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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ६६ 

सभावृ तांत 

दनांक – २०.१२.२०१६                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे डसबर-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

मंगळवार द.२०.१२.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

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

होत.े   

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२. मा.पा े राम संभाजी 

३. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

४. मा.खाड ेतानाजी व ल  

५. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

६. मा.आर.एस.कुमार 

७. मा.भालेराव तभा ाने वर 

८. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

९. मा.भ डवे सं गता राज   

१०. मा.मोरे वर महाद ूभ डवे 

११. मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

१२. मा.म डगेर  वषा वलास 

१३. मा.सावळे समा र वं  

१४. मा.कदम सदगु  महादेव 

१५. मा. गता सुशील मंचरकर 

१६. मा.कैलास महादेव कदम 

१७. मा.शडग ेआशा सुखदेव 

१८. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 
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१९. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

२०. मा.लोखंड ेगोर  जाकाराम 
  

         या शवाय मा.गावडे-सहआयु त,मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर-मु य 

लेखाप र क,मा.च हाण-शहर अ भयंता,मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वैदयक य अ धकार , मा.दुधेकर, 

मा.पठाण-सहशहर अ भयंता,मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोसे, मा.दंडवत,े 

मा.दुरगुड,ेमा.इंदलकर,मा.आि टकर-सहा.आयु त,मा.कांबळे- . श णा धकार (मा य मक), 

मा.लडकत, मा.बरशे ी,मा.मोरे-कायकार  अ भयंता,मा.लावंड-कायदा अ धकार  हे अ धकार  सभेस 

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

नाग रक या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, ऐनवेळच े दोन वषय आहेत याम ये पोटसचा 

वषय घेतला नाह तर  आ ह  मा य क  पण परंतु कोटाने ऑडर केलेल  आहे उ या कोटाने 

ताशेरे  ओढायला नकोत क , आ ह  सांगून सु ा तु ह  वषय घेतला नाह . तर  याची खाञी 

क न यावी. 

मा.नगरस चव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमा या अनुसूची करण दोन नयम १ (के) माणे ऐनवेळचा वषय 

सभाकामकाजात दाखल क न यायचा असेलतर “कोण याह  सभेपु ढे कोणतेह  तातडीचे 

कामकाज आण यास अशा सभेत उपि थत असले या पाल का सद यां पैक  नदान ३/४ 

पाल का सद यांनी असे ३/४ सद य हे, पा लका सद यां या एकूण सं ये या १/४ पे ा कमी 

असता कामा नयेत. अनुमती दल  नसेलतर, असे कोणते कामकाज अशा सभेपुढे आणता 

येणार नाह ” अशी तरतूद आहे. यामुळे कमान ३२ स मा.सद यांचा ऐनवेळचा वषय दाखल 

क न घे यास पाठ ंबा लागेल परंतु मा.कोटाचे आदेश अस यामुळे कायदास लागार याबाबत 

सांगू शकतील. 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण सांगीतलेल 

आ हाला मा य आहे. परत उदया कोणी अस हणू नये क  कोटाचा अवमान झालेला आहे. 

यामुळे हा खुलासा करावा ह वनंती.  

मा.दुधेकर – (सह शहर अ भयंता पापु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

नगरस चव साहेबांशी चचा के या माणे उदया टॅ डींगला वषय घेवून टॅ डींगकडून ठराव 

जीबीला पाठवता येईल. जीबी या उमेदमा यतेवरती उदया मंजूर  घेऊन जीबी कडे तो ठराव 

पाठवता येईल.        
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मा.गोर  लोखंडे - मा.महापौर साहेब, त मळनाडू या मु यमं ी जयल लता यांचे नधनानंतर 

आ मदहन झालेले नागर क, फडेल कॅ ो- यूबाचे माजी अ य ,जयल लता जयरामन- उफ 

जे.जयल लता (अ मा) त मळनाडू या मु यमं ी, सौरभ नंद कशोर फराटे-ज मू काि मरमधील 

पा पोर येथे दहशतवा यांनी केले या ह यात शह द झालेले ला स नाईक,कुणाल गोसावी व 

संभाजी कदम -दहशतवाद  ह याम ये हु ता मा झालेले मेजर व ला सनाईक, द लप 

पाडगांवकर- ये ठ प कार, सा हि यक,आनंद यादव- ये ठ सा हि यक,सुलभा हे- ये ठ 

अथत  व सामािजक कायक या, भीमाबाई ठोमगीरे या मा यवरांचे नुकतेच दुःखद नधन 

झा यान े यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
 
मा.राम पाञे - मा.महापौर साहेब,सूचनेस अनुमोदन देत.े 
 
मा.महापौर - दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहावे.   
 
          (सवानी दोन मनीटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल .) 
 
मा.मंगलाताई कदम -मा.महापौर साहेब, आजची सभा गु वार द.२२/१२/२०१६ रोजी दुपार  २.०० 

पयत तहकूब  करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 
 
मा. गता मंचरकर - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 
 
मा.महापौर-स मा.सद यांच े वनंतीला मान देऊन आजची सभा गु वार द.२२/१२/२०१६ रोजी दुपार  

२.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
       
 
  

(धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब) 

     महापौर 

                            पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक - ६६ 

सभावृ तांत 

( दनांक २०.१२,२०१६ ची तहकूब सभा) 

दनांक – २२.१२.२०१६                  वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची दनांक २०/१२/२०१६ (माहे डसबर-२०१६) ची तहकूब 

मा.महापा लका सभा गु वार द.२२.१२.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य 

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

स मा.सद य उपि थत होत.े   
 

१.   मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा.सौ. वाती मोद सान े

५. मा.सान ेद ता य बाबुराव (काका) 

६. मा.जाधव साधना रामदास 

७. मा.आ हाट मंदा उ तम 

८. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

९. मा.पा े राम संभाजी 

१०. मा.बाबर शारदा काश 

११. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१२. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१३. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१४. मा.पवार संगीता शाम 

१५. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१६. मा. तानाजी व ल खाड े 
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१७. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

१८. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

१९. मा.आर.एस.कुमार 

२०. मा.भालेराव तभा ाने वर 

२१. मा.नंदा वकास ताकवणे 

२२. मा.नेटके सुमन राज  

२३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२४. मा.भ डवे सं गता राज   

२५. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

२६. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

२७. मा.ल ढे गणेश नारायण 

२८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

२९. मा.अॅड.संद प गुलाब चंचवड े

३०. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल 

३१. मा.अपणा नलेश डोके 

३२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३३. मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे 

३४. मा.पवार मनीषा काळूराम 

३५. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

३६. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

३७. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

३८. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

३९. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४०. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४१. मा.म डगेर  वषा वलास 

४२. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग  
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४३. मा.सुपे आशा र वं  

४४. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४५. मा.मो हनीताई वलास लांड े

४६. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

४७. मा.सावळे समा र वं  

४८. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

४९. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

५०. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

५१. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

५२. मा.कदम सदगु  महादेव 

५३. मा. गता सुशील मंचरकर 

५४. मा.छाया जग नाथ साबळे 

५५. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

५६. मा.टाक अ ण मदन  

५७. मा.आसवाणी स वता धनराज 

५८. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

५९. मा.आसवानी हरानंद उफ ड ब ू कमतराम    

६०. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६१. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६२. मा.काळे वमल रमेश 

६३. मा.तापक र अ नता मि छं  

६४. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

६५. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

६६. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

६७. मा.बारणे नलेश हरामण 

६८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
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६९. मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

७०. मा.बारणे माया संतोष 

७१. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

७२. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७३. मा.च धे आरती सु रेश 

७४. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

७५. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

७६. मा.जगताप राज  गणपत  

७७. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

७८. मा. शांत शतोळे 

७९. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

८०. मा.काटे राज  भकनशेठ 

८१. मा.शडग ेआशा सुखदेव 

८२. मा.संजय केशवराव काटे 

८३. मा.पाट ल सुिजत वसंत 

८४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम     
  

        या शवाय मा. दनेश वाघमारे–आयु त,मा.तानाजी शंदे-अ त.आयु त, मा.उ हास जगताप - 

नगरस चव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अ नल रॉय–आरो य वै यक य अ धकार , 

मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांड-ेमु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, मा,पाट ल, 

मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अ भयंता,मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,ेमा.मान,ेमा.खोसे, 

मा.दंडवत,ेमा.कडूसकर,मा.माछरे,मा.दुरगुड,ेमा.आ ट कर,मा.बोदड-ेसहा.आयु त,मा.पवार-कायदा 

स लागार,मा.साळुंके-मु य उ यान अ ध क, मा.कांबळे- . श णा धकार  (मा य मक),मा.सवणे, 

मा.कुलकण ,मा.बरशे ी,मा.कांबळे,मा.र नपारखी-कायकार  अ भयंता,मा.जरांडे-सुर ा अ धकार  हे 

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

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
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मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या इ तहासात प ह यांदाच इं डयन रोड काँ ेस या कौि सल मबरपद  

आप या महापा लकेचे सहशहर अ भयंता ी.राजन पाट ल यांची बन वरोध नवड झाल  आहे. 

पाल के या ि टने ह  अतीशय गौरवाची बाब आहे. है ाबाद येथे ७७ या अ खल भारतीय 

अ धवेशन  द.१५ डसबर ते १९ डसबर या दर यान भरले होते सदर अ धवेशनात  

यु न सपल कॉप रेशन इ मट डे हलपमट ऑथोरेट  व कँटोनमट बोड यामधून ऑल इं डया 

ले हलवर एक त नधीची नवड होत असत.े यासाठ  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे सह 

शहर अ भयंता ी.राजन पाट ल यांची बन वरोध नवड झाल  आहे. याचा कायकाळ एक 

वषाचा आहे. या नवडीब ल यांचा मा.महापा लका सभेत स कार कर यात यावा. 

मा.कैलासभाऊ थोपटे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.प नेत,े मा. वरोधी प नेते, मा.गटनेते यां या ह ते ी.राजन 

पाट ल यांचा पु पगु छ देऊन स कार कर यात आला.) 

अ) मा.महापा लका सभा -६१ द.२०/७/२०१६, द.५/८/२०१६ (द.ु२.०० व २.२०) व  

द.२०/८/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

ब)  मा.महापा लका सभा -६२ द.२०/८/२०१६, द.२३/८/२०१६ (द.ु२.०० व २.२०) व  

      द.२९/८/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

         ------ 

मा.नगरस चव – नो तरे - मा.वषा वलास म डगेर  यांना वचारावयाच े न.   

मा.महापौर- नो तराचे वेळी न वचारणारे सद य मा.वषा वलास म डगेर  या सभागृ हात 

हजर नस याने यांचे न वगळणेत येत आहेत. 

        ------ 

मा.सुजाता पालांड-ेमा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                वषय मांक-१     

दनांक-२२.१२.२०१६           वभाग-मा.आयु त 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/७६/२०१६  

                द.६/८/२०१६ 

        २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६  

             ३) मा.महापा लका ठ. .९११ द.२९/८/२०१६   

          ४) मा.महापा लका ठ. .९२६ द.२८/११/२०१६   

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वकास योजनेतील आर ण .१/१३३ याम ये 

शाळेचे आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ापैक  ४७५४ चौ.मी. े  हे 

महानगरपा लकेने FSI/TDR बद यात ता यात घेतले आहे. उवर त े ाचा ताबा सुभ ाज ् 
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ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांचेकडे आहे. आर णाचे संपुण े  मा य मक शाळा आर ण 

तरतुद वये वक सत करणेसाठ  महानगरपा लके या ता यातील ४७५४ चौ.मी. जागा जागेसाठ  

नगररचना वभागाने ठर वले या दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई- न वदा नोट स .१/२०१६-

१७ अ वये दर माग वणेत आले होत.े ( न वदा र कम पये २,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण 

३ न वदा ा त झा या हो या. यापैक  सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव 

न वदा पा  ठरल  असून यांनी सदरकामी न वदा र कमेपे ा ०.५०% जा त असा दर सादर 

केला आहे. सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे या न वदाधारकांची न वदा, न वदा दरापे ा 

०.५०% जा त र कम पये २,५२,७४,४०३/- (अ र  र कम पये दोन कोट   बाव न  लाख 

चौ-याह तर हजार चारशे तीन फ त) दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष 

कालावधीसाठ  ल ज दराने देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

मा.गीता मंचरकर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मांडते. 

मा. तभा भालेराव  – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

     यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

ठराव मांक - ९६१               वषय मांक-१     

दनांक-२२.१२.२०१६            वभाग-मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/१/का व/७६/२०१६  

                द.६/८/२०१६ 

        २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६  

             ३) मा.महापा लका ठ. .९११ द.२९/८/२०१६   

             ४) मा.महापा लका ठ. .९२६ द.२८/११/२०१६     

 

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

         अनुकूल- ७२       तकूल- ० 

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

        -------- 

मा.सुजाता पालांड-ेमा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक - ९६२              वषय मांक-२     

दनांक-२२.१२.२०१६           वभाग-मा.आयु त 

संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . शा/१५/का व/५६०/२०१६  

               द.१५/१०/२०१६ 

        २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१८३०२ द.२९/११/२०१६ 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील वग १ त ेवग ४ चे अ धकार /कमचार  यांना सन 

१९७९-८० पासून शासन नणया या आधारे महानगरपा लका ठराव व ि वकृत 

धोरणानुसार  घरबांधणी, भुखंड, घरदु ती, घर व तार अ म दले जात आहे. स यि थतीत 

शासन नणय मांक घबांअ-२०१२/ . .३०/२०१२/ व नयम मं ालय मुंबई ४०००३२ द.२० 

फे ुवार  २०१५, शासन शु द प क मांक घबांअ-२०१२/ . .३०/२०१२/ व नयम  मं ालय मु ंबई 

४०००३२ द.२९ फे ुवार  २०१६, मा. थायी स मती सभा ठराव मांक.१६३३९ दनांक 

३१/०५/२०१६ व मा.महापा लका सभा ठराव मांक.८८१ दनांक.२०/०६/२०१६ अ वये तसेच 

. शा/१५/का व/ ४११/२०१६ द.५/०८/२०१६ चे पर प कानुसार घरबांधणी अ मासंदभात  धोरण 

नि चत केले आहे. पंपर  चंचवड महापा लका कमचार  महासंघ यांनी द.२१/०९/२०१६ चे 

प ा वये घरबांधणी अ म मूळ मा सक (वेतन बॅड मधील वेतन+ ेड वेतन) वेतना या ८५ 

ट के ऐवजी १००% ट के करणेकामी मागणी केलेल  आहे. यानुसार घरबांधणी/भुखंड/ 

घरदु ती/राह या घराचे नवीन बांधकाम क न व तार करणेकामी घर व तार अ म प रप क 

. शा/१५/का व/४११/२०१६ द.५/०८/२०१६ मधील मुददा. .८ मधील अ. .१ म ये २० वषानंतर 

सेवा नवृ त होणा-या कमचा-यां या बाबतीत मूळ मा सक (वेतन बॅड मधील वेतन+ ेड वेतन) 

वेतना या ८५ ट के ऐवजी १०० ट के अशी सुधारणा करणेस तसेच मा.महापा लका सभा ठराव 

मांक.८८१ दनांक २०/०६/२०१६ अ वये तसेच . शा/१५/का व /४११/२०१६ द.५/०८/२०१६ चे 

प रप कानुसार घरबांधणी अ मासंदभात नि चत केले या धोरणानुसार घर व तार अ म 

अदा केले या कमचा-यांची सं या १० पे ा कमी असलेने या कमचा-यांना सु ा यांचा सेवा 

कालावधी २० वषापे ा अ धक अस यास यांना ८५ ट के इतके अ म मंजूर केले असलेतर  

अशा कमचा-यांनाह  सुधा रत धोरणानुसार १०० ट के अ म मंजूर कर यास व फरकापोट  १५ 

ट के अथवा यो य ती उवर त घरबांधणी अ म र कम वतं पणे पुरवणी आदेशानुसार अदा 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

      अनुकूल- ७२       तकूल- ० 

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

        -------- 
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मा.सुजाता पालांड-ेमा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

                वषय मांक-३     

दनांक-२२.१२.२०१६           वभाग-मा.आयु त 

संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .माजसं/४/का व/५५७/२०१६ 

                    द.४/११/२०१६  

             २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१८६९७ द.२९/११/२०१६  
 

मा हती व जनसंपक वभागाकडील सन २०१६-२०१७ या अंदाजपञकाम ये स द  

या लेखा शषावर र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आल  होती. द.२८/१०/२०१६ 

अखेर सदर लेखा शषावर र. .१,००,०००/- इतक  र कम श लक आहे. थाप य, 

पाणीपुरवठा, जल न:सारण व इतर वभागाकडील लं बत  जा हरात बलांची सं या जा त 

असून यासाठ  र. .५०,००,०००/- इतक  तरतूद आव यक आहे. सदरची र कम नागरव ती 

वकास वभागाकडील “अंत वधीसाठ  आ थक मदत” या लेखा शषातून र कम पये 

५०,००,०००/- “ स द ” या लेखा शषावर वग करणेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 

कलम १०३ व अनुसुची करण ७ मधील २ (२) (ब) नुसार मा यता देणेत येत आहे.  

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

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – सन २०१६-२०१७ या 

अंदाजपञकाम ये मनपाचे सव वभागांकडील वृ तपञांची बले अदा करणेकामी स द  या 

लेखा शषावर र. . २,००,००,०००/-  इतक  तरतूद करणेत आल  होती. सदर लेखा शषावर र. . 

५,००,०००/- इतक  र कम श लक आहे. 

थाप य, पाणीपुरवठा, जल न:सारण, वदयुत, पयावरण इ. वभागांकडील लंबीत 

बलांची सं या ल ात घेता यासाठ  र. . ८०,००,०००/- इतक  तरतूद उपल ध करणे आव यक 

आहे. सदरची तरतूद पशुवैदयक य वभागाकडील “ वान संतती नयमन” या लेखाशीषावर ल 

र. . ३,००,००,०००/- तरतूद  मधुन र. . ८०,००,०००/- एवढ  तरतूद स द  या लेखा शषावर 

वग करणेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम १०३ व अनुसूची करण ७ मधील 

२(२) (ब) नुसार मा यता दे यात यावी. तसेच भारत व द यूझीलंड, डे वस कप (लॉन 

टे नस) पधा २०१७ बालेवाडी पुणे पधा आयोजनाक रता महारा  टेट लॉन टे नस 

असो सएशन यांचेशी करारनामा क न यांना अट  व शत  श थल क न शासन मा यतेन,े 

आ थक सहा य र. . २५,००,०००/- अदा करणेस व सन २०१६-१७ चे सुधा रत अंदाजपञकात, 

डा वभागाचे मैदानी खेळ (ऍथले ट स) डा सा ह य खरेद  या लेखाश षावर तरतुद र. . 

२५,००,०००/- उपल ध क न या तरतुद तून सदर आ थक सहा य खच  टाकणेस मा यता देणेत 

यावी. तसेच  सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकामधील वशेष  योजना पान . १९ अनु. .७  या 
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कामा या अंदाजपञक य र कमेबाबत सन २०१६-१७ चे सुधा रत व २०१७-१८ चे मुळ 

अंदाजपञकात तावात नमूद माणे मा यता देणेत यावी.  

 
अ
.

. 

पान 
. 

का
मा
चा 
अ.
. 

कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र. . 

सन 
२०१६-
१७ ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजपञक य 
र. . 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  
र. . 
२०१६-१७ 

लेखा शष  

१ १९ ७ म हं ा 
कंपनी या 
जागेत मु य 
कायालयाची 
व तार त 
इमारत बांधणे. 

५०००००००० १००००० २३०००००००० १००००० वशेष 
योजना  

                                       
पंपर  चंचवड महानगरपा लके या फ भाग काया ेञातील भाग . ३ मोरेव ती 

चखल  भागातील सन २०१६-१७ या अंदाजपञकातील तरतुद नुसार खाल ल माणे न वदा 
काढणेत आले या आहेत.  
अ. . कामाचे नाव न वदा मांक    न वदा र कम 

पये  
१ भाग . ३ 

चखल  
धमराजनगर व 
बगव ती व इतर 
ठकाणी र ते 
वकसीत करणे    

२०/१२२-२०१६-१७ ५५,८३,८४५/- 

२ फ े ञय 
कायालयाअंतगत 
साने चौक ते 
चखल  चौक या 
र यांचे 
डांबर करण 
करणे.   

२०/५१-२०१६-१७ ५६,००,०५६/- 

३ भाग . ३ 
चखल  येथील 
शेलारव ती 

४४/४२-२०१६-१७ ४६,६८,३३९/- 



13 
 

येथील MIDC 
भागातील 
र यांचे 
हॉट म स 
प दतीने 
डांबर करण 
करणे.   

४ भाग .३ 
चखल  येथील 
सोनवणे व ती व 
रामदासनगर 
येथील अंतगत 
र यांचे 
हॉट म स 
प दतीने 
डांबर करणे 
करणे.   

४४/२९-२०१६-१७ ४६,६८,३३९/- 

 
 तथा प  स माननीय  सद यां या मागणीनुसार भाग . ३ मधील साने चौक ते 

चखल  गावठान चौक पयत या सुमारे २.४० क.मी. र याचे डांबर करण करणेसाठ  

शफारस केल  आहे. सदर र याची लांबी २.४० क.मी. ं द  (सरासर  ९.०० मी.) इत या 

लांबीचे डांबर करण करावयाचे झा यास सदर कामां या या तीत बदल करणे आव यक 

आहे. सदर कामां या एक ञत र कमेतून साने चौक ते चखल  चौकापयत या र याचे 

काम करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच द.९/१०/२०१६ रोजी सकाळी  ९.०० वाजता संजय 

गांधीनगर, पंपर  येथील झोपडप ी म ये शॉटसक टमुळे आग लागल. आगीमुळे 

गॅस सलडरचा फोट होऊन एकूण २१ झोपडया जळून खाक झा या. या आगीमुळे यां या 

झोपडया जळा या यांचा संसार पुणपणे उ दव त झालेला आहे. या संदभात मनपा या 

अ धका-यांसमवेत तलाठ  यांनी देखील पंचनामे केले आहेत. शासन नणयानुसार 

जळीत तांचे पुनवसन होणे श य नाह . सदरचे सहा य ि वकार यास झोपडीधारक तयार 

नाह त. मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम ६६ (३९) अ वये शहरातील 

जनतेवर ओढवलेल  कोणतीह  आप ती दूर कर यासाठ  उपाययोजना करणेबाबतची तरतूद 

आहे. तर  मनपा माफत सदर झोपडीधारकांचे पुण पुन: न मती करणेकामी र. . ५,०००/- 

य त र त वशेष बाब हणून र. . ३५,०००/- इतके अनुदान असे एकुण र. . ४०,०००/- 

त झोपडीधारकास मनपाच ेआप ती यव थापन वभागाकडे असले या  र. . २०,००,०००/- 
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तरतूद  मधुन आ थक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच थाप य उदयान 

वभागाकडील सन २०१६-१७ या अंदाजपञकातील कामा या तरतूद म ये खाल ल माणे फेर 

बदल करणेस मा यता देणेत यावी.  
अ
.

. 

कामाचे नाव लेखा शष पान 
. 

अ. . सन 
२०१६-१७ 
चा मुळ 
अंदाज 

वग करण व 
आव यकतेनुसार होणार 

सन 
२०१६-१७ 
सुधार त 
तरतूद 

वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ भाग . 
१२ मधील 
व वध 
उदयानाची 
थाप य 
वषयक 
कामे करणे.    

थाप य 
उदयान 

 
३५८ 

 
४११ 

८००००० १५००००० ० २३००००० 

२ भाग . 
०१ तळवडे 
अ. .१/५२ 
डीअर पाक 
व बॉट नकल 
गाडन 
वक सत 
करणे.    

थाप य 
वशेष 
योजना  

६४ ४४ १००००००० ० १५००००० ८५००००० 

    एकूण १०८००००० १५००००० १५००००० १०८००००० 

                       
मा.द ताञय सान े– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, 

आयु तां या प ातून जे वग करण दाखवलेले आहे, खरेतर अ रशः वचार कर यासार या 

ठकाणाहू न वग करण केले आहे. हणजे कोणी कोणाला काय बोलायचे आ ण कोणी 

कोणाला काय हणायचे. कोण या हेडव न पैसे यावेत हे तर  माणसाला ल ात आले 

पा हज.े हे ल ात आणून दे यासाठ  मी प ह यांदा उभी राह ल  आहे. तु ह  कोण या 

गो ट ंतून वग करण क न घेतले आहे ते बघा. अं य वधीसाठ  आ थक मदत या वषयातून 
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वग करण क न घेतले आहे. अं य वधीसाठ  तु ह  लोकांना मोफत गो ट  या, असा आ ह  

महापा लका सभेत ठराव केला होता. या नधीचे तु ह  वग करण करत असालतर आ ह  

याचा अथ काय समजायचा. मग आ ह  महापा लका सभेत ठराव करतो याला काय अथ 

आहे का नाह . अं य वधीसार या गो ट तून हा नधी वग करण करावा का. तु हाला दुसरा 

हेड दसला नाह  का. तु हाला कोणाचे बील यायचे आहे. तु ह  वग करण क  नका असे 

आमचे अिजबात हणणे नाह . परंतू हे वग करण करत असताना कोण या हेडव न घेतले 

पा हजे याचे सु ा तारत य ठेवा. शासन चुकते व फुकट आ हा लोकांची स ताधा-यांची 

नावे घेतल  जातात. हे कशासाठ  चालले आहे. आयु त साहेबांनी खुलासा करावा. आ ह  

हटले होते या या वेळी तथे तथे तरतूद केल  होती, तो वषय आहे. अं य वधीसाठ  

मोफत सा ह य दे यासाठ  नधी उपल ध केला होता. मग ह  योजना राबवायची नाह  का. 

योजना का राबवणार नाह  याचा प ह यांदा खुलासा हायला पा हजे. मा.आयु त साहेब, 

अशा भाव नक वषयांत असे ब कूल होता कामा नये. उ या आ ह  हटले असते मंजूर. 

मग आ ह  काय हणायचे. तु ह  करायचे आ ण आ ह  न तरायचे असे कती दवस 

करायच.े टम संपल  ना. हणून याचा खुलासा झाला पा हज.े मा.महापौर, मला परत 

बोलायचे आहे.  

मा.सुलभा उबाळे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आ ह  काय 

वचारणार याचे तारत य समजून मा.मंगलाताई कदम यांनी आधीच या वषयाला उ लेख 

केला आहे. परंतू या गो ट ला जे कोणी जबाबदार आहेत, यां यावर कारवाई झाल  पा हज.े 

या न म ताने मी एक वषय तुम या ल ात आणून देऊ इि छते क, मी एकदा भमश ती 

नगरसाठ  शौचालये बांधायचा वषय करायला सां गतला होता. ते हा या वषयात मी 

दले या प ाव न हा वषय येतो आहे, असा यात फ त मा या नावाचा उ लेख आला 

होता. यामुळे हे वषयप  करणा-या या अ धका-याला मेमो गेला आहे. याला श ा झाल  

आहे. या या सव सबुकम ये प नास का द डशे पये दंड मारला आहे. ह  स य गो ट आहे. 

एका सद याचे नाव आले हणून यां यावर कारवाई झाल  आहे. हा अ यंत गंभीर वषय 

आहे. अं य वधीसाठ  ठेवलेल  र कम वापरलेल  नाह . भले ती र कम वापरल , वापरल  

नाह , ह  र कम लॅ स झाल . पण असा नधी स ीसाठ  वापरला हा कोणालाच                

पटणारा वषय नाह . हा वषय कुणा याच मनात जू शकत नाह  आ ण कुठेतर  काह तर  

तारत य बाळगलेच पा हजे. यांनी मागणी केल  होती, यांचे सु ा नाव पु ढे आले पा हज.े 

यामागे कोण कोण आहेत, यांची नावे सभागृ हाला समजल पा हजते.  

दुसरे हणजे दोन कोट  पये लेखा शषावर ठेवले होत.े आता एक लाख पये 

श लक रा हले आहेत. आ ण तु ह  इतर  प नास लाख पये वग करताय. आ ह  

र याने जाह राती बघतोय. मा.अिजतदादा पवार असतील, मा.शरदचं जी पवार असतील, 
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मा.मु यमं ी असतील, ते शहरात येतात ते हा शहरात काय मा या जाह राती लागणे हे 

अप रहायच आहे. कारण ते शहरात काय मासाठ  येतात. परंतू आ ता पंपर  चंचवडम ये 

आ ह  पीसीएमसीकर अशा जाह राती बोडवर दसत आहेत. या जाह रातीत खाल  

रा वाद चा झडा आहे. याचा सु ा खुलासा हावा क , ह  जाह रात महापा लका करतेय का 

आपला प  करतोय. कारण शेवट  आम या सग यां याच वॉडम ये सु वधा झा या आहेत. 

आम या सग यां या वॉडम ये काह  ना काह  सु वधा झा या आहेत. भले वरोधी प ाचा 

असो, भले स ताधार  प ाचा असो, भले कुठ याह  प ाचा असो. मग जर मॉडेल लावायचेच 

असेलतर आमची पण केलेल  कामे, ती लावून यावर आम या प ाचा झडा कंवा फोटो 

लावावा. महापा लका खच करणार असेलतर सरसकट सग यांचेच करा. मा.महापौर, माझा 

मु ा असा आहे क , एकतर चुक या प तीने अं य वधीचा नधी केला आहे. कोणी कोणी 

सुचवले आहे. कशा प तीने करायच.े मग आ ह च बोलायच,े आ ह च रेटायचे, आ ह च 

िजरवायचे असे चालणार नाह . याचा खुलासा झाला पा हज.े जशी शौचालया या वषयात 

कारवाई झाल , तशी कारवाई इथे होणे अपे त आहे. दुसरे हणजे जा हरात होत असताना 

२०१७ या येऊ घातले या नवडणुक या त डावर कोणताह  प  याचा वापर करणार 

असेलतर महापा लका याचा खच करणार आहे का. या जा हराती कर यामागील उ ेश काय 

असेल, याचा सु ा खुलासा झाला पा हजे. नंतर मला सु ा पु हा बोलायची संधी दे यात 

यावी.  

मा.महापौर – जनसंपक वभागाने खुलासा करावा.  

मा.नारायण ब हरवाड-े मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, यावेळी 

महापा लकेचे अंदाजप क बनवले जात,े यावेळी या अंदाजप कात भांडवल  खच असेल, 

वकास कामे असतील, मग तो थाप य वभाग असेल, पाणीपुरवठा वभाग असेल, 

जल नःसारण असेल, या या शवाय देखील अथसंक पात नागरव ती वभाग आहे, यां या 

क याणकार  योजना असतात. म हला व बालक याण योजना असेल, अपंग क याणकार  

योजना असेल, आ ण वशेष क याणकार  योजना असेल. अं य वधीसाठ  ह  जी एक लाख 

तरतूद वशेष योजना या हेडखाल  ठेवलेल  आहे. आता वष संपत आलेले आहे. या प नास 

लाखांमधून एक पयादेखील खच झालेला नाह . मा.महापौर साहेब, तुम या मा हतीसाठ  

सांगतो क , गेले दहा म ह यांपूव  एक वषय थायी स मतीमाफत आला होता क , शहरात 

जे अं य वधी होतील ते अं य वधी महापा लके या मा यमातून मोफत करावेत. असा ठराव 

यापूव  ना शक महानगरपा लका, मु ंबई महानगरपा लका, नवी मु ंबई महानगरपा लका, आ ण 

अहमदनगर महानगरपा लका या सग यांचा संदभ दे यात आला होता. आ ण आप याकडे 

तरतूद असूनदेखील आपण ह  र कम खच केलेल  नाह . आ ण आज अचानक ह  र कम 

स ीसाठ  खच करतोय. अथसंक पात यासाठ  एवढ  मोठ  तरतूद ठेवल  होती, याची 
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मा हती नागर कांपयत पोहचवल  कंवा पोहचवल  नाह  का. अशा कारची तरतूद ठेवल  

आहे याची अनेक नागर कांना मा हती नाह . शहरात असे अनके गोरगर ब आहेत, यांना 

लाकडे घेणे परवडत नाह . आप याकडे लंगायत समाजातील लोक आहेत, त े वतः ख डा 

खणतात व मयत पुरतात. यांना वचारले तर ते सांगतात क , यां याकडे खच करायला 

पैसे नाह त. अशा नागर कांपयत ह  मा हती पोहचवल  नाह . कशा प तीने चार कंवा 

सार केला कंवा नाह  केला. केला नसेलतर यावर काय कारवाई करणार आहोत याचा 

खुलासा करावा.  

मा.डॉ.मान े (सहा.आयु त,आरो य वभाग)–मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव 

स मा.सभागृ ह, पंपर  चंचवड शहराअंतगत असणा-या मशान भूमी आ ण दफनभूमी या 

अंतगत अं यसं कारासाठ  अथसहा य देणेबाबतीत मा. थायी स मतीने द.५/४/२०१५ आ ण 

मा.महापा लका सभेने द.२०/४/२०१६ला ठराव क न याचे अनुदान देणेबाबतीतची योजना 

केल  आहे. या योजनेअंतगत आपण ना शक, ठाणे, नागपूर या महानगरपा लकांकडून 

मा हती मागवल  होती. याचे दोन मत वाह होत.े यांना अनुदान व पात यायच.े 

याबाबतीत र कम काय ठरवायची या वषयी चचा झाल  होती. यानंतर आ ता फाईल 

ोसे संग. आरो य वभागामाफत टडरसाठ  फाईल ोसेस केलेल  आहे. आ थक व पात 

अनुदान न देता अं य वधीसाठ  लागणा-या या गो ट  आहेत. उदा. तीन कारे अं य वधी 

होतात. आ ण वेगवेग या धमा या र युअ स ्  माणे होतात. या या धमाचे र युअ स ्  

आहेत, या माणे हे वधी पार पडतात. लागणारे सरपण, गोव-या याचबरोबर पयावरण 

पूरक अ या स मळतात. याचा यात अंतभाव क न अं य वधीसाठ  जो अ नी करतो, 

यासाठ  एक आहे. आ ण दुसर  गो ट हणजे दफनभूमी. दफनभूमीम ये ले थवाईज आहे. 

ले थ छोट  असेल, मोठ  असेल या माणे दो ह ची टडर या गतीत आहे. शासक य 

मा यतेसाठ  आमची या चालू आहे.  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आ ह  हा 

न वचारलेलाच नाह  क , तु ह  ो सजरम ये आहात का नाह . तु ह  ो सजरम ये 

आहात तर पैशांचे वग करण का करताय. आ ह  सरळ-सरळ हा न वचारला. महापा लका 

सभेत, रथाची दोन चाके आहेत, एक क मशनरांचे आ ण एक सभागहृाच,े सद यांचे. आ ह  

हणतोय क , क मशनरांचे प  असेलतर आ ह  हा वषय डोळे झाकून माग  लावतो. 

आ ता आ ह  वेगळी उपसूचना दल  आहे. आमचे एवढेच हणणे आहे क , आ हाला हा 

वषय अडवायचा नाह . जनसंपक वभागातून वग करण पा हजे असेलतर, आमचे हणणे 

इतपत आहे. आ ह  अं य वधीसाठ  ो सजर चालू केल  आहे, आ ह  असे केले आहे, आ ह  

तसे केले आहे असे सांगतात. मग या पैशांचे वग करण का केले. उ या पैसे कमी पडलेतर 

कुठून आणणार. अं य वधी या हेडव न प नास लाख यायचे तुम या डो यात का आल.े 
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आ ण असे का केले आ ह  हे वचारले आहे.  तु ह  ो सजरम ये आहेत, अजून जा हरात 

केल  नाह  हा न आ ह  वचारलेलाच नाह . या गो ट साठ  इतके म हने लागतात का. 

ए ल म ह यात ठराव केलात मग आज कुठला म हना चालू आहे. ठराव क न आठ म हने 

झाले. आ ह  काय डो याव न पडलो आहोत का. ठराव करायला आठ-आठ म हने लागतात. 

काय लागते ते ो सजरने या. खुशाल अं य वधीसाठ  ठेवले या नधीचे वग करण करताय. 

हणजे आ हाला पि लकम ये जायचे असेलतर, लोक हणतील, पैसे कमी पडले हणून 

अं य वधीचे पैसे वग करण केले. हणजे तु ह  चुकायचे आ ण आ ह  भोगत बसायच,े हे 

कती दवस चालणार. वग करण करताना सु ा नीट केले पा हज.े वग करण करताना 

कोणाची ह  सुपीक क पना आल . होऊ दे एकदाचं. कळू दे सग यांना.  

मा.डॉ.मान े (सहा.आयु त,आरो य वभाग)–मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा. 

सभागृ ह, टडर एि टमेट कॉ ट साधारणतः वषाला १०,००० अं य वधीं कॅ युलेट केले आहेत, 

साधारणतः .३,७९,७५,०००/- पयांचे ए ट मेट आहे. याअनुषंगाने आपल  या चालू आहे. 

गे या वषाची आ थक तरतूद क न वग करणाबाबतीत लेखा वभागाकडून ह  या होत.े 

वग करणाबाबतीत आ तापयत आरो य वभागा या हेडव न फ त खच झालेला नाह . या 

अनुषंगाने आरो य वभागाचा न आहे. पुढ ल या राबवायची आहे, तथपयत आरो य 

वभागामाफत काम चालू आहे. आरो य वभागा या मागील हेडवर ल अं यसं कार या हेडवर 

कती तरतूद होती. अजून खच  झालेले नाह त आ ण माच पयत कती लागणार आहेत, हे 

बघून व त वभागामाफत याची या राब वल  जात.े  

मा.सुलभाताई उबाळे – माने साहेब शासक य उ तर देऊ नका. शासक य भाषेत बोलू नका. 

शासक य श द वाप  नका. सरळ भाषेत उ तर या.  

मा.डॉ.मान े (सहा.आयु त,आरो य वभाग)–मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा. 

सभागृ ह, अं य वधीसाठ  गे या वषा या सन २०१६-१७ या बजेटम ये एक कोट ंची तरतूद 

केल  आहे. या एक कोट ंपैक  नधी अजूनह  खच  पडलेला नाह . यापैक  जनसंपक 

वभागामाफत यातला नधी यांना कमी पडत अस यान,े यांनी मागणी के यामुळे यांची 

माचपयत असणार  र कम ठेवून यापुढच े ५० लाख वग करायला आरो य वभागाकडून 

कळवले होत.े स ी आ ण जनसंपक वभागामाफत याची या राबवल  जात.े  

मा.बोदडे (सहा.आयु त, मा हती व जनसंपक वभाग) – हे मा. आयु तांचे डॉकेट आहे. 

मा.नारायण ब हरवाड े- मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, यातील एक 

पया पण खच झालेला नाह . खच का झाला नाह  याचा खुलासा करा. ह  शरमेची बाब 

आहे. आठ/आठ म हने ोसेस चालू असते का.  

 



19 
 
मा.डॉ.मान े (सहा.आयु त,आरो य वभाग)–मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा. 

सभागृ ह, यापूव  खुलासा के या माण ेया योजनेची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत 

दोन वचार णाल  हो या. यात एक वचार असा होता, डायरे ट अनुदान आ थक व पात 

लाभ यायचा. आ थक व पात लाभ यायचा तर अं य वधीची कॉ ट कशी ठरवायची हा 

वषय तथे चच ला गेला. यानंतर इतर महापा लकांम ये अशा व पा या काह  योजना 

आहेत का याची चौकशी केल . यात ामु याने ना शक, नागपूर, नवीमुंबई या 

महापा लकांकडून आपण मा हती घेतल . या माणे असे ल ात आले क , तथे 

अं य वधीसाठ  अनुदान दले जात नाह . यासाठ  या व तू लागतात, जसे सरपण,   गव-

या या व पात ोि हजन केले जात.े याचा रेट काढून एि टमेट काढायची या सु  केल  

आहे.  

मा. शांत शतोळे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, मी या 

वषया या अनुषंगाने एक मा हती सांगतो. मा.आयु त साहेब, मुळातच या ठकाणी तु ह  

चुकला आहात. डसबर म हना आहे. दरवष  डसबर म ह यात तु ह  बजेट रवाईज केले 

पा हज.े आम या समोर असा वषय कशासाठ  येतो. अं य वधी हणजे शहरात सेि सट ह 

प तीने हाताळला जाणारा वषय, हा वषय आम या पटलावर येऊन आम या आम यात 

वाद सु  केला आहे. या डसबर म ह यांत अंदाजप कात वग करणा या न म ताने तु हाला 

सूचना आहे. तु ह  हे अंदाजप क चालू वषाच,े मागील म ह यात आचारसं हता लागल . 

ये या काह  दवसांत परत एक नवीन आचारसं हता लागणार आहे. मग या अंदाजप कात 

तुम या अ धकारांत र हाईज करणार आहोत का. राह ला न या वषयाबाबतीतला. .एक 

कोट  तरतुद उपल ध आहे. .३,७९,००,०००/- पयांची न वदा या चालू केल  हणून 

माने साहेबांनी सां गतले. हे काम वष कंवा दोन वष कालावधीसाठ  असेल. हे पैसे एक 

दवसांत, एक/दोन म ह यांत संपणार नाह त. तु ह  एक वषासाठ  न वदा काढल  असेल, 

दहा हजार देहांवर अं यसं कार होणार असतील तर ते काय लगेच होणार नाह त. आजह  

न वदा या झाल तर  तु हाला हे पैसे वापरता येणार आहेत. मग अशी काय तातडीची 

गरज पडल  क , तु ह  हे वग करण तुम या मा यतेने इथे पाठवले आहे, हा माझा एक 

न आहे. नो हबर व डसबर या म ह यांम ये महानगरपा लके या चालू वकास कामांम ये 

पैसे कमी पडतात. मा.आयु त साहेब, तुम याकडून र हाईज बजेटला या या 

वभागांकडून पैशांची मागणी असत,े आव यकता असत,े ते वाढ व बजेट मंजूर क न घेतो. 

ह  था आहे. था हण यापे ा हा नयम आहे. हणजे बजेटचे रि हजन कर याऐवजी हे 

असे एक एक वषय जर येत बसले तर मी उ या मा या भागातला वषय देत बसेन. 

मला दोन कोट  पा हजेत, दहा कोट  पा हजेत, पाच कोट  पा हजेत. यापे ा आ हाला 

पॉ लसी हणून तु ह  आ ता इथेच सांगा. आचारसं हते या कालावधीत सु ा आयु तांनी 
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आयु तां या अ धकारांम ये संपूण बजेटला चालू कामांवर जे काह  पैसे कमी पडतील, ते 

तुम या अ धकारांत वग करा. हा वषय अ तशय संवेदनशील आहे. संवेदनशील वषय 

असताना या काळात आम या पटलावर हा वषय ठेवायचाच कशाला. आ ह  जर एकदा 

पॉ लसीला मा यता दल  असेल क , शहरातील नागर कांवर येक जाती या, येक 

धमा या, येत मृत य तीवर अं यसं कार महापा लकेकडून केले जातील. यासाठ  

वेगवेग या जातीधमा माणे ठरा वक र कम खच करायची असेलतर, पॉ लसी झा यानंतर 

वग करणासाठ  परत हा वषय इथे घेतलाच नाह  पा हज.े चौ या म ह यात थायी 

स मतीने मा यता दल  आहे. आ ता बारा या म ह यात हा वषय यायचे काय कारण आहे. 

वनाकारण आम या आम यांत सद यांम ये वाद लावून देऊ नका. आपण या हेडव न 

पैसे खच करणार आहोत, कमान हेडतर  चांगले नवडायचे. आप याकडे अशी कतीतर  

कामे आहेत, आज यांची न वदा या सु ा केलेल  नाह . जर या हेडवर पैसे श लक 

असतील तर  आपण कोण या हेडव न पैसे काढतोय, कुठ या कामासाठ  काढतोय, हे साधे 

आप याला कळायला नको का. मुळात अं य वधी कती होणार आहेत, याचे भ व य तु ह  

सांगू शकता का. शहरातील अं य वधींचा अंदाजे आकडा दहा हजार असलातर  तो अंदाजेच 

आहे. याला पफ शन नाह . कुठ याह  प रि थतीत या या ठकाणी लोकां या भावना 

दुखाव या जातील, मग तो कुठ याह  जातीचा असो, कुठ याह  धमाचा असो, तु ह  या 

ठकाण या पैशाला हात लावायचे काय कारण आहे. मुळात आ ह  या पॉ लसीला मा यता 

दलेल  आहे. हा वषय खरेतर चुक चा आहे. पॉ लसीला मा यता दल  असेल, याची 

या चालू असेलतर याला ब कूल हात लावला नाह  पा हजे. रा हला न मा हती व 

जनसंपक वभागाचा. तथे या या कामासाठ  पैसे खच करावे लागतात, ती तु ह  इथे 

घेऊ शकता. कतीतर  कामे अशी आहेत क  जी होणारच नाह त, होऊ शकत नाह त. 

मा.महापौर साहेब, माझी सूचना आहे क , तु ह  आयु तांना सांगा. एकतर चालू बजेट तु ह  

तुम या अ धकारांत र हाईज केले पा हज.े ये या दोन/तीन दवसांत याचे काय प रप क 

असेलतर ते काढा. तुम या अ धकारांत बजेट र हाईज क न या. कारण आम याकडे 

को यावधी पयांची कामे चालू आहेत. चालू कामे आहेत. यांना जे बजेट श लक होते ते 

संपले आहे. ते पूणपणे संपलतेर  उरले या कामांसाठ  तु हाला पैसे यावे लागतील. खच  न 

पडलेले जे पैसे आहेत, ते कामांवर वग करावे लागतील. आयु त साहेबांनी यां या 

अ धकारांत ते वग करावेत हणून माझी आयु त साहेबांना सूचना आहे. याबाबतीत 

कुठ याह  प रि थतीत कोणतीह  अडचण येणार नाह . यातून जनसंपक वभागाला जे पैसे 

राहतील, ते तु ह  खच करणे तुमचे काम आहे. आ ह  जी उपसूचना देऊ, ती सु ा तु ह  

ा य क न या. हा जो मूळ वषय आहे, अं य वधीसाठ  लेखा शषाव न पैसे यायच,े 

याबाबतीतल  उपसूचना मा य क न हा वषय मंजूर करा.  
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मा.शारदा बाबर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आजची सभा ह  

खरेतर शेवटची सभा आहे असे मला वाटत ेआहे. वषय पण असा आला आहे. या वषयाला 

पण श दच संपले आहेत. आ तापयत चारा घोटाळा, कोळसा घोटाळा हे ऐकलेय. आता 

आप याकडे हे नवीन ऐकतोय. अं य वधीसाठ  जे सामान वापरतात, यासाठ  यावर कती 

खच केला आहे. तो नधी खरोखर यासाठ  वापरला जातो का. कारण लोकांना मृ यू झाला 

यापे ा यासाठ  येणा-या खचाचेच जा त दु ःख असत.े  

मा.महापौर- शासनाने या वषयाला आठ म हने लावले आहेत. आपण अं य वधी या 

लेखा शषाव न वग क न देत नाह  आहोत. दुसर कडून वग क न देतोय.  

मा.सुलभा ऊबाळे–मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मा.पठाणताई आ ण सव 

स मा.सभागृ ह, मी या ठकाणी शासनाचा एकदम कडक श दांत नषेध करते. एकतर यांनी 

चुक या हेडव न हे पैसे घेतले आहेत. दूसरे हणजे आ ता सां गत या माणे ए लपासून 

ह  ो सजर. हणजे कती अकाय म, कती असंवेदनशील, कती नयोजनशू य कारभार 

चालला आहे याचे हे वलंत उदाहरण आहे. बाक  कामे आपण कती हॉसपॉवरने करतो. या 

कामाकडे मा  तु ह  दूल  केले आहे. लोकांचे जाण,े यात काह  रटनस ्  नाह त. मग अशा 

कामाकडे ल च यायचे नाह  का. मी याचा प ह यांदा नषेध करत.े मी जे वचारले आहे 

याचा मला खुलासा मळाला नाह तर मी अशीच उभी राहणार आहे. तु ह  याचा फ त 

खुलासा या. सग यांना कळू यात क , असे झाले असेलतर का झाले आ ण परत होऊ 

नय.े ती कोणाची जाह राती होती. 

मा.योगेश कडूसकर (सहा.आयु त, आकाश च ह, जा हरात आ ण परवाना वभाग) – मा.महापौर साहेब, 

मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आ ता या आ ह  पंपर चंचवडकर या जा हरातीचा 

उ लेख केला आहे, या जाह रातीवर पंपर  चंचवड महानगरपा लकेन,े आकाश च ह आ ण 

परवाना वभाग कंवा अ य कोण याह  वभागाने खच केलेला नाह . दूसर  गो ट हणज,े 

जे होड ग आहेत, स या यां यावर डमांड घेऊन जाह रातकर व परवाना फ वसूल करतोय.  

मा.सुलभा ऊबाळे–मा.महापौर साहेब, कसे असते ठेकेदार आपलाच, न वदा आप याच 

लावणारे आपलेच आ ण सांगणारेह  आपलेच या सग या गो ट  अस यानंतर ह  

सारवासारवी करणे फार सो पे असत.े या ठकाणी कडूसकर साहेब तु ह  या गो ट ची 

खा तरदार  कराल क , या या जाह राती लाव या आहेत, याचे पेमे ट या जा हरात 

कंपनीकडे कोणी केले आहे. याचे डटे स आ हाला पा हजेत. तु हाला बोलणे फार सो पे 

आहे क  हे तु ह  केलेले नाह . पण या कंपनीकडून हे ले स लागले आहेत, यां याकडून 

आ हाला पा हज.े तु ह  यां याकडून जाह रात कर वसूल केला आहे का नाह. नाह  सांगणे 

फार सो पे आहे. शहरात कती बोड आहेत ते आ ह  मोजले आहेत. याचे पेमे ट ब लंग 
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कोणा या अकाऊंटमधून केले गेले आहे. जु या नोटांनी पेमे ट केले आहे का न या नोटांनी 

केले आहे. याचे सगळे डटे स मला पा हजेत. नि चतपणे तु ह  जबाबदार ने बोलताय. ह  

सगळी उ तरे आ ह  तुम याकडूनच घेणार आहोत. ह  जाह रात सरळ,साधी आहे. यावर 

कोण याह  लोक त नधींचा फोटो नाह . नि चतपणे मी तु हाला सां गतले आहे. परंतू 

यावर प ाचा झडा वापरला गेला आहे. यामुळे याचा खच कोणी केला, असा सरळ साधा 

न मी वचारला आहे. याचे सगळे डटे स पा हजेत. तु ह  या प तीने जाह रात बोडावर 

या जा हराती वापरताय, याचे सगळे डटे स या. जे प ाच ेकाय म चालतात, यावर 

इथून पु ढे वतःची जाह रात, वतःचे पेमे ट. तु ह  अं य वधी या लेखा शषातून प नास 

लाख वग करताय. आ ण खच कुठे करायचा. रा हले या एक म ह यात तु हाला एवढे पैसे 

कशाला लागतात. आठ/दहा दवसांत आचारसं हता लागणार आहे. एवढे पैसे कुठ या 

कारणासाठ  लागतात हे सु ा सांगा. जे दोन कोट  खच केले ते कोण या गो ट वर खच 

केले. जेवढे सद य आहेत यांना याचे ऍने ल सस पाठवा. जाह रात हणजे काय. फ त 

ले सवर दोन कोट  खच झालेत का टडर येवर खच झालेत हे सु ा कळाले पा हज.े 

कशावर खच झालेत कोणाला इतके पेमे ट केले.  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, याला-

याला महापा लकेकडून अं य वधीसाठ  सहकाय पा हजे, या- या लोकांना अं य वधीसाठ  

सहा य दले पा हजे मग ती य ती कोण याह  धमाची असू देत. मा.आयु त साहेब, खरेतर 

अं य वधीसाठ  जे पैसे ठेवलेले आहेत, ते इथून पु ढे तुम यापुढे येतील, याची फाईल येईल. 

यावेळी सह  करताना, असे से सेट ह वषय असतील तर सह  करताना तु ह  थोडेसे ल  

देऊन करा. कुठ या हेडव न कुठे पैसे जातात. हा वषय कसा आहे, असे वाटते जो या 

शहरातील माणूस आहे, याला अंतःकरणापासून या शहराची ओढ वाटत असत.े एका 

गावातले असलो क  आपण गाववाले हणतो. ह  जी ओळख असत,े ओढा असतो. हे लोक 

३०/४० वष इथे रा हले आहेत. पंपर  चंचवडकरांसाठ काह  गो ट  के या आहेत. या गो ट  

कर यासाठ  हणून हा ताव आणला होता. खूप लोक असेह  आहेत क  जे अं य वधी 

कर यासाठ  पैसे घेत नाह त. परंतू जे गोरगर ब लोक आहेत यांना हे पा हजे आहे, 

यां यासाठ  ह  सोय केल  आहे. तु ह  शरवळ येथील मशानभूमी जाऊन बघा. तथ ेघर  

डायरे ट ऍ युल स जात,े बस जात.े तथे सगळा खच केला जातो. िजथे दहन केले जाते 

तथे अ रशः पाईप लाईनची योजना अशी केल  आहे क , जी उरलेल  अ थी कंवा अ थी 

काढ यानंतरची जी र ा आहे तथ ेडायरे ट नद मधून पाईप घेतला आहे, तथे यव थीत 

पाणी मारले जाते. इतक  सु ंदर प त तथे आहे. जस ेयांनी इतर महापा लकांम ये पा हले 

क  कसा खच केला जातो. या गो ट  यांना बघायला सांगा. यातून ह  गो ट न क  

न प न होईल.  



23 
 
 आ ता मा.सुलभाताई ऊबाळे जे हणत हो या. मला एवढेच हणायचे आहे क , 

प ाचा झडा आ ण जाह रात, कतीतर  प ांची च हे टाकून जाह राती लाव या जातात. 

रा वाद  काँ ेस प ाने महापा लकेकडून जा हरात लावून घे याइतपत अजून प रि थती 

तशी नाह ए. रा वाद  काँ ेस प ाची प रि थती चांगल  आहे. मला वाटते, कुठूनह  खुलासा 

या, कुठूनह  मा हती या, परंतू मला यात आनंद न क  आहे क , ह  जी केलेल  ऍड 

असत.े ऍड कशी करायची आणी ती स सेसफूल झाल  पा हज.े आ हाला यात समाधान आहे 

क , जी जा हरात झाल , ती वरोधकांपयत पोहोचल  आ ण यांनी याची दखल घेतल . 

हणजेच आमची जाह रात स सेसफूल झाल . आ ह  मूळ वषयाला उपसूचना दल  होती 

क , दुस-या हेडव न ती दल  आहे. मा.महापौर, हा वषय उपसूचनेसह मंजूर करावा.  

मा.सुलभा ऊबाळे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, कसे असत,े 

शेवटचा बोल यानंतर ते खरे असतेच असे नाह . मा.महापौर साहेब, या ठकाणी सग यांनाच 

मा हती आहे. सगळेच जण जा हराती लावत असतात. सगळेजण मग ते कायकत असतील, २० 

बाय २० या बोडाला दहा हजार मोजावे लागतात. यांना कदा चत आकडासु ा मा हत नसेल 

क , एका बोडाला कती पैसे घेतात. परंतू बाक  या जा हराती लाव या जातात, या सग याचे 

डटे स घेतलेतर तु हाला कळेल. यांना काय वाटतेय क , वरोधकांचे ल  गेले, वरोधकांनी 

दखल घेतल  हणजे ह  जाह रात स सेसफूल झाल . अपोिजट पाट चे ल  झ याकडेच असते 

क , तो कुठे चुक चा लागतोय. मळकत करा या पैशांतून जर स ताधार  प  कंवा रा वाद  

काँ ेस प  जा हरात करणार असेलतर यां याकडे ल  देणे वरोधकांचेच काम आहे. हणून 

मी पु हा रपीट करत,े हे बोड कोणाचे आहेत, याचे पेमे ट कोणी केले, मी,आपण 

सग यांनीच या गो ट ची खातरजमा करावी. मा.महापौर साहेब, कृपया वतःची पाठ वतःच 

थोपटून घेऊ नये. शेवट  तु ह  आ ह  सगळे जनतेसाठ च आहोत. जा हरात जनतेसाठ च आहे. 

परंतू यो य कारे चालल  आहे का धाकधपटशाह ने चालल  आहे, वतः या पैशाने चालल  

आहे का दुस-या या पैशान ेचालल  आहे हे कळायला नको का. वचारले तर कोणाला राग 

कशाला यायला पा हज.े 

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  

मा.महापौर – मा.सुलभाताऊ उबाळे यांनी मागणी केल  आहे यानुसार स व तर मा हती दे यात 

यावी. हा वषय उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे.  

  यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
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ठराव मांक - ९६३               वषय मांक-३     

दनांक-२२.१२.२०१६           वभाग-मा.आयु त 
 

   संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .माजसं/४/का व/५५७/२०१६ 

                  द.४/११/२०१६  

           २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१८६९७ द.२९/११/२०१६ 

  

मा हती व जनसंपक वभागाकडील सन २०१६-२०१७ या अंदाजपञकाम ये स द  या 

लेखा शषावर र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आल  होती. द.२८/१०/२०१६ अखेर सदर 

लेखा शषावर र. .१,००,०००/- इतक  र कम श लक आहे. थाप य, पाणीपुरवठा, 

जल न:सारण व इतर वभागाकडील लं बत  जा हरात बलांची सं या जा त असून यासाठ  

र. .५०,००,०००/- इतक  तरतूद आव यक आहे सदरची र कम नागरव ती वकास 

वभागाकडील “अंत वधीसाठ  आ थक मदत” या लेखा शषातून र कम पये ५०,००,०००/- 

“ स द ” या लेखा शषावर वग करणेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम १०३ व 

अनुसुची करण ७ मधील २ (२) (ब) नुसार मा यता देणेची मा.आयु त यांची मागणी 

असल तर  सन २०१६-२०१७ या अंदाजपञकाम ये मनपाचे सव वभागांकडील वृ तपञांची बले 

अदा करणेकामी स द  या लेखा शषावर र. . २,००,००,०००/-  इतक  तरतूद करणेत आल  

होती. सदर लेखा शषावर र. . ५,००,०००/- इतक  र कम श लक आहे. 

 थाप य, पाणीपुरवठा, जल न:सारण, वदयुत, पयावरण इ. वभागांकडील 

लंबीत बलांची सं या ल ात घेता यासाठ  र. . ८०,००,०००/- इतक  तरतूद उपल ध करणे 

आव यक आहे. सदरची तरतूद पशुवैदयक य वभागाकडील “ वान संतती नयमन” या 

लेखाशीषावर ल र. . ३,००,००,०००/- तरतूद  मधुन र. . ८०,००,०००/- एवढ  तरतूद स द  या 

लेखा शषावर वग करणेस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम १०३ व अनुसूची करण 

७ मधील २(२) (ब) नुसार मा यता दे यात येत आहे. तसेच भारत व द यूझीलंड, डे वस 

कप (लॉन टे नस) पधा २०१७ बालेवाडी पुणे पधा आयोजनाक रता महारा  टेट लॉन 

टे नस असो सएशन यांचेशी करारनामा क न यांना अट  व शत  श थल क न शासन 

मा यतेन,े आ थक सहा य र. . २५,००,०००/- अदा करणेस व सन २०१६-१७ चे सुधा रत 

अंदाजपञकात, डा वभागाचे मैदानी खेळ (ऍथले ट स) डा सा ह य खरेद  या लेखाश षावर 

तरतुद र. . २५,००,०००/- उपल ध क न या तरतुद तून सदर आ थक सहा य खच  टाकणेस 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच  सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकामधील वशेष  योजना पान . 

१९ अनु. .७  या कामा या अंदाजपञक य र कमेबाबत सन २०१६-१७ चे सुधा रत व २०१७-१८ 

चे मुळ अंदाजपञकात तावात नमूद माणे मा यता देणेत येत आहे. 
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अ

.

. 

पान 

. 

का

मा

चा 

अ.

. 

कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र. . 

सन 

२०१६-

१७ ची 

तरतूद 

वाढ 

करावयाची 

अंदाजपञक य 

र. . 

वाढ 

करावयाची 

तरतूद  

र. . 

२०१६-१७ 

लेखा शष  

१ १९ ७ म हं ा 

कंपनी या 

जागेत मु य 

कायालयाची 

व तार त 

इमारत बांधणे. 

५०००००००० १००००० २३०००००००० १००००० वशेष 

योजना  

                                       

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या फ भाग काया ेञातील भाग . ३ मोरेव ती 

चखल  भागातील सन २०१६-१७ या अंदाजपञकातील तरतुद नुसार खाल ल माणे न वदा 

काढणेत आले या आहेत.  

अ.

. 

कामाचे नाव न वदा मांक    न वदा र कम 

पये  

१ भाग . ३ चखल  

धमराजनगर व बगव ती व 

इतर ठकाणी र ते वकसीत 

करणे    

२०/१२२-२०१६-१७ ५५,८३,८४५/- 

२ फ े ञय कायालयाअंतगत 

साने चौक ते चखल  चौक या 

र यांचे डांबर करण करणे.   

२०/५१-२०१६-१७ ५६,००,०५६/- 

३ भाग . ३ चखल  येथील 

शेलारव ती येथील MIDC 

भागातील र यांचे हॉट म स 

प दतीने डांबर करण करणे.   

४४/४२-२०१६-१७ ४६,६८,३३९/- 

४ भाग .३ चखल  येथील 

सोनवणे व ती व रामदासनगर 

येथील अंतगत र यांचे 

४४/२९-२०१६-१७ ४६,६८,३३९/- 
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हॉट म स प दतीने डांबर करणे 

करणे.   

 

 तथा प  स माननीय  सद यां या मागणीनुसार भाग . ३ मधील साने चौक ते 

चखल  गावठान चौक पयत या सुमारे २.४० क.मी. र याचे डांबर करण करणेसाठ  

शफारस केल  आहे. सदर र याची लांबी २.४० क.मी. ं द  (सरासर  ९.०० मी.) इत या 

लांबीचे डांबर करण करावयाचे झा यास सदर कामां या या तीत बदल करणे आव यक 

आहे. सदर कामां या एक ञत र कमेतून साने चौक ते चखल  चौकापयत या र याचे 

काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच द९/१०/२०१६ रोजी सकाळी  ९.०० वाजता 

संजय गांधीनगर, पंपर  येथील झोपडप ी म ये शॉटसक टमुळे आग लागल . आगीमुळे 

गॅस सलडरचा फोट होऊन एकूण २१ झोपडया जळून खाक झा या. या आगीमुळे यां या 

झोपडया जळा या यांचा संसार पुणपणे उ दव त झालेला आहे. या संदभात मनपा या 

अ धका-यांसमवेत तलाठ  यांनी देखील पंचनामे केले आहेत. शासन नणयानुसार 

जळीत तांचे पुनवसन होणे श य नाह . सदरचे सहा य ि वकार यास झोपडीधारक तयार 

नाह त. मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ कलम ६६ (३९) अ वये शहरातील 

जनतेवर ओढवलेल  कोणतीह  आप ती दूर कर यासाठ  उपाययोजना करणेबाबतची तरतूद 

आहे. तर  मनपा माफत सदर झोपडीधारकांचे पुण पुन: न मती करणेकामी र. . ५,०००/- 

य त र त वशेष बाब हणून र. . ३५,०००/- इतके अनुदान असे एकुण र. . ४०,०००/- 

त  झोपडीधारकास मनपाचे आप ती यव थापन वभागाकडे असले या  र. . 

२०,००,०००/- तरतूद  मधुन आ थक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

थाप य उदयान वभागाकडील सन २०१६-१७ या अंदाजपञकातील कामा या तरतूद म ये 

खाल ल माणे फेर बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ

.

. 

कामाचे नाव लेखा शष पान 

. 

अ. . सन 

२०१६-१७ 

चा मुळ 

अंदाज 

वग करण व 

आव यकतेनुसार होणार 

सन 

२०१६-१७ 

सुधार त 

तरतूद वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
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१ भाग . 

१२ मधील 

व वध 

उदयानाची 

थाप य 

वषयक 

कामे करणे.    

थाप य 

उदयान 

 

३५८ 

 

४११ 

८००००० १५००००० ० २३००००० 

२ भाग . 

०१ तळवडे 

अ. .१/५२ 

डीअर पाक 

व बॉट नकल 

गाडन 

वक सत 

करणे.    

थाप य 

वशेष 

योजना  

६४ ४४ १००००००० ० १५००००० ८५००००० 

    एकूण १०८००००० १५००००० १५००००० १०८००००० 

   

 अनुकूल- ७२       तकूल- ० 

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

        -------- 

मा.सुजाता पालांड-ेमा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक - ९६४               वषय मांक-४     

दनांक-२२.१२.२०१६           वभाग-मा.आयु त 

संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/२/का व/३८३/२०१६  
                     द.१५/११/२०१६ 
              २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१८७८२ द.२९/११/२०१६  
 
  पंपर  वाघेरे स.न.२९३ येथील यशवंतराव च हाण टेडीयम खाल ल यापार  संकुल 

मधील प.म.वर ल कॅ ट न गाळा यांचे े फळ २८९.४४ चौ.फु. ह  मळकत नगररचना 

वभागाने पाच वषासाठ  ठरवुन दलेला लजदर र. .२,०७५/- ती चौ.फु. नुसार येणार  लज 

र. .५,३९,८०६/- माणे ५ वष कालावधीसाठ  ई- न वदा सुचना .६/२०१६-१७ स द कर यात 

आले होत.े सदर कामी एकुण ३ न वदा ा त झा या असुन  सव न वदा पा  ठरले या 

आहेत. सदरकामी न वदा मधील सवउ च दर र. .६,०१,२००/- हा मे.समीप सि हसेस ी. 

सं दप शांताराम शवले यांनी दर सादर केला आहे. मे.समीप सि हसेस ी. सं दप शांताराम 
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शवले या न वदा धारकांची न वदा ह  न वदा दरापे ा ११.३७% जा त र कम पये 

६,०१,२००/- (अ र  र कम पये सहा लाख एक हजार दोनशे फ त) दराची व अट  व शत ची 

पुतता कर त असलेने ५ वष कालावधीसाठ  लजदरान ेदेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषयाला अनुमोदन आहे.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

     अनुकूल- ७२        तकूल-०  

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

       -------- 

मा.सुजाता पालांड-ेमा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढल माणे ठराव मांडत.े 

 

ठराव मांक - ९६५               वषय मांक-५     

दनांक - २२.१२.२०१६           वभाग-मा.आयु त 

 
संदभ:- १) मा. े य अ धकार  यांचे जावक .लेखा/६/का व/२३४३/२०१६  

                     द.२२/११/२०१६  
              २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१८९१७ द.२९/११/२०१६  
 

  भूसंपादन वभागाक रता सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात र. .१०० कोट  तरतूद केल  

होती. मा. थायी स मती सभेत व मा.महापा लका सभेत यातील र. .८४,३९,४८,०००/- च े हे 

उपसूचना वारे वग करण केलेले आहे व स या र. .१५,६०,५२,०००/- तरतुद उपल ध 

आहे. शहरातील बी.आर.ट .एस क पासाठ  World Bank माफत मोबदला अदा करणेकामी 

मागणी होत आहे यामुळे सदर क पातील खाजगी वाटा घाट ने र कम अदा करावी लागणार 

आहे यासाठ  यांना र. .५० कोट  र कमेची आव यकता असलेचे उपसंचालक नगररचना यांनी 

कळ वले आहे. शहर अ भयंता थाप य,सह शहर अ भयंता जल न:सारण, कायकार  अ भयंता, 

पयावरण यांनी तावात नमूद माणे तरतूद उपल ध क न दलेल  आहे यानुसार भूसंपादन 

नधी या लेखा शषावर वाढ एकूण र. .४०,२४,००,०००/-ची अंदाजप क य तरतूद वाढ/घट 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, या वषयाची मा हती यावी.  
मा.कैलासभाऊ थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आप याकडे 

भूसंपादनासाठ  जी तरतूद वग कर यात आल  आहे. आपण येक वष  बजेटम ये १०० कोट  

पये तरतूद करत आहोत आ ण यानंतर उपसूचना देऊन र. .८४,३९,४८,०००/- उपसूचना देऊन 

वग केलेले आहेत. भूसंपादनासाठ  फ त .१५,६०,५२,०००/- श लक रा हले आहेत. बीआरट  
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र यांसाठ  जे पैसे कमी पडलेले आहेत, याक रता इतर वभागांकडून .४०,२४,००,०००/- वग 

केले आहेत. मा.आयु त साहेब, हे पैसे आपण वग करतो. आपण बजेटम ये १०० कोट  ठेवतो. 

पण आपण वचार करा क , आपण महापा लके या मा यमातून गेले १० वषापासून कतीतर  

वषय भूसंपादनासाठ  पाठवले आहेत. १००/२०० कोट ंचे वषय भूसंपादना या ऑफ सम ये पडून 

आहेत. असे वषय पडून असताना आपण तो वषय का करत नाह . आपण आज 

भूसंपादनासाठ  बजेट ठेवलेले असताना दुसर कडे नधी वग का करतोय. आपण बीआरट  र ता 

असताना काळेवाडी इथे हे पैसे वग केले आहेत. नुसता बीआरट  र ता क न शहराचा वकास 

होत नाह . १९९४ म ये आप या डपी लॅनला मंजूर  मळाल  होती. मंजूर  मळत असताना 

शहरातील अंतगत र ते असतील, मग काह  १८ मी.चे र ते असतील, काह  १२ मी. चे र ते 

असतील, काह  २४ मी.चे र ते असतील, हे र ते शहरातील अंतगत र ते आहेत. काह -काह  

र ते गेले अनेक वषापासून अधवट पडलेले होत.े उदा.मा याच भागातील गेले १० वषापूव  

ताव पाठवला होता. रहाटणी मेन रोडचा काह  भाग १८ मी. र ता आहे. या र याचा काह  

भाग काह  शेतकर  कंवा नागर क या ठकाणी र ता क  देत नाह त. यामुळे या- या वेळी 

भूसंपादनाचा वषय येईल, या- या वेळी मी या सभागृ हात बोललो आहे. रहाटणीतला मेन रोड 

आहे, हा र ता गेले १० वषापासून अधवट पडलेला आहे. काह  लोकांनी असा न चय केला 

आहे, आ ह  जोपयत पदावर आहोत, तोपयत हा र ता क  यायचा नाह . आ हाला असे 

वाटते क , यांनी आपले शासन कंवा आयु त साहेब कंवा नगररचना वभाग हा पण 

यां याशी सहमत आहे का काय असे इथे वाटतेय. आपण जाणूनबुजून ह  जागा भूसंपादन का 

करत नाह . संबं धत अ धका-यांनी आ हाला याची मा हती यावी. ध यवाद.  

मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागहृ, खरे हणजे 

आ ह  सग यांनी हा वषय यायला हवा होता. पण शासना या नि यतेचे उ तम उदाहरण 

हणून या वषयप केवर खच आदलाबदल चा वषय आला आहे. वाढ/घट करा. या 

वषयावरचा नधी या वषयावर वळवा. हे काम आमचं होतं. पण नवडणूक आ यामुळे सगळे 

अ धकार  जागे झाले आहेत. आ ता मागचा जो वषय झाला, यात उपसूचना द यामुळे या 

वभागासाठ  असलेला नधी कमी पडला आहे. आपल  जी धोरणे आहेत, यांची स ी कधी 

झालेल  नाह . यापैक  एक धोरण होते क , गोरगर बां या अं य वधीसाठ  काह  मदत यावी. 

खरेतर आपल  हंदू सं कृती असेल, कंवा कुठल ह , येक धमात ऐपत असलेला माणूस 

अं य वधीचे कोणाचेच घेतलेले पाच पये सु ा ठेवत नाह . तो परत देतो. पण जे गर ब 

आहेत, तेच लोक या सु वधेचा फायदा घेतील. शासनाचे संपूण धोरण याब लच मी बोलतेय. 

उदाहरण हणून मागचाच हा वषय घेतला आहे. गर बांसाठ  असले या या वषयात एक नया 

पैसा सु ा या आठ म ह यांत खच केलेला नाह . आप या शासनाकडून कती दरंगाई होत.े 

शासन कती नि य आहे, हे आ हाला आप या नदशनास आणून यायच ेआहे. आपण हा 
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वषय मागे घेतला आहे. १०० कोट  पये भूसंपादन वभागासाठ  राखून ठेवले होत.े आपल  

वाटचाल माट सट कडे खूप जोमाने चालू आहे. कोणी नाव देवो न देवो.                

तो वषय कोणी घेवो न घेवो. याच दशेकडे वाटचाल चाललेल  असताना आपण आप या 

शहरातील कती ज मनी महापा लके या,स मा.अ धका-यां या थंड कामामुळे ता यात आले या 

आहेत. यांना ज मनी ता यात घे यावाचून काह  देणेघेणे नाह . शहरात या इत या ज मनी 

आर णाखाल ल ज मनींबाबतीत कोण काह  कारवाई करत नाह . कुठलेह  पाऊल याब ल 

उचलले जात नाह . हणून आज अनेक डांगणां या जागा, अनेक गाडन या जागा, अनेक 

शाळां या जागा, वेगवेग या रझवशन या जागा कुणीतर  समाजकंटकांनी, गु ंडांनी ता यात 

घेतले या आहेत. तथे काह  ठकाणी वसाहती झाले या आहेत. शहरातल  सगळी डांगणे 

सु ा यापल  गेल  आहेत. आ हाला १९५चे डांगण ता यात घे यासाठ  दोन वष लढावे 

लागले. आपण १९९४ म ये ड.पी. करतोय. गेले २०-२०/३०-३० वष आपले हे शासन 

याबाबतीत काह ह  करत नाह . आ हाला यांना पेपर नेऊन यावे लागतात. आ ह  मंजूर  

दल तर  इमारती उ या रा ह या आहेत. यां या काळात रझवशन लॉटम ये या इमारती 

उ या रा ह या, या अ धका-यांच ेकाय केले, तर काह ह  केले नाह . यांनी जी प  ेआल  

आहेत, ती फाईलला लावून ठेवल आहेत. अशा लोकांवर कारवाई झाल  पा हजे. अशा कारे 

रझवशन या जागा लाट या जात आहेत. आ ण आपले अ धकार  डोळे बंद क न बसले आहेत. 

आ ह  कती वेळा तुम या नदशनास आणून दले आहे. असे नगरग  शासन ते तु हाला 

सांगणार नाह त कोण या ज मनी कोणी लाट या आहेत. यांनीच ब डींग पर मशन दल  

आहे. ब डींग पर मशन सु ा रझवशन या जागेवर झाल  आहे. पैसे याचसाठ  आहेत. 

रझवशन या जागेवर पैसे यावे लागत नाह त. यामुळे शहराचा बकालपणा वाढतो आहे हे 

ल ात या. या ठकाणी सग यां याच बाबतीत हे कर यापे ा तु ह  आ ता मा. शांत शतोळे 

यांनी सां गत या माणे तुम या अ धकारात एक आढावा बैठक या. शहरातील भूसंपादन 

वभागात जे लोक आहेत, यांनी फ त टडीआरचेच काम करावे. यांनी आप या या 

ह का या ज मनी आहेत, या आपण घेऊ शकतो, याबाबतीत आ हाला मदत करावी. 

मा.आयु त साहेब, हे अ यंत चुक चे आहे. मी याबाबतीत शासनाचा नषेध करते व थांबत.े  

मा.ठाकूर (उपसंचालक, नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, 

वषय मांक ५ या अनुषंगाने थोपटे साहेबांनी उपि थत केले या मु यांसंदभात मी मा हती 

देऊ इि छतो. सदरचा वषय आहे तो नगररचना वभागाकडे भूसंपादनासाठ  नधी वग 

कर यासंदभात आहे. महापा लके या पूव धोरणानुसार दरवष  भूसंपादनासाठ  १०० कोट  नधी 

उपल ध क न देत असतो. तथा प या वष  अ य काह  सद यांनी मागणी के यामुळे 

त का लन आयु तांनी फ त .१५ कोट  नधी उपल ध क न दला आहे. आपले काह  

जाग तक क प लं बत आहेत. यासाठ  भूसंपादनासाठ  नधीची आव यकता आहे. यातील 
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बराचसा नधी स मा.थोपटे साहेबां या वॉडसाठ  लागणार आहे. अशा प रि थतीत तो नधी वग 

क न दे यासाठ  स मा.आयु तांनी ताव ठेवलेला आहे. जाग तक बँके या अनुषंगाने आ ण 

बीआरट एससाठ  खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन कर यासाठ  हा नधी लागणार आहे. 

बीआरट एस र यांसाठ  जाग तक बँके या सतत या पाठपुरा यामुळे हे काम आप याला पूण 

करणे आव यक आहे. असा ज मन संपादनासाठ  खाजगी वाटाघाट ने जे पैसे यावे लागणार 

आहेत, यासाठ  हा नधी आहे. 

मा.कैलासभाऊ थोपटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, तु ह  

भूसंपादनासाठ  ठेवलेला नधी वापरता. परंतू शहरातील अंतगत र ते १० वष झाल त तर  तो 

वषय का होत नाह , याचे उ तर या.  

मा.ठाकूर (उपसंचालक, नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, 

म यंतर  थायी स मतीम ये हा मु ा उपि थत केला होता. आप या वॉडमधला एक र ता 

आहे, यातला बराचसा भाग हा जागेवर वक सत झाला आहे. एका ॉपट मुळे हा र ता 

कायाि वत होणे श लक आहे. मी स मा.कले टर महोदयांना देखील यासंदभात वनंती केलेल  

आहे. याअनुषंगाने यांनी संबं धत ज मन मालकाला दोन वेळा नोट स पाठवून जागा व रत 

ह तांतर त कर याबाबतीत वनंती सु ा केल  आहे. संबं धत जागा मालकाची आप या 

सूचनेव न आपण बैठक घेतल  होती. याअनुषंगाने ते टडीआर या बद यात जागा 

दे याबाबतीत इ छुक आहेत. तसा ताव ते देतील. थोपटे साहेबांचा वषय लवकरच माग  

लागेल, हे मी नमूद क  इि छतो.  

मा.कैलासभाऊ थोपटे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आ ताच ठाकूर 

साहेबांनी आप याला जे उ तर दले आहे. साहेब, वषय कती वष लं बत रहावा. आता 

आम या दोन टम संप या. आ ण येक वेळेस या- या वेळी वषय येईल या- या वेळी मी 

सभागृ हात बोललो आहे. अजूनह  आप याला अनेक उ तरे दल  जातात. मा.बंड साहेब हे 

आयु त असताना यांनी सु ा या य तीबरोबर चचा केल . अनेक वेळा चचा केल . तर सु ा 

बंड साहेबांना सु ा असेच खेळवले गेले. यानंतर आयु त हणून शमा साहेब आले. मी अनेक 

वेळा थायी स मती या सभेत, महापा लका सभागृ हात या वषयावर बोललो. यांनी सु ा चचा 

केल . यांना या कामात यश आले नाह . नंतर मा.डॉ. ीकर परदेशी साहेब आयु त हणून 

आले. नंतर मा.राजीव जाधव साहेब आल.े परदेशी साहेबां या काळात मी हा वषय यां याकडे 

अनेक वेळा बोललो. तेह  वतः जाऊन चचा करतो हणाले. जाधव साहेबांना या जागेवर 

नेऊन आ ह  वतः एक  जाऊन चचा केल . यांनी य न केला. तर सु ा हा वषय झालेला 

नाह . आ ता मा.वाघमारे साहेब आले आहेत. ह  शेवटची मा.महापा लका सभा आहे. आमची 

सु ा टम संपल  आहे. गेले दहा वषात सात याने य न क न मला एक साधा र ता करता 

आला नाह . आमचे हे दूदव हणायला पा हज.े यापे ा काय य न करायला पा हजे होता. 
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आ ह  आज नागर कांना काय उ तर यायचे हे तु ह च आ हाला सांगा. आ ह  एवढे 

तळमळीने का बोलतो. नागर कांना तथे अडचणी आहेत हणून आ ह बोलतो. ठाकूर साहेबांनी 

असे उ तर दले क , आ ह  चचा क न तो न माग  लावाय या कामात आहे. मा.आयु त 

साहेब, हे यो य आहे का, तु ह च सांगा. यासाठ  अनेक वेळा चचा केल . सग या आयु तांनी 

चचा केल , मट ंग घेत या, पण हे सोडून काह  न प न झाले नाह . कती दवसांत भूसंपादन 

क न या ज मनीचे आवाड कधी करणार आहेत हे आयु त साहेबांनी मला सांगावे.  

मा.रामदास बोकड-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,नागर कांचा न 

मट या शवाय शेवट गोड होणार नाह , हे येक नगरसद यांनी ल ात या. नगररचना 

वभागाचा ताप सद यां या चचतून समोर येतो आहे. थोपटे साहेब हणाले तसे आमचे हे 

दूदव हणावे लागेल क, गेले २० वषापूव ची दोन आर णे आहेत. यां यावर रझवशन पडले 

आहे. सीएमई आ ण वैदूव ती शाळेचे डांगण. २० वष आर ण पड यानंतर भूसंपादन क न 

याचा नणय यायला २० वष जावी लागल . मला वाटत,े येणारे येक आयु त रटायड 

होतील पण हा न सुटणार का नाह . हा न नमाण झाला आहे. राजू लोखंडे यां या 

काळात हा वषय आला होता. पण हा वषय पूण झाला नाह . ठाकूर साहेब आर णांसाठ  

आपला वभाग स म नसेलतर या शहराचा वकास होईल का. आयु त साहेबांनी यावर वचार 

करायची गरज आहे. आर णे झाल  आहेत. आर णां या ८० ट के जागा ता यात आ या 

आहेत. २० ट के जागांसाठ  शासन कायरत नाह  कंवा शासन य न करत नाह . 

नगररचना वभाग यात काह  य न करत नाह . अवॉड ड लेअर केले आहे. कले टर यांना 

पाठवले आहे. आयु तांना याची क पना दल . काह च नाह . अ धकार च मुळात यावर काम 

करायला स म नाह त. लोकांचे न कसे सुटतील. येक महापा लका सभेत हा वषय 

वचार यात आला आहे. यावर सभागृ हात चचा झाल. परंतू नगररचना वभागाने यावर 

कोणताह  नणय घेतलेला नाह . याची पूतता झालेल  नाह . जर असे २०/२० वषासाठ  न 

राह ले तर शहराचा वकास होईल का. हणून या शहराचा माट सट त समावेश होता होता 

रा हला आहे. जर नागर कां या गरजेचे जे न आहेत. व या या या खेळासाठ  डांगणे 

असतील. याकडे नगररचना वभाग ल  देत नसेल, या ठकाणचे मूळ मालक बाजूलाच राह ला 

आहे. भाडेक  सांगतात ते तुमचे अ धकार  ऐकतात. आप या वभागाचा कसा नणय होणार. 

खाजगी वाटाघाट ने होत नाह . आप या शासनाची नयमावल  आहे, याचा वापर केलात का. 

उलट यांनी जागा द या. मोठेमोठे ६० फूटाच.े जे र ते झाले. यांना आपले डपाटमट उ तर 

देते क ,आता डांबर  र ता झाला,आता मोबदला मळणार नाह . मग शासनाचा आदेश. आ ण 

आता इथे हणतात, तु हाला काम करताना शासन आदेश वापरता येत नाह . एखा याने जागा 

दल , खाजगी वाटाघाट ने मोबदला मागीतला तर तूपसाखरे साहेबांचे उ तर असत े क , हा 

शासन नणय आहे. डांबर करण झाले आहे. मोबदला देता येत नाह . जागेचा ताबा या. याचा 
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वकास करा. नागर कांना फायदा होऊ या. यांना मोबदला या. शासना या ट ने हे यो य 

नाह . २०/२० वष आर णे ता यात येत नसतील तर उ या हे शहर मोडीत काढून           

वकायला नघताय का काय. शासन, नगररचना काय करतये. वेळोवेळी नगररचना 

वभागाकडे पाठपुरावा क न देखील पंपळे गुरव सारखे म यवत  ठकाण असताना याकडे 

दूल  क न ती आर णे ता यात घेतल  जात नाह त. डॉ. ीकर परदेशी साहेबांनी कारवाई 

करायला सांगून सु ा ह  कारवाई झालेल  नाह . अ धकार  पण यांना सा मल आहेत. खरेतर 

शेवटचा दवस आहे. मा.राज  जगताप हणाले, शेवटचा दवस गोड हावा. ह  शेवटची 

महापा लका सभा आहे. खरेतर आमची इ छा नाह  क  इथे काह  वाद हावा. परंतू हे न 

वेळोवेळी मांडून पाच वष याचा पाठपुरावा क न देखील आ हाला याय मळाला नाह . हे खरे 

दु ःख आहे. मा.आयु त साहेब, पाच-पाच वष पाठपुरावा केला आ ण आमचे शासन याला 

याय देत नसेलतर ते या सभागृ हाचे दूदव आहे. हे शासनाने ल ात यावे. यावर काय 

करता येईल. बोल यासारखे भरपूर आहे. पण इथेच थांबतोय. 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, इथे खाल  असे 

ल हले आहे क , अंदाजप कात शहर अ भयंता थाप य, सहशहर अ भयंता जल नः सारण, 

काय.अ भयंता पयावरण यांनी तावात नमूद माणे तरतूद उपल ध क न दलेल  आहे. उ या 

असे हायला नको, आयु त साहेब, या गो ट ला सु ा कुठेतर  नधी कमी पडेल व थोपटे 

साहेबांचे काम अपूण राह ल. मा.महापौर, मा.आयु त, मला एवढेच हणायचे आहे क , इथे 

या- या लोकांनी सां गतले आहे क , आ ह  नधी उपल ध क न देतोय, यांना नधी कमी 

पडायला नको. दो ह  झाले पा हज.े यांनाह  नधी कमी पडायला नको. आ ण ठाकूर साहेबांनी 

सां गतले क , थोपटे साहेबांसाठ च हा नधी यायचा आहे. इथेह  नधी कमी पडता कामा नये, 

याची दखल यावी व हा वषय मंजूर करावा.  

मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – भोसर  स.नं. १ 

आर ण . ४३१ म ये अदयावत णालय व वाचनालय बांधणे या कामाम ये करावयाची 

वाढ व कामे उदा.मु य वेश दारा समोर  कॅनोपी करणे,  ेनाईट लावणे, फॉ स सल ंग 

करणे, वेश दार ं द करणे इ. व वध कामे करणे आव यक आहे. या कामांमुळे खच वाढणार 

आहे सदर करावया या वाढ व कामांचा एकूण खच अंदाजे १,००,००,०००/- (वाढ व १ कोट) 

एवढया रकमेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी.  

 सदर णालयाची कामं अं तम ट यात असून वर ल वाढ व कामे चालू कामातून केल  

असता णालयाचा वापर लवकरात लवकर करणे श य होणार आहे. सबब तुत र. . 

२१,००,००,०००/- (वाढ व १,००,००,०००/-) एवढया रकमेस सुधा रत शासक य मा यता देणेस व 

याअनुषंगाने होणा-या वाढ व खचास मा यता देणेत यावी.   

मा.अनुराधा गोफणे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
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मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  नाह .  

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

         अनुकूल- ७२            तकूल- ० 

  

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

         -------- 

मा.सुजाता पालांड-ेमा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

               वषय मांक-६    

दनांक-२२.१२.२०१६           वभाग-मा.आयु त 

 
  संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/६६७/२०१६,  
                     द.०७/०९/२०१६ 
             २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .४ द.२/१२/२०१६  
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर 'कान-नाक-घसा त ' अ भनामाची पदे 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगाम ये र त 

असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०७/२०१५ रोजी वतमानप ात आ ण 

महापा लके या संकेत थळावर जा हरात .२३९/२०१५ स द क न तसेच महापा लका 

आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अ धका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात 

आले होत.े 'कान-नाक-घसा त ' पदाकर ता ा त झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  

कागदप ां या छाननी शवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या 

मा हती या आधारे द.२०/१२/२०१५ रोजी लेखी पर केर ता पाचारण कर यात आले होत.े  

सदर या लेखी पर ेतउमेदवारांनी ा त केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण 

गुणानु म व वग नहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण नहाय संभा य नवड े ात 

(Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व 

इतर  कागदप ांची तपासणी कर याकर ता द.२८/०३/२०१६ रोजी पाचारण कर यात आले 

होत.े   उमेदवारांकडून ा त झालेल  शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर 

कागदप ांचे आधारे 'कान-नाक-घसा त ' या संवगाकर ता आर ण नहाय गुणानु मे संभा य 

नवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार 

उमेदवारांची वग नहाय गुणानु मे नवड याद  व त ा याद  तयार कर याकर ता 

द.२१/०७/२०१६ रोजी कमचार  नवड स मती आयोिजत कर यात आल  होती.   तुत या 

कमचार  नवड स मतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेल  शै णक अहता, 
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अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून  र त पदसं या, अनुशेष/आर ण व 

गुणानु म वचारात घेऊन नवड याद वर ल डॉ.तेलंग वृषाल  राहू ल यांना खु या वगातून पे 

बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 'कान-नाक-घसा त ' या पदावर 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेअधीन नयु ती दे यास सवानुमत े शफारस केल  आहे.   

डॉ.तेलंग वृषाल  राहू ल यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये 'कान-नाक-घसा 

त ' अ भनामाचे पदावर नयु ती दे यास मा यता देणेत येत आहे.    

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, या वषयाब ल मला 

काह  ऑबजे शन नाह . या वषयासंदभात मला काह  बोलायच े आहे. नुकतेच यु नअर 

इंिज नअरचे डे युट  इंिज नअर असे मोशन झाले आहे. हे मोशन चुक या प तीने झाले 

आहे, बेकायदेशीर आहे आ ण यात फार मोठा आ थक घोटाळा झाला आहे. मा.मु यमं ी, 

महारा  रा य यांनी थाप य अ भयां क  यांची सेवा ये ठता याद  आ ण पदो नती 

घोटा याबाबत चौकशी करायचे आदेश दलेले आहेत काय. या अहवालाची स व तर मा हती या 

सभागृ हाला दे यात यावी. मा.आयु त यांना मा.अिजतदादा पवार, माजी उपमु यमं ी यांनी 

सेवा ये ठता व पदो नती बाबतीत शासन नयमानुसार कारवाई करणेबाबत दले या प ावर 

काय कारवाई केल  याचा स व तर अहवाल सभागृ हाला दे यात यावा. पदो नती सभा 

द.१४/०९/२०१६ चा स व तर सभावृ तांत सभागृ हाला वाचून दाखव यात यावा. मा.उपस चव, 

नगर वकास वभाग यांनी द.२२/११/२०१६ रोजी शासना या संबं धत वभागांना सेवा ये ठता 

या या कर याबाबतीत प ट आदेश दले होत.े सदर आदेशात मा.महापा लका सभा ठराव .८ 

द.४/१/१९८३ नुसार एमसीएसआर १९८२ लागू आहे याबाबत आदेश दलेले आहेत. सदर 

आदेशावर केले या कारवाईचा तप शल तसेच सन १९८३ पासून मनपा या थाप य 

अ भयां क तील सेवा ये ठता शासना या सामा य शासन वभागा या आदेशाअ वये तयार 

क न मा. वधी स मतीला दे यात आला आहे. द.२२/११/२०१६ या शासन प ानुसार मोशन 

झालेले नाह . चुक या प तीने मोशन दले आहे. गेले ४/५ म हने मी शासनाला अनेक वेळा 

वनंती केल  होती. जे.ई. टू डे युट  इंिज नअर मोशन या. गेले ४/५ म हने मोशन दले 

नाह . आ ण आ हाला सां गतले आहे क , सरकार या इं शनसाठ  थांबलेले आहे. एकच 

स नऍर ट  ल ट करायची. मग शासनाने द.२२/११/२०१६ या प ात प ट उ लेख केला 

आहे. यात ठराव .८ द.४/१/१९८३ आ ण एमसीएसआर १९८२ यासंदभात प ट लागू केले 

आहे, याची कॉपी आ ता मा याकडे उपल ध आहे. मग तु ह  सरकार या ऑडरला बायपास 

कसे केल.े एकाच अ भयं यां या दोन वेगवेग या या या तयार क न पदो नती दे यास 

जबाबदार असणा-या सव अ धका-यांची नावे व यांची जबाबदार  याचा तप शल या सभागृ हाला 

दे यात यावा. द.२५/५/२०१५ या प ावर काय कारवाई केल  याचाह  तप शल दे यात यावा. 
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सदर प ास उ तर दे यास दरंगाई झाल  अस यास जबाबदार असणा-या य तीवर काय 

कारवाई करणार. क न ठ अ भयंता व उपअ भयंता यांची एक त सेवा ये ठता याद  क न 

ता काळ तयर क न पदो नती दे यात यावी. याबाबतीत मा.उपस चव, नगर वकास 

वभाग,महारा  शासन यांनी द.२२ नो हबर रोजी प ट आदेश दलेले आहेत. असे असताना 

देखील महानगरपा लके या शासन वभागान े २ डसबर २०१६ रोजी पु हा बेकायदेशीर, 

नयमबा य पदो नती दलेल  आहे. यामुळे मनपा या सेवा ये ठ अ भयं यांवर मोठा अ याय 

झाला आहे. सदरची बाब गंभीर व पाची असून महारा  शासना या आदेशाची पायम ल  

करणारे आहे. यामुळे दलेले मोशन र  क न सेवा ये ठता याद  शासना या द.२२/११/२०१६ 

या प ा माणे करावी असा उ लेख मी इथे क  इि छतो. या मोशनम ये फार मोठा आ थक 

गैर यवहार झाला आहे. महापा लके या ब डींगम ये फरत असताना काह -काह  

इंिज नअरकडून आ हाला ऐकायला मळाले आहे. याचीदेखील चौकशी कर यात यावी. 

मा.महापौर साहेब, या प ाचे उ लंघन काय केले याचे उ तर मला पा हज.े  

मा.डॉ.महेशकुमार डोईफोडे (सहा.आयु त, शासन) - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव 

स मा. सभागृ ह, स मतीपु ढे जो वषय आला आहे तो मनपा आ थापनेवर ल 'कान–नाक-घसा 

त ' या पदावर सरळ सेवेने भरती करायची आहे. महापा लके या अख यार तील पद 

अस यामुळे मा. वधी स मतीने शफारस के यानुसार हा वषय मा यतेसाठ  आला आहे. 

स मा.सद यांनी न वचारलेला आहे. शासनाकडील सदर प  आप याला ा त झाले आहे. 

याचा अहवाल शासनाने मागवला आहे. तोह  शासनाकडे पाठवला आहे. आ ता या पदो नती 

झा या आहेत तर या मा. हायकोटात या केसेस पडींग आहेत, या या आधीन राहू न 

मोश स केलेले आहेत. ह  च लत प त आहे. मा.महासभेन े हे ठरवून दले आहे. या या 

अनुषंगानचे आ ता या पदो नती के या आहेत. आ ण शासनाला जो अहवाल अ भ ते आहे तो 

अहवाल पाठव यात आलेला आहे. आजचा वषय वेगळा अस यामुळे त े डॉ युमटस ् आता 

स या मा याकडे नाह त. ते डॉ युमटस ्मी उपल ध क न देईन.  

मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब, हे प  वाचून दाखवावे. या प ा माणे तु ह  मोश स 

केल  आहेत का ते तु ह  बघा.  

मा.डॉ.महेशकुमार डोईफोडे (सहा.आयु त, शासन) - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव 

स मा. सभागृ ह, द.२२ नो हबर २०१६ चे मा.उपस चव,नगर वकास वभाग, महारा  शासन 

यांचकेडील मा.आयु त यांना प  आहे. या प ा या अनुषंगाने अडॅ.गौतम चाबुक वार, 

मा. वधानसभा सद य यांनी मा.मु यमं ी महोदयांकडे त ार दाखल केल  असून यास 

अनुस न सदर करणी चौकशी करावी असे आदेश मा.मु यमं ी महोदयांनी दले आहेत. 

मा.मु यमं ी महोदय यां या आदेशास अनुस न संदभ .२ चे प ा वये आपला अहवाल 

मागव यात आला आहे. तथा प सदरचा अहवाल अ ा त आहे. तर  सदरचा अहवाल ता काळ 
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पाठ व यात यावा. या माणे अहवाल आ ता पाठव यात आला आहे. यानंतर तूत करणी 

शासना या संदभाधीन अनु .१ वर ल प ा वये थाप य अ भयां क  पदा या पदो नतीची 

बंदूनामावल  तसेच क न ठ अ भयंता संवगातील सेवा ये ठता याद  तयार कर याबाबतीत 

शासनाकडून मागदशन माग व यात आले होत.े तथा प, यास अनुस न अ याप कायाि वत 

झा याचे दसून येत नाह . यामुळे तूत करणी अ यापह  शासनाकडे व वध तरांवर 

त ार  होत आहेत. पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने १९८३ या ठराव .८ अ वये, महारा  

नागर  सेवा नयम १९८२ लागू केलेला आहे. या करणी सामा य शासन वभागाचे अ भ ाय 

घे यात आले होत.े सामा य शासन वभागा या अनुषं गक संदभाची त सोबत जोडून 

पाठ व यात येत आहे. तुत करणी पुढ ल कोणतीह  कारवाई सामा य शासन वभागा या 

सदर या अनौपचा रक संदभातील अ भ ाय तसेच पदो नतीबाबतीत वेळोवेळी सामा य शासन 

वभागाने नग मत केलेले थायी आदेशमधील तरतूद चा समावेश कर यात यावा. या प ा या 

अनुषंगानेह  मा.महासभेने केलेले ठराव, मा.उ च यायालयात या पेडींग केसेस आहेत यांचा 

अंतभाव आ ण आप या महासभेन े जी च लत प त घालून दलेल  आहे, या सवा या 

मा हतीचा अहवाल शासनाला अवगत कर यात आलेला आहे.  

मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब, पण या लेटरम ये शासनाने प ट हटले आहे क , १९८३ 

या ठरावा माणे करा.  

मा.डॉ.महेशकुमार डोईफोडे (सहा.आयु त, शासन) - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव 

स मा. सभागृ ह, याबाबतीत डटे स रपोट शासनाला पाठवला आहे. सामा य शासन 

वभागाने  आपल  बंदूनामावल  तपासत असताना नगर वकास वभागाला याची अनौपचा रक            

त दल  होती. याअनुषंगाने कारवाई करायला सां गतले आहे. परंतू याच मु यावर आप या 

लोकांनी हायकोटात रट पट शन केले आहे क , महापा लकेने जी च लत प त वापरल  आहे 

ती चुक ची आहे. कारण आपण जे कोटाम ये रट पट शन आहे या या अ धन राहू नच ह  

पुढची कारवाई करतोय. या संदभातील डटे स रपोट पु हा शासनाला पाठवलेला आहे. 

मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब, शासनाने द.२२ नो हबरला दलेला लेटे ट नणय आहे. 

आ ण लॅक अँड हाईटम ये आहे. चार म हने हेच सां गतले होते क , आ ह  शासन व 

कोटा या ऑडरवर थांबलोय. मग मोशन कसे काय दले आहे. इंिज नअर यांनी मोशन 

कर यासाठ  कती पैसे दले आहेत हे वचारा. तु ह  याय देणार नसालतर मी रा य 

शासनाकडे घेऊन जाणार. हे प  मराठ त आहे.  

मा.महापौर – हा वषय कोटात आहे.  

मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब, कोटात मॅटर असेलतर सब युडी शयल होत.े वषय कोटात 

पडींग असेलतर मोशन कसे काय दले. मला गेले चार म हने हेच सां गतले आहे.  
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मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,आप याकडे डे युट  

इंिज नअरची साधारणतः १४ पदे र त होती आ ण आयु त साहेब आ यापासून 

आम यासारखी जी काह  स नअर मंडळी आहेत. आ ह  वतः आयु त साहेबांना सारखी 

वनंती करत होतो. महापौर मॅडम आप याला पण वनंती केल  होती क , डपीसी लवकर 

लावा. सट  इंिज नअर, ऍडीशनल इंिज नअर ह  पदे भरा. हे भर यात आयु तांचा माणस 

असाच होता क  शासनाम ये जसे मोशन होते या माणे हायला पा हज.े ड ीवाले भेटत 

होत,े ड लोमावाले सु ा भेटत होत.े वेगवेगळे लोक येत होत.े यात अनेकांनी त ार  के या क , 

यात काह तर  गफलत आहे, काह तर  गफलत आहे काह तर  गफलत आहे. हणून आयु त 

साहेब नणय घेत न हत.े आ ह  दहा वेळा शासनाला वनंती केल  होती क , तु ह  अ धका-

यांचे मोशन करा. परंतू १९८३ पासून एकच प त च लत प त चालत आल  आहे. दु ती 

करायची झाल तर काह  लोकांना ड मोट करावे लागले, मागे जावे लागेल. एनफोस जे करायचे 

ते आपण चांग या प तीने करावे. हायकोटात जे ऍ फडेि हट दले आहे. १:१ याअनुषंगाने 

आपण मोशन यावे अशी मी वतः वनंती केल  होती. अनेकांनी केलेल  आहे. शवाय 

जी.बी.ने व वधी स मतीने देखील तशी मा यता दलेल  आहे. ते हा हे मा य करायला काह  

हरकत नाह . परंतू शासनाचे ज े नदश आहेत. आदरणीय आमदारांनी शासनाकडे या काह  

त ार  के या आहेत, याचा खुलासा शासनाने केला आहे. यात काह  चुक च असेलतर 

शासन तसे डायरे श स देईल. परंतू आपण कोटात जे ऍफ डे ह ट दले आहे यालाच अ धन 

राहू न हणून इथून मागे मा.आ शष शमा थांबले होत,े मा.बंड साहेब पण थांबले होत,े अनेक 

अ धकार  या गो ट ला थांबवून रहात होत.े परंतू प ह यापासून एकास एक हणजे एक ड ी, 

एक ड लोमा अशा प तीने चालू आहे.  कारण असं आहे क  उ या शासनाला असे वाटायला 

नको, आ ह  काह तर  देतो आ ण जी.बी.त मूग गळून ग प बसतो. साहेबांचा जो        

उ े य आहे, टाचार झाला असेलतर कोणी केला, कोणी पैसे दलेत याची चौकशी करावी. 

परंत ुआम यासार यांनी जी वनंती केल  होती. आ हाला सांगणे गरजेचे आहे.  

 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते-- पंपर  चंचवड महानगरपा लके या आ थापनेवर ल 

सेवावगात वग २ म ये सुर ा अ धकार  हे पद असून वेतन ेणी (९३००-३४८०० व ेड पे 

४६००) अशी लागू करणेत आल  आहे. तसेच सदर पदास सव शासक य व पाचे अ धकार 

दान करणत आलेले आहे. यानुसार कामगार क याण अ धकार , संगणक अ धकार , 

शासन अ धकार  या वग २ चे पदानुसार सुर ा अ धकार  हे समक  पद येत असताना या 

पदास वग ३ ची वेतन ेणी लागू करणेत आल  अस याचे प ट होत आहे. य ात 

सहा या वेतन आयोगात मा.कामगार क याण अ धकार  व संगणक अ धकार  यांची 

वदयमान वेतन ेणी ९३००-३४८०० + ेड पे ५४०० लागू करणेत येऊन सुर ा अ धकार  या 

पदाची वदयमान वेतन ेणी  ७४५०-२२५-११०५० व पाच या वेतन आयोगातील सुधा रत 
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वेतन ेणी . ९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० लागू करणेत आल  आहे. यामुळे वग २ मधील 

पदास लागू करणेत आलेला ेड पे ५४०० व सुर ा अ धकार  पदाचा ेड पे ४६०० याम ये 

तफावत असून र. . ८०० चा फरक दसून येत आहे. यामुळे सुर ा अ धकार  पदाचे 

सुधा रत वेतन कमी आहे. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका पंपर  पुणे १८ म ये शासन वभागाकडील आदेश 

ं . शा/०१/का व/३३४/२०१३ द.२६/०३/२०१३ अ वये वग २ चे सुर ा अ धकार  या पदावर 

(९३००-३४८०० + ेड पे ४६००) या वेतन ेणीत ी. उदय गणपत जरांडे यांची नेमणुक 

करणेत आल  असून ते सुर ा अधकार  या पदावर द.०४/०४/२०१४ रोजी जू झाले आहेत. 

 तर  कामगार क याण अ धकार  व संगणक अ धकार  यांना पाच या वेतन आयोगात 

लागू करणेत आले या वेतन ेणीनुसार सुर ा अ धकार  यां या जू दनांकापासून सदरची 

वेतन ेणी गृ ह त ध न महानगरपा लके या आकृतीबंधाम ये देखील सदर वेतन ेणी लागू 

करणेकामी शफारस केलेल  बाब वचारात घेता सहा या वेतन आयोगातील सुधा रत वेतन ेणी 

र. . ९३००-३४८०० + ेड पे ५४०० लागू करणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताच योगेश बहल 

यांनी उपसूचना दल  या उपसूचनांबाबत मा.आयु त साहेबांना परत एकदा सांगु इि छतो क  

गे यावेळेस मी सुर ेचा वषय काढला होता याम ये आठ दवसात चौकशी क न सुर ा 

वभागाम ये टाचार झाला कंवा यां यावर जे जे मी आरोप केलेले आहेत ते स द 

कर यासाठ  आपण स मती लवतो अस सभागृ हात सांगीतल असताना यां यावर आपण 

चौकशी लावल   असताना आदरणीस माजी महापौर योगेश बहल यांनी हा जो वषय मांडला 

आहे तो मला दुदवी वाटतो. या वषयावर मी यां या नावावर आरोप केलेला आहे ते स द 

कर याच आप याकड काम सोपवलेल आहे या यावर अजून काह  नघालेल नाह . या 

वषयाच काय झाल हे सांगाव. याच मला पह यांदा उ तर दयाव. 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताच कुमार 

साहेबांनी जे काह  न वचारले होत,े यासंदभात आता आप याकडून समजल क  ती कोटात 

केस अस यामुळे जे आपले कायदास लागार आहेत यांनी सांगाव क  असं देता येत का. 

कोटात केस असताना मोशन देता येत का.  

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप याकड आरो य 

कायकार  अ धकार  जे पद आहे ते आपण कती वष र त ठेवलेल आहे. आपण ऍडीशनल 

अ धकार  नेमतो. आप याकड आरो य वभागाम ये या पदासाठ  स म य ती उपल ध 

असताना आपण ते मोशन का करत नाह त, याचा खुलासा करावा. 
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मा.तानाजी शंदे (अ त.आयु त)  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

स मा.द ताञय साने यांनी सुर ा वभागावर जे न पुव  वचारलेले होते यावेळी 

मा.आयु तांनी सांगीतले होते क  या त ार बाबत आ ह  चौकशी नेम.ू याबाबत चौकशी 

स मती अ तर त आयु त आ ण इतर दोन सद यांची चौकशी स मती नेम यात आलेल  आहे. 

या चौकशीच काम चालू आहे, ये या आठ दवसाम ये याचा अहवाल मा.आयु त यां याकडे 

सादर कर यात येईल.   

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता उ तर दल 

या यावर अ भनंदन कराव का काय कराव हे मला मा हत नाह . यांनाह  मा हती आठ 

दवसानंतर सभागृ हात आ ह ह  येणार नाह त. मी नो तर वचारले होत े याला तीन म हने 

झालेले आहेत. हणजे तुमचे आठ दवस न क  कुठले. या वषाचे आठ दवस का पुढ या 

वषाचे आठ दवस. सभागृ हाम ये आयु तांनी आठ दवसा याम ये स मती नेमून चौकशी क न 

तु हांला पुढ या मट ंगम ये उ तर देतो असे सांगीतले होते. अस उ तर असताना आता 

आणखीन पुढचे कुठले आठ दवस. या उ तराशी मी सहमत नाह . या या अगोदर सु दा मी 

आप याला भेटून वचारलेल होत.े यावेळेस पण तु ह  हणाले होते क  पुढ या मटगंम ये 

देतो. याचा अथ आपण कोणाला पाठ शी घालणार आहात का. तु ह  चुक या वषयाला 

आयु त या  ना यान पाठ शी घालता. आता आठ दवसापुव  एका स यूर ट  गाडने फाशी 

घेतलेल  आहे, याच हरॅशमटमुळे.  आ महा या कर यापयत जर हे लोक असं करत असतीलतर 

मला वाटत नाह  तु ह  या लोकांना पाठ शी घालाव हणून. चुक या प दतीन स यूर ट च 

काम चाललेल आहे. तुमचे आठ दवस मला मा हत नाह , आजच मला सांगाव. ह  शेवटची 

मट ंग आहे या मट ंग नंतर सभा होईल का नाह  सांगता येत नाह  कारण आ ह   आम या 

इले शनला जाऊ. मा.महापौर साहेब, आपण आदेश दयावेत या वषयाला तीन मह ने झालेले 

आहेत.  

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, आर.एस.कुमार साहेबां या नाच काय झाल.     

मा.डॉ.महेशकुमार डोईफोडे (सहा.आयु त, शासन) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, 

स मा.सभागृ ह. थाप य अ भयंता टु उपअ भयंता, उपअ भयंता टु कायकार  अ भयंता यां या 

पदो नतीसाठ  जी आपल  पॉल सी ठरलेल  आहे याला  काह  लोकांनी कोटाम ये चॅलज केलेल 

आहे. या याम ये ऑडर अशी आहे क  कोटा या नणया या आ धन राहू न आपण कारवाई 

क  शकतो. हणून आपण कोटा या नणया या आ धन राहून ह  कारवाई केलेल  आहे. 

मा.कोटाने जसा आदेश देईल या माणे आपण रल ज पण क  शकतो. आरो य कायकार  

अ धकार  पदासाठ  जे सेवाशत  आहेत या यानुसार आप या महापा लके या मंजूर सेवाशत  

आहेत या यानुसार आप या महापा लकेतील एकह  कमचार  या पदासाठ  पाञ नाह . या 

पदासाठ  कोणीह  कोटात गेलेल नाह .  
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मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा या नाचा खुलासा आयु तांनी करावा.   

मा.आयु त  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सुर ा र ाका या बाबतीत 

मा.सद यांनी जो न वचारलेला होता. या यावर स मती फॉम झा यानंतर या या 

चौकशी या कायवाह ला थोडासा वलंब झालेला आहे. जर  वलंब झाला असेलतर  ये या आठ 

दवसाम ये याचा चौकशी अहवाल आप यापुढे सादर होईल.  

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, शासना या आदेशाची पायम ल  केलेल  आहे. मी 

तु हांला कागदपञ दाखवलेले आहेत. 

मा.महापौर – शासनाला उ तर पाठवलेल आहे. उपसूचना ि वकारल  का ?    

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक - ९६६              वषय मांक-६    

दनांक-२२.१२.२०१६           वभाग-मा.आयु त 

  संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/६६७/२०१६,  
                     द.०७/०९/२०१६ 
             २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .४ द.२/१२/२०१६  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर 'कान-नाक-घसा त 'अ भनामाची पदे 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगाम ये र त 

असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०७/२०१५ रोजी वतमानप ात आ ण 

महापा लके या संकेत थळावर जा हरात .२३९/२०१५ स द क न तसेच महापा लका 

आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अ धका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात 

आले होत.े 'कान-नाक-घसा त ' पदाकर ता ा त झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  

कागदप ां या छाननी शवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या 

मा हती या आधारे द.२०/१२/२०१५ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होत.े  

सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा त केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण 

गुणानु म व वग नहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण नहाय संभा य नवड े ात 

(Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व 

इतर  कागदप ांची तपासणी कर याकर ता द.२८/०३/२०१६ रोजी पाचारण कर यात आले 

होत.े   उमेदवारांकडून ा त झालेल  शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर 

कागदप ांचे आधारे ' कान-नाक-घसा त  ' या संवगाकर ता आर ण नहाय गुणानु मे 

संभा य नवड े ात (Zone of Consideration)  येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर 

मा हतीनुसार उमेदवारांची वग नहाय गुणानु मे नवड याद  व त ा याद  तयार 

कर याकर ता द.२१/०७/२०१६ रोजी कमचार  नवड स मती आयोिजत कर यात आल  होती.   
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तुत या कमचार  नवड स मतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेल  शै णक 

अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून  र त पदसं या, अनुशेष/आर ण व 

गुणानु म वचारात घेऊन नवड याद वर ल डॉ.तेलंग वृषाल  राहू ल यांना खु या वगातून पे 

बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये ' कान – नाक - घसा त  ' या 

पदावर मा. वधी/महापा लका सभे या मा यत े अधीन नयु ती दे यास सवानुमत े शफारस 

केल  आहे.   डॉ.तेलंग वृषाल  राहूल यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये 

'कान – नाक - घसा त ' अ भनामाचे पदावर नयु ती दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या आ थापनेवर ल सेवावगात वग २ म ये सुर ा 

अ धकार  हे पद असून वेतन ेणी (९३००-३४८०० व ेड पे ४६००) अशी लागू करणेत आल  

आहे. तसेच सदर पदास सव शासक य व पाचे अ धकार दान करणत आलेले आहे. 

यानुसार कामगार क याण अ धकार , संगणक अ धकार , शासन अ धकार  या वग २ चे 

पदानुसार सुर ा अ धकार  हे समक  पद येत असताना या पदास वग ३ ची वेतन ेणी लागू 

करणेत आल  अस याचे प ट होत आहे. य ात सहा या वेतन आयोगात मा.कामगार 

क याण अ धकार  व संगणक अ धकार  यांची वदयमान वेतन ेणी ९३००-३४८०० + ेड पे 

५४०० लागू करणेत येऊन सुर ा अ धकार  या पदाची वदयमान वेतन ेणी  ७४५०-२२५-

११०५० व पाच या वेतन आयोगातील सुधा रत वेतन ेणी . ९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० 

लागू करणेत आल  आहे. यामुळे वग २ मधील पदास लागू करणेत आलेला ेड पे ५४०० व 

सुर ा अ धकार  पदाचा ेड पे ४६०० याम ये तफावत असून र. . ८०० चा फरक दसून येत 

आहे. यामुळे सुर ा अ धकार  पदाचे सुधा रत वेतन कमी आहे. 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका पंपर  पुणे १८ म ये शासन वभागाकडील 

आदेश ं . शा/०१/का व/३३४/२०१३ द.२६/०३/२०१३ अ वये वग २ चे सुर ा अ धकार  या 

पदावर (९३००-३४८०० + ेड पे ४६००) या वेतन ेणीत ी. उदय गणपत जरांडे यांची 

नेमणुक करणते आल  असून ते सुर ा अ धकार  या पदावर द.०४/०४/२०१४ रोजी जू झाले 

आहेत. 

 तर  कामगार क याण अ धकार  व संगणक अ धकार  यांना पाच या वेतन 

आयोगात लागू करणेत आले या वेतन ेणीनुसार सुर ा अ धकार  यां या जू दनांकापासून 

सदरची वेतन ेणी गृ ह त ध न महानगरपा लके या आकृतीबंधाम ये देखील सदर वेतन ेणी 

लागू करणेकामी शफारस केलेल  बाब वचारात घेता सहा या वेतन आयोगातील सुधा रत 

वेतन ेणी र. . ९३००-३४८०० + ेड पे ५४०० लागू करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल- ७२       तकूल – ० 

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

           -------      
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

 

ठराव मांक – ९६७        वषय मांक – ७ 

दनांक- २२.१२.२०१६                                  वभाग – मा.आयु त   

 

            संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचकेडील जा. 
                       . था/BSUP /४९९/२०१६ द. ४/१०/२०१६ 
                  २) मा.महापा लका सभा ठराव .९५३ द.२८/११/२०१६   
  

            क शासनाने नागर  भागाक रता धानमं ी आवास योजनेम ये पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेने सा मल होणेबाबत महारा  शासनाचे द.०९/१२/२०१५ चे शासन नणयानुसार 

व यासंबंधी ताव सादर करणेसाठ  शासनाचे मा. ी. नमलकुमार देशमुख, रा य अ भयान 

संचालक यांनी द.०३/०२/२०१६ तसेच द.१३/०४/२०१६ या प ामाफत पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेस धानमं ी आवास योजना “सवाक रता घरे २०२२” म ये योजना तयार करणे 

संदभात व शहर  गर ब लाभाथ  नि चत करणे संदभात कळ वले आहे. तसेच शासनाने 

हाडाची रा य तर य सुकाणू अ भकरण स मती हणून नेमणूक केल  असून यांनी 

द.०१/०६/२०१६ चे प ा वये धानमं ी आवास योजनेचा आराखडा DPR (Detailed Project 

Report) तयार क न तावा या छाननी क रता मु य अ धकार  पुणे गृ ह नमाण े  व े  

वकास मंडळा या कायालयाकडे सादर करणे वषयी कळ वले आहे.  

 
या योजनेतील ठळक वै श ये खाल ल माणे :-  
१) सदर योजनेम ये क शासनाचे येक घरासाठ  र. .१.५ ल  व रा य शासनाचे र. .१ 

ल  इतके अनुदान आहे व उव रत ह सा महानगरपा लका व लाभाथ  यांचा असणार 

आहे. 

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

३) या योजनेसाठ  शहरातून आ थक या दुबल असणा-या नाग रकांचे अज मागवावयाचे 

आहेत. या य तीचे उ प न वा षक र. .३ लाख आहे तोच लाभाथ  पा  ठरणार आहे. 

४) लाभाथ  भारताचा नाग रक असणे आव यक आहे.  

५) सदर योजनेतील घरे हे कुटुंबातील क या म हले या कंवा कुटंुबातील कता पु ष व 

म हला यां या संयु त नावावर असतील आ ण कत  म हला सद य नसेल तर या 

ठकाणी कता पु ष यां या नावे घर रा हल.  
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६) लाभाथ  कुटंुबाम ये प त / प नी व अ ववा हत मुले यांचा समावेश असेल. या अ भयान 

अंतगत क ाकडून अनुदान / सहा य ा त क न घे याक रता देशातील कोण याह  

भागात लाभाथ  कुटंुबातील य ती या मालक चे प के घर नसाव.े  

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

८) या योजनेअंतगत लाभा याची पा ता धानमं ी आवास योजना, “सवासाठ  घरे” – 

नागर  या मागदशक सूचनानुसार राह ल. 

   सदरची योजना क शासनाची असून योजनेस क  व रा य शासनाने सदर योजनेस 

आ थक मदत दश वल  आहे. याअनुषंगाने सदर योजना नागर  वरा य सं था या े ात 

महारा  शासनाने शासन नणया वारे लागू केल  असून यामुळे सदर योजनेम ये 

महानगरपा लकेने भाग घेणे आव यक आहे.  

यानुसार EWS (Economically Weaker Section) या आर त जागांवर घरकूल 

क प राब वणेक रता DPR बन वणेकामी या जागेचा स व तर स ह करणे, इमारत बांधकाम 

नकाशे तयार करण,े मुलभूत सु वधा (Infrastructure) नयोजन करणे, बांधकाम खचाचे 

अंदाजप के तयार करणे, क पाक रता पयावरण नाहरकत दाखला, शासक य तसेच 

नमशासक य सं थाकडील नाहरकत माणप े सादर करणे, क पा या बांधकामास परवानगी 

घेणे, न वदा तयार करणे, DPR बनवून तो शासनाकडे सादर करणे, तसेच यास क  व 

रा य शासनाची मंजुर  तसेच अनुदान मळ वणेकामी वेळोवेळी पाठपुरावा करणे व इतर 

तदनुषं गक वा तु वशारद व अ भयां क वषयक स ला इ याद  आव यक कामे करणेकामी 

सदर े ातील अनुभवी वा तु वशारद व अ भयां क  स लागार सं थेची नेमणूक करणे 

आव यक आहे. यानुसार धानमं ी आवास योजनेअंतगत EWS योजने या घरे बांधणेचे काम 

करणेसाठ  क प स लागार हणून मे. इन ेन आ कटे ट अँ ड अबन लॅनर यांची नेमणूक 

केल  आहे व यांचेमाफत DPR बन वणेचे काम सु  आहे. 

स या महानगरपा लके या मंजूर वकास आराख याम ये आ थक या दुबल 

घटकांसाठ  (EWS) घरे या आर णांतगत च-होल  येथे स.नं.४०८ पै,४०९ पै, (आर ण 

.२/८३) मधील २.१५ हे टर े ात महानगरपा लके या ता यात आलेले आहे. सदर जागेवर 

धानमं ी आवास योजनेअंतगत २.५ F.S.I. अपे त ध न १४४२ घरकुले बांधणेचे नयोजन 

केलेले आहे.  

 क पातील इमारतीं वषयी ठळक वै श ये 

१) इमारत पा कग + १४ मजल  (तळ मजला पुणपणे पा कगसाठ  राखीव). इमारतीभोवती 

पुरेशी मोकळी जागा 

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

३) एक ेचर ल ट  ३.३६ X १.९९ मी. (११’ X ६.६’) 
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४) दोन िजने ( ं द  १.५० मी.), िज या म ये कोटा फरशी. 

५) सामाईक पॅसेज ( ं द  १.३५ मी.), Vitrified tiles सुर तते या ट ने १.२ मीटरउंचीची 

पडद  (Parapet) Oil Paint  सह. 

६) इमारतीला बाहे न Texture Paint व आतून Oil Bound Distemper 

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

८) ज मनीखाल  व इमारतीवर आव यक मते या पा या या टा या. 

९) येक इमारतीस सोलर हटर सु वधा.  

१०) इमारतीचे Alluminium Form Work या सहा याने एकसंध RCC बांधकाम 
    (Monolithic Construction). 
११) पा कगम ये Trimix प दतीचे Flooring. येक इमारती या पा कगम ये 
व छतागृ हासह सोसायट  ऑफ स. 

१२) येक मज यावर १६ सद नका, येक सद नकेला पु रेसा उजेड, हवेशीर अशी   
यव था. 

१३) इमारतींचा देखभाल - दु तीचा कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ३ वष व 
ल टची देखभाल दु तीचा कालावधी ५ वष राह ल. 

१४) मलशु द करण क ाचा देखभाल दु तीचे कालावधी सदर योजने या ठेकेदारामाफत ५ 
वषाचा राह ल.     

 इमारतीतील सद नकेची ठळक वै श ये 

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

चौ.मी. (३२२ चौ.फुट). 

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

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

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

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

नानगृ हाम ये Antiskid ceramic tileflooring,४ फुट उंचीचा Glazed Tile म ये 

Dado व Oil Paint. 

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

टाईल लोर ंगव ४ फुट उंचीचा Glazed Tile म ये Dado व ४ फुटा या वर ल 

भागास Oil Paint. 

७) माळा (Loft) वयंपाकगृ हाम य–े ०.६ मी. (२’) ं द  व ०.७५ मी. (२’ ६’’)  उंचीचा. 

८) मु य दरवाजा व बेड म चा दरवाजा - PUF Material म ये. 

९) नानगृह व संडास चा दरवाजा - PVC Material म ये. 

१०) खड या - Alluminium Sliding व लोखंडी Grill  सह. 
  ११) व युत तारा– Casing प ीम ये, Powerpoint,Switches - Anchor कंपनीचे  
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     / त सम. 

१२) Kitchen Otta – Kadappa Platform म ये Stainless Steel sink,   
    Platform वर २ फुट उंचीचा Glazed Tile  म ये Dado. 
१३) सद नकेम ये आतील भंतींना सव  Oil Bound Distemper. 
 अशा प दतीची इमारतीची व सद नकेची वै श ये राहतील. 

   सदर क पा अंतगत च-होल  येथे १४४२ सद नका बांधणेकामी .१,१९,३१,७६,९४९/- 

इतका खच येत आहे. यानुसार येक सद नकेला येणारा खच हा र. . ८,२७,४४६/- इतका 

आहे. इमारती या बांधकाम े ा माणे येक सद नकेचा Construction Built up Area 

हा ५४५ चौ.फुट आहे. यानुसार त चौ.फुट बांधकामाचा खच र. .१,५१८/- इतका येत 

आहे. 

१) क शासन अनुदान  - .१.५० ल  

२) रा यशासन अनुदान - .१.०० ल  

रा य शासन योजनेसाठ  .१ ल  चे अनुदान देणार आहे. सदरचे घर हे १४ मजल  

इमारतीम ये सव सोयी - सु वधायु त असणार आहे. यापूव  EWS या घरकुल योजनेसाठ  

सन २०१० म ये लाभा याकडून यां या ह यापोट  .३.७६ ल  घे याचे मनपाने मा य केले. 

यानुसार लाभा यानीह  सदर योजनेतील यां या ह यापोट  .३.७६ ल  भरले आहेत. 

यामुळे धानमं ी आवास योजनेतील सद नके या लाभा याकडून यां या ह यापोट  र. .५ 

ल  घे यास हरकत वाटत नाह . यामुळे सदर क पातील महानगरपा लकेचा त सद नका 

ह सा . ७७ हजार इतका राह ल. क पाचा नयोिजत कालावधी ३ वष इतका अस याने 

महानगरपा लकेस तवष  . ३.७२ कोट  घालावे लागणार आहेत.  

सद नका या खचाचे वाटप खाल ल माणे. 
१) क  शासन - .१.५० ल  

२) रा य शासन - .१.०० ल  

३) म.न.पा. - .०.७७ ल  

४) लाभाथ   - .५.०० ल  

एकुण  - .८.२७ ल  

       येक क पाम ये कम शअल वापरासाठ  २% जागा वकास नयं ण नयमावल  
(D.C. Rule) नुसार  ठेवणे म ा त आहे. यामुळे सदर क पातील जागा ६०३७.३० चौ.फुट 
इतक  आहे. 
       क पाम ये महानगरपा लकेचा ह सा येक सद नकेसाठ  र. .१ ल  इतका आहे. 

तो ह सा कमी करणे या ट कोनातून व मनपाचा Infrawork साठ  सु दा खच येणार आहे 

तो काह  माणात कमी हावा हणून कम शअल जागेकर ता वतं  न वदा काढून ५० वषाचे 

Lease ने देणे व यातून मळणा या Premium वारे मनपाचा व ह सा कमी करता येईल. 
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कम शअल वापराक रता बांधून वापरा या त वावर करारनामा क न अट व शत  ठरवून 

वकसकाकडून Premium ची र कम २ वषात २ ह यात घे यात येईल. ५० वषानंतर 

इमारतीस हत संपूण जागा मनपाला वकसकाने परत देणे म ा त राह ल. Lease कालावधीत 

इमारतींचे मळकत कर, पाणीप ी, व युत बल इ याद  वकसकाने भरणे आव यक राह ल.  

महानगरपा लके या वकास आराख याम ये (D.P.) च-होल  येथील जागा EWS साठ  

राखीव अस याने सदर क पाम ये जागेची कंमत गृ हत धर यात आलेल  नाह. 

लाभा याचा ह सा .५.०० ल  इतका आहे. याम ये सोडतीम ये (Lucky Draw) 

नाव आ यानंतर प हला ह ता २०% र कम, दुसरा ह ता ४०% र कम हा इमारतीचे काम 

५०% झा यानंतर व तसरा ह ता ४०% रकमेचा भरणा ताबा मळ यापूव  मनपाकडे करणे 

आव यक आहे. सदरची सद नका मनपा माफत बांधून लाभा याना यांचा ह सा भ न 

घेतलेनंतर ९९ वषा या Lease ने देणेत येतील. या शवाय वज, पाणी मटर व 

वयंपाकासाठ चे गॅस पाईपलाईन क रता अनामत र कम जोडणी शु क यासाठ  येणारा य  

खच लाभा यास वतः ( व ह या य त र त) महानगरपा लकेकडे भरावा लागेल. तसेच 

लाभा याना मळकत कर, वीज बल इ. बले वतः भरावी लागतील. येक इमारतीची 

सोसायट  वतं  करणेत येईल व सोसायट माफत सामाईक वीज बल, सामाईक पाणी बल 

भरावे लागेल. 

 महानगरपा लका या माणे मनपा े ाम ये सावज नक ठकाणी र त,े पाणीपुरवठा, 

दवा ब ती, ेनेज, मलशु द करण क  (STP), घनकचरा यव थापन (Solid Waste 

Management) इ याद  मुलभूत सु वधा (Infrastructure) वखचाने करते या माणे या 

क पातह  महानगरपा लकेने वखचाने करावे असे वाटत.े या सु वधा MPCB पयावरण 

खा या या नयमानुसार करणे आव यक आहे. या मुलभूत सु वधाचा खच खाल ल माणे :- 

अ
 

ठकाणा
चे नाव 

सीमा 
भतं 

र त े पावसा
ळी 
गटर 
व 
Rain 
water 
harvest
ing 

पा.प.ु ेनेज मल 

शु द  

करण 
क  
(STP) 

घनकचरा 
यव था
पन 
(S.W.M) 

दवा 
ब ती 
ा सफॉ

मर 
फडर 
इ. 

एकुण 

सव आकडे ल  म ये 
१ च-होल  २७.९२ २३२.८६ ९३.८८ १२.६१ ४३.३२ १५१.१५ १.०० २३३.४७ ७९६.२१ 
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एकंदर त वर ल सव ठकाणी मुलभूत सु वधा (Infrastructure) पुर वणेकामी .७९६.२१ 

ल  इतका खच येईल. सदर क पातील इमारतींचे काम सु  झालेनंतर मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) क रता न वदा काढ यात येतील. 

 सदर क पासाठ  खाल ल बाबींची मंजूर  आव यक आहे. 
१) तावास शासक य मा यता 

२) बांधकाम परवानगी 

३) पयावरण खा याकडील नाहरकत दाखला (Environmental Clearance Certificate), 

क य भू मजल बोडाकडील नाहरकत दाखला. 

४) रा य शासना या “क य मा यता व सं नयं ण स मती” (CSMC) ची मा यता. 

  शासक य मा यतेनंतर बांधकाम परवानगी साठ  व पयावरण दाख यासाठ  अज 

दाखल करणेत येईल. तावास मनपाची मा यता मळालेनंतर सदर योजना हाडा माफत 

रा य शासना या “क य मा यता व सं नयं ण स मती” (CSMC) ची मा यता घेवून 

क पा या इमारती या बांधकामां या सव न वदा काढणेत येतील. 

  सदर क पास स म ा धकार  (झो नपू वभाग), नगररचना वभाग, भु म आ ण 

िजंदगी वभाग, बांधकाम परवानगी वभाग, कायदा स लागार (कायदा वभाग) व मा हती व 

तं ान अ धकार  यांचेकडून अ भ ाय आलेला आहे. 

पंत धान आवास योजनेक रता शासक य मा यतेक रता खचाचा तप शल खाल ल माणे :-  
 
                         त ता – अ 
 
अ. . तप शल खच 

१ क पाचा इमारत बांधकामासाठ  एकुण खच १,१९,३१,७६,९४९ 
२ ५% Contingencies सह १,२५,२८,३५,७९६ 

३ २% Work charges establishment 
Charges सह 

१,२७,७८,९२,५१२ 

४ ६% भाववाढ (Escalation) ७,१५,९०,६१६ 

एकुण (३ + ४) १,३४,९४,८३,१२८ 
Say एकुण . १३५.०० कोट  

 
महानगरपा लकेमाफत मुलभूत सु वधा पुर वणे (Infra) कामांचा खचाचा  
तप शल खाल ल माणे 
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                           त ता – ब 
 
अ. . तप शल खच 
१ क पाचा infra साठ चा एकुण खच ७,९६,२१,००० 

२ ५% Contingencies  ८,३६,०२,०५० 

३ २% Work charges 
establishment  

८,५२,७४,०९१ 

४ ६% भाववाढ (Escalation) ४७,७७,२६० 

एकुण (३ + ४) ९,००,५१,३५१ 
Say एकुण . ९.०० कोट  

 
 त ता अ नुसार क  शासन, रा य शासन व मनपा यांचे संयु त नधी मधून 

पंत धान आवास योजने अंतगत १४४२ सद नका बांधणेकामी त ता अ नुसार र. .१३५.०० 

कोट  चे खचास व सदर क पाचे साईटवर मुलभूत सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी त ता 

ब नुसार येणा-या र. .९.०० कोट चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े                            

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. क सरकारने नवीन 

योजना शहर  गर ब लोकांसाठ  आणलेल  आहे. ती ३० चौ.मी.ची आहे आ ण याचे रेट आज 

जा त आहेत. मागे रा वाद  काँ ेस युती सरकार होतं यावेळेस जी योजना होती या 

योजनेत ऐर या जा त होता आ ण पैसे कमी होत.े ह  जी शासनाची योजना आहे ती ३० 

चौ.मी.ची आहे. क सरकार गर बांसाठ  योजना आणत.े गर ब यावेळेस योजनेचा लाभ 

घे यासाठ  कागदपञाची पुतता करतात. 

मा.महापौर- माग यावेळेस या वषयावर चचा झालेल  आहे.  

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ह  जी योजना 

आलेल  आहे ती शहर  गर ब नागर कांसाठ  आहे या ब ल दुमत नाह . क सरकार आ ण 

रा यसरकार यावेळेला एवढ  मोठ  योजना काढते यावेळेला आपण व ह सा देतो आ ण 

नागर क सु दा व ह सा देतात. आ ण यावेळेस आप या अ ट, शत  असतात या अ ट, 

शत  पुण करत असताना नागर कांकडून काह  चुका होतात. या झाले या चुका, या 

नागर कांने केले या चुका लोक तनीधी या माती का मार या जातात. लोक तनीधी आ ण 

प , स ताधार  प ाला लोक बदनाम करतात. मला या संदभात सांगायच आहे क  आप या 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेत मागे एक ि कम आलेल  होती. से.नं. २२ दुमजल  गाळे, 

ा धकरणाकडून आपण शंभर ए कर जागा घेवून या ठकाणी झोपडप ी पुनवसन क प 

राब वला या क पा या ठकाणी ३३०० गाळे बांध यात आले. ३३०० गाळे बांध यानंतर 
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या ठकाणी काह  गाळयांच दुमजल  पांतर केलं. या याम ये शहरातील काह  झोपडप या 

श ट कराय या आ ण शहर हे झोपडप ीमु त करायचं असं एक धोरण सुरवातीला झालं होतं 

पण याला यावेळेस या नागर कांनी वरोध केला होता. मा.महापौर साहेब, द.१७/४/१९८४ 

रोजी ३३०० ओटे बांध या या तावाला मंजूर  मळाल  होती. एक कोट या तरतूद ला 

मा यता दे यात आल  होती. मे.आगरवाल टोन उदयोग यांना द. ४/६/८४ ला दे यात आले 

होत.े क प खाल ल माणे नयोजन कर यात आलेले होत.े ३३०० ओटयाचे बांधकामपैक  

यावेळेस १५६३ ओटयाचे मनपा प रसरातील झोपडप ीवा सयांसाठ  कर यात आले आहे. 

उवर त १७७० ओटयाचे वाटप न करता यावर दुमजल  प दतीने एक चटई ेञ नदशंकानुसार 

३५४० गाळे र. . १ कोट  ५४ लाख अंदाजपञक य खचास मा यता, मनपा सभा ठ. .१३१७ द. 

१.१२.८९ अ वये शासक य मा यता दे यात आलेल  होती. यानंतर दुमजल  ि कम 

बी.जे. शक कंपनी आ ण शासन नणय मांक द.११/१२/८४ नुसार थायी स मती ठ. .१३५६ 

द. २६/३/१९९० नुसार नवीदा  न माग वता थेट प दतीने कर यात आल  होती. एवढ  मोठ  

ि कम या ठकाणी झाल  या याम ये काह तर  ४२१ गाळे वाटप कर यात आले. ४२१ 

गाळयाचे वाटप झा यानंतर याम ये घुसखोर  झाल  आ ण द. ३१/१२/१९९१ रोजी २२९ 

घुसखोरांना बाहेर काढ यात आलं होतं. यानंतर १९९२ म ये ३०० घुसखोरांना बाहेर काढ यात 

आले होत.े यानंतर त काल न समाजक याण मंञी ना.रामदास आठवले यांच भाषण झाल. 

करोडो पये खच क न या ठकाणी घुसखोर  झाल  आ ण यानंतर या लोकांना आपण 

ऑथोराईज घर दल . महा मा फुले पुतळया या अनावरणा या टाईमाला यावेळेस मा.पवार 

साहेब आले होत.े दल प बंड यांनी या घुसखोराना बाहेर काढ याच काम  केलेल होत. २००२ 

ते २००७ या दर यान दल प बंड यांनी घुसखोराना बाहेर काढ यासाठ  य न केले. 

मा.शरदचं  पवार साहेबांनी या ठकाणी राह ल यांना घर दे यासंदभात सुचना मांडल  याच 

सु दा पञ आहे. द.१६/२/२००५ रोजी महा मा फुले यांचा पुतळया या अनावरण 

समारंभा यावेळी आमदार वलास लांडे, छगन भुजबळ होत,े मा.शरद पवार होत.े यां या 

समवेत आ ह  चचा केल  आ ण  या ठकाणची झोपडप ी.... 

मा.महापौर-  या वषयावर बोलावे. जुन काढू नका, वषय तहकूब ठेवणार आहे या यावर 

तु हांला काय सांगायच तेवढच सांगा. 

मा.तानाजी खाड े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तेथील राहणा-या 

लोकांना हे घर दयायच यां याकडून पैसे यायचे असं धोरण ठरल होतं. गे या दोन दवस 

पेपरम ये बातमी येते या बातमी या अनुषंगाने मी या भागातील त नधी हणून 

नगरसेवक या ना याने काम करतो. काम करत असताना या लोकांवर जे चुक चे कागदपञ 

दलेले असतीलतर यां यावर नि चत कारवाई करा, याब ल माझ दुमत नाह .  माझ एवढच 

मत आहे क  या भागाम ये लोक त नधीची नाव येतात, प ाच नाव बदनाम होत हे काय 
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चाललं आहे. प ानी योजना आणल  हणजे प  चुक च काम करत असं नाह . आता ह  

क सरकारने योजना आणलेल  आहे या योजनेच उदया काह  झालतर याला क सरकार 

जबाबदार आहे का. या सगळया गो ट ची माह ती घेतल तर आपण या भागाम ये ब-याचशा 

लोकांना आपण घर दलेल  आहेत. काह  लोक या ठकाणी अजून घरापासून वंचीत राह लेले 

आहेत. ह  योजना आणा तु ह  या भागातील लोकांच पुनवसन कस ठेवल. नवीन योजना 

आणल  या लोकांना घरकुल योजना दल . आता ह  तीसर  योजना आणतो मग या 

भागातील लोक कती दवस उघडयावर राहणार आहेत. या लोकांना घर नको का. रेडझोन या 

नावाखाल  ते मुलाबाळासह त पावसाम ये तथ राहतात. पाईन रोडच काम केल यावेळेस 

तेथील झोपडप ी काढून श ट केल . या लोकांना घर देता येत  नाह त. या लोकांचा ॉ 

झालेला आहे. आ ह  लोक त नधीन काय करायचं. या लोकांना घर मळावीत हणून आ ह  

य न करतो आ ण रेडझोन सारखे न काह  ठरावीक लोक वत: या वाथासाठ  उपि थत 

क न या यामुळे काम थांबवतात. आज क सरकार हणते गर बांना घर दल  पाह जेत. का 

गर बाना बाहेर काढायला लागलेत. काय दोष आहे यांचा आज कोटयावधी लोकांना घर 

दयायचे या ठकाणी रेडझोनचा मु ा उपि थत झाला आज ती लोक र यावरती आहेत. माझी 

एवढ च वनंती आहे सरकारला मु यमंञी साहेब आपण ल  घातल, ध यवाद. या या ब ल 

या काह  गो ट  घडले या असतील याची आपण सखोल  चौकशी करावी. या ठकाणी आपण 

यांच ऐकूण हे केलेल आहे यांना वाटलतर या भागातील त नधी हणून आ ह  आ ण 

तेथील जे काह  चुक चे कागद आणलेल  लोक या लोकांची नाक  टे ट करा. रेडझोन कशाब ल 

उपि थत झालं. का लोकांना घरापासून वंचीत ठेवलेल आहे. नाक  टे ट झाल  पाह जे आ ण 

दुध का दुध, पाणी का पाणी होईल. घे यानंदे याच कोणाला नाव ठेवणे आ ण कोणाला बदनाम 

कर याम ये तु हालंा चांगल वाटत असेलतर आपण नाक  टे टम ये सामील होऊ. मु यमंञी 

साहेबांना माझी वनंती आहे साहेब, आपण रा यात चांगल काम करता या ठकाणी 

महापा लकेत ल  घातल, या नाक टे ट. प ाला बदनाम कर यासाठ  गोरगर बांचा बळी नका 

पाडू. गोरगर बांना बळी मार यासाठ  वत:चा अज डा नाह  तुमचा. ध यवाद. 

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरेतर या शेवट या 

सभेला मला त ार चा सुर लावायचा न हता हणून मगापासून हात वर करत न हत.े 

मा.महापौर साहेब, अ धकार , पञकार बंधु आ ण जे माझे बंधु भ गनी आर णामुळे पुढ या 

वष  येऊ शकणार नाह त यां या बरोबर पाच वष काम केलं, खुप चांगले अनुभव आले, काह  

वाईट अनुभव आले. चांगले अनुभव मैञी देऊन गेले आ ण वाईट अनुभव सु दा काह तर  

शकवून गेले यांच सव वी मी आभार मानत.े तसेच आता जो घरकुल संदभाचा वषय 

सभागृ हाम ये आहे. मी आता पा टल साहेबांना वचारल घरांची शासनाने कमंत वाढवल  का 

तर ते हणाले शासनाने कमंत वाढवल  नाह  आ ह  वाढवल . महापा लकेनी वाढवल , 
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मटेर यलचे दर वाढले यामुळे वाढवल . शासनाचा काह  संबंध नाह , एकतर अधवट मा हती 

यायची, तुमचाह  वेळ वाया, आमचाह  वेळ वाया सगळयांचाच वेळ वाया. मा हतीतर  या क  

महापा लके या अ धका-यांनी या याम ये काय केले. खरच शासनाने रेट वाढ वलेत का. आ ण 

शासनाने वाढ वलेतर शंभर ट के शासना या वरोधात आ ह  सु दा जाणार. अशा कारचा दर 

आ हांला परवडणार नाह . पा टल साहेबांनी सांगीतल आ ह  ते दर वाढ वले. शासनाने 

माग यावेळेस एका घरा या मागे जे क ाने अनुदान दलं होत ते १ लाख ७९ हजार पये होत 

आ ण आता जे दल ते १ लाख ५० हजार पये. महारा  शासनाने १ लाख १ हजार पये 

दलं होत आ ण आता १ लाख पये दल आहे. हणजे काय कमी केलं पाच ते दहा हजार 

पये इकडे तीकडे. परंतु याची काह  मा हती यायची नाह  आ ण मलाच सगळ मा हती आहे 

मी यातला त  आहे अशा कारचा वषय घेऊन बोलन आ ण क सरकारवर, मु यमं यावर 

आ कल शकवण एवढे मोठे तु ह  यानी लागून गेला नाह त. दुसरा वषय असा क  मी काह 

कुठ या गर बां या वरोधात नाह . पण गर बां या  नावाखाल  यांनी यांनी टाचार केला 

असेल आ ण यांनी पैसे खा ले असतील, आता पोल स उलटसुलट जवाब घेणार, उलट 

तपासणी होणार आ ण तपासणीम ये यांच नाव येणार यांनी यां या कमाची फळे भोगायची. 

मग मला हणायच खरंच गर बांचे कैवार  होते का गर बां या नावा खाल  म लदा खात होत.े 

तु ह  शकवणार आ ण आ ह  ऐकूण घेणार अशातला अजीबात भाग नाह . से-२२ कोटाम ये 

आहे माग या दोन तीन दवसात मी सांगीतल हे सब युडी शअल अस यामुळे बोलता येत 

नाह . आता या वषयावर बोललात ठक आहे तु ह  सुरवात केल  मी पण सुरवात करणार. 

परंतु अशा कार या वषयाम ये आपण एखादया गो ट म ये फौजदार  गु हा महानगरपा लका 

दाखल करत,े मग या याम ये सु दा तु हांला ॉ लेम. कोटात गेल तर ह  ॉ लेम. मग 

करायच काय. कोटात जा कोटात याय मागा, मग कोटात गेलो, कोटात याय मागायला 

लागलो, मग हणाले क ात आ ण रा यात तुमची स ता आहे या ठकाणी तु ह  याय मागा 

कशाला तु ह  पञापञी करता. तथं याय मागीतल मग यांनी सांगीतल फौजदार  गु हे 

दाखल करा. मग फौजदार  गु हा दाखल करायलेतर आता हणतात गरबां या जीवावर 

उठलेत. अंध/अपंग य तीकडून कोणी पैसे घेतले, जे बीचारे र याने भीक मागत फरतात 

गाडयाम ये, रे वेम ये लोणावळ- पुणे गाडयाम ये यां याकडून यांनी पैसे घेतले यांना शरम 

वाटल  पाह जे क  आपण काय केल.ं कुठ पाप आपण फेडणार आहेत. चार आठ दवसात दुध 

का दुध, पाणी का पाणी होणार आहे. घाई कशाला या यासाठ . येक गो ट  तु ह  

उचकवतात, तु ह  उचकावल क  मी काढणार. मा.महापौर साहेब, मला काह  ते माणस मा हती 

न हते. २०० कागदपञ तपासले २०० म ये ११९ लोक यांना बोगस नघाले असतील, एखाद  

म हला जर वया या दसु-या वष  मुलगा झाला हणत असेलतर या यावर पण आ ह  

बोलायचच नाह . या बाईला वचारलतर बांगलादेश हणजे तेथून आले या लोकांना जर घर 
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मळत असेल आ ण ती सांगत असेल द.१/१/९५ ला मला मुलगा या ठकाणी ज म झाला 

होता तर असं हणत असेलतर तु ह च वचार करा. असे एक नाह  अनेक उदाहरण देवु 

शकत.े मी अल गेशन केलेल नाह  पण यांनी केल याला बरोबर लागणार आहे ते काह  

सुटणार नाह . या ठकाणी काह  घोळ झाला का नाह  झाला, या ठकाणी कोटाने माझ हणणं 

मा य केलं. या ठकाणी जर तु हांला टे मळाला असेल, आता राजकारण या यावर करतात 

का से-२२ वर करतात, सगळेच करतात. काँ ेसन केल, रा वाद ने केल, भाजपन केल, 

शवसेनेनी केल, सगळयांनी राजकारण केलं से.२२ वरती. येकानी सांगीतल रेडझोन घालवतो, 

कोणी घालवला रेड झोन, नाह  घालवला आ ण तो जाणारह  नाह  हे ञवार स य आहे. जर 

तथला दा गोळा कमी केला, या डेपोचा जर झोन बदलला तरच या ठकाणी याड कमी होणार 

आहे आ ण या यावरती चचा चालू आहे. माग या ग हमटंच आठवतं, क ाम ये काह  आमच 

ग हमट न हतं. तु ह  सगळे जण गेला, दोन दवस या ठकाणी राह लात, याड कमी होतं का 

असं होत का तस होतं का असे रोज पेपरला रकानेची रकाने भ न आले. आ ह  बोललो, 

आ ह   पोगंडा केला का. तु ह  केलं ते बरोबर आ ण इतरांनी केल ते चुक. असं नाह , तु ह  

राजकारणत आहेत आ ह  राजकारणात आहोत. तु ह  जे क  शकतात ते आ ह  क  शकत 

नाह त अशातला भाग नाह . तु ह  पोगंडा केला नाह  का, मग रेडझोनवरती राजकारण केल 

नाह  का तर शंभर ट के सगळया प ानी केलेलं आहे. परंतु माझा वषय राजकारणाशी 

संबंधीत नसून माझा वषय या ठकाणी जे बोगस लाभाथ  आहेत, जे खरेखूरे लाभाथ  आहेत 

यांना शंभर ट के घर मळाल  पाह जेत या मताची मी सु दा आहे. दुसर हणजे 

या ठकाण या झोपडप या घेवून तु ह  एकञीकरण केलेलं आहे, एकदा तु ह  ओटे दले होत,े 

ओटे द यानंतर परत तु ह  यांच जर पुनवसन करत असालतर, परतजर तु ह  यांना घर 

देणार असालतर बाक यांचा नंबर येणार कधी. मग शहरातील सगळे नंबर तुमचे संपले होते 

का, न हते संपले, मग यांचा नंबर आलाच नाह . दुसर हणजे मोफत घर दे याची तरतूद 

कायदयाम ये होती, ती महापा लकेकडून कुठे पाळल  गेल . तु ह  एक मु ा घेवून चालता 

याम ये ३१० कोट चा क प ६५० कोट वर जातो. ३१० कोट या क पाला ६५० कोट या 

नवीदा ि वकार याच कशा. बोलायच नाह  का या यावरती. बोललच पाह जेनां. परंतु वषय 

असा आहे शेवटची मट ंग आहे खरंच तकतक करायची  न हती. आ ण या यावर कुठलेह  

राजकारणा या मुडम ये सु दा नाह. जे करायच ते नयमाने करत,े कायदयाने करत.े उदया 

पोल सांना वाटलं यात काह  त य नाह तर पोल स फेटाळतील यांच हणणं. पण यात जर 

त य नघालतर जो दोषी असेल तो जाणारच, गेलाच पाह ज.े या गर बांचा कळवळा घेवून 

तु ह  बोलता या लोकांकडून कुणी पैसे घेतले ते समोर आलच पाह जे आ ण ते समोर येणार 

आहे. पोल स तपासणी करा, नाक टे ट करा, शंभर ट के नाक टे ट केल  पाह ज.े यांची केल  

पाह जे, यां यावर कोण दबाव आणतं, कोण यांना दमबाजी करतं, कोण काय करतं. हे सगळ 
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आहेनां, कालांतराने हे सगळे वषय उघडक स येणार आहेत. तु ह  िजतक एखादया गो ट ला 

टोचणार तीतक  ती गो ट पु ढे यावी लागेल. तु ह  ठरवायच आपण काय करायच त,े करायच 

का नाह  करायच. परत तेच तेच बोलायच आ ण आ ह  बोललो क  मग तु हांला िज हार  

लागत,ं ध यवाद.                                                                                    

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. गर बांसाठ  घरांचा 

वषय आहे. पंत धान आवास योजना, वागत आहे. आपण पाहत आहोत आदरणीय पंत धान 

गोरगर बां या बाबतीत कती काळजी घेतात. मी नौकर ला लागले यावेळेस १२५/- सोनं होतं 

आता सो याची काय कमंत आहे, वाढत जात येक व तूचे दर वाढतात. मी पह यांदा पगार 

घेवून गेले ते हा तीन तोळे सोनं घरात घेवून गेल.े रेट हे वाढतच जातात. आ हांला या ब ल 

काह  बोलायच नाह , तो हशोब करायला तुम याकडे दलेला आहे. फ त काम करायच आ ण  

वरोधकानी याचा हशोब बघायचा आ ण तो हशोब लोकां या समोर मांडायचा. आमच एवढ 

एकच काम आहे, काम करायच. काम कर यासाठ च आलेल  आहे पंत धान आवास योजना. 

योजना पुव चीच आहे परंतु याम ये बदल झालेला आहे, लोकां या वर भार टाकलेला आहे 

अ धकचा याब ल मला बोलायच आहे. गर बांसाठ  शासनान,े शासनाने सहन केल पाह जे 

या यामुळे यांनी जा त सहन केले पाह ज.े आता यांनी यां या बरोबरच आप याला धरणार 

आहेत. आप याकडे एलबीट  नाह , जकात नाह , कशामधुन आपण देणार आहोत हे 

मा.आयु तांनी आ हांला सांगायच आहे. महापा लकेचा ७७ हजार पर हाऊस एवढा वाटा यांनी 

सांगीतलेला आहे. आपण देत होतो पण आता आपण कुठून देणार. हे शासनाला कळलं पाह जे. 

महापा लका कुठून हा ह सा देणार, कुठून हा पैसा भरणार आता मला वाटत पुढ या एक दोन 

वषापासून आप या पाचशे कोट या ठेवी संप या क  क शासन रा यशासनाला आ ण 

रा यशासन आप याला अशा कारे ामपंचायतीला या माणे अनुदान येतं या माणे 

आप याला अनुदान येणार आहे. हे अनुदान आप याला जर क शासनाकडून आलतरच आपण 

यांचा ह सा भरणार. मग क शासन तेवढ वाढवून देणार आहे का. मग महापा लकेनी 

दे यापे ा क शासनानेच ती र कम भरावी कंवा रा यशासनाने भरावी. सरळ आ ण सोपं 

आहे. आपण पाऊणेचार लाखाम ये यांना घर देत होतो. आता याची कमंत यांनी आता 

पाच लाख भरायचे आहेत. गर बां यासाठ , गर बां यासाठ  हणतो आ ण एवढ  कमंत आपण 

वाढवत जातय वत: शासनच. आपण हे घर ३७० चौ.फुटाच देत होतो आम या प ा या 

राजवट त. आता यांनी याम ये अजून कमी केलेलं आहे. हणजे ३७० ऐवजी ३०० एवढच 

यांनी केलेलं आहे. हणजे ेञ कमी केलेलं आहे आ ण कमंत वाढवलेल  आहे हणजे 

यापे ा ते ानो घर नघाले होते एक लाखाम ये सुरवातीला, यांनी घर दलं हणजे अशी 

काह तर  योजना यांनी शासनाने राबवावी. गर बां यासाठ  जर एवढा कळवळा असेल पुव ची 

आलेल  योजना आहेतर मग तसं हणा आमची योजना आहे हणून. तु ह  जर ह  योजना 
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राबवणार असालतर यां या कमंती एवढया अ वा या स वा राबवले या आहेत या चुक या 

आहेत आ ण ेञ जे कमी केलेलं आहे आ ण ऐर या घराचा कमी केलेला आहे तो सु दा 

चुक चा असं आहे, हणजे तु ह  घरह  छोट देता, कमंतीह  वाढवता. ब डरच काम करतंय 

शासन. या वषयाम ये पान नं. १० वर शेवटचा प र छेद सवानी वाचावा. खास मलातर 

वाटतय तो प र छेद मंजूर कर यासाठ  एवढा आटा पटा आहे. याम ये यांना ५० वषा या 

ल जने कम शएल जागा देणे आहे. साधा आ ण सोपा वषय आहे यासाठ च हा वषय आलेला 

आहे. जी शासनाने चुक केल  ती रा वाद ने चुक केल  असं तुमच समीकरण असतं. 

आ हांलाह  लोकां या समोर मांडू दयात. हणजे इथेह  तु ह  मांडू देत नाह त, काय करतय 

शासन त.े एखाद काम करायच हणलतर लोकां यावर जा तीत जा त भार कसा टाकता 

येईल, यांच जा तीत जा त कसं आप याला शोषण करता येईल एवढच तु ह  बघा, ह  नवीन 

योजना तु ह  आणतायनां. तु ह  हणता पुव चीच योजना आहेतर मी वागत करत.े परंतु 

पुव या योजनेमधले जे लोक वेट ंगला आहेत यांच े काय. मा या वाच यात आलेल आहे 

पुव ची वेट ंग ल ट ती तशीच बंद करायची, कॅ सल करायची आ ण नवीन हे करायच. का 

एवढ  वष यांनी नवीन घराच व न पाह लं यां या व नावर तु ह  पाणी टाकणार आहात 

का. हे चुक च आहे. जी वेट ंग ल ट आहे ती तशीच पुढे यावी ती कॉ युटर ल ट आहे. ती 

शासनाने केलेल  ल ट आहे मग ती कमी क न तु ह  असे कोणते लोक या याम ये 

भरणार आहात. यांनी पु हा जे आहेत तीच ल ट परत यावी हे मला सांगायच आहे. 

शासनाला जर गर बांचा एवढा कळवळा असेलतर यांनी जेएनएनयुआरएमची ि कम का बंद 

केल  याच उ तर दयाव.  झोपडप ीवा सयांना घर दे याची योजना आहे जेएनएनयुआरएम 

याची मुदत का संपवल , मुदत वाढवणं कोणा या  हातात होतं. याच शासना या हातात होत 

यांनी गोरगर बांची घर बांध याच बंद केलेलं आहे. आम या झोपडप ीवा सयांची ि कम अधवट 

राह लेल  आहे. मा.आयु त साहेब फ त आपण चार पाच झोपडप यांच पुनवसन केलेलं आहे. 

वेताळनगर, व लनगर, अजठानगर, मल ंदनगर अशा ७५ झोपडप या आहेत. साहेब, आपण 

झोपडप ीत पाह ल. आपण जे यांना सोळा सोळा हजार पये दले याम ये यांनी कती 

हु रळून जाऊन, तु ह  वत: पाह ल मा या झोपडप ीम ये खुप अगद  हौसेनी यांनी ते 

शौचालय बांधलेले आहे, आपण सगळयांच कौतूक केलेल आहे. आपण आठ हजार पये आ द 

देतच होतो यासाठ  आ ह  फॉम भरले होते नंतर १६ हजार आले. आ ह  हागणदार मु तची 

क पना आम या काळाम ये मांडल  होती. गाडगेबाबा अ भयान कोणाच होतं. ती गुजरातमधील 

न हती क पना, महारा ाची क पना होती. तीच योजना पु ढे आलेल  आहे.  

                       (सभागृ हात ग धळ) 

मा.महापौर-  वषयावर बोला. बाक यानी शांत रहाव.े 
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मा.शमीम पठाण-  मा.महापौर साहेब, ह  पंत धान आवास योजना आहे. जेएनएनयुआरएम 

अंतगत जे अनुदान शासनाने परत घेतलेल आहे, क शासनाने परत घेतलेल आहे. मा या 

येथील झोपडप ीच पुनवसन राह ल कारण यांनी जेएनएनयुआरएम योजना बंद केल  हणून 

आमच जळतंय. आ हांला वाटत नाह  का पुनवसन हाव, आम या लोकांना घर मळावीत. 

हणजे ते शासन जर अशा गोरगर बांसाठ  काह  योजना आणत असेलतर 

झोपडप ीवा सयांसाठ  जी घर बांध याची योजना होती ती का बंद केल , यांच मला येथे कोणी 

उ तर देणार आहे का. मग आ ह  कुठ या यासपीठावर बोलायच.ं आ ह  झोपडप ीवा यांचे 

तनीधी आहोत हणुन आ हांला हे यासपीठ आहे. या महापा लके या मा यमातून आपण 

हजारो लोकांना घर दलेल  आहेत. आमच घर येता येता त डचा घास हराऊन घेतलेला आहे 

मग आम या लोकां या ब ल आ हांला नाह  का वाईट वाटणार. हणून ह  योजना बंद केल  

यामुळे आपण यांना घर देवू शकत नाह त याच आ हांला खुप वाईट वाटत. पु हा 

अशा कारची योजना शासनाने सु  करायला पाह ज.े  एवढे मोठमोठे ह से ते महापा लकेवर 

टाकतात. कुठल ह  योजना महापा लकेनी राब वल  क  महापा लकेचा एवढा वाटा असावा, अरे, 

वाटा कुठून दयायचा. नाह चतर दयायचा कुठून. आडातच नाह तर पोह-यात कुठून येणार आहे. 

हणनू मला हणायच आहे क  क शासन आता जीएसट  गोळा करेल यावेळेस यां या 

खचातूनच यां या योजना राबवा यात. आप यावर अशा कारचा भार टाकू नये आ ण यापुढे 

गोरगर बां यासाठ  या घरां या योजना होतात वशेषत: झोपडप ीवा यांसाठ , आघाडीसरकारने 

या योजना राबव या हो या या आपण बंद क  नये आप याला तशा कारे काह  नवेदन 

शासनाकडे पाठवता आलंतर ते पाठवाव अशी या ठकाणी वनंती करत.े                                      

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता जो 

क सरकार या योजनेचा वषय होता. गर बांना घर मळणार आहेत, पैसे कसे जातील पैसे कसे 

वाढ वले याची आ हांला मा हती नाह . दुसर  गो ट अशी आहे क  मु यमं यांना मी चुक च 

बोललो नाह .  मु यमंञी साहेब चांगल  काम करतात हणलो. बावळट मी हणलो नाह  असं 

कोणी बोलल असेलतर यांनी यांच ेश द माघार  यावीत कारण मु यमं यां ब ल बोलण 

तुमची माझी लायक  नाह .  या क सरकार या योजना यावेळेस आपण आणतो चांगल  गो ट 

आहे आ ह  याचे समथन करतो. कारण योजना शहराम ये येते यामुळे आ ह  या 

योजने या पाठ शी राहू. दुसर  गो ट क सरकारन ेअशीच योजना जेएनएनयुआरएमची आणल  

होती, ती योजना कोटात जा याच कारण काय होत तचे मला कळल नाह . रेडझोन कोणी 

उपि थत केला या मागच कारण काय. एका झोपडप ीच त नधी व करणा-या नगरसे वकेनी 

कोटात जाऊन रेडझोन उपि थत कर याच कारण काय. ठक आहे, टाचार झाला असेलतर 

यांना खेचानां कोटात. रेडझोनमुळ झाल काय, अ ख पीनगर, तळेगाव सगळ बाधीत झाल 

आहे. एका फ त रेडझोन या केसमुळे, आज कतीतर  गोरगर ब या ठकाणी आता 
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झोपडीपासून वंचीत आहेत, या ठकाणचा वकास करता येत नाह . नाह  ते न ट ह ला 

बात या येतात, पेपरला येते आ ण या ठकाणचे लोक त नधी काह  करत नाह त असे नाव 

ठेवतात. यावेळेस या प रसराम ये आपण वकास काम करतो, क शासनाची योजना येणार 

उदया अजून परत योजना थांबवल तर कोणाच नुकसान होणार आहे. म ये आडीच एफएसआय 

वापरता येत नाह  हणून हायकोटात गेले होत.े हायकोटाने परवानगी दल  मग सु ीम कोटात 

जायची काय गरज होती. तु हांला गर बांचा कळवळा आहेना मग का गर बां या वरोधात तु ह  

कोटात जातात.  तीथ जर तानाजी खाडेनी चुक केल  असेलतर याला दंड करा, भर चौकात 

फटके टाकाना. गोरगर बांचे  काम होत असताना घे यानदे याचे तु ह  कोटात जाऊन मग या 

घराची कमंत होती ती आज कमंत वाढणारच. कोटात जाऊन एवढ  मोठ  काम थांबवल .  

यावेळेस क सरकारने एवढ  मोठ  योजना आणल  अजून या ठकाणी ॉ झाले या लोकांना 

घर दयायची राह लेले आहेत. आठ हजार घर बांधायची राह लेल  आहेत. घरकुलाम ये घुसखोर  

झाल  हणतात म ये चुक चे लोक घुसल  मी मोचा काढलेला होता. बाबा कांबळे यां या बरोबर 

मी मोचा काढलेला आहे. ा धकरणात मोचा नेलेला आहे. चुक या लोकांना जर घर मळत 

असतीलतर ती ता यात या, यां यावर कारवाई करा पण गोरगर ब लोकांना घर मळाल  

पाह जेत या मताशी मी सहमत आहे. मा.महापौर रेडझोन संदभात जो काह  आता वषय 

चाललेला आहे. या रेडझोन संदभात या ठकाणची बर चशी लोक राह लेल  आहेत. या 

लोकांना ती घर मळाल  पाह जेत. तु ह  कतीह  करा तु ह  तुमचा प  लकलाभ तु हांला. मी 

सभागृ हात जा त वेळ घेणार नाह . सकाळचे पञकार अ वनाश चलेकर यांनी दोन-तीन दवस 

लई झोडपलय. रा वाद  काँ ेस आ ण चार नगरसेवक कोण आहेत देव जाणं नाव काह  कोणी 

सांगीतल नाह  पण प ाला झोडायच काम चालू आहे, प ाचा काय संबंध आहे. मी पञकार 

अ वनाश चलेकर यांना वनंती करतो आपण पञकार आहात, चौकशी करा, इले शन आलेले 

आहेत लोकांना तथं इले शन लढवायच आहे. तुमची थोडी चुक ची बातमी या ठकाणी 

एखादयाच ामा णकपणाने काम केले या या वरती पाणी फरणार आहे यामुळे आपण 

अस या चुक या गो ट  टाकू नका अशी मी वनंती करतो. पेड युज वगैरे असला कार 

असेलतर तस सांगा, ध यवाद.   

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. राजन पाट ल 

यांनी पह यांदा खुलासा करावा क  मुळ ताव तुमचा काय होता आ ण तु ह  यात काय 

वाढवला, क ाचा, रा याचा काय ताव आहे आ ण तु ह  याम ये मनाने काय वाढ वल आहे 

याचा खुलासा करा.                            

मा.राजन पाट ल (सह शहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा 

जो पंत धान आवास योजनेचा ताव आहे याम ये आप याला शासनाकडून गाईडलाई स 

अशा दले या आहेत याम ये महापा लकेला येक सद नके या मागे भारतसरकार तफ १ 
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लाख ५० हजार,  रा यसरकारतफ १ लाख पये मळणार आहेत आ ण बाक चा ह सा 

महापा लकेनी ठरवायचा आहे.  यानुसार नयोजन केले आ ण आ हांला ल ात आलं क  येक 

सद नकेला ८ लाख २७ हजार खच येतो. या माणे महापा लकेचा ह सा कती असावा.   

माग या योजनेम ये महापा लकेनी ७० हजार येक सद नकेमागे दलेले होते या माणाम ये 

आ ह  थोडीशी याम ये वाढ क न ७७ हजार पये केले. याम ये जा त वाढ केल तर 

महापा लके याच बजेटमधुन खुप मोठया माणात र कम जात.े पुव च े बे नफ शीर चे जे 

कॉि यूशन होतं ३ लाख ७६ हजार. आ ह  या याम ये बघीतले क  पुव चे ३ लाख १७ 

हजार खच होता एका सद नकेचा तो आता ८ लाख २७ हजार झालेला आहे. पुव  ७ लाख १७ 

हजार जो खच होता तो आता ८ लाख झालेला आहे. या माणे या याम ये वाढ करणे गरजेचे 

होते अ यत: ती वाढ केल  नाह तर क शासनाचे, रा यशासनाचे पैसे फ स आहेत.   

महापा लकेला याचे कॉ युशन वाढवावे लागेल याचा वचार क न आ ह  तो ३ लाख ७६ 

हजारचा ह सा ५ लाख घेतला. आता या याम ये  महापा लका सभेसमोर वषय आहे याम ये 

आपण बदल क  शकता. पुव  क सरकारचे १ लाख ६९ हजार होत.े रा यशासनाचे १ लाख 

होते हणजे थोड यात क शासनाचे व रा यशासनाचे २ लाख ७० हजार होते ते आता २ लाख 

५० हजार झालेले आहेत.  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माझी वनंती आहे  

क  राजन पाट ल यांनी खुलासा केला. हा डीएसआर जुना आहे आ ण डीएसआर या तुलनेम ये 

महापा लकेचे कॉ युशन जा त होत.े पुव या तुलनेम ये शासनाने वीस हजार कमी केलेले 

आहे. आता डीएसआर वाढलेला आहे. महागाई वाढलेल  आहे या प रि थतीम ये  क शासन, 

रा यशासना कडून २० हजार  कमी केलेले आहेत तर ते पैसे आप याला वाढवता येतील का.  

आ ण पुव या तुलनेम ये सद नकेची साईज कमी केलेल  आहे. या यासाठ  काह  करता येईल 

का याचेसाठ  सांगावे. कारण महागाई वाढलेल  आहे या तुलनेम ये क शासनाकडून, 

रा यशासनाकडून पैसे कमी येतात त ेमागता येतील का. लाभाथ  कडून  टोटल या याम ये 

वीस हजार कमी झालेले आहे या याम ये काह  करता येईल का. या योजनेची मुदत कती 

असणार. 

मा.राजन पाट ल (सह शहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

मागची जी सवसाधारण सभा झाल  यावेळेला अशा सूचना दले या हो या शासनाला क  

याम ये ३७ वे.मी.चच घर बांध या वषयी शासन मंजूर  देते का ते वचारा आ ण   

जेएनएनयुआरएम मधले लाभा याना घर देता येईल का ते वचारा. या वषयी जीबी 

संप यानंतर लगेचच जे या योजनेचे सम वयक आहेत, महाडा यां याकडे आ ह  रेफर स केला 

य  यां याकडे जाऊन आलोतर यांनी प टपणे खुलासा केला फ त पञा दारे यांनी 

दलेला नाह  याची आ ह  वाट बघतो पण यांनी जो खुलासा केला तो आप याला सांगतो.   
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३० वे.मी. मयादा ह  पुण भारतासाठ  आहे. याम ये चज केलातर आपला डीपीआर मंजूर 

होणार नाह . दुसर यांनी असं सांगीतल क  पुव चे लाभाथ  जेएनएनयुआरएमचे होते ती आता 

जेएनएनयुआरएमची योजना संपलेल  आहे. पुव ची जेएनएनयुआरएमची जी योजना होती 

या याम ये लाभाथ ची आथ क मयादा ६० हजार तवष  होती आता लाभा याची मयादा 

तवष  ३ लाख पये आहे. यामुळे ते लाभाथ  सगळे या सगळे घेवु शकत नाह त पण ते 

लोक परत एकदा या योजनेम ये अ लाय क  शकतात आ ण ल क  ॉ मधुन याना घर 

मळ याची श यता आहे. ती पह ल  योजना संपलेल  आहे. पुव ची योजना चारशे कोट ची 

होती. पुव या लोकांना परत अ लाय करावा लागेल, परत ल क  ॉ नघणार आहे.                                

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय माग या 

लोकांना देता येत नाह  हे लेअर होते तर  सु दा सगळया गो ट  पुण केले या आहेत. जु या 

लोकांना देवु शकणार नाह  ह  काळया दगडावरची रेष आहे, तु ह  कुठेह  फॉलोअप करा ते 

होणार नाह .  नवीन पंत धान आवास योजना जी आलेल  आहे याम ये यांनी लेअरकट 

सांगीतलेल आहे. महापा लकेनी सांगीतले ५ लाखापयत येणार आहे. १४४० लोकांना घर देवू 

शकतो असे हणलेले आहे याम ये काह  कमश अल ऍ ट ह ट ज महानगरपा लका क  पाहत.े 

७७ हजार जो आप याला व ह सा महापा लकेला भरायचा. टडरम ये काह  अब ह आलेतर  

ती र कम महापा लकेला भरावी लागेल. कारण क सरकार आ ण रा यसरकार हे कुठेह  

वाढवून देणार नाह . माग या वेळेस जे झाले तेच या वेळेस हो याची श यता आहे. दुसर 

हणजे आ ह  पाट ल साहेबांना सांगीतल होत. ह  योजना मु ंबई या धरतीवर बनवतो, या 

अमॅनेट  देवू करतो. यांना मट ंग हॉल असेल, गाडन असेल, ऑडोटोर यम आपण देतो.  

याचा खच तु ह तेथे राहणा-या सदनीके या य तीवर टाकू नका. त े महापा लके या 

बजेटम ये  या वॉडा या सु वधेम ये यावे हणजे तो खच या माणसावरती लोड होणार 

नाह  अशी सूचना पण आ ह  केलेल  होती याचे तु ह  काय केले. तो खच या लोकांवरतीच 

धरलेला आहे का, नाह  धरलेला. तो कमी केला खच तो कमी क न सु दा एवढ  र कम येत.े  

वॉल कंपौड असेल तो खच तु ह  यां यावरती धरलातर वेअर फुटची र कम वाढणारच 

आहे. मॅपल का ऍपल हणून पंत धान योजना पेपरला जाह र झाल  होती, याचे होड ज 

लागले होत.े हजारो लोकांनी अज केलेले होत े यावेळेस पण र कम तेवढ च होती. लोकांना घर 

पाह जेत का तर हो पाह जेत. पाच लाख वह सा ध न सु दा लोकांनी तुम याकडे लाईन 

लाऊन १४४०/- तु ह  हणताय तर तुम याकड एक लाख लोकांची लाईन लागेल. तो वषय 

वेगळा आहे. मुळ कळीचा मु ा  हा आहे महापा लकेनी १३२०० लोकांची ह  व तात घरकुल 

जी योजना जाह र केल  होती या योजनेला बासनात गुंडाळायच का. लोकां या डोळयात आपण 

धुळ फेकू शकत नाह त. या लोकांना सु दा याम ये समा व ठ क न घेतले पाह ज.े तस तु ह  

शासनाला लेखी व पात कळवा, लेखी व पात उ तर यावे. नाह तर तुम या अंगावरती लोक 
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आ या शवाय राहणार नाह त. इतकेच नाह तर एकाह  नगरसेवकांना वॉडातून लोक फ  देणार 

नाह त. हणजे तु ह  सगळया गो ट  कराय या आ ण आ ह  का भोगायच. यामुळे तु ह  

या योजनेचा खुलासा करावा. आता कती दलेले आहेत, कती जणांना देवू शकतो आ ण 

आता ए झॅ टल  कती लोक राह लेल  आहेत हे आ हांला कळलं पाह ज.े आजजर एकूण ६७००  

राह लेत तर तुम या अशा चार योजना झा यातर  ते पुण होणार नाह. मग नवीन पंत धान 

आवास योजना तुम यासाठ  उपयोगाचीच नाह . एकाह  ठकाणी तु ह  नवीन लाभाथ  घेऊ 

शकणार नाह त. आ ण नवीन घेतलेतर तु हांला ह  योजना मंजूर होणार नाह . पंत धान 

आवास योजना आलेल  आहे ती अ यंत उ तम आहे. आपण जर  करायची नाह  ठरवल तर  

यांना काह  फरक पडणार नाह . पण शहरातील नागर क तु हांला तीकडून सु दा बोलणार 

आहेत. जर ५ लाख पयाम ये आ हांला घर मळतयं तर तु ह  का देत नाह त असं पण 

वचारणार  लोक आहेत. यामुळे पाट ल साहेब, अजून कती लॉट रझ ह आहेत, कती 

ठकाणी आपण अशा कारची घर क  शकतो आ ण माग या वेट ंग ल टम ये अजून कती 

लोक आहेत आ ण यांच आपण काय क  शकतो या सगळया गो ट चा खुलासा करावा. मग 

या संगाला तो सगावधान मॅच होणार आहे का. ह  योजना पण चांगल  आहे आ हांला ह  

योजना पण करायची आहे. ह  सरकारची योजना आहे आ ण तुमच कत यच आहे, शासना या 

या योजना कर याच तुमच कामच आहे. तु ह  नाह  केल तर ाय हेट ब डस कडून शासन ह  

योजना राबऊ शकत हे तु हांला पण मा हती आहे. मागीतलातर आडीच एफएसआय ाय हेट 

ब डसला सु दा मळेल. आथ क टया दुबल असेल तो सु दा या या वत: या जागेम ये 

घर बांधायला क शासनाच अनुदान घेऊ शकतो. ह  शासनाची योजना आहे मग असं आहेतर 

तुम याकडे कोणी हात पसरायला येणार नाह . ह  योजना करायची असेलतर महापा लकेम ये 

जीबीने काह  ठराव केलातर याची तु ह  वरती पाठऊन मंजूर  अणु शकता का, नाह  आणु 

शकत प ट आ ण सरळ आहे. ह  योजना तु ह  जी आहे या कारे राबवा. ह  योजना हातची 

घालू नका. कारण ५ लाखात घर सु दा कमी नाह . गर बांना आज घर मळत नाह . ५ 

लाखाला बँकेचा हा ता सात ते आठ हजारपयत येईल. एखादा य ती तेवढ भाड भरतो आ ण 

आयु यभर भाडया या घरात राहतो. याम ये याच वत:च घर होईल. क ाची योजना हणजे 

क ा या मं यासाठ  योजना नसते क  तीथ या अ धका-यांसाठ  योजना नसत.े योजना ह  

तळागाळातील लोकांसाठ  असत.े या यावरती कुठ याह  कारच राजकारण न होता मा.आयु त 

साहेब तु हांला ह  योजना राबवावीच लागेल. आप याकड र पे टन आल तर आपण 

राबवायलाच पाह ज.े या याम ये राजकारण आणल नाह  पाह जे. ह  चांगल  योजना आहे फ त 

या लोकांच काय करायच ह  महानगरपा लकेची जबाबदार  आहे, क शासनाची नाह . आप या 

भाववाढ ने आपले जा त पैसे खच झाले. या यामुळे आपण ह  जी योजना क  पाहतो आहे 

या याम ये चांग या योजनेला खो नको, आ ण आमचे सगळे नगरसेवक आहे यांच सु दा हे 
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आहे क  आम या काळात ह  योजना मंजूर झाल . नाह तर  येणारे लोक करणारच आहेत. 

यामुळे मा.महापौर साहेब, याचा वचार नीट हावा, ह  योजना परत पाठ वल तर यांच 

शहरवासीयांकडन काह  जाणार नाह . नि चतपणे नुकसान होणार आहे आ ण तुमचा तो न 

आहे ६७०० चा तो जसा आहे तसाच राहणार आहे यात काह  बदल होणार नाह . लोकांना 

फसवू नका या ठकाणी जो खुलासा आहे तो सांगावा अशी मी तु हांला वनंती करत.े  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण जी 

जेएनएनयुआरएम म ये घरकुल योजना राबवल  याम ये ३८ वेअर मी. घर देत होतो 

आ ण नागर कांकडून पैसे पण कमी ह सा घेतलेला आहे. आता वेअर फुटाम ये बदल 

तु हांला करता येणार नाह . घर जर ३० वेअर मीटरच देणार असूतर पुव ची जी वेट ंगची 

लोक आहेत या लोकांना कोण या ना कोण या कारे याय दला पाह जे. याम ये तुम याकडे 

आलेले सव पेपर सु दा आहेत परत काह  लोक अशी आहेत क  कॉ ॅ टम ये कामाला होते 

काह  लोक परत परमन ट झालेले आहेत. पह ले या लोकांमधुन अज मागवा. आता या 

तुम या अ ट शत  आहेत तर काह च तीन लाखाच पण उ प न आहे काह च तेरा हजारच पण. 

जे तु ह  पुव  तीन हजार, सहा हजार दलेल होतं. यांच उ प न पण वाढलेल आहे. तर  तु ह  

पह ले मधले जे ६७०० श लक राह लेले आहेत या लोकांचे पह ले आपण फॉम ि वकारावेत, 

सभागृ हा या वतीने मला असं वाटत क  पह ले यांचे फॉम मागवावेत. फ त येथे १४४० जे 

आहे ते च-होल साठ च आहे. मा या माह ती माणे परत पंपर  म ये काह  जागा आहेत. काह  

मोहननगरम ये जागा आहेत या पण जागा लवकरात लवकर तु ह  बघुन या आ ण याच 

पण नयोजन करा. पुव  आपण नागर कांकडून ३ लाख ७६ हजार घेत होत.े सुलभाताई 

हणा या ५ लाख घेतलेतर  नागर क अगद  मनापासून तयार आहेत परंतु या दवशी मी 

घरकुलम ये मट ंगला गेले होते काह  बँकेनी यांचा जो वत:चा ह सा भरला आहे तो सु दा 

यांना दलेला आहे. आं  बँकेनी लोकांचा वत:चा ह सा भरलेला आहे तो सु दा या लोकांना 

बँकेनी पैसे दलेले आहेत असे या दवशी कोणीतर  बोलले आहे. हे असं असेलतर नागर कांना 

वाटत क  यांचे असे गैरसमज झाले आहेत क  काह  बँकानी व ह साचे पैसे घेतले आ ण 

काह  बँकानी घेतलेले नाह त. माझी सवाना वनंती आहे क  आपण ३० वे.फुटला आप याला 

मयाद त रहाव लागणार आहे या मयाद त तु ह  रहा परंतु जे लोक वेट ंगम ये आहेत यांची 

या प दतीने शॉटल ट करा. वेट ंग माणे यांना या यांचा ॉ काढा. पह या लोकांना 

तीतकेच पैसे भरायचे आहेत दुस-यांनाह  तीतकेच भरायचे आहेत. उदया नवीन ि कम नघाल  

आ ण लोकांना हणल सात लाख पये दया लोक हणणार आ ह  आणखीन कज काढू. 

कारण आप या सभागृ हाने नागर कांना कमीटमट केलेल  आहे या कमीटमट माणे जे काह  

असेल दड लाखाचे तीन लाख झाले यावेळेला दडचे ३ लाख ७६ हजार केले आता ३ लाख ७६ 

हजाराचे ५ लाख कशाला करायच.े हणून ३ लाख ७६ हजार जे आहेत या यावर ि टकअप 
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रहावे आ ण जो काह  आप या वाटयाचा खच असेल तो आपण दयावा. जे यातल कमश अल 

आहे मगाशी मा या भ गनीनी सांगीतल क  कमश अलच पण तुम या या याम ये आहे. आज 

घरकुलम ये येक लोकांनी वत:ची दुकान थाटायला सुरवात केलेल  आहेत वत: या 

हॉलम ये. एसआरए या सगळया ि कमम ये पाक गम ये दुकान थाटायला लागलेल  आहेत. 

मग हे जर चञ उदया वदारक हायच नसेलतर याच सु दा टडर काढा व या ७६०० मध या 

काह  लोकांना जर यातल ायोगीकने देता आलतर यांना दया. अशी माझी उपसूचना असेल. 

या गो ट ला सभागृ ह सहमत असेल आ ण यातून पुव या लोकांनाह  सहकाय लाभेल. 

आप यालाह  ह  योजना घालवायची नाह  हणूनच आज आपण चचा करतो. ३० वेअर 

मीटरवर तु हांला रहायच आहे. क सरकारने व रा य सरकारने कती पैसे दयायचे ते यांच 

ठरलेल आहे. आप यालाच काय करावे लागेल ते लागणार आहे. पुव ची ६७०० लोकांना या 

सभागृ हाची कमीटमट आहे. सभागृ हाने पुव  नणय घेतलेला आहे. 

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देत.े 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.राजन पाट ल साहेबांनी खुलासा करावा क  

जेएनएनयुआरएमची योजना होती या या अ ट, शत , नयम वेगळे होत,े उ प ना या 

दाख याचे दर वेगळे होते आ ण आता या योजनेचे वेगळे आहेत. मग तु ह  उगीचच आजचा 

दवस ढकलायचा. 

मा.राजन पाट ल (उपशहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

आताचा जो १४४२ सद नकेचा क प आहे याम ये महानगरपा लकेच कॉ युशन ७७ हजार 

आहे याम ये आपण जवळ जवळ ११ कोट पये टाकतो. आपण जी सुचना केल  ३ लाख ७६ 

हजाराची या याम ये २१ कोट ची वाढ होईल. दुसर आपण वचारत होतात क  लाभाथ  तेच 

या आ ह  मुंबईला वत: हाडाकडे गेलो होतो. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मी लाभाथ  तेच 

या हणले नाह  फ त या ६७०० मधुन ाधा य दया, शॉटल ट करा. यातले लाभाथ  

तुम या अट , शत म ये कोणते बसतात यांना अज करायला लावा असे हणलेल  आहे. 

मा.राजन पाट ल (उपशहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ते सव 

लाभाथ  परत अज क  शकतात. ते अज सवच लोकांना ओपन आहेत यावेळेला परत ल क  

ॉ होईल.  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. जस महापा लकेनी 

आकडा ठरवला तस आपण सु दा ाधा याने दयावे आपण या लोकांना कमीटमट केलेल  

आहे. मग या लोकांची कमीटमट तु ह  का पुण करणार नाह त ती पुण करा हे हण यापे ा 

या याम ये ायोर ट न करा. ६७०० म ये जेवढ आप याला सहकाय करता येईल तेवढ करा.  
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मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. येथे सहकाय हा 

श द नाह , ाधा य हा श द दशाभूल करणारा आहे. ते पाट लसाहेब तु ह  प ट करा. हे 

उदया पेपरला आलतर लोक सगळयां याच आम या घर  येणार आहेत. ाधा याचा वषय 

आला कुठ.  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ६७०० लोकांचे 

राह लेले अज आहेत ते आता या अ ट, शत म ये बसतात. या लोकांना यांनी ाधा य दयाव.  

मा.आशा शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हे असं बोलतात क  

पुव  आप याकड १३२५० घर दे यासाठ  न हती. १३२५० घर बांधायचे असं आपण लोकांना 

सांगीतल. आप या शहरातील कोण याह  य तीनी मा.महापौरांना, आयु तांना पञ दलेले 

न हत क  काह ह  करा माझ आथ क उ प न कमी आहे, मला घर दया. अशी कोण याह  

नागर कांना आप याला मागणी केलेल  न हती. तुम या प ाला वाटल क  आपण घर दल 

पाह जे, आ ण ते केल, केलतर हरकत नाह  चांगल  गो ट केल . नि चतपणे यासाठ  तुमच 

कौतूक केल पाह जे. जर या लोकांना ६१८४ च घर दे यासाठ  होती तर मग आपण १३२५० 

लोकांचे अज का घेतले आ ण यांना वेट ंगला का ठेवलं. कोणता अ धकार यावेळेस रा वाद  

काँ ेसला होता. लोकांना खोट  व न दाखवाची, लोकां या भावनेशी खेळायच.ं ते या ठकाणी 

भाडयाने राहत होते या ठकाणी ते समाधानी होत.े मग अशावेळेला आपण असं करायच आ ण 

आज शेकतय असं दसल क  मग नयमात बसत नाह , हे करता येत का ते करता येत का 

असं क न पु हा लोकां या भावनेशी खेळू नका. येकवेळेला चुक चे वषय करायच,े चुक या 

प दतीने वागायच आ ण पु हा हणायच क  आ ह  हे सगळे लोकांसाठ  करतो. नि चतपणे 

गोरगर बांचा कळवळा असलाच पाह जे. या शहराम ये आपण राहातो या शहराम ये जे काह  

नागर क राहतात या गोरगर ब नागर कांसाठ  आपण योजना राबवल च पाह ज.े ह  आप याला 

सवाना संधी आहे ती आपण डावलू नये या संधीच आपण सु दा सोनं केल पाह ज.े परंतु 

पु हा एकदा श दांचे खेळ क न लोकां या भावनेशी खेळू नका िजतक  घर आहेत तीतक  

यांना संधी दल तर आ हांला पण आवडणार आहे. मागचे श लक राह लेले वेट ंगचे लोक 

आहेत यांना संधी दल तर ते आ हांला आवडणार आहे याची न द या. परंतु तसे आपण देऊ 

शकतो का हे आज आपण सभागृ हात ि लअर करा. नुसतीच पेपरबाजी करायची, जसे आपण 

मागे ले स लावले, यांव यांव, यांव तसंच पु हा एकदा आ ह  केलं, आ ह  बोललो. पु हा 

एकदा क सरकारन,े रा यसरकारने केलं नाह . जे होऊ शकत नाह  त े यांनी केलं नाह  असं 

हणून यां या माथी मार यापे ा नि चतपणे आपण ते क  शकतो का याची भुमीका राजन 

पाट ल साहेबांनी सभागृ हात प ट करावी. आयु त साहेबांनी खुलासा करावा क  आपण हे क  

शकणार आहोत का. करणार असालतर आ हांलाह  आनंद होणार आहे कारण या लोकांना, जे 

काह  ६५०० लोक श लक राह लेले आहेत आ ण जर तस होणार असेलतर नि चतपणे 
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नयमात बसून याच लोकांना ाधा य दयाव. परंतु होतय का नाह  फ त पेपरबाजी, 

भाषणबाजी क  नका जे खरं आहे जस आ ह  नेहमीच खरं बोलतो आ ह  पुरा या नशी 

बोलतो, या पुरा या नशी तु ह पण बोला.                                  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मला वाटते काह तर  

वसंगती होत.े वा त वक पाहता येथे कोणालाच असं वाटत नाह  क  गर बाला घर मळू नये. 

मंगलाताईच हणण असं आहे क  जी याद  आपण शॉट ल ट केल  होती ते लोक आहे पवु ची 

लॅटची जी साईज होती ती वेगळी आहे. आताची साईज छोट  आहे. जर  छोट  असल तर  

नयमाने ती बदल करता येत नाह  तो पाट ल साहेबांनी खुलसा केला. आपल  जी वेट ंग ल ट 

आहे या वेट ंग ल टम ये पु हा एकदा नीट शॉट ग क न यातलेह  पु हा पाञ आहेत का. 

पु हा असे होऊ नये क  स ताधा-यांनी काह तर  उपसूचना केल  आ ण काह तर  चुक च केलं. 

जी लोक वेट ंगम ये आहेत यांच आप याला जेएनएनयुआरएम म ये कंवा याम ये घर 

दयायची होती ती देता आल  नाह . ठक आहे याला अनेक कारण आहेत. कमीटमट माणे 

लाभाथ  वाढत असेल आ ण १ लाख २४ हजारचा इतका भुदड बसतो. महापा लका १ लाख २४ 

हजाराचा भुदड सोसायला तयार आहे अशा कारची उपसूचना यांनी दलेल  आहे. नवीन 

लोकांना नवीन जे अज करायचे यांना ते पाच लाखाम ये अज करायचे असं सगळयाचंच 

हणण आहे.  परंतु जुनी जी लोक राह लेल  आहेत या यासाठ  १ लाख २ हजाराचा फंड 

उचलायला तयार आहोत अशा कारची उपसूचना दलेल  आहे. 

मा.महापौर -  आपण लोकांसाठ  खच उचलायला तयार आहोत, राजन पाट ल हणतात क  

तशा कारे होऊच शकत नाह .  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. जे पाञ आहेत यांना 

माग यावेळेस आपण क मटमट केल  तर याचा जो काह  भुदड होतो तो आपण क मटमट 

हणून ते करता येईल.  

मा.राजन पाट ल (उपशहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

पंत धान आवास योजनेचा फॉम सु दा वेगळा आहे. या याम ये ाधा य असे काह  नाह . 

आ ह  यां याशी पुण चचा केल  आहे. याम ये ते लोक अज क  शकतात. आ ह  यांना 

वचारले होत या लोकांना कसं ाधा य देता येईल तर ते हणाले क  या लोकांबरोबर 

बाक या लोकांचे अज आलेतर या सगळयाची ू ट नी होईल आ ण याचा ल क  ॉच 

होईल. या याम ये काह  शॉटकट नाह .  

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या आवास योजनेम ये 

आपण कती घर बांधु शकतो.  

मा.राजन पाट ल (उपशहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

आताची च-होल ची जागा आहे या याम ये १४४२ घर आपण बांधु शकतो. अजुन डुडूळगाव 



65 
 
आहे ते ता यात नाह . एक ते दड वषाम ये तीन जागा आप या ता यात येतील. आप या 

डुडूळगाव आ ण रावेत या या जागा लवकर ता यात येतील. रावेतची जागा दड हे टर आहे 

आ ण डुडूळगावची दोन हे टर जागा आहे.  

मा.योगेश बहल  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हे १४४२ घर हणतात 

आ ण आपण ६ ते ७ हजार घर हणतो. याचा ताळमेळ कुठ बसणार नाह . आप या 

कोणाचाह  या योजनेला वरोध नाह . परंतु आपल  जी मागची लोक राह लेल  आहेत या 

लोकांना आपण कशी घर देणार. यासाठ  जो काह  वलंब झाला आहे तो वलंब रा वाद  

प ाने केलेला नाह . याचे फॉम काह  रा वाद  प ा या कायालयात मळत न हत.े न 

असा आहे क  शासनाने जी चुक केलेल  आहे ती आ ह  दु त करायची हणतो. रेड 

झोनम ये बांधल, चुक या जागमे ये बांधल, हे केलं, ते केलं. ह  शासनाची चुक आहे. 

आकडा जो दला आहे तो पण तु ह च दला आहे. वेट ंगला लोक लावले आहेत ते तु ह च 

लावले. आ ह  लावायला लावले नाह त वेट ंगला लोक. आ ण हणून आ ह  हणतोत क  

वेट ंगची जी लोक आहेत या लोकांना कसा याय देता येईल हा या या मागचा हेतू आहे. येथे 

हणल जात क  चुक ची फगर सांगू नका, लोकांची दशाभूल क  नका, अमुक क  नका, 

तमुक क  नका. आ ह  काह  बाहेर झडा लावुन बसलो न हतो फॉम दयायला. जर शासनाने 

ह  चुक केलेल  आहे तर यांनी ती जबाबदार  ि वकारावी. याच खापर आम या डो यावर 

कशाला फोडायच. आता व न पडलेले न हत.े आता आवास योजनेसाठ  काह  लोक गेलेले होते 

का मागायला मा.पंत धानाकड. या ि कम माणे ती राबवायच काम कुणाच होतं. 

जेएनएनयुआरएम म ये दड लाख होते आता १ लाख ७० हजार हणजे यावेळेस वीस हजार 

. कमी होत.े आता महागाई वाढल  आहे. सगळे वाढले यामुळे खच वाढला पाह जे होता. 

परंतु ते वाढले नाह त. आ ह  काह  टका करत बसलेलो नाह . आमच हणण असं आहे क  

पुव या तुलनेम ये वीस हजार . कमी केले. आ ह  हणल का, देऊ नका हणून. वेट ंग 

ल ट कुणी लावल . वेट ंग ल ट आ ह  लावायला लावल  का. पुव  जेएनएनयुआरम ये जे 

काह  लाभाथ  होत,े फॉम भरले गेलेले होते ते शासनाचे नयोजन होत. आ ह  राजन पाट ल 

यांना बोलून सांगीतल न हतं. आता या ठकाणी समाताईनी उ लेख केला जे हा तानाजी खाडे 

बोलले यावेळेस या हणा या क  तु ह  पह ल  मा हती या आ ण मग बोला. मग आ हांला 

हेच हणायच आहे आता सु दा शासनाने क ाचे दड लाख पये, रा याचे एक लाख पये हे 

आकडे आप या समोर आता आ या या नंतर यांनी काय सांगीतल क  आ ह  कॅल यूलेशन 

केलं. यावर उबाळेताई हणा या तु हांला कॅल यूलेशन कोणी दलं. या यात तु ह  पैसे खच 

केले का. हणजे आ हांला हेच हणायच आहे क  शासन पर पर हे सगळा उदयोग करतं 

आ ण यानंतर अशा कारचे फसवे आकडे समोर ठेवायचे मग या यावर चचा होते आ ण 

या याब ल स ताधा-यांवर खापर फोडल जातं. ह  शासनाची चुक आहे मग यांना कोणी तो 
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अ धकार दला. हे ठेवाय या अगोदर शासनाने आ हांला वचारायच होतं. क  हे असं असं 

आहे क ाचे एवढे पैसे, रा याचे एवढे पैसे आहेत यानंतर येणारा खच असा असा आहे. 

लाभा याकडून एवढा खच आहे.  मग हा अ धकार याना कोणी दला. हे दल होतं तर या या 

ब ल आ हांला पुण माह ती पाह जे होती. क ाचे पैसे एवढे, रा याचे पैसे एवढे, महापा लकेचा 

ह सा एवढा, लाभा याचा ह सा एवढा. कुठ या क मट ची याला मंजूर  घेतलेल  आहे का. 

डायरे ट  जनरल बॉडीम ये वषय ठेवला आहे. मग हे चुक च नाह  का. अशा प दतीने वषय 

ठेवायचे आ ण यांनी माञ त डसुख यायच. मा.महापौर याम ये आपण सांगीत या माणे जर 

काह  बदल होत नसेलतर माझी वनंती आहे हा आहे तसा वषय मंजूर करावा.  

मा.सुमन नेटके - मा.महापौर साहेब, योगेश बहल यांनी जो वषय मांडला याला माझे 

अनुमोदन आहे. 

मा.महापौर-  आहे तोच मुळ वषय मंजूर कर यात येत आहे. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल - ७२             तकूल- ० 

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

      ------                  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक -  ९६८                                      वषय मांक – ८   

दनांक- २२.१२.२०१६                                      वभाग – मा.आयु त    

           संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचकेडील जा. .  

                    वभाअक/३/का व/६६/२०१६ दनांक ३/१२/२०१६ 

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

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

Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार पंपर  
चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक शौचालय 
उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून खाल ल माणे अनुदान ा त झाले आहे. 

     व छ महारा  अ भयान (नागर )  क  शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि तक घरगुती २,४४,९६,०००/- ४,८९,९२,०००/- 
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शौचालय 

२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 

३ 

व छ महारा  
अ भयानाचे ँ ड ंग 
(मा हती, श ण व 
सार आ ण जन 

जागृ ती) 

५,९०,०००/- १,९७,०००/-    

४ मता बांधणी १,५०,०००/- ४६,०००/- 
५ एकूण २,८७,०३,०००/- ५,०३,९१,००० /- 

  
क  शासन व रा य 
शासन एकूण अनुदान  

७,९०,९४,०००/- 

वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैयि तक घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३०/११/२०१६अखेर केले या 
कायवाह ची मा हतीखाल ल माणे 

प “अ”  

महानगरपा लकेचे नाव 
पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका 

 

शेरा 
िज हा पुणे  
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

८६३२  

क  शासनाचे “ व छ भारत अ भयान” या 
संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

६५५७  

मंजूर अजाची एकूण सं या ४३८२  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती 
शौचालय 

३७८९  

बांधकाम पूण 
झाले या 

वैयि तक घरगुती 
शौचालय 

३३०७  
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स
बब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आहे. 

मा.सुमान नेटके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े      

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भारत व छता 

अ भयानाम ये आता सभागृ हापु ढे जो वषय आहे असा वषय आम या क भाग स मती या 

पु ढे सु दा वषय होता आ ण याम ये हागणदार मु त जे भाग करायचे होते ते वॉड करायचे 

होते दुदवाने या ठकाणी मा हती अशी मळाल  क संततुकारामनगर हा भाग हागणदार मु त 

आहे. आयु त साहेब याची या या मी आता वाचल  या ठकाणी ओपन डे फकेशन होत 

असेल या ठकाणी हागणदार मु त कर याचा वचार असला पाह ज.े अ भागाम ये सु दा 

काह  भाग नगडी- ा धकरण सार या ऐर या आपण हागणदार मु त करतो. िजथे ओपन 

डे फकेशन होतच नाह  कंवा संततुकारामनगरम ये ओपन डे फकेशनला जागाच नाह  हाडाची 

घर आहेत, सगळयांची वतंञ शौचालय आहेत, उ च ू लोकांची सोसायट  आहे या ठकाणी 

आपण कसंकाय हागणदार मु त क  शकतो. आ ण हणून महानगरपा लकेला व छतेचे 

पुर कार मळतात. साहेब, कुणा या डो यात धुळफेक आपण करतो. क भाग स मतीला 

वषय माघार  यायला लावला, शासनाला. या ठकाणी ओपन डे फकेशन होत नाह  

या ठकाणी हागणदार मु त तु ह  हणूच शकत नाह त ह  साधी, सरळ, सोपी या या 

शौचालयांची सं या 
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदा यक शौचालय ३६१ सीटस  

नगत करणेत 
आलेला प हला ह ता 

४०९७ लाभाथ  

GOI+GOM=२४५.४२लाख 
GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

ULB =८१.९४ लाख 
ULB =२०००/- 
ह सा 

 एकुण ३२७.७६ लाख  
नगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ता 

२३५४ लाभाथ  
GOI+GOM=१४१.२४ 
लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =४७.०८ लाख 
ULB =२०००/- 
ह सा 

 एकुण १८८.३२ लाख  
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असताना सु दा काह  पदा धकार  आ ण अ धकार  मळून व छतेचे पुर कार खोट बोलून 

आणतात आ ह तर सांगीतल होत क  आप या महानगरपा लके या पाठ मागे हागणदार  आहे 

ती पह ले घालवा. परंतु तसे न करता एखादया चांग या भागाला आपण हागणदार मु त 

हणतो आ ण या ठकाणी हणजे मा या वॉडाम ये १२०० शौचालय बांधुन आहेत. सटर 

सं थेनी केले आ ण काह  शंभर ते स वासे लोकांनी अनुदान घेतल. िजथे उंब-याची सं या 

१७०० ते १८०० आहे याम ये १२०० लोकांनी जर घराम ये शौचालय बांधले असतील आ ण 

वापरात असतीलतर या व तीला हागणदार मु त हणु शकत नाह . आ ण िजथ चांगल  व ती 

आहे संततुकारामनगर भाग, अ भाग असेल, ड भागाचा काह  ऐर या असेल हणजे चांग या 

ऐर यात, उ च ू ठकाणी यांनी हागणदार मु त जाह र केलं. केवळ आकडयाचा खेळ करायचा 

आ ण व छतेचे पुर कार यायचे आ ण मग आमचा माट सट त समावेश का झाला नाह  

मग आ हांला आसच का डावललं, तसच का डावललं आरोप करायला मोकळे. स मा.महापौर 

साहेब, मगाशी एका सद यांनी सकाळ पेपरचे उपसंपादक मा.अ वनाशजी चलेकर यां यावर 

अ यंत घाणेरडा आरोप केला पेड यूज घेता का याला खालून शकव यात येत होतं तानाजी 

खाडेना यांचा मी ती  श दात या ठकाणी नषेध करत.े या ठकाणी कुठ याह  पञकार बंधुवर 

जर असा आरोप होत असेलतर यांचा सगळयांचा मी नषेध करत.े ामा णकपणे काम 

करणारा कायकता असेल, नगरसेवक असेल आ ण एखादा पञकार असेल आ ण याचा जर 

तु ह  हा असा सभागृ हाम ये उपमई जर करत असालतर तुमचे बुडायचे दवस आलेले आहेत. 

काय बोलतो आपण आ ण कोणा ब ल बोलतो. खोटं बोलून पुर कार घेतात. चांग या भागाला 

हागणदार मु त दाखवतात. आ ण तर  हणतात खरं छापलतर पेड युज आहे का. पेड आहेतर 

तुम याकड पैशाला कमीच नाह ना पेडच पेड लावलेले आहेत, झाडच आहेत हालवा आ ण दया. 

आपण कोणाला बोलतो काय बोलतो यांची उंची काय आपल  उंची काय, यांच ान कुठे, 

आपल ान कुठे एखादा पञकार गर ब आहे हणून याला तु ह  काह ह  बोलणार. 

मा यासाठ  सगळे पञकारबंधु माझे गु  आहेत. हो, यांनी मा या बात या छाप यात पण 

यातला त य समजून यांनी छापले या आहेत यांनी दाखवलेले आहे. मडीयाने मला 

डो यावर घेतल असेल जे जे कायकत ामा णकपणे काम करतात या सगळयाना ते डो यावर 

घेतात. उदया जर आ ह  स तेत असूतर आ हांला सु दा तेवढच ते पायदळी तुडवणार आहेत. 

चुकल तथ आम या सु दा पाठ शी असलेतर  यांनी लाथ घातल च पाह जे या मताची मी 

आहे. हा लोकशाह चा तीसरा तंभ आहे आ ण हा जागृ त तंभ आहे या तंभाला या ठकाणी 

यांनी कोणी डाग लावला असेल  या तानाजी खाडचा या ठकाणी मी ती  श दात नषेध 

करत.े आ ण या लोकांनी यांना वृ त केल यांनी याना उचकावलं यांचा सु दा मी नषेध 

करत.े ते या सभागृ हाचे जुनेजाणते नगरसेवक असताना सु दा ते खालून हणत होते हणं क  

यांनी पेड यूज घेतल  का, हण यांनी असं केलं का. हे जे काह  झाल ते आज या या 



70 
 
मावळ या सभागृ हात यो य ल ण नाह. मा.महापौर मला घरकुलवरती खुप बोलायच होत 

परंतु मी बोलले नाह , ध यवाद.  

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तुकारामनगर 

क सरकारचे व छ भारत अ भयान हे नर  मोद  साहेबांनी आणलेलं आहे. मी नगरसेवक 

तानाजी खाडे आज या ठकाणी सांगतो १९९७ साल  मा या भागाम ये १५६३ ओटयाम ये १ 

कोट  ६ लाखाचा खच क न येक  ५०० . लाभा याकडून घेवून मी वत: माझा 

हागणदार मु त ऐर या केलेला आहे आ ण मी सनीअर आहे यावेळेस भागाम ये काम करत 

असताना चांग या कामाच कौतूक केलच पाह ज.े आज मा या भागात जो माझा वॉड आहे तो 

भागाम ये घेतला नाह  याच कारण असं क  पाईन रोडला जी झोपडप ी होती ती 

सुलभाताई या वॉडातील होती, सुलभाता चे मतदार होत.े यावेळेस र याला जागा दयायची 

होती मा याकडची मोकळी जागा होती या लोकांला कुठ र याला जाऊ नये हणून मी 

मा याकडची जागा दल . कारण यांचा ॉ झालेला आहे. यांना ब डींग तयार आहे 

ब डींगम ये यांना घर नंबरसह त अलौट झाल  फ त चावी दयायची आ ण ता यात यायचे 

परंतु शु लक कारणाने रेडझोन, आज हे माझा नषेध करतात मला यांना सांगायच, रेडझोन 

जो आला तो कशामुळे आला ठेकेदारांनी तुमचे मनमानी पैसे दले नाह  या यामुळे आला.... 

                   (सभागृ हात ग धळ)   

मा.महापौर-  समाताई हे सभागृ ह आहे तु ह  खाल  बसा. समाताई खाल  बसा   

                  (सभागृ हात ग धळ)                                                             

मा.महापौर-  समाताई हे सभागृ ह आहे आपण नगरसेवक आहात खाल  बसा. तानाजी खाडे 
तु ह  वषयावर बोला. दोघानीह  खाल  बसावे. हे सभागृ ह आहे भांडण क  नका.  
                  (सभागृ हात ग धळ)      
मा. समा सावळे -  मा.महापौर तो दंड थोपटतो, यांनी बाईचा अपमान केला. 
                  (सभागृ हात ग धळ)      
मा.महापौर- सभागृ हाचा अवमान दोघानी केलेला आहे आपण दोघानीह  सभागहृा बाहेर जावा. 
तानाजी खाडे तुमच चुक च आहे हे दंड थोपटणं. तु ह  दोघांनीह  सभागृ हाचा अवमान केलेला 
आहे दोघानीह  सभागृ हा बाहेर जावा.  
                  (सभागृ हात ग धळ)      
मा.महापौर-   तानाजी खाडे तु ह  खाल  बसा.  
                  (सभागृ हात ग धळ)   
मा.महापौर-  वषय मांक ८ मंजूर कर यात येत आहे. वषय मांक ९ यावा. तानाजी खाडे 

खाल  बसा. तु हांला बोलायला चा स दलेला होता तु ह  गैरवतन सारख बोलायला लागले, 

दोघानीह  बाहेर जा. दोघानीह  सभागृ हाचा अपमान केलेला आहे दोघानीह  बाहेर जा. वषय 

मांक ८ मंजरू कर यात येत आहे, वषय मांक ९ मांडावा. 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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 अनुकूल- ७२        तकूल-० 
 अशी मते पडल   व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक -  ९६९                                      वषय मांक – ९   

दनांक- २२.१२.२०१६                                      वभाग – मा.आयु त   

             संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . मांक- 
                      वै य/१४/का व/८००/२०१६ दनांक -०५/१२/२०१६ 

 

पंपर चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर ल अ धकार  / कमचार  तसेच कुटंुब 

या येनुसार यांचे वर अवलंबुन असणारे कुटंुबीय आ ण सेवा नवृ त अ धकार  / कमचार  

(पती/प नी) यांचसेाठ  ध वंतर  वा य योजना दनांक १ स टबर २०१५ पासून सु  करणेत 

आलेल  आहे. 

यानुसार दनांक १ ए ल २०१६ ते ३१ ऑ टोबर २०१६ या कालावधीत ध वंतर  

योजनेम ये अ धकार /कमचार  आ ण यांचे अवलं बत तसेच सेवा नवृ त कमचार  व यांचे 

अवलं बत यांनी उपचार घेतले असून यांची बलांची सं या ५१६५ इतक  झाल  आहे. यापैक  

अ यापपयत ३२४१ णांवर उपचारापोट  केले या बलांची र कम अदा करणे लं बत आहे. 

सदर लं बत बलांची र कम ह  र. .१३,८९,१९,९७०/- इतक  आहे. यामुळे 

र. .१३,८९,१९,९७०/- ची अदायगी ध वंतर  पॅनलवर ल णालयांना अदा करणे आव यक आहे. 

वर ल माणे झालेला खच हा पॅनलवर ल णालयांमाफत महानगरपा लके या कमचा-यांवर 

झालेला अस यामुळे सदरची बले णालयांना अदा करणे म ा त आहे.  

ध वंतर  वा य योजना या लेखा शषावर सन २०१६-१७ या आ थक वषासाठ  र. . ९ 

कोट  इतक  तरतूद कर यात आलेल  आहे. यापैक  द.९/११/२०१६ अखेर र. .७,७६,२०,३२१/- 

इतक  र कम खच  पडल  असल  असून र. . १,२३,७९,६७९/- इतक  तरतूद श लक आहे. 

ध वंतर  योजनेअंतगत दरमहा ा त होणा-या कमचार  वगणी व महापा लकेचा ह सा 

याचा वचार करता ध वंतर  वा य योजनेचे लेखा शषावर अ त र त कमान र. .११ कोट ची 

तरतूद वग करणे आव यक आहे. सदरची र कम आ थक अनुदान (Cross Subsidy) 

व पात वै यक य वभागाचे इतर लेखा शषाव न ध वंतर  योजनेचे लेखा शषावर वग करणे 

आव यक आहे. याचा तप शल खाल ल माणे– 

थायी आ थापना – ३ कोट  
अ थायी आ थापना – १ कोट  
उपकरणे खरेद  – ६ कोट  
एन.यु.एच.एम. – १ कोट   -  एकूण र. . ११ कोट  
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सबब, वर नमूद के या माणे एकूण र. . ११ कोट  इतक  र कम ध वंतर  वा य 

योजना या लेखा शषावर वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ७२        तकूल-० 
 अशी मते पडल   व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक -  ९७०                                      वषय मांक – १०   

दनांक- २२.१२.२०१६                                      वभाग – मा.नगरस चव 

                            मा. वधी स मती   
 
              अ) द. २/९/२०१६ व द. ७/९/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   

       ब) द. १४/१०/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.     

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ७२        तकूल-० 
 अशी मते पडल   व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक -  ९७१                                      वषय मांक – ११   

दनांक- २२.१२.२०१६                                      वभाग – मा.नगरस चव 

                         मा.म हला व बालक याण स मती    
 
                       द.२६/१०/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ७२        तकूल-० 
 अशी मते पडल   व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सव अ धकार , 

सव पञकार, सव नागर क व सव कमचार. या पंचवाष क मधल  ह  जी बी आहे, 

आचारसं हता कधी लागेल हे मा हती नाह  व पुढची जीबी होईल असे वाटत नाह . आ ण 

हणून आताची जीबी ह  या पंचवाष क मधील शेवटची जीबी असे समजून महापौर तुमचे, 
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नगरस चव, आयु त सव अ धकार , कमचार  या सवानी या पंचवाष क म ये आ हांला 

सगळयांनी खुप चांगल सहकाय केलेले आहे मी सगळयांचे मनापासून आभार मानत.े मग ते 

अगद  लेर कलमधील लोक आहेत यांच,े शपाई पाणी देतात यांच,े स युर ट  असेल या 

कॉप रेशनमध या सगळया लोकांचे रा वाद  काँ ेस तफ मी आभार मानते. मा.महापौर तु ह  

सु दा ह  आडीच वषाची कार कद उ कृ टपणे चांग या प दतीन,े सव प ाचे महापौर असतात 

या प दतीने काम केलं तुमचे सु दा मनापासून आभार मानते आ ण ह  शेवटची सभा आहे 

परत एकदा सवाना नाताळा या आ ण नवीन वषा या हाद क शुभे छा देऊन थांबत,े जय हंद, 

जय महारा . 

मा.महापौर – आचारसं हता कधी लागेल त ेसांगता येत नाह  मा या कायकाळात या नगरसेवकांनी 

मला चांगल  साथ दल , मा या प ानी साथ दल , इतर नगरसवेकांनी साथ दल . चांगल काम 

कर याची संधी मला या ठकाणी द यामुळे मला आडीच वष मळाल  याच ेय खरंच तुम या सवाना 

आहे हणून हे सभागृ ह मी चालू शकले. सवाना नाताळा या हाद क शुभे छा, येणार नवीन वष 

आप याला सुखाच, समृ दतीच जाओ. इले शन आहे या यासाठ  आप याला शुभे छा देत.े 

स मा.नगरसेवक, नगरसेवीका, आयु त, अ धकार  वग, माझा कामगार वग यांनीह  खुप सहकाय केल ं

या सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 

        ---------      
                                                               

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/८७/१७ 
दनांक – २२/०२/२०१७                                 

                                                                                           
             नगरस चव 

          पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                       पंपर  – ४११ ०१८. 

   

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
    कायवाह साठ  रवाना.                 
             


