे. यामुळे या कामाचा समावेश व ुत वभागा या अंदाजप कात करणेत 
आलेला नाह .  सदर कामा या थाप य वषयक िन वदा िस द कर यात आ या 
असून यातील ५ कामे य  सु  कर यात आलेली आहेत.  परंतु व ुत वषयक 
कामा या िन वदा काढ या नस याने थाप य वषयक कामे कर यास अडथळा 
येत आहे.  तावात नमुद माणे कामांचा समावेश अंदाजप कात क न या 
कामासाठ  पुरेशी तरतूद करणे आव यक आहे. सबब सोबतचे प  “अ” नुसार 
याकामासाठ  वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .५,८५,००,०००/-)  तसेच मा. वधी सिमती ठराव . २५ द.२०/१२/२०१९   
अ वये भाग . १८ मधील वदयुत वषयक कामे करणेसाठ  िन वदा . २७/२-
१८-१९ मधुन काम करणेस (चज ऑफ साईट करणे) कामातुन खालील कामे 
करणेसाठ  मंजुर  देणेत आली आहे.  

१) भाग  .१८ मधील केशवनगर तानाजीनगर भागातील अंतगत र याचे 

काँ ट करण करण.े 
२) भाग . १८ मधील केशवनगर पवनानगर भागातील अंतगत र यांचे 

काँ ट करण करणे.  
३) र टन कॉलनी अंतगत र यांचे यु.ट .ड यु.ट . प दतीने काँ ट करण 

करणे.  
        तर  वर ल माणे कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच न वन कामासाठ  खालील माणे मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव  पान . अ. . लेखािशष अंदाजप क य 
र म 

सन  २०१९-२०  
मधील तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद शेरा 

१ पुणे व पपरी 
चचवड शहरास 

जोडणा-या 
र यासाठी सांगवी 
- बोपोडी मागावर 
मुळानदीवर निवन 
पुल व पोहोच र ते 
बांधणे. 

    िवशेष 
योजना 

६०००००००० ० ५०००००० ० निवन 
काम 
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२ कासारवाडी येथे 
३० मी.HCMTR 
र यावर सी.डी. 
वक बांधणे. 

    िवशेष 
योजना 

१०००००००० ० १०००००० ० निवन 
काम 

३ HCMTR या 
राखीव जागा 
सावजिनक वाहतुक 

व थेसाठी 
DMRC या 
स यानुसार 
BRT/मोनोरेल/ ाम 
यासाठी िवकसीत 
करणे. (अ) अ) मौजे 
रहाटणी येथे कोकणे 
चौक ते काळेवाडी 
फाटा चौकापयत 
उ मता ुतगती 
माग (HCMTR) 
िवकसीत करणे. 

४३ ६२ िवशेष 
योजना 

३५०००००००० ७०००००००   ६००००००   

४ . . ८ येथील संत 
ाने र डा 

संकुल येथे उवरीत 
ठकाणी े क 

गॅलरी बांधणे  

    िवशेष 
योजना 

३००००००० ० १००००००० ० निवन 
काम 

५ भूसंपादन िनधी  ५ ११ भुसंपादन 
िनधी  

  १४०००००००० ० १०००००००   

  एकुण   १६०००००० १६००००००   

       वर ल माण ेनवीन कामाचा सन २०१९-२० या अंदाजपञकात समावेश 
क न सदर कामा या अंदाजपञक य रकमेस शासक य मा यता व तरतूद वाढ 
घट सह मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर 
यांनी कट केले. 
       ------  
(ग धळ) 
मा.महापौर-   जागेवर बसुन यावे. वषय मांक ५ वाचावा. 
(ग धळ)  
मा.अॅड.मोरे र शेडग े - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
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                                                  वषय मांक – ५  
दनांक- १०/१/२०२०                  वभाग- मा.आयु  

 

        संदभ – १) मा.अिभषेक बारण,े मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
               २) मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमतीकड ल  
                 ठराव . ५९ द.३०/११/२०१९    
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात खेलर , अजुन, िशवछ पती 
पुर काराथ  रहात आहेत. या पुर काराथ  यांची मा हती नाग रकांना हो या या 

ीने यां या िनवासाकडे जाणेकामी दशादशक फलक बस वणे आव यक आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात रहात असलेले व भ व यात घो षत 
होणारे खलेर , प ी, अजुन व िशवछ पती पुर काराथ  यांचे िनवासाकडे 
जाणेकामी दशादशक फलक बस वणेस व याकामी होणा-या खचास मा यता देणेत 
यावी. 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,े म.न.पा.प रसरात व वध ठकाणी 
द.१२/१/२०२० ते द.२/२/२०२० या काळात महापौर चषक शालेय डा पधा 
२०२० (Teen 20) आयो जत कर यात येत आहे. 
     महापौर चषक शालेय डा पधा २०२० (Teen 20) अंतगत १) अॅथेले ट स 
मैदान २) फुटबॉल ३) बा केटबॉल, ४) कु ती, ५) हॉलीबॉल, ६) बॅडिमंटन,      
७) बॉ संग या व वध डा पधचे अंितम सामने आयो जत करणेस व पधाचा 
ब ीस वतरण समारंभ, सां कृितक काय म द. २ फे ुवार  २०२० रोजी स.८.०० 
ते रा ी ८.०० या वेळात बालेवाड , पुणे येथे आयो जत कर यात आलेला आहे.  
    तर  मा.महापािलका सभा कायप का .३९ वषय .५ यास, महापौर चषक 
शालेय डा पधा २०२०(Teen 20) अंतगत ७ पधाचे अंितम सामने आयो जत 
करणेस व पधाचा ब ीस वतरण समारंभ, सां कृितक काय म हे बालेवाड , पुणे 
येथे आयो जत के याने सदर ठकाणी आव यक टेज, मंडप, टेबल खु या 
उपल द क न घेणे व जनरेटरसह व ुत पीकर, माईकची यव था क न घेणेस  
व सदरची थाप य व व ुत वषयक कामे पंपर  िचंचवड म.न.पा. ह बाहेर 
बालेवाड  येथे करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
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(ग धळ) 
मा. अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.महापौर-  सगळयानी जागेवर बसावे यांचा वरोध आहे यांनी जागेवर बसून 
हात वर करा, उपसूचनेसह वषय मंजूर. 
(ग धळ) 
  यानंतर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक – ४८७                                 वषय मांक – ५  
दनांक- १०/१/२०२०                  वभाग- मा.आयु  

 

     संदभ – १) मा.अिभषेक बारण,े मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
            २) मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमतीकड ल  
               ठराव . ५९ द.३०/११/२०१९    
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात खेलर , अजुन, िशवछ पती 
पुर काराथ  रहात आहेत. या पुर काराथ  यांची मा हती नाग रकांना हो या या 

ीने यां या िनवासाकडे जाणेकामी दशादशक फलक बस वणे आव यक आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात रहात असलेले व भ व यात घो षत 
होणारे खेलर , प ी, अजुन व िशवछ पती पुर काराथ  यांचे िनवासाकडे 
जाणेकामी दशादशक फलक बस वणेस व याकामी होणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,े म.न.पा.प रसरात व वध 

ठकाणी द.१२/१/२०२० ते द.२/२/२०२० या काळात महापौर चषक शालेय डा पधा 
२०२० (Teen 20) आयो जत कर यात येत आहे. 
      महापौर चषक शालेय डा पधा २०२० (Teen 20) अंतगत १) 
अॅथेले ट स मैदान २) फुटबॉल ३) बा केटबॉल, ४) कु ती, ५) हॉलीबॉल, ६) 
बॅडिमंटन, ७) बॉ संग या व वध डा पधचे अंितम सामने आयो जत करणेस 
व पधाचा ब ीस वतरण समारंभ, सां कृितक काय म द. २ फे ुवार  २०२० 
रोजी स.८.०० ते रा ी ८.०० या वेळात बालेवाड , पुणे येथे आयो जत कर यात 
आलेला आहे.  
    तर  मा.महापािलका सभा कायप का .३९ वषय .५ यास, महापौर चषक 
शालेय डा पधा २०२०(Teen 20) अंतगत ७ पधाचे अंितम सामने आयो जत 
करणेस व पधाचा ब ीस वतरण समारंभ,सां कृितक काय म हे बालेवाड ,पुणे 
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येथे आयो जत के याने सदर ठकाणी आव यक टेज, मंडप, टेबल खु या 
उपल द क न घेणे व जनरेटरसह व ुत पीकर, माईकची यव था क न घेणेस  
व सदरची थाप य व व ुत वषयक कामे पंपर  िचंचवड म.न.पा. ह बाहेर 
बालेवाड  येथे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        ------  
मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  
ठराव मांक- ४८८                                  वषय मांक – ६  
दनांक- १०/१/२०२०                  वभाग- मा.आयु  
        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                  जा. .नर व/का व/१२/४२/२०१९ द.११/११/२०१९ 
 
       मौजे बोपखेल येथील मुळा नद वर पुलासाठ  संर ण वभागा या 
मालक या र यासाठ  जागा ह तांतरणाबाबत संर ण वभागास पयायी जागा 
देण े संदभात महसूल व वन वभागामाफत कायवाह  सु  असून बोपखेल 
पुलासाठ  संर ण वभागा या १६१२२ चौ.मी. जागे या बद यात पयायी जागा 
हणून संर ण वभागा या ता यातील रा य शासनाची मौजे येरवडा येथील 

स.नं.२०२/२ (िस.स.नं.२१६२) मधील एकूण ४.३८ हे-आर जागेपैक  
र. .२५,८१,५१,२००/- इत या Equal value land (EVL) सममु याची ७३६७.०३ 
चौ.मी. इतक  जागा दान कर याबाबत ता वत केले असून जागे या चिलत 
बाजार भावानुसार होणारे मु य वसुल करणे आव यक अस यामुळे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस रा यशासनास सदर मु य अदा करणे आव यक असून मा.उ च 
यायालया या आदेशास अनुस न शासन तरावर करणी िनणय घे याची 

कायवाह  चालू असून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा अिभ ाय ता काळ 
शासनास सादर करणेबाबत महारा  शासन, नगर वकास वभाग, मं ालय, मुंबई 
यांचेकड ल प  .यािचका-३०१८/ . .५८३/न व-२२, द.५/१०/२०१९ अ वये 
कळ वणेत आले आहे. बोपखेल गावासाठ  दापोड  येथून CME ह तून जाणारा 
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र ता मा.उ च यायालयाचे आदेशा वये द.१३/५/२०१५ रोजी CME ारे बंद 
कर यात आला होता. यामुळे बोपखेल गावासाठ  र ता उपल ध क न देणेसाठ  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत मुळा नद वर ल पुल ते खडक तून जाणारा 

ElphistoneRoad  हाया टँक रोड हा र ता प या व पात कर या या 
अनुषंगान े महानगरपािलकेमाफत सव ण कर यात येऊन Defense Estate 

Officer (DEO) यांचेकडे बोपखेल वािसयांसाठ  मुळा नद वर पुल व प का र ता 
बांधणेकामी ताव सादर करणेत आला आहे. सदर तावास अनुस न 
Defense Estate Officer (DEO) पुणे यांचेकडे पाठ वणेत आलेले 
प .Civil/BRTS/११७८/२०१८ द.०९/०५/२०१८ या अनुषंगाने मा. थायी 
सिमतीसभा ठराव .२६३७ द.०९/०५/२०१८ अ वये व मा.महापािलका सभा 
ठराव .२०३ द.२२/०६/२०१८ अ वये उ  तावास मा यता दे यात आली 
आहे.तथा प सदरमंजूर ठरावाम ये जागे या खचाबाबत मा यते या िनणयाची 
प ता होतनस यामुळे सदर ठरावाम ये दु ती करणे आव यक आहे. मौजे 

बोपखेल येथील मुळा नद वर ल पुलासाठ  महानगरपािलका ह बाहेर ल संर ण 
वभागा या ता यातील १६१२२ चौ.मी. जागे या बद यात पयायी जागा हणून 
संर ण वभागा या ता यातील रा य शासनाची मौजे येरवडा येथील स.नं.२०२/२ 
(िस.स.नं.२१६२) मधील एकूण ४.३८ हे-आर जागेपैक  र. .२५,८१,५१,२००/- 
इत या Equal value land (EVL) सममु याची ७३६७.०३ चौ.मी. इतक  जागा 
दान कर याबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस ह बाहेर ल कामासाठ  

रा यशासनास सदर जागेचे मु य र. .२५,८१,५१,२००/- अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१       ितकूल – ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर 
यांनी कट केले. 
      ------  
(ग धळ) 
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मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

                                      वषय मांक – ७  
दनांक- १०/१/२०२०                  वभाग- मा.आयु  

 

          संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                 जा. .नर व/का व/३६/१६५/२०१९ द.२१/११/२०१९  
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या माट िसट  अंतगत पंपळे गुरव 
प रसराम ये Area Based  Development अंतगत  पंपळे गुरव येथील स.नं. 
४१ मधील आ. . ३४७ खेळाचे मैदान वकिसत कर याचे िनयोजन आहे. सदर 
आर णाचे े  १.०० हे टर एवढे असून यापैक  ०.४९ हे टर महानगरपािलके या 
ट .ड .आर.ने ता यात आललेे असून उवर त ०.५१ हे टर एवढे े  
महानगरपािलके या ता यात आलेले नाह . सदर े  ट .ड .आर. या बद यात 
मनपा या ता यात देणेबाबत िमळकत धारकाना वारंवार वनंती केलेली आहे. 
परंतु िमळकतधारक ितसाद देत नाह . तसेच द.१६/०९/२०१९ रोजी या प ाने 
सहमु य कायकार  अिधकार , पंपर  िचंचवड माट िसट .िल. यांनी सदर े  
भूसंपादनान े मनपा या ता यातघेणेबाबतची मागणी केलेली आहे.  सदर 
जिमिनचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ 
सहभूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचाआ ण पारदश ा राख याचा ह क अिधिनयम २०१३ (न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये भूसंपादन करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो.  

(ग धळ) 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-मौजे 
पंपळे गुरव येथील स.नं. ४६, ४७ व ४८ मधील आर ण .३४४ शाळा व  
खेळाचे व आर ण .३४४ अ पाक या योजनाखालील जिमनीचे महारा  ादेिशक 
व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व 
पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता 
राख याचा ह क अिधिनयम -२०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड ने संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेक रता व सदर भूसंपादनास येणा-या य  खचास मा यता व अदा 
करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेत यावी.  
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 तसेच मौजे रहाटणी गावाचे मंजुर वकास योजना नकाशाम ये स.नं. ३२, 
३३, ३५ पैक  मधुन १२.०० ं द र ता दश वलेला आहे. सदर र याचा काह  भाग 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे संपादन े ात आहे. सदरचा र ता 
अ ाप वकिसत झालेला नाह . सदर मंजुर वकास योजनेनुसार दश वलेला र याचे 
आखणीनुसार र याचे े ात मो या माणावर बांधकामे आहेत. यामुळे सदरचा 
र ता वकिसत करता येत नाह . सदर र याचे बाजुस अ त वातील र ता असुन 
वकास योजनेतील १२.०० मी. र ता र  क न तो बाजु या अ त वातील र यावर 
िश ट के यास कमी बांधकामे बािधत होवुन र ता वकिसत करता येईल. तर  
रहाटणी येथील स.नं. ३२, ३३, ३५ पैक  मधील मंजुर वकास योजनेनुसार 
दश वलेला १२.०० मी. र ता या र या या बाजुस अ त वात असले या र यावर 
िश ट करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयमाचे कलम ३७ अ वये 
आव यक ती कायवाह  करणसे मा यता देणेत यावी. 
       तसेच मौजे बो-हाडेवाड  येथील से टर नं. ४ येथील लॉट नं. २ प लक 
ॲिमिनट  पेस हणून एकुण ९७६.५० चौ.मी. े  पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरण यांचेकडुन महानगरपािलकेकडे ह तांतर त झालेले आहे. सदरचे 
े  सचीन कांबळे इ ट युट ऑफ ऑथ पेड स ॅमीटोलॉजी ॲ ड पाईन सजर  

या सं थेस शै णक योजनासाठ  ३० वषा या भाडेत वावर देणसे मा यता देणेत 
यावी. 
(ग धळ) 
मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.  
मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक-४८९                                   वषय मांक – ७  
दनांक- १०/१/२०२०                  वभाग- मा.आयु  

 

          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                  जा. .नर व/का व/३६/१६५/२०१९ द.२१/११/२०१९  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या माट िसट  अंतगत पंपळे गुरव 
प रसराम ये Area Based  Development अंतगत  पंपळे गुरव येथील स.नं. 
४१ मधील आ. . ३४७ खेळाचे मैदान वकिसत कर याचे िनयोजन आहे. सदर 
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आर णाचे े  १.०० हे टर एवढे असून यापैक  ०.४९ हे टर महानगरपािलके या 
ट .ड .आर.ने ता यात आलेले असून उवर त ०.५१ हे टर एवढे े  
महानगरपािलके या ता यात आलेले नाह . सदर े  ट .ड .आर. या बद यात 
मनपा या ता यात देणेबाबत िमळकत धारकाना वारंवार वनंती केलेली आहे. 
परंतु िमळकतधारक ितसाद देत नाह . तसेच द.१६/०९/२०१९ रोजी या प ाने 
सहमु य कायकार  अिधकार , पंपर  िचंचवड माट िसट .िल. यांनी सदर े  
भूसंपादनान े मनपा या ता यातघेणेबाबतची मागणी केलेली आहे.  सदर 
जिमिनचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ 
सहभूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचाआ ण पारदश ा राख याचा ह क अिधिनयम २०१३ (न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे 
पंपळे गुरव येथील स.नं. ४६, ४७ व ४८ मधील आर ण .३४४ शाळा व  
खेळाचे व आर ण .३४४ अ पाक या योजनाखालील जिमनीचे महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन 

व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता 
राख याचा ह क अिधिनयम -२०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३ ) अ वये 
तातड ने संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेक रता व सदर भूसंपादनास येणा-या य  खचास मा यता व अदा 
करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 तसेच मौजे रहाटणी गावाचे मंजुर वकास योजना नकाशाम ये स.नं. ३२, 
३३, ३५ पैक  मधुन १२.०० ं द र ता दश वलेला आहे. सदर र याचा काह  भाग 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे संपादन े ात आहे. सदरचा र ता 
अ ाप वकिसत झालेला नाह . सदर मंजुर वकास योजनेनुसार दश वलेला र याचे 
आखणीनुसार र याचे े ात मो या माणावर बांधकामे आहेत. यामुळे सदरचा 
र ता वकिसत करता येत नाह . सदर र याचे बाजुस अ त वातील र ता असुन 
वकास योजनेतील १२.०० मी. र ता र  क न तो बाजु या अ त वातील र यावर 
िश ट के यास कमी बांधकामे बािधत होवुन र ता वकिसत करता येईल. तर  
रहाटणी येथील स.न.ं ३२, ३३, ३५ पैक  मधील मंजुर वकास योजनेनुसार 
दश वलेला १२.०० मी. र ता या र या या बाजुस अ त वात असले या र यावर 
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िश ट करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयमाचे कलम ३७ अ वये 
आव यक ती कायवाह  करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
       तसेच मौजे बो-हाडेवाड  येथील से टर नं. ४ येथील लॉट नं. २ प लक 
ॲिमिनट  पेस हणून एकुण ९७६.५० चौ.मी. े  पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरण यांचेकडुन महानगरपािलकेकडे ह तांतर त झालेले आहे. सदरचे 
े  सचीन कांबळे इ ट युट ऑफ ऑथ पेड स ॅमीटोलॉजी ॲ ड पाईन सजर  

या सं थेस शै णक योजनासाठ  ३० वषा या भाडेत वावर देणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 
 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 

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

         ---- 
(ग धळ) 
मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 

                                                 वषय मांक – ८  
दनांक- १०/१/२०२०                 वभाग- मा.आयु  

 

              संदभ-१) मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प   
                      . वभाअक/३/का व/२१९/२०१९ 
                      दनांक ०७/१२/२०१९ 
 

   क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ 
महारा  अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. सदर अिभयानाचे अनुषंगाने 
शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय 
उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागणदार मु  करणे (Open Defecation 

Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे.रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क 
शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल धकरणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे 
अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र. .४,९३,१४,९६१/- व 
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र. .९,१०,५४,९७४/- असे एकुण र. .१४,०३,६९,९३५/-अनुदान ा  झाले 
आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 
र. .४,०००/-, रा य शासनाचे र. .८,०००/- व मनपा ह सा र. .४,०००/- 
या माणे वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत 
येत आहे. व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
३०/११/२०१९ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े– 

पञ “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका 
शेरा 

ज हा पुणे 
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अजकेले या 
कुटंुबांची सं या १७४९० 

 
क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या 

१७४९० 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १५१५६ 
 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण - 
१५१५८ 

 

मनपामाफत बांधकाम पुण- १०४२१ 
सी.एस.आर. (एनजीओ) माफत  बांधकाम 
- ४७३७ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला – २६२ िसटस  कामकाज पूण 
पु ष – ३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा १०८१० लाभाथ  

GOI+GOM  = 

६४८.६० लाख 
GOI = २०००/- व    GOM = 

४०००/- ह सा 
ULB =२१६.२० लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण  ८६४.८०  लाख 
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         सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते यावा. 

(ग धळ) 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.नामदेव ढोके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- "ड" 
मु यालया या सन २०१९-२०२० चे सुधार त व सन २०२०-२१ चे मुळ 
अंदाजप कात खालील नमूद केले या वशेष योजना वषयक कामां या तरतुद म ये 
वाढ करावयाची आहे. तर  या माणे बदल करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव लेखािश
ष 

अंदाजप क मुळ 
अंदाजप क य 

र म  

सुधारीत 
शासक य 
मा यता  

सन २०१९-२० 
चा मुळ अंदाज 

आव यकतेनुसार होणारी सन २०१९-२० 
साठी  एकुण 

आव यक तरतुद 
पान 

. 
अ. . वाढ  घट 

१ २ ३ ४ ५     ६ ७ ८ ९ 

१ भाग .२६ 
मधील छ पती 
चौक ते उ कष 
चौकापयत िसमट 
कॉ टचा र ता 
करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२० ६० २०००००००० २०००००००० १००००००० ३५०००००० ० ४५०००००० 

२ भाग . ८ 
मधील से टर . 
११ येथील रच 
वुड सोसायटी व 
देव सोसायटी 
मधील मोक या 
जागेम ये नाला 
बांधणे व इतर 
थाप य िवषयक 

कामे करणे  

थाप य 
िवशेष 
योजना 

निव
न 

काम 

निवन 
काम 

० ३००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा १०१६४ लाभाथ  GOI+GOM = 

६०९.८४लाख 

   GOI = २०००/-व  

GOM = ४०००/- ह सा 

  
ULB  =२०३.२८ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण   ८१३.१२ लाख 
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३ ड ट बीन खरेदी 
(मा.महापािलका 
सभा ठराव . 
४२२, द. 
२०/०६/२०१९ 
अ वये केलेली 
तरतुद १० कोटी 
+ वग करणा ारे 
केलेली २० कोटी 
या माणे एकुण 
३० कोटी)  

आरो य 
िवभाग 
नवीन 

लेखाशी
ष ड ट 
बीन 
खरेदी 
करणे  

      ३०००००००० ३०००००००० 
पैक  उपल ध 

तरतुद 
१२००००००० 

० ४५०००००० ७५०००००० 

एकूण र म पय े             ४५०००००० ४५००००००   

           

            वर ल माण ेतरतुद वाढ/घट, नवीन कामाचा अंदाजप कात समावेश, सुधार त शासक य 
        मा यता देणेत यावी.  
        मा. वलास म डगेर  -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.   
        मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
                   यानंतर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
        ठराव मांक-४९०                                       वषय मांक – ८  
        दनांक- १०/१/२०२०                 वभाग- मा.आयु  

                       संदभ- १) मा.अित.आयु  (२) यांचेकड ल प   
                                . वभाअक/३/का व/२१९/२०१९ 
                                दनांक ०७/१२/२०१९         

 

क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ 
महारा  अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. सदर अिभयानाचे अनुषंगाने 
शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय 
उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागणदार मु  करणे (Open Defecation 

Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे.रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क 
शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल धकरणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे 
अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र. .४,९३,१४,९६१/- व 
र. .९,१०,५४,९७४/- असे एकुण र. .१४,०३,६९,९३५/-अनुदान ा  झाले 
आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 
र. .४,०००/-, रा य शासनाचे र. .८,०००/- व मनपा ह सा र. .४,०००/- 
या माणे वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत 
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येत आहे. व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
३०/११/२०१९ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े– 
                             पञ “अ”                            

 

 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका 
शेरा 

ज हा पुणे 
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अजकेले या 
कुटंुबांची सं या १७४९० 

 
क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या 

१७४९० 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १५१५६ 
 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण - 
१५१५८ 

 

मनपामाफत बांधकाम पुण- १०४२१ 
सी.एस.आर. (एनजीओ) माफत  बांधकाम 
- ४७३७ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला – २६२ िसटस  कामकाज पूण 
पु ष – ३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा १०८१० लाभाथ  

GOI+GOM  = 

६४८.६० लाख 
GOI = २०००/- व    GOM = 

४०००/- ह सा 
ULB =२१६.२० लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण  ८६४.८०  लाख 

 
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा १०१६४ लाभाथ  GOI+GOM = 

६०९.८४लाख 

   GOI = २०००/-व  

GOM = ४०००/- ह सा 

  
ULB  =२०३.२८ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण   ८१३.१२ लाख 
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      सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला. तसेच "ड" 
मु यालया या सन २०१९-२०२० चे सुधार त व सन २०२०-२१ चे मुळ 
अंदाजप कात खालील नमूद केले या वशेष योजना वषयक कामां या तरतुद म ये 
वाढ करावयाची आहे. तर  या माणे बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव लेखािश
ष 

अंदाजप क मुळ 
अंदाजप क य 

र म  

सुधारीत 
शासक य 
मा यता  

सन २०१९-२० 
चा मुळ अंदाज 

आव यकतेनुसार होणारी सन २०१९-२० 
साठी  एकुण 

आव यक तरतुद 
पान 

. 
अ. . वाढ  घट 

१ २ ३ ४ ५     ६ ७ ८ ९ 

१ भाग .२६ 
मधील छ पती 
चौक ते उ कष 
चौकापयत िसमट 
कॉ टचा र ता 
करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२० ६० २०००००००० २०००००००० १००००००० ३५०००००० ० ४५०००००० 

२ भाग . ८ 
मधील से टर . 
११ येथील रच 
वुड सोसायटी व 
देव सोसायटी 
मधील मोक या 
जागेम ये नाला 
बांधणे व इतर 
थाप य िवषयक 

कामे करणे  

थाप य 
िवशेष 
योजना 

निव
न 

काम 

निवन 
काम 

० ३००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

३ ड ट बीन खरेदी 
(मा.महापािलका 
सभा ठराव . 
४२२, द. 
२०/०६/२०१९ 
अ वये केलेली 
तरतुद १० कोटी 
+ वग करणा ारे 
केलेली २० कोटी 
या माणे एकुण 
३० कोटी)  

आरो य 
िवभाग 
नवीन 

लेखाशी
ष ड ट 
बीन 
खरेदी 
करणे  

      ३०००००००० ३०००००००० 
पैक  उपल ध 

तरतुद 
१२००००००० 

० ४५०००००० ७५०००००० 

एकूण र म पय े             ४५०००००० ४५००००००   

           

 

वर ल माण े तरतुद वाढ/घट, नवीन कामाचा अंदाजप कात समावेश, सुधार त 
शासक य  मा यता देणेत येत आहे.  

 
 अनुकूल-८१           ितकूल- ० 
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 अशी मत पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

      ---- 
मा.अॅड.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 

(ग धळ) 

                                      वषय मांक – ९  
दनांक- १०/१/२०२०                                 वभाग- मा.आयु  
 
          संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                   .वै /१४अ/का व/११९०/२०१९ दनांक ११/१२/२०१९ 
 

पंपर  िचंचवड मनपा या सेवेतील व सेवािनवृ  कमचार  व अिधकार  

यांचेसाठ  द. ०१/०९/२०१५ पासून ध वंतर  वा थ योजना सु  कर यात आली 
आहे. तथापी मा.महापािलका ठराव .३८८, द.२२/०२/२०१९ अ वये ध वंतर  

वा थ योजना धोरण २०१३ बंद क न याऐवजी वै कय वमा बाबतचे न यान े

िन त केलेले धोरण लागू करणेस मा यता दलेली आहे. यानुसार ता वत 
वै कय वमा लागू करणे संबंधी िन वदा माग वणेत आ या असून िन वदा 
वकृतीची कायवाह  चालू आहे. सन २०१९-२०२० म ये या योजनेसाठ  र. .१५ 

कोट  इतक  तरतूद करणेत आलेली होती. तथापी स या चाल ू असले या ध वंतर  
योजनेतील लं बत बले भाग वणेकामी तरतूद कमी पडत असलेने वमा योजने या 
र. .१५ कोट  तरतूद  मधून र. .६ कोट  ध वंतर  वा थ योजना या लेखािशषावर 
वग करणेत आलेली आहे. यामुळे स या वमा योजनेसाठ  र. .९ कोट  इतक च 
तरतूद िश लक आहे. वमा योजनेसाठ   िमअमचा प हला ह ा भाग वणेकामी 
आणखी र. .५ कोट ची आव यकता लागणार असून सदरची तरतूद वै कय मु य 
कायालया कड ल थायी अ थापना या लेखािशषा वर ल िश लक र कमेतून वग 
क न उपल ध करणे श य आहे. याबाबतचा तपिशल खालील माण े–  
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अ ..  लेखािशष सन २०१९ –२०२० मूळ 
तरतूद वाढ घट 

१ वै कय मु य कायालय 
थायी अ थापना ४८ कोट  

 
 
- 
 

 
 

५ कोट  

२ वै कय वमा ९ कोट  ५ कोट  - 
          तर  वर ल माणे वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. (वाढ/घट 
र. . ५,००,००,०००/-) 
 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर-   वषय मांक ९ माहे माच २०२० पयत तहकूब करणेत येत आहे.    

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
            
ठराव मांक - ४९१                                  वषय मांक – ९  
दनांक- १०/१/२०२०                                 वभाग- मा.आयु  

 

          संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                   .वै /१४अ/का व/११९०/२०१९ दनांक ११/१२/२०१९ 
 
       वषय मांक ९ चा वचार माहे माच २०२० चे सभेम ये करणेत यावा.   
          
 (ग धळ)  

 अनुकूल- ८१            ितकूल- ० 

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

(ग धळ) 

मा.नामदेव ढाके  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक - ४९२                                वषय मांक – १०  
दनांक- १०/१/२०२०                               वभाग- मा.नगरसिचव  
                              

मा. वधी सिमती  

अ) दनांक २०/०९/२०१९, चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   

मा.अॅड.मोरे र शेडग े -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

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

     ------ 

     (ग धळ) 

मा.नामदेव ढाके  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ४९३                                वषय मांक – ११  
दनांक- १०/१/२०२०                               वभाग- मा.नगरसिचव  

 

      मा.म हला व बालक याण सिमती 

        अ) दनांक १३/०९/२०१९, चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

        ब) दनांक २६/०९/२०१९, चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.     

मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल-८१         ितकूल- ० 

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

     ------- 
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(ग धळ) 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक - ४९४                                वषय मांक – १२  
दनांक- १०/१/२०२०                               वभाग- मा.नगरसिचव  

मा.शहर सुधारणा सिमती 
       अ) दनांक ११/०९/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
       ब) दनांक २५/०९/२०१९ व १३/११/२०१९ चा सभावृ ांत 
          कायम करणते येत आहे. 
मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल-८१         ितकूल- ० 

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

     ------- 

(ग धळ) 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक - ४९५                                वषय मांक – १३  
दनांक- १०/१/२०२०                               वभाग- मा.नगरसिचव  

 

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

अ) दनांक १३/०९/२०१९ व १६/०९/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत  
आहे. 

मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१         ितकूल- ० 
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    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

     ------- 

मा.महापौर-   सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे मी जाह र करते. 

     ------  

                                  

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
 महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/१०१/२०२० 
दनांक - १८/०३/२०२० 

                                                   
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८. 
 

 त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 
      कायवाह साठ  रवाना.       
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       (ड ेका/ व/१/का व/२९४/२०१९ द.०९/१२/२०१९ वषय .४ चे लगत) 

 


