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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २२ 

सभावृ ांत 
दनांक – १९.९.२०१८                         वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर-२०१८ ची मा.महापािलका सभा 
बुधवार दनांक १९.९.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.राहुल गुलाब जाधव      महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव         उपमहापौर  

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा. िनतीन (आ पा) ताव काळजे  

९) मा.तापक र वनया द प (आबा) 

१०) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

११) मा.डोळस वकास ह र ं  

१२) मा.उंडे ल मण ध डू 

१३) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१७) मा.बारसे यांका वण 

१८) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा. लांडगे र व  ल मण  

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) अडॅ. िनतीन ाने र लांडगे  

२६) मा.सावळे िसमा र वं    

२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२८) मा. लांडे व ांत वलास  

२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३३) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३४) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३५) मा.मंगला अशोक कदम 

३६) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
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३७) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३८) मा. योगीता ाने र नागरगोजे 

३९) मा.संजय बबन नेवाळे 

४०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४१) मा.भालेकर वण महादेव 

४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४५) मा.घोलप कमल अिनल 

४६) मा.उ म काश कदळे 

४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४८) मा.जावेद रमजान शेख 

४९) मा.यादव मीनल वशाल 

५०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५१) मा. मोद कुटे 

५२) मा.राजू िमसाळ 

५३) मा. शैलजा अ वनाश मोरे  

५४) मा.बाबर शिमला राज ू

५५) मा.अिमत राज  गावडे 

५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५७) मा.खानोलकर ा महेश 

५८) मा.भ डवे संिगता राज  

५९) मा.ढाके नामदेव जनादन  
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६०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६२) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

६३) मा.अपणा िनलेश डोके 

६४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६५) मा.गावडे राज  तानाजी 

६६) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६७) मा.जय ी वसंत गावडे 

६८) मा. कोमल दपक मेवाणी   

६९) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७०) मा.सुल णा राजू धर 

७१) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७३) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७४) मा.कदम िनक ता अजुन 

७५) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७७) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 

७८) मा.नढे वनोद जयवंत 

७९) मा. पाडाळे िनता वलास   

८०) मा.काळे उषा दलीप 

८१) मा. कोकणे संतोष अंकुश  

८२) मा.पवार मिनषा मोद 
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८३) मा.बारणे अचना तानाजी 

८४) मा. अिभषेक गो वंद बारणे    

८५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८६) मा. अडॅ. भोसले सिचन सुरेश 

८७) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८) मा.बारणे माया संतोष 

८९) मा.िनलेश हरामण बारण े

९०) मा.वाघमारे अ नी व म 

९१) मा.दशले रेखा राजेश 

९२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 

९३) मा. कलाटे मयूर पांडुरंग  

९४) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९५) मा.कामठे तुषार गजानन 

९६) मा. च धे आरती सुरेश  

९७) मा.क पटे सं दप अ ण 

९८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१००) मा. चं कांत बारकु नखात े

१०१) मा. बापु उफ श ु न िसताराम काटे   

१०२) मा.कुटे िनमला संजय 

१०३) मा. िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

१०४) मा. व ठल ऊफ नाना काटे   

१०५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
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१०६) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०८) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१११) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११२) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११४) मा.राजापुरे माधवी राज  

११५) मा.चौगुले सीमा द ा य   

११६) मा. संतोष बबन कांबळे  

११७) मा. उषा उफ माई मनोहर ढोरे  

११८) मा. हषल म छं  ढोरे    

११९) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२२) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

 
 
यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वण आ ीकर- .अित र  आयु  (१), 

मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-
मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.कोळंबे-मु यलेखापाल, मा.पाट ल, 
मा.तूपे, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डॉ.साळवे- वै .संचालक, मा.झगडे, मा.खोत, 
मा.दुगूडे, मा.इंदलकर - सहा.आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण 
वभाग), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.सवणे, मा.लडकत, मा.घोडे, 
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मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.पाट ल, मा.पवार, मा.सुपेकर -कायकार   अिभयंता हे  

अिधकार   सभेस  उप थत  होते.                                   
मा.महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  

आहे.  
 

१) पुणे व ापीठा या अिधसभेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ एक वषासाठ  
कमान पदवीधर असले या सद याचे नामिनदशन करणेस मा यता देणेबाबतचा 
मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  
यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता-   
   अनुकूल - ९९                 ितकूल – ०  

अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला   

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
---- 

२) २०६ पंपर  (अ.जा) वधानसभा मतदार संघामधील पह या ट याम ये सोबत 
सादर केले या CD मधील याद नुसार संबंिधत याद  भागातील ४६४५ मतदार 
वगळणी तावस मा यता देणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत 
आली असता- 
    अनुकूल - ९९                 ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला   

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
------ 

३) डॉ.राज  नामदेव वाबळे यांची अिध ाता (गट ‘अ’) या पदावर जा हरातीत 
नमुद केले या व हत अट  व शत  नुसार अ थायी अ थापनेवर ३ वष 
कालावधीसाठ  ता पुर या व पात एक त मानधनावर िनयु  करणेकामी 
तसेच यांना मानधनापोट  दरमहा अदा करावयाचे खचास मा यता देणेबाबतचा 
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मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  
यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता- 
   
     अनुकूल - ९९                 ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला   

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
      ---- 

४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 
पद यु र अ यास म सु  कर यासाठ  पञ ‘अ’, पञ ‘ब’, मधील २७ 
पदांवर अ यापकांची जा हरातीत नमुद केले या व वध अ टशत नुसार अ थायी 
अ थापनेवर तीन वष कालावधीसाठ  ता पुर या व पात एकञीत मानधनावर 
िनयु  करणेकामी तसेच दरमहा मानधनापोट  सोबतचे पञ ‘क’ म ये नमुद 
केले माणे अदा करावया या संभा य खचास मा यता देणेबाबतचा मा.आयु  
यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची 
मागणी मतास टाकणेत आली असता- 
  

    अनुकूल - ९९                  ितकूल – ०  

अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला   

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
---- 

५) थाप य बीआरट एस वभागामाफत कर यात येणा-या कामास शासक य 
मा यता व िनयो जत कामांना वाढ/घट ारे करावयाची तरतुद यास मा यता 
देणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत 
मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता- 
   
   अनुकूल - ९९                 ितकूल – ०  

अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला   

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
---- 
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मा.िसमा सावळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. बाहेर  
द ाकाका साने यांनी कु याची लहान लहान प ले आपण गावाला ने याची जी बगॅ 
असतेना या बॅगेम ये चैन बंद क न या ठकाणी आणलेली आहेत. या पलांना 
यां या आईपासून वेगळे क न आणले आहे. यां या आंदोलनाला आमचा वरोध 

नाह . आंदोलन करायच जर असेल तर यांनी ते िन तपण ेकराव, वरोध नाह . 
आंदोलनाला आमचा वरोध नाह . परंत ु कु याची जी पले आणली आहेत ती या 
बॅगम ये चैन बंद क न आणलेली आहेत. उदया एखाद कु याच पलू दगावले तर 
याला जबाबदार कोण. कोणाला आपण जाब वचारणार आहेत आ ण इतक  पातळ  
घसरली क  लहान जी पले आहेत यांना तु ह  बॅगेम ये बंद क न आणता. एखादं 
मोठं कु  आणून सोडल ंअसत ंतर आमच काह  हणण ेन हते. इतक  लहान कु यांची 
प ले ती. आप या लहान मुलां या अंगावर ल चुकून चादर कंवा टॉवेल या या 
नाकात डावर पडला तर आपण कती घाबरतो. मग ते जनावर आहे हणून याला 
कशीपण वागणूक देणार का. मा. किमशनर साहेब पेटा या अंतगत जी कलम असतील 
या कलमा या अंतगत या ठकाणी द ाकाका सानवरती आ ण यां या सहका-यांवरती 

गु हे  दाखल झाले पा हजेत. मा. महापौर साहेब, या ठकाणी जीव जा याची श यता 
आहे आ ण मू या ा यांवर तु ह  छळ करतांय. अस कुठ याह  कारच आंदोलन 
सहन केल जाणार नाह . एक तर ती लहान पले आहेत, अगद  नाजूक ती पले 
आहेत. डोळे सु दा या पलांनी अजून नीट उघडलेले नाह त. नवजात पलांना 
बॅगेम ये भ न आणल जस सामायन भ न आणतो आपण, िनज व व तु तशा यांनी 
भ न आणले या आहेत. ह  प दत आहे का आंदोलनाची. इतक  तु हाला िस द  हवी 
आहे का आ ण िस द साठ  ते वाटेल ते करतात. माग या वेळेस िस द साठ  
नकोनको ते कार झालेले आहेत. वरोधी प  आहे, वरोधी प ाने आंदोलने केली 
पा हजेत. स ाधार  प ा या काह  चुका असतीलतर या िनदशनास आणून द या 
पाह जेत. परंत ु यासाठ  तु ह  िन पाप जवाचा बळ  घेता कामा नये. यांचे आंदोलन 
असेल तर यांनी किमशनरांना, डॉ. रॉय असतील, दगडे असतील जे कोणी असतील, 
तु ह  यांना घेराव घाला. तु ह  काय करायच ते करा. परंत ु तु ह  सभागृहाम ये 
कु याची पले बंद बॅगेम ये घेऊन येता. मा. महापौर साहेब, याचे फोटो सु दा आ ह  
काढलेले आहेत, हे यो य नाह  साहेब. यां यावर गु हा दाखल झाला पा हजे. सुर ा 
अिधकार  जरांडे आहेत यांनी यांना परवानगी दलीच कशी. जवंत प ले आहेत ती. 
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र याने जाताना आपण गाड या खाली सु दा कु यां या पलांना येऊ देत नाह  आ ण 
हे असं बॅगेत चैन बंद क न आणता. ते सगळयांना दाखवून देत आहेत बघा बघा मी 
कशी पले आणली आहेत. काय गु हा दाखल करायचा असेलतर मा यावर करा. ह  
तर मुजोर  आहे आ ण व न सांगायच तु हाला काय करायच ते करा हणून. मा. 
महापौर साहेब, अशा कारचे वतन वरोधी प ने यांना शोभत नाह . याचबरोबर 
यां या नगरसद यांना सु दा शोभत नाह . िस दासाठ  केलेल ं हे आंदोलन आहे. 
यां या आंदोलनाचा मी या ठकाणी ती  श दात िध कार करते. तु हाला अडचण 

असेल, काम होत नसेल तु ह  ठया मांडा, तु ह  मोठ  कु ी आणा, आवारात सोडा 
आमच ंकाह  हणण ंनाह . परंतु कु यांची प लं तु ह  बॅगेम ये भ न आणली आहेत. 
आपण आप या पोरांना कधी बॅगेम ये भ न नेले असत ंका. एखाद प लू मेलतर 
जबाबदार  कोणाची. दारात कु े आले तर आपण याला भाकर टाकतो, मारत सु दा 
नाह . ेमाने बोलतो, ग पा मारतो आ ण यांनी तर बॅगेम ये भ न आणलीत कु यांची 
प ले. छोट  प ले आहेत ती मोठ पण नाह त. ती पण चैन बंद क न. सभागृह नेते 
यां यावर गु हा दाखला हायला पाह जे. अशा कारचे वतन यांचे खपवून नाह  
यायचे मा. महापौर साहेब, आपणांस वनंती करते क  वरोधी प ने यांनी या ठकाणी 

बॅगेम ये भ न कु यांची लहान प ले आणली आहेत. यां यावरती पेटा कायदया या 
अंतगत यो य ती कायवाह  हावी. या संदभात कायदयाचे काय िनयम असतील ते 
किमशनरांनी आ ण डॉ.रॉय यांनी सांगावेत आ ण यां यावर तशा कारचा गु हा 
दाखल करावा.  
मा.उषा मुंढे - मा. महापौर साहेब, िसमाता नी मांडले या वषयाला मी अनुमोदन देते.   
मा. भाऊसाहेब भोईर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. 
आज सभागृहाम ये इथे अगोदर काय चचा झाली मी काह  ऐकलेली नाह . परंत ु
या ठकाणी आता  जी काह  घटना घडत आहे या घटनवेर अितशय सामंज यान, 
कोणा याह  दबावाला बळ  न पडता स सद ववेकबु द  जागृत ठेवून अित र  आयु  
आ ीकर साहेब यां या समवेत  एकनाथजी पवार यांनी वनंती के यानुसार िन तपण े
तोडगा काढलेला आहे. याम ये भावना अशी होती क  यापुव  देखील अशी करण 
डायरे ट सभागृहाम ये घडल अस या कारणानं यावर अितशय मनापासून शासन 
या मु यावर झोपलेले आहे. यांना जागृत कर यासाठ , शहरा या ीकोनातून ह  
ितका मक या ठकाणी घटना घडत होती. परंत ुआपल यावर जर मत नसेल क  
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या ठकाणी घडू नयेतर आ ह  या यावर तोडगा काढलेला आहे. पण या या 
पाठ मागचा उ ेश, उ ेश हा होता क  जे अनेक नगरसेवक आहेत ते कोण या प ाचे 
आहेत हा मु ा नाह . फ  रा वाद या वॉडाम ये, भागाम ये भट या कु यांचा 
सुळसुळाट आहे आ ण यावर हे कटकार थान भारतीय जनता प ाचे आहे असाह  
आमचा आरोप नाह . हा संपुण शहराचा  आहे. यामुळे फार मोठे कटकार थान 
क न या ठकाणी शहरातले एवढे भटके कु े आहेत त े भागवाईज फरतात अशी 
काह  प र थती नाह . आयु  साहेब हा सवाचा  आहे. आता सु दा पाडाळे ताई 
बाहेर आ यानंतर यांच सु दा तेच मत होत.ं यानी देखील हणलय हे अितशय 
यो य आहे. याच कारण या पाठ माग कोणाचाह  ेष न हता आ ण ेष नसले या 
गो ीब ल आंदोलन जे असत, तर ते सवानी संयु क र या मानले पा हजे. अथात ती 
प दती कशी आहे या प दतीवरती पडदा पडला. तो पडदा पडला यावर आ ह  
देखील सहमत आहोत ना. आ ह  देखील मोठया मनाने आ ीकर साहेबांनी दोन 
िमिनटाम ये सांिगत यानंतर आ ह  हे करण हाताळल.ं एकनाथ पवारांनी बाहेर 
सांिगत यानंतर मी सवाना वनंती केली. द ाकाकांचे देखील तेच मत होत.ं 
यापाठ मागे  िस द  कंवा काह तर  आहे असं काह  नाह . आज या ठकाणी सव 

नगरसेवकांना तु ह  मा. महापौर इं ड युअली वचारा. सव नगरसेवकांना तु ह  प  
दया क  हया संदभात तु ह  समाधानी आहात क  नाह  आहात. मग तु हाला उ र 
येईल. आता डॉ. रॉय यांना फोन केला, दगड साहेबाना फोन केला. आम या भाडेक नी 
फोन केला. यांना हणल फोन केला होता का तर दोन मी ड कॉल होते. तर यांना 
मी  वचारला ते हणले दोनच गाडया आहेत. मग यांना कोण या गो ीची 
कमतरता आहे. शासनाचे काम नाह  का. डॉ टर रॉय काय करताय तु ह . खुच साठ  
तु ह  सवजण या त मयतेन े भांडण करताय कोटापयत जाताय तु ह . पूव  पेढा 
खायला घालायचे भट या कु यांना. यावर या ीकोनातून फार मोठे आंदोलन उभे 
रा ह यानंतर ाणी ह या क  नये हणून यांना वेळ च उपाययोजना करणेसाठ  
आचारसं हता दाख वली. आता याची उ प ी कती माणात होती. कती सं या 
वाढतेय मोठया माणाम ये. याला आळा घाल यासाठ  तुमची काय उपाययोजना 
आहे. आ ह  जर यांना वनंती केली तर एक अिधका-यांना आता यांना दोन गाडया 
आहेत. २२ लाखा या शहराम ये आता बरचसे मोठे शहर आहे यासाठ  फ  दोन 
गाडया. नगरसेवकांचा फोन उचलला नाह . यां या भावना यांचे समोर नागर क 
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बसलेले असतात. आता तापक र ता नी सांिगतले क  कोणाला तर  कु े चावले 
या यामुळे मोठ  घटना घडली या कुटंूबाम ये. मग इतक  जर सहज आ ण सोपी 

गो  वाटत असेलतर मला असं वाटत क  आज ठ क आहे. सभागृहाचे पा व य, कोणता 
कायदा. कायदे आ हालाह  समजतात. परंत ुहया पाठ माग या भावना आम या अशा 
हो या क  याम ये कोणाचाह  काह तर  हेत ूडोळयासमोर ठेवून असं काह  के यानंतरच 
िस द  िमळते अशातला काह  भाग नाह . हणून आयु  साहेब, महापौर साहेब, 

महापौर साहेब तु ह  खरतर सभेचे अ य  आहात आम या. तु ह  प पणे आदेश 
दया या सभागृहाम ये. तु ह  सभागृहाचे महापौर आहात, शहराचे महापौर आहात. 
तु ह  या सभेचे अ य थान भूषवीत आहात. या ीकोनातून तुमची नैितक 
जबाबदार  आहे. हे पु हा पु हा घडता कामा नये. हे न घड यासाठ  काह तर  
उपाययोजना करा. हयांना काह  तर  करा, यांना काह  तर  करा असं क न भागणार 
नाह . सभागृहाम ये नगरसेवकां या यित र  सु दा अनेक समाजकाय करणा-या 
सं था कायरत आहेत. हणून या सभागृहाम ये  तुम याकडून आदेश दे यात यावेत 
अशी मी भावना य  करतो. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह 
या ठकाणी भाऊसाहेबांची भूिमका नेहमी कौतुका पद असते. नेहमी सभागृहाला 
अनुस न ते बोलतात. परंत ुभाऊसाहेब आज तु ह  बोलतात, तुम या येक उ रांनी 
आ हाला िन तपण ेचांगले वाटते. यामुळे आ ह  याचा वचारह  करतो. परंत ुआज 
जी घटना घडली ती १०० ट के लाजीरवाणी आहे. तु हाला वरोध करायचाय हणून 
नाह तर वरोधी प ाने वरोधी प ाच काम केलं पा हजे सभागृहाम ये कामकाज चालू 
असताना परंत ुहयाचा अथ असा नाह  क  आपण एखादया मु या जनावरांना बॅगेम ये 
बंद त क न आणावे आ ण   तीह  छोट  पले, यांचे डोळेह  अजुन उघडलेले नाह त. 
हणजे अशा पलांवर आपण अ याचार करतोय. हणजे आम यावर अ याचार होतोय, 

अ याचाराचा बदला अ याचार. अशा कारची भूिमका या ठकाणी दसतेय. अनेक वेळा 
सांिगतलंय क  आ ह  सु दा वरोधी प ाम ये काम केलं. आ ह  सु दा अ यासपुण 
वषय मांडलेत. आ ह  सु दा अनेक वषयाला खोडा घातला, जे चुक चे होते ते 
थांब वले. खोडा घातला हणजे जे चुक चे होते ते आ ह  थांब वले. परंत ुअशा कारचे 
चुक चे आंदोलन आ ह  कधीच केल ं नाह . कारण या ठकाणी सगळयात मह वाचे 
अिधका-याने फोन उचलला नाह . बरं झाल साहेब, अगद  चांगली गो  आहे तु ह  



13 
 

   

यांचा फोन उचलला नाह  अस ंआ ह  या ठकाणी मुळ च हणणार नाह . अिधका-
यांनी फोन उचललाच पा हजे. असणार  कं लेट यांनी सॉल ह केली पा हजे. तु हाला 
नाह  पटलं, नाह  झाल तुमच कामतर तु ह  यां अिधका-यांना घेराव का घातला हे 

 वचार याची आ हाला गरजह  नाह . परंत ु तु ह  आंदोलन कर त असताना 
एखादया िन पाप या जनावरांना बोलता येत नाह , याची संवेदना मांडता येत नाह , 
याचे वचार आप याला कळत नाह त, याची भावना आप याला कळत नाह . अशा 

एका िन पाप जनावराला आपण अस ंबांधून आणता हे कतपत यो य आहे. ह  भावना 
सु दा आपण ल ात घेतली पा हजे. कु ी आम या काळाम ये वाढली का, कशी वाढली 
हया यावरती मी अ जबात भा य करणार नाह . पंचवीस वष काय झाले, तु ह  हणता 
क  कायदा िनमाण केला. कायदा िनमाण कर याची वेळ आली क  आपण या 
कु याला पेढे खायला घालत होतो. आता पेढे घालत नाह  तर पशवीत घालून मारायच ं
का. फ  व प बदलल,ं व प बदलून कोणताह   सुटत नाह . िन तपण ेमहापौर 
हे शहराचे महापौर आहेत, आमचे महापौर आहेत असे आ ह  कधीच हणणार नाह . 
शहराचे महापौर हणून या यावरती यांचे वचार मांडून यांनी सोलुशन शोधले 
पा हजे. मग महापौरांना बोलताना ह  प दत आहे का बोल याची. हणजे माग या 
वेळेला सभागृहाम य ेआंदोलन झाले. यावेळेस सु दा हणजे येक वेळेला काह तर  
टंटबाजी करायची. टंटबाजी करायला अनेक वषय आहेत. माग या वेळेसची 
टंटबाजी परवडली आ हाला. परंत ु ह  टंटबाजी नाह  परवडणार. एखादया िन पाप 
ा याला आणायचे आ ण या यावरती अ याय करायचा. हणजे अ यायाचे उ र 

अ याय. ह  प दत जर सभागृहाची असेल तर अशा सभागृहाम ये जे काह  आंदोलन 
केले या आंदोलनाचा ती  िनषेध या ठकाणी करते. आ ण जस आपण या ठकाणी 
मगाशी चचा केली. ते कु  आहे, ठ क ल ात न हते आले हे सगळे आ हाला मा य 
आहे. नंतर लगेच हणायला हव ेहोते क  चुकून झालेल आहे आपण ती कु ी लगेच 
सोडली पा हजेत. परंत ुअसं न करता चला करा मा यावर कारवाई, मी कारवाईला 
तयार आहे. मग करायची होती ना कारवाई. साहेब, अशा कारची मनगटशाह , वचार 
सगळयांनी मांडावेत, चुक या गो ी होत असतील तर िन तपणे थांब या पा हजेत. 
वरोधी प ने यांचे कंबहुना ते कामच असत.ं परंतु यासाठ  मनगटशाह  जर कोणी 
वापरत असेलतर ते यो य नाह  ते लहान कु ी आहेत यां यावर असा अ याय क  
नका. आपले वषय जे आहेत यावर आपण सभागृहाम ये चचा क  चचा क न  
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सोडव.ू परंत ुकारवाई झाली तर  चालेल. परंत ुमाघार घेणार नाह . हे जर वा य यांच 
असेल तर आ ण एवढा मुजोरापणा यो य नाह  साहेब. अशा कारे मु या जनावरांवर 
अ याय क न जर मी शहाणा आहे कंवा आ ह  करतो ते काम यो य आहे असे 
कोणाला वाटत असेल तर यांना धडा िशकवावाच लागेल. पेटा कायदा जो आहे 
या या अंतगत गु हा दाखल केला पाह जे. कारण इथून पाठ मागे देखील आंदोलने 

झाली आहेत. शहराम ये आंदोलने झाली पा हजेत. सगळया गो ी मा य आहेत. परंत ु
अशा कारे अघोर  कारभार करायचा आ ण नंतर चोराला दोषी ठरवायचं हे या ठकाणी 
सहन केल जाणार नाह  अशी महापौर साहेब, आप याला वनंती करते आ ण पेटा 
अंतगत जी काह  कारवाई करता येईल ती कारवाई आपण करावी, ध यवाद. 
मा. वकास डोळस - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. 
येताना दसले क  बॅगेम ये कु यांची प ले आणली आहेत. भट या कु यांची सम या 
ह  शहराची सम या आहे हे येक नगरसेवक मा य करेल. परंत ु आमचे जे  
नगरसेवक भाऊसाहेबाचंी जी भूिमका असती, प ाचा वचार न करता यां या 
भूिमकेशी मी १०० ट के सहमत असतो. भट या कु यां या सम या हो या तर 
अिधका-यांना मम ये बंद करायचे होते ना. आज आपण देहू, आळंद  यासार या 
पावन भूमीम ये राहतो. संत ाने र महाराज, संत तुकाराम महाराज यांचा वारसा 
आप याकडे आहे आ ण आपण मु या जनावरांना बॅगेम ये भ न आणतो हे कतपत 
यो य आहे. तळपायाची आग अ रश: म तकाला गेली, जर एवढा राग आहे तर 
शासनावरती राग काढा ना. या भट या जनांवरावरती राग कशाला काढता. हया 

घटनेचा मी ती  श दात िनषेध करतो आ ण आपले जे ये  नेते आहेत यांना हे न 
शोभणारे वतन आहे, जाह र िनषेध. ध यवाद, जय हंद जय महारा .  
मा.नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. खर 
हणजे आज जो काह  या ठकाणी कार झालेला आहे, गे या अनेक वषापासून या 
पंपर  िचंचवड  महानगरपािलकेम ये कु यां या संदभाम ये नसबंद  करणेत आलेली 
आहे. आ ण एवढया मोठया माणाम ये कु यां या ठ क आहे सम या असणार आहेत. 
सम यांसाठ  लोकशाह या मागाने आ ह ह  माग या काळाम ये आंदोलने केले. आ ण 
आंदोलन कर त असताना आज आपण हणतो एखादया मु या ा याने, कु याने 
आप याला चावले तर आपण याला मा न टाकत नाह त. या यावर आपण कुठेतर  
याला आपण बंद त करतो आ ण तेह  आज या ठकाणी आ ह  जे क  िच  बिघतले. 
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एक छोटं पलू, लहान पलू आपण या या पायाव न गाड  गेली कंवा मोटरसायकल 
गेली तर लगेच थांबून याला पाणी पाजतो.  आ ण अमानुषपण े असे कृ य या 
छोटया पलांवर होत असेल तर मला असं वाटते क  अितशय दुदवी कार आहे. आ ण 
तो सु दा मु या ा यांवरती. आज जगाम ये आ ण देशाम ये मु या ा यां या बाबत 
एक वेगळे काम केलं जातय.ं मु या ा यांसाठ  चांग या कारची टमट दली 
जातेय. यां यासाठ  खच केला जातोय. व वध रा याम ये मु या ा यांसाठ  मोठया 
माणाम ये बजेट केले जातेय. आ ण अशा प दतीचे काम चाल ूअसताना एखादया 

मु या ा यावरती अ याय क न याला पशवीम ये टाकून एखादया पलाला डांबून 
आणून याचा मृ य ूया ठकाणी होतो क  काय अशी शंका या ठकाणी आम या सार या 
कायक याला या ठकाणी आली. आ ण हा जो काह  कार या ठकाणी रा वाद या 
मा यमातून केला. खर हणजे दुदवी कार आहे. लोकशाह या मागाने आ ह ह  
आंदोलने केली या शहरामधील सम यांसाठ . मगाशी डोळस यांनी सांिगतले क  
अिधका-यांना पकडा. अिधका-यांना सु दा या मा यमातून आ ह  सांगतो क  अनेक 
वषापासून तु हाला एज सी द या. एज सी द यानंतर सु दा अनेक कारची कु े 
मोठया माणात फरत असतील तर येणा-या काळाम ये लवकरात लवकर या 
कु यांचा वचार करायला पा हजे. नागर कांना याचा ास होतोय हे आ हाला सगळ 
मा हती आहे. परंत ु अशा प दतीने आंदोलने करणे आ ण कुठ याह  एक अथाने 
टंटबाजी कर याचा कार आ ण तो ह  एका मु या ा याला घेऊन या ठकाणी केलेला 

आहे. या काराचा मी ती  श दाम ये िनषेध करतो. महापौर साहेब अशा येणा-या 
काळाम ये जर का या सभागृहाचा अवमान आपण या मा यमातून कर त असणार हे 
सभागृह चाल वताना पा व य ठेव याचे काम आप या मा यमातून नाह  झाले तर मला 
वाटते क  येणा-या काळाम ये आपण बघतो सभागृह कसं चालवावयाच सभागृहाम ये 
पंपर  िचंचवड शहरातील सम यां या संदभाम ये, वकासाची कामे चच या 
मा यमातून सोड वली गेली पा हजेत. कंवा अिधका-यांना प यवहारा या मा यमातून 
सोड व या गे या पा हजेत. अिधका-यांना जाब वचारला पा हजे. हे सभागृह 
या यासाठ  आहे. परंत ुमु या ा यांवरती अ याय क न एक असं छोटयाशा पलांना 

या ठकाणी आणायच.ं आ ण या या मा यमातून या ठकाणी टंटबाजी करायची. मला 
वाटत ंक  हे कृ य अितशय िनंदनीय आहे. याचा मी ती  श दाम ये या ठकाणी िनषेध 
करतो.                          
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मा.उषा मुंढे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. किमशनर 
साहेब आता कु यांचा हा वषय नवीन नाह . यावेळेस आ ह  नगरसेवक न हतो, 
नागर क होतो, यावेळेस पण हाच कार होता. जो आता काह  कार घडला छोटया 
छोटया कु यां या पलांचा साहेब, आप या एखादया लहान मुलाला जर लागले तर 
आपण या यासाठ   कळवळ न ेकाह  तर  उपाय करतो. आ ण हया छोटयाशा कु यांचे 
पलांचे आप याला कस ंकाह  वाटल नाह  आणताना. कारण आणायचीच होती तर 
मोठ  कु ी आणायची होती. तु हालाह  चावली असती आ हालाह  चावली असती, 
अिधका-यांना ह  चावली असती. छोट  कु ी आहेत ती कशासाठ  आणायची. आ ह  
एक म हला आहोत. आ हाला ह  छोट  छोट  मुल ंआहेत. आ ह  काह  वांझोटया 
नाह त पण कु या या लहान पलां या बाबतीत जी प र थती घडली तीच प र थती 
छोटया मुलां या बाबतीत घडली तर काय अव था होईल. हे म हलांना जा त अनुभव 
आहे आ ण साहेब असं करायचे होत ंतर या कु या या िन पाप जवाने काय केलयं. 
आणा ना मोठ  कु ी आ ण सोडा. कुणाला चावतात ते तर बघू ना. साहेब, अिधकार  
आपले काम ऐकत नाह त, अिधकार  आपले फोन उचलत नाह त. तर ह  अिधका-यांची 
चुक  आहे ना. क डायचा होता ना एखादा अिधकार . आ ण सोडायची होती कु ी मग 
नसती चावली तर मग तु ह  छोटया िन पाप पलांवर जी िश ा अिधका-यांना 
दयायची होती ती तु ह  पलांना नको होती दयायला. आणायची होती तर मोठ  कु ी 
आणा आ ण सोडून दया. आ ण जनावरे पण आणा. बघूया काय होतंय ते. अिधका-
यांची ह  चुक  असताना छोटया पलांना अस ंकरायला नको होत.ं 
मा. वनया तापक र - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. 
खरतर  आजचे जे आंदोलन झाले एक कडे आप या शहराची माट िसट कडे वाटचाल 
चाल ू आहे. आ ण दुसर कडे कु यांचे शहर हणून आप या पंपर  िचंचवडला 
नावलौक क झालेला आहे. हणजे कु यांचे शहर हणून िस द होते क  काय असं 
मला वाटतय.ं कारण शासनाचा अ यंत ढसाळ कारभार चाल ूआहे. एक म ह यापूव  
मी डॉ. दगडना फोन केला. आम या इथ एक पसाळलेले कु े आहे ते गायकवाड 
कुटंू बयां या दाराम ये बसले आहे. आ ण जे गायकवाड आहेत ते दवाखा याम ये 
ऍडमीट आहेत. यां या घरा या दारात ते पसाळलेले कु े बसले होते. ते यां या 
मुलीला चावले हे सांगून सु दा या माणसाने काह च कारवाई केली नाह . ह  अ यंत 
शोकांितका आहे आयु  साहेब. हणजे लोकांना कु ी तु ह  चावून दयायची का. मग 
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तु ह  उपाययोजना करणार का तर  सु दा यांचे डोळे उघडले नाह त. चार दवस मी 
फोन कर त होते. शेवट  ते कु  यां या दाराम येच मेले. अ रश: बाहेर देखील 
पड यास यांना मुभा िमळाली नाह . डॉ. दगडचा फोन नंतर वीच ऑफ. हणजे चार 
दवस मी सलग फोन करत होते नंतरतर तो फोन वीच ऑफ. शेवट  ते कु  मेल ं
नंतर या कुटंू बयांनी दवाखा याम ये जाऊन इंजे शन घेतले आ ण इकडे आपण 
गुणगान गातो, आ ण काय तर आंदोलन नाह  करायच.ं मग आम या ांना वाचा 
कुठून फुटणार. आंदोलन के यािशवाय आम या ांना वाचा फुटणार आहे का. मग हे 
चुक चे आहे ना. तु ह  पसाळलेली कु ी आम या वॉडाम ये आणून सोडता. शहरातील 
सगळ  पसाळलेली कु ी जी आहेत. ती कुणालाह  वचारा येका या वॉडाम ये कु ी 
पकडतात आ ण थोडं पुढे गेले क  सोडून देतात. बर गाडयांचा ॉ लेम आहे ना हा. 
आमचा ॉ लेम नाह  ना. आयु  साहेबांना तु ह  वचारा. शासनाचा ॉ लेम आहे. 
गाडया वाढवून या. या कुटंू बयांना मी उदया इथ ंआणून हजर करते. चार दवस 
झाले तर  गाड  पाठ वली नाह . नंतर ते कु ं मेल, दुस-या ठकाणी पण हाच ॉ लेम 
झालेला आहे. आता उदया इथ ं आ ह  मोठ  मोठ  कु ी आणून सोडतो इथ ं
सभागृहाम ये. या िशवाय आम या ांना वाचा फुटणार नाह  ना. छोटया कु यांना 
न आणता मोठया कु यांना आणून सोडू. शासनाचा मी िनषेध करते आ ण हया 
भाजपा सरकारचा पण. 
मा.िनता पाडाळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. आयु  
साहेब आता जे आंदोलन झाले. कु यां या छोटया पलांना जे सभागृहाम ये आणले. ते 
साहेब चुक चे होते. असं एखादया लहान मुलाला या या आईपासून तोड यासारखे 
होते. परंत ुआयु  साहेब कु यां या बरोबरच मला इथ ं  मांडायचा आहे तो हणजे 
डुकरांचा. डुकरांचा  आयु  साहेब मा या वॉडाम ये एवढया मोठया माणात 
िनमाण झाला आहे. आयु  साहेब आज मा या वॉडाम ये चार लोकं वाईन यूने 
गेलेले आहेत. थोड  नाह त चार लोक मा या वॉडात वाईन यूने गेलेली आहेत. 
अजुनह  आठ-दहा जणांना वाईन य ूझालेला आहे. काह  बलाम ये आहेत तर काह  
िनरामयम ये आहेत. आयु साहेब डुकरे जी आहेत ती वॉडाम ये दलदल करतात. 
आ ण मा या वॉडाम ये एवढा ॉ लेम आहे. लोकां या घराम ये सु दा डुकरे जातात. 
मी दगडेसाहेबांना फोन केला क  साहेब काह तर  उपाययोजना करा. वाईन यूचा 
एवढा वषय पण लोकां या जीवाशी खेळ याचा वषय इथ चालला आहे. चार पेशंट 
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गेले आहेत शासनाला खुलासा तर  करायला सांगा. वाईन यूवर यांनी काय 
उपाययोजना के या आहेत. प नेते तु ह  पण आता बोला. कारण अ रश: साहेब 
एकदम त ण-त ण एक तर ३८ वषाचा, एक ४२ वषाची लेड ज, आ ण कदािचत मला 
वाटत क  ४८ वषाचा जे टस ्असेल. अशी लोक जर वाईन फ यूने मरायला लागली 
तर आयु साहेब करायच काय. हे जे डुकर आणून ितथे सोडतात आपले अिधकार  या 
डुकरा या एज सीकडून पैसे घेतात, ह े गेलेले असतात. ती डुकरे उचलायला जात 
नाह त. ाय हेट माणूस ितथे डुकरे आणून सोडतो. ती डुकरे मोठ  झा यानंतर परत 
नेऊन यांचे काय करतात हे सभागृहाला सांग याची गरज नाह . मग हे जर वत: 
ाय हेट धंदे करणार असतील यांची वत:ची पाळ व डुकरे असतील. याचा एवढा 

जर लोकांना ास होत असेल. आ ण आपले अिधकार  काह  नाह . फ  जातात एखादं 
डुकर यायच यां या सहमतीने आणायच ंआ ण ह ा यायचा आ ण येथे येवून परत 
बसायच.ं याला काह  अथ आहे का आयु  साहेब. आयु  साहेब डॉ.रॉय सरांनी कंवा 
जो कोणी वाईन फ यूवरती काम कर त असतील यांना आताच खुलासा करायला 
सांगा. आ ण आयु  साहेब वाईन यूची लस ह  पािलके या येक णालयाम ये 
तु ह  मोफत दया. कारण लोकांना ती लस घेणे परवडत नाह . लोकां या म ये जागृती 
झाली पा हजे. साहेब आ ह  आता वॉडाम ये फरतोय ना आमचा सगळया 
नगरसेवकांची ह च भाषणे असतात. येक माणूस घाबरला आहे. वाईन लय्ूची 
काळजी कशी यायची. अ रश: आ हाला अस ं वाटतय क  आ ह  शासनाचे काम 
करायला लागतोय. वाईन यूची काळजी कशी यायची. काय आपण व छता 
ठेवली पा हजे. आयु  साहेब आरो याचा  खूप मोठा भयंकर आहे. आप या 
आरो यामुळे पुणपण े मा या वॉडाम ये, आणखी कोणा या वॉडाम ये आता 
सुजाताताईनी पण सांिगतले क  यां या वॉडाम ये सु दा आठ पेशंट वाईन यूने 
गेलेले आहेत. तर  आयु  साहेब आपण लीज काह तर  उपाययोजना या यावर करा. 
आ ण रॉय सरांना खुलासा करायला सांगा.  
मा.संद प वाघेरे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. मगाशी  
द ा साननी कु यांची प ले आणली आहेत. माग या आठवडयाम ये सचीन भोसलेने 
डुकराचे प लू आणले होते. मागे एकदा खासदार ीरंगआ पा बारणे यांनी डुकराचे 
प लू आणले होते. चांगली गो  आहे. खरतर पंपर  िचंचवड शहर हणजे ाणी 
सं हालय झा यासारखी प र थती आहे. मोकळया गाया आहेत, कु ी आहेत, डुकरे 
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आहेत. वाईन य ूआज २० ते २१ हजार संशियत पेशंट आहेत. मा या पंपर तले 
तीन पेशंट दगावले आहेत. वायसीएमएचम ये आता पयत २० पेशंट वाईन यूने 
दगावले आहेत. आयु  साहेब ब भागाम ये िमट ंग झाली होती याचवेळेस मी 
तु हाला सांिगतले होते क  िचखलीम ये पाच एकर जागा आहे. याम ये कंपाऊड वॉल 
यव थत क न व बाक या गो ी क न मोकळया गाया या फरतात या आपण 
जर ितथे ठेव या, यांची गोशाळा  ितथे जर  करावी. दुसर गो  हणजे तुमचे 
शासन  सांगत होते क  नगरसेवक सांगतात क  डुकरे पकडायला. पण मी सांगतो 

क , मी वत: ितथे डुकरे पकडायला गेलो होतो. १० ते १२ डुकरे आ ह  ॲट ए टाईम 
पकडली. आ ह  १०-१२ जण होतो पकडायला. डुकरे पण १०-१२ होती. पण या 
डुकरानीं गाड सकट आ हांला ओढत नेल.ं आ ण १०-१२ डुकरांमधले एक डुकरं आ हाला 
सापडल.ं आ ण तो मालक ितथे आला आ ण याला सांिगतल. तो हणाला 
तासाभराम ये मी ह  सगळ  डुकरे हल वतो. आ ण याने दोन ते तीन तासाम ये 
प नास-साठ डुकरे पकडून नेली. याने पुढे कुठे कंवा कशी सोडली असतील. आ ण 
हया डुकरांची कंमत हणजे ते मटन हणून माकटम ये वकले जाते. ८ ते १० हजार 
एका डुकराची कंमत आहे. आ ण ह च लोक यां या टे पोमधून यांचे खादय आणून 
टाकतात. आ ण ते वॉच कर त असतात क  आपली डुकर इथ आहेत हणून आ ण ते 
आप यालाह  कळत नाह . आता तुम या शासनाच े डॉ टर रॉय यांना मी वारंवार 
सांिगतले क  आम या इथ ंगाया आहेत, कु ी आहेत, डुकरे आहेत. ाणी सं हालय 
झालंय आमच ं पंपर  िचंचवड. हणजे पंपर  तर १०० ट के झालेले आहे. तर डॉ. 
रॉय, डॉ. साळवी हयांना आपण एक चांगला पुर कार दला पा हजे पंपर  
िचंचवडमधून. यांनाच यावेळेस पुर कार दया साहेब. यां यामुळे वाईन यूमुळे लोकं 
मेलेली आहेत, संशियत लोक आहेत. बाक या गो ी झाले या आहेत. हया यावर 
आपण कधी तोडगा काढणार आहोत. कारण आपण या यावर नुसती चचा करतो. 
आयु  साहेब तु ह  वारंवार आदेश देऊन मोकळे झालेले आहात. तु ह  आदेश दला 
या यानंतर यांनी गाड  आणली. बाक  गो ी के या मी हणल ंक  वत: जाऊन 

पकडतो. आ ण गेलो पण होतो ितथे पकडायला. आयु  साहेब तु ह  आदेश देता परंत ु
तुम या आदेशाचे पालन खालचे अिधकार  करतात क  नाह . आ ण यां यावर खरोखर 
तु ह  कारवाई करा. आ ण आता ते  डॉ. गोर या जागी डॉ. दगडे आलेत. खरोखरच 
दगड आहे तो माणूस. याला कती जर  सांिगतले तर  तो करतो, बघतो. सांगतो. 
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आता मी याला या दवशी हटल ंक  बाबा या डुकरांवरती कारवाई कर. तो हणला 
क  आता गणपती होऊ दया, गणपतीनंतर चाल ूकरतो. डुकरे जी झालीत या यामुळे 
लोकांना वाईन य ू होतोय. ठक आहे वातावरणाचा इफे ट झालायं. जा त थंड 
वातावरण असेल तर वाईन यूचे जवाण ूवाढतात. या यावर आपण जागृती केली 
पा हजे. आपण वायसीएमएचम ये वतं  गे या वष पयत वाईन यूसाठ  आयसीयू 
केला होता. आता हया वेळेला काह  नाह  केला आपण. हणजे लोकां या आयु याशी 
खेळतोय साहेब. हे कुठेतर  थांबले पा हजे साहेब एवढे बोलून थांबतो. जय हंद जय़, 
महारा .                                
मा. राहुल कलाटे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. 
महापौर साहेब एक चांगला वषय द ा काकांमुळे चचलातर आला आहे. शहरातली जर 
का आपण अव था पा हली कुठेह  शहराम य ेआपण जा कु ी आहेत, डुकरे आहेत. 
सचीन भोसले नगरसेवक यांनी डु कर आणलं होत.ं मला वाटत रॉय साहेबां या 
टेबलवरचं ठेवल ंहोत.ं पण असं हटल जातं क  काह  काह  ा यां याम ये मद ूनसतो 
पण याची चौकशी करा ना  साहेब आपण. न क  काय चालल ं आहे आप या 
शहराम ये. आपले अिधकार  काय करतात. ह  वेळ का येतेय. ठ क आहे टंटबाजी 
असेल, छोट  छोट  कु ी असतील परंत ु यामागची भावना पण तु ह  समजून या. 
करा ना गु हे दाखल. यांची ती मानिसकता आहे. पण या याबरोबर उंदरे आता काय 
कमंतीला घेतली होती, नाग चोर ला गेला होता. वाईन यूने शहरातील नागर कांचे 
बळ  गेले आहेत. स ाधा-यांवरतीह  गु हे दाखल करा आ ण चुकल ना, चुकू दया ना. 
हणजे एक प  चुकतो आ ण दुसरा चुकत नाह  ह  शहरातील नागर कां या रोज या 

दैनं दन आरो याशी िनगड त हा वषय आहे. ते हा तु ह  या माणाम ये िसर एसली 
या. गु हा दाखल क न  सुटणार आहे का. नाह  तर काय होईल उदया ते मोठे 

कु े आणून सोडतील. इंजे शन याव ेलागेल. नाह तर मोठे कु े आणून दगडेवर सोडावे 
लागतील. शेवट  काय, दगडना चाव ूशकणार नाह त ते, आडनावां माणे यांचेच दात 
द ुखतील. ह  प र थती आहे या शहराची. शहरातील आरो य वषयाची जर आपण 
मा हती घेतलीतर कती ण गेले माग या काह  म ह यात वाईन यूनी. 
यांचेवरह  गु हे दाखल कराना. समजा काकांनी टंटबाजी केली, कुणासाठ  केली. 

शहरातील नागर कांचाच  सोड व यासाठ  ना. लहान कु ी आणली ना. ठ क आहे 
यांचे चुकल.ं  पुढ या वेळेला मोठ  कु ी घेऊन या काका. आयु  साहेब हा वषय 



21 
 

   

अ यंत गंभीर आहे. या वषयाची फ  चचा क न सोडून देता येणार नाह . मगाशी 
पाडाळेता नी पण सांिगतले. काळेवाड म ये जा ना तु ह  ग लीबोळाम ये पाहा काय 
अव था होती ते. होतय ंकाय इकडे मेन रोडला फरताय तु ह . आत ग लीबोळाम ये 
घुसा आ ण या ठकाणी फरणार  डुकरे, या ठकाणी फरणार  कु ी. सं याकाळ  काय 
होत ं आयट व न घर  जाणारा माणूस सु दा घाबरतो. चाल यापासून कु ी अंगावर 
येतात. टू हलरवर तर तु ह  जाऊच शकत नाह . आम या भागातील लोक एवढ  

त आहेत. आता कु ी पकडायला आ यानंतर ती पळून जातात. तुम या अिधका-
याच या यावर उ र काय येत क  जे हा आ ह  पकडायला जातो तोपयत ते िनघून 
जातात. या यावर काह तर  उपाययोजना करा, मॅन पॉवर वाढवा, गाडया वाढवा परंत ु
अशा कारे शहरात स ाधार  हणून आपण स ेत असताना उगच कोणावर तर  गु हे 
दाखल करा, हे करा ते करा. या यापे ा  महापौर तु ह  बॅले स भूिमका या आ ण 
आतापयत जे घडलय. वाईन य ूअसेल, उंद र असेल, नाग चोर ला गेला असेल, 
यां यावर गु हे दाखल करा आ ण हया शहरातील नागर कांना वेठ स ध  नका. आ ण 
यांना तुम यावर गु हे दाखल कर यास काह च इं े ट नाह . यांना इं े ट आहे 
व छता  झाली पा हजे. काम झाले पा हजे. कुठेतर  नागर कांचा वचार करायला 

पाह जे. आयु ांकडून अशा कारचे आदेश दया. कु े आ ण डुकरे आणायची वेळ नाह  
आली पा हजे, ध यवाद.          
मा. द ाञय साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह. 
खरतर मी एकनाथ पवार यांचे आभार मानतो. क  आपण सांिगत यामुळे भाऊसाहेबांना 
वनंती के यामुळे आमचे ये  सद य आहेत यांची वनंती आ ह  मा य के यामुळे 
सभागृहा या आतम ये ते ाणी आण ू शकलो नाह त आ ण याम ये आ ीकर 
साहेबांनी आ हाला वनंती केली ठ क आहे. काका इथून पुढे आपण वषय बदल.ू 
महापौरांनी पण मला वनंती केली. यांचे ऐक यानंतर सभागृहाम ये ह  ित या 
उमटण े हणजे मला वाटतय ं ा यापे ा.... आता मी बोलतोय ताई तु ह  म ये 
बोलायचे नाह . काय संबंध आहे तुमचा. तु ह  बोलत होता यावेळेला मी म ये बोललो 
का. आता तु ह  म ये बोलायचे नाह . तु हाला महापौरांनी बोल याची संधी दली 
होती. तुमचा आता बोल याचा काह  संबंध नाह .  
मा. िसमा सावळे - मी बोलणार. प ले पशवीत भ न आणता. मी बोलणार.    

[ सभागृहाम ये ग धळ ]  
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मा. महापौर - द ाकाका तु ह  बोला. द ाकाका तु हाला बोलायला सांिगतले आहे 
तु ह  बोला. ताई तु ह  थांबा. तु हाला नंतर बोल याची संधी देतो.  ताई तु ह  नंतर 
बोला. 

[ सभागृहाम ये ग धळ ]   
मा. द ाञय साने - मी तुमचे नांव घेतलेले नाह . मी तुमचे नाव घेतलेले नाह . मी 
बीन आईचा आहे का. मी बीन आईचा आहे का. मी बीन आईचा आहे का आ हाला 
पोरं नाह त का. मी महापौरांच ेआभार मानले ना.  
मा. महापौर - द ाकाका तु ह  बोला. द ाकाका तु हाला बोलायला सांिगतले आहे 
तु ह  बोला. 

[ सभागृहाम ये ग धळ ]  
मा. द ाञय साने - मा. महापौर साहेब मी तु हांला वनंती करतो सभागृहाच पा व य 
राखा. मी तुमचे आभार यासाठ  मानले होते. कु े, मांजर कंवा काय. आपण पीवर 
शेतकार  आहेत. (वगळले) 

[ सभागृहाम ये ग धळ ]   
मा. महापौर - काका तु ह  खाली बसा. काका तु ह  खाली बसा, काका तु ह  खाली 
बसा, सगळा खुलासा क  तु ह  शांत बसा. 

[ सभागृहाम ये ग धळ ]  
मा. एकनाथ पवार - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह 
खरतर या प दतीने या वषयाची चचा सभागृहाम ये झाली. खरतर हा वषय 
रा वाद  कॉ ं ेस या वतीने द ाकाका तु ह  या प दतीने वषय हाच अस ंमी हणत 
नाह  परंत ुकधी कधी मला अस वाटत ंक  स ा गे या या नंतर एखाद  पाट  कती 
यथीत हावी. एक िमिनटे ऐका. येक वषयाम ये आपण राजकारण क न अशा 
प दतीची प र थती िनमाण करता. या प दतीने मी गे या अनेक दवसापासून 
बघतोय.....   

[ सभागृहाम ये ग धळ ]  
मा. नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, तेलंगणाम ये जगितयाल 
ज हयात रा य प रवहन महामंडळाची बस दर त कोसळून ५२ वाशांचे िनधन तसेच 
गणपतराव आंदळकर- हंदकेसर  पैलवान,  तुकाराम िशवराम डांगे - िचंचवडगांव, 
रामदास व णू भोईर –िचंचवडगांव, सुरेश ध डबा गावडे –िचंचवडगांव, सुमन गुला 
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सुतार – िचंचवडगांव, वा मक काकडे –मोरवाड , ए रक जॉन - मोरवाड , मैनाबाई 
दशरथ गुळवे –भोसर , तुकाराम गो वंद नाणेकर – पंपर गाव, रामदास कलापुरे –
पंपर गाव, गौरव देशमुख - पंपर गाव यांचे िनधन झालेले अस याने यांना या सभेत 
दांजली वाह यात यावी अशी सूचना मी मांडतो.  

मा. संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, सुचनेस मी अनुमोदन देतो.  
मा. महापौर - सवानी दांजलीसा वाह यासाठ  दोन िमिनटे त ध उभे रहाव.े  

[ सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली. ] 
[ सभागृहाम ये ग धळ ]  

मा.बाप ूउफ शञुघ ्    काटे – मा.महापौर साहेब, ह  सभा आज द.१९/०९/२०१८ दु . 
३.०५ पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.तुषार कामठे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा. महापौर - ह  सभा आज द.१९/०९/२०१८ दु . ३.०५ पयत तहकूब कर यात येत 
आहे. 
                                  ------ 
  
 

(राहुल गुलाब जाधव) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – २२ 
सभावृ ांत 

( द.१९.९.२०१८ (द.ु२.०० वा.)ची तहकूब सभा) 
दनांक – १९.९.२०१८                    वेळ – दुपार  ३.०५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१९.९.२०१८ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा बुधवार द. १९.९.२०१८ रोजी दुपार  ३.०५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव      महापौर 
२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव         उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा.साधना अंकुश मळेकर 
५) मा.द ा य बाबूराव साने 
६) मा.अ नी संतोष जाधव 
७) मा. िनतीन (आ पा) ताव काळजे  
९) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१०) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
११) मा.डोळस वकास ह र ं  
१२) मा.उंडे ल मण ध डू 
१३) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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१७) मा.बारसे यांका वण 
१८) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२१) मा. लांडगे र व  ल मण  
२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
२५) अॅड. िनतीन ाने र लांडगे  
२६) मा.सावळे िसमा र वं    
२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
२८) मा. लांडे व ांत वलास  
२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 
३१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 
३३) मा.केशव हनुमंत घोळवे 
३५) मा.मंगला अशोक कदम 
३६) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
३७) मा.अ नी िभमा बोबडे 
३८) मा. योगीता ाने र नागरगोजे 
३९) मा.संजय बबन नेवाळे 
४०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४१) मा.भालेकर वण महादेव 
४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४५) मा.घोलप कमल अिनल 
४६) मा.उ म काश कदळे 
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४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
४८) मा.जावेद रमजान शेख 
४९) मा.यादव मीनल वशाल 
५०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५१) मा. मोद कुटे 
५२) मा.राजू िमसाळ 
५३) मा. शैलजा अ वनाश मोरे  
५४) मा.बाबर शिमला राज ू
५५) मा.अिमत राज  गावडे 
५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५७) मा.खानोलकर ा महेश 
५८) मा.भ डवे संिगता राज  
५९) मा.ढाके नामदेव जनादन  
६०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
६१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
६२) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६३) मा.अपणा िनलेश डोके 
६४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
६५) मा.गावडे राज  तानाजी 
६६) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
६७) मा.जय ी वसंत गावडे 
६८) मा. कोमल दपक मेवाणी   
६९) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
७०) मा.सुल णा राजू धर 
७१) मा.शाम गणपतराव लांडे 
७२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
७३) मा.योगेश मंगलसेन बहल 
७४) मा.कदम िनक ता अजुन 
७५) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
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७६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७७) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७८) मा.नढे वनोद जयवंत 
७९) मा. पाडाळे िनता वलास   
८०) मा. कोकणे संतोष अंकुश  
८२) मा.पवार मिनषा मोद 
८३) मा.बारणे अचना तानाजी 
८४) मा. अिभषेक गो वंद बारणे    
८५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
८६) मा. अॅड. भोसले सिचन सुरेश 
८७) मा.बारणे माया संतोष 
८९) मा.िनलेश हरामण बारण े
९०) मा.वाघमारे अ नी व म 
९१) मा.दशले रेखा राजेश 
९२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९३) मा. कलाटे मयूर पांडुरंग  
९४) मा.ममता वनायक गायकवाड 
९५) मा.कामठे तुषार गजानन 
९६) मा. च धे आरती सुरेश  
९७) मा.क पटे सं दप अ ण 
९८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
९९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
१००) मा. चं कांत बारकु नखात े
१०१) मा. बापु उफ श ु न िसताराम काटे   
१०२) मा.कुटे िनमला संजय 
१०३) मा. िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 
१०४) मा. व ठल ऊफ नाना काटे   
१०५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
१०६) मा.मुंढे उषा अंकुश 
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१०७) मा.कदम शिशकांत गणपत 
१०८) मा.लोखंडे चंदा राज ू
१०९) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१११) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 
११३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
११४) मा.राजापुरे माधवी राज  
११५) मा.चौगुले सीमा द ा य   
११६) मा. संतोष बबन कांबळे  
११७) मा. उषा उफ माई मनोहर ढोरे  
११८) मा. हषल म छं  ढोरे    
११९) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
१२०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
१२१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 
१२२) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे 

 
यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वण आ ीकर- .अित र  आयु  (१), 

मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.कोळंबे-मु यलेखापाल, 
मा.पाट ल, मा.तूपे, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डॉ.साळवे- वै .संचालक, मा.झगडे, 
मा.खोत, मा.दुगूडे, मा.इंदलकर - सहा.आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.सवणे, मा.लडकत, 
मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.पाट ल, मा.पवार, मा.सुपेकर -कायकार   अिभयंता 
हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.        

                         -----  
मा.महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे. 
मा. एकनाथ पवार -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह 
खरतर याप दतीने सभागृहाम ये कामकाज हायला पा हजे होते. मला असं वाटते क  
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एकमेकांची उणीधुणी काढ यापे ा या शहरातील ांना आपण सगळयांनी वाचा 
फोड याची खरतर गरज आहे. मा. महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे ह  सभा 
दनांक २७/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत तहकूब करावी अशी सूचना मी 
मांडतो.  
मा. बाप ुऊफ श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, सुचनेला मी अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर - ९६ कुळ  हा श द सभाकामकाजातून वगळून ह  सभा गु वार        
द. २७/०९/२०१८  रोजी दुपार २.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे.    
(मा.महापौर यां या िनदशानुसार ९६ कुळ  हा श द सभाकामकाजातून वगळणेत आला)  
 
      -----                                          
 
 

( राहुल गुलाब जाधव ) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – २२ 
सभावृ ांत  

 ( द.१९.९.२०१८ (द.ु२.०० व ३.०५) वा.ची तहकूब सभा) 

दनांक – २७.९.२०१८                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१९.९.२०१८ (द.ु३.०५) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा गु वार द.२७.९.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव             महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव         उपमहापौर  

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  

४) मा. वीनल क पल हे े 

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा. िनतीन ( आ पा ) ताप काळजे   

९) मा.बुड सुवणा वकास 

१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
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११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२६) मा.सावळे िसमा र वं  

२७) मा.ल ढे न ता योगेश 

२८) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२९) मा.लांडे व ांत वलास 

३०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३३) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
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३४) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३५) मा.मंगला अशोक कदम 

३६) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३७) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३८) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३९) मा.संजय बबन नेवाळे 

४०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४१) मा.भालेकर वण महादेव 

४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४५) मा.घोलप कमल अिनल 

४६) मा.उ म काश कदळे 

४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४८) मा.जावेद रमजान शेख 

४९) मा.यादव मीनल वशाल 

५०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५१) मा. मोद कुटे 

५२) मा.राजू िमसाळ 

५३) मा. शैलजा अ वनाश मोरे  

५४) मा.बाबर शिमला राज ू

५५) मा.अिमत राज  गावडे 

५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 



33 
 

   

५७) मा.खानोलकर ा महेश 

५८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६०) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

६१) मा.अपणा िनलेश डोके 

६२) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६३) मा.गावडे राज  तानाजी 

६४) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६५) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६६) मा.सुल णा राजू धर 

६७) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६८) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६९) मा.कदम िनक ता अजुन 

७०) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७१) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७२) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 

७३) मा.नढे वनोद जयवंत 

७४) मा.पाडाळे िनता वलास 

७५) मा.काळे उषा दलीप 

७६) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७७) मा.पवार मिनषा मोद 

७८) मा.बारणे अचना तानाजी 

७९) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
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८०) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८१) मा. अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

८२) मा.िनलेश हरामण बारण े

८३) मा.दशले रेखा राजेश 

८४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 

८५) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८६) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८७) मा.कामठे तुषार गजानन 

८८) मा.च धे आरती सुरेश 

८९) मा.क पटे सं दप अ ण 

९०) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९१) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९२) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९३) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९४) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९५) मा.कुटे िनमला संजय 

९६) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९९) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१००) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०१) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०२) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
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१०३) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०५) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०६) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०७) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०८) मा.सोनवणे शारदा हरेन  

१०९) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११०) मा.हषल म छं  ढोरे  

१११) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

यािशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा.आ ीकर – .अित र  आयु  (१), 
मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-
मु यलेखाप र क, मा.च हाण– शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय–आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा. कोळंबे – मु य लेखापाल, मा.पाट ल, मा. तुपे, मा.पठाण-सहशहर 
अिभयंता, मा.दुरगूडे, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.इंदलकर,मा.झगडे -सहा.आयु , 
मा.लोणकर, मा.राऊत,मा खोत – .सहा यक आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण–मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, 
मा.सवणे, मा.तांब,े मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.गायकवाड, 
मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार - कायकार  अिभयंता हे अिधकार   सभेस  उप थत  
होते.  

    ------ 

मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 
प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
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मा. िसमा सावळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह मा. 
महापौर साहेब एच.ए. ाऊंडवर एका सात वषा या बालीकेवर आ याचार क न मृतदेह 
टाक यात आला तसेच कासारसाई येथे दोन मुलीवर अ याचार कर यात आला यापैक  
एका मुलीचा मृ य ूझाला अस याने मृत य ंस दांजली अपण करणेत यावी तसेच 
अजुन काह  घटना या ठकाणी झा या आहेत. आयट म ये जाणार  मुलगी आहे ितची 
त ार घेतली नाह . या सव वषयां या पा भूमीवर आजची सभा अ या तासासाठ  
तहकूब करावी अशी सूचना मी करते. 

मा.आशा शडगे-धायगुडे – मा.महापौर साहेब, सुचनेला अनुमोदन देते. 

मा.महापौर- दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे. 

       (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)                     

मा. मंगला कदम - मा. महापौर साहेब, चचा तर  करा ना या वषयावरती पोलीस 
यं णा का  काम  कर त नाह . चचा तर  हायला पा हजे आयु ालय आप या इथ ं
झाले आहे. यानुसार चचा करा. अधातास नंतर तहकूब करा.    

मा. महापौर – मंगलाताई तु हाला बोलायच ंआहे का. ठ क आहे बोला तु ह .     

मा. मंगला कदम - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह आताच 
दांजली या वषयावरती तहकुबी मांड यात आली. खरतर या गो ीवर चचा हायला 

पा हजे. शहराम ये आज व वध घटना घडतात. या ठकाणी आता आयु ालय झाले 
आहे. जाता-येताना आ ह  यां या ता या या गाडया बघतो. मग याचं कामकाज 
स या याला काय चाललय.ं महापौर तु ह  आता कुठ याह  पोलीस चौक म ये फोन 
लावा यांचेकडे एक सु दा गाड  नाह . पोलीसांकडे नाह , एपीआयकडे नाह , 
पीएसआयकडे नाह . मग ह  जर प र थती असेल तर आपले शासन काय करतेय. 
महापौर साहेब, या शासनाला तु ह  या शहरा या ीकोनातून कळवा. पंपर  िचंचवड 
शहराम ये अशा काह  घटना घडत आहेत.  अ याचार वाढले आहेत, भयंकर भयानक 
घटना होत चाल या आहेत. अशा गो ी सु दा आम यासार या म हला त डाने बोलू 
शकत नाह त. आयट  पाकमध या मुली, एवढया आईवड लांनी मोठयामोठया मुली 
घडवावया या. यांचे िश ण करायचे, यांना नोक-या लावाय या आ ण या घर  
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येताना या आप या घर  परत येतील का नाह  याची परत  शंका बाळगायची. तर  
या यासाठ  महापौर खरतर सभागृहात या सगळया लोकांनी चचा केली पा हजे क  हे 
कुठेतर  थांबले गेले पा हजे. फ  आता काह  ठकाणी पोलीसा ं यित र  या  
संघटना आहेत. या संघटनांनी येक वॉडाम ये संघटना तयार करा. येक ठकाणी 
अशा गो ी घड या पा हजेत. क  कुठेतर  या गो ींना आळा बसला पा हजे. आज कोण 
हणत क  ब ड ंगम ये आपण बघतोय, ट ह वर आपण बघतोय. कोण हणतं क  

चॉकलेटचे अिमष दाख वले. आ ह  काय करतो या यापे ा आपण काह  तर  चांगले 
केले पा हजे हे आपण बिघतले गेल ेपा हजे आ ण या यासाठ  पोलीस आयु ा ंबरोबर 
तु ह  महापौर िमट ंग या. तुमचा अिधकार आहे तो. महापौरांनी बोलायला पा हजे. 
शहरात अशा काह  कार या घटना घडत असतील तर महापौरांनी यांना बोला वले 
पा हजे. महापौर साहेब तु ह  िमट ंग घेतली पा हजे. बोलवा इथ ं यांना. तु ह  तुम या 
इथ ंबोलवा कंवा तु ह  यां या इथ ं िमट ंग लावा. सगळयांना बोलवा आ ण िमट ंग 
होऊ दया इथ.ं आता परवा या दवशी आ ह  यावेळेला पोलीस कं लट कर त होतो. 
एवढया गो ी घडतात. यांना गांिभय नाह  याच. यांना गांिभय नाह  याच  तुम या 
वॉडम ये सव सुख सोयी असतील तर तु ह  खुशाल ग पा बाहेर जाऊन मारा यात. 
म हलांवर या अ याचाराचा वषय असलातर  तहकुबी मांडलेली आहे. यांना 
म हलांसाठ  गांभ य नसेल यांनी सभागृहा या बाहेर जावे. मुलींवर होणा-या 
अ याचारासाठ  यांनी तहकुबी मांडलेली आहे. या गो ीसाठ  कोणीह  बोलायला तयार 
नसेल तर मग सभागृह कसले आपण कसे नागर कां यामधुन आज आपण िनवडून 
आलेले आहोत. आज प नास हजार लोकसं येचे/मतदारांचे  ितिनधी व तु ह  
करताय. मग यासार या गो ी तु ह  गांभ याने घेत या पा हजेत. महापौर या यासाठ  
तु ह  चांग या प दतीने नगरसेवकांची किमट  करा. क  अशा काह  घटना घड यानंतर 
ताबडतोब या याब ल काह  लोकां या त ार दाखल क न घेत नाह त. पंधरा-पंधरा 
दवस झाले तर  त ार  दाखल क न घेत नाह त. या दवशी आ ह  फोन केला अहो, 
साहेब असं असं आहे. एवढे समोरासमोर दवसा ढवळया यां या चौक म ये इनपूट 
असते आमच.ं कॅमे-याचे इनपूट चौक म ये आ ह  दलंय. यां या चौक म ये न 
दलेले आहे आ ह . साहेब ह  घटना घडतेय. आता आम या इथे नेमका टाफच 
न हता, तु ह  फोन केला यावेळेला तुम याकडे यायला गाड च न हती. मग ह  जर 
उ रे हयांची असतील तर महापौर तु ह  या शहराचे महापौर आहात. शासनाचे 
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कामकाज वाईट आहे का चांगले आहे हा मु ा दुसरा आहे. परंत ु जर शहराम ये 
अ व थता असेलतर शहरा या ीकोनातून आपण वचार केला गेला पा हजे. 
म हलां या बाबतीत असेतर आपण या ीकोनातून वचार केला गेला पा हजे आ ण 
यां या वॉडाम ये संघटना आहेत तर या संघटना वाढवा. शांतता किमटया वाढवा. 

सगळया गो ी हया वाढ या गे या पा हजेत. येक नागर कांम ये पोलीस िनमाण 
झाला पा हजे. हया सगळया गो ींचा जर वचार केला गेला पा हजे. तर  या घटनांना 
थोडा तर  कुठेतर  आळा बसेल. लोकसं या भरमसाठ वाढलेली आहे. इतर ठकाणी 
दु काळ आहे. पंपर  िचंचवडम ये लोकांची सं या वाढत चाललेली आहे. लोक येतात 
पण काह  लोकांची अशी प र थती आहे. पल सीट बसणार  मुले सहजपण ेम हला 
मोबाईलवर बोलत असतील तर मोबाईल हसकावून घेतात. पण इथे घटना थळ  येणारे 
आहे का कोणी. नाह  कोणच नाह . पोलीस यं णा स या याला महापौर साहेब फार 
अवघडपणे यांचे काम चाललेले आहे. यांना सु दा बरचसे कायकाय कामकाज वाटून 
दलेली आहेत. यामुळे आ ण यां याकडे गाडया नाह त मह वाचे. हे तु ह  शासनाला 
कळवा. जर तु ह  आयु ालय दलय.ं चौ या वाढ व यात तर टाफ ह  वाढवावयाला 
पा हजे.  आपण फ  जागा दयाय या. दरवेळेला पंपर  िचंचवड शहराकडून जागा मा  
मागून घेतात. फिनचर आपण क न दयायच. यांना सगळया गो ी मा  आपण क न 
दयाय या. पण कामकाजा या बाबतीत मा  पंपर  िचंचवड शहराचा जाब तु ह  यांना 
वचारला पा हजे. आ ण अशा ीकोनातून खर  दांजली वाहायची असेल तर येक 
य ने आवाज उठ वला पा हजे. सगळयांना यांना जाऊन वचारले पा हजे क  ह  
शहराम ये अशा कार या घटना कशा घडतात. तर ती खर  दांजली होईल महापौर 
साहेब. आ ण याब ल तु ह  िमट ंग लावावी. अशी तु हाला मी महापौर साहेब वनंती 
करते. या िमट ंगला  बोलवा यांना यांना बोलवावयाचे यांना यांना तु ह  बोलवा. 
परंत ुकायदया या ीकोनातून यांना स म, आज ते ह  स म आहेत. यांना जर 
उ र दले तर ते हणतात तु ह  या आम याकडे  आ ण बघा गाड च नाह  
आम याकडे आ ह  काय चालत यायचे का.  हे जर का पोलीस उ र देणार असतील 
तर काय करणार  आपण. मग आता यांना काप रेशनने जागा पुरवावया यात का. हे 
वचाराना तु ह  यांना. शासनाने वचारले पा हजे क  आ ह  काय  यांना   
काप रेशने गाडया पुरवावया यात का. तु ह  यांना ऑफ सेस दया, जागा दया पा हजे 
ते लोकेश स ्दया. अटो ल ् टरला आयु ालय दलय.ं अटो ल टर हे काय आयु ालय 
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आहे का. हणजे एवढया चांग या चांग या इमारती आपण यांना  आपण द या. 
अहो यांची कॅपॅिसट  नाह य का, महारा  शासनाची कॅपॅिसट  नाह य का. यांचे 
ऑ फसेस बनवायचे. सगळया कारचे सगळ कडून कर जातात. जीएसट  जातो एवढा 
मोठा.  आ ण मग यांनी यांची यं णा प क  नको का करायला. उदया ते हणणार 
तुमच ंबांधकाम आहे ते आ ह  पोलीस पुरव ूशकत नाह . बरोबर आहे आमची अपे ा 
ह  नाह . आ ण आ ह  तेवढे समजून यायला समथ आहोत. येक माणसागणीस ते 
पोलीस यं णा ते पुरव ूशकत नाह त. परंत ुकुठेतर  याला  चेक पा हजे. तु हाला जर 
तुम या पोलीसचौक म ये आ ह  इनपूट दलेला आहे. ट ह  नवर तु हाला 
कळतय.ं वॉडामध या सगळया गो ी मा हती असतात. मोटर सायकल चोर ला गेले या 
मा हती असतात. फोर ह लर चोर ला गेले या मा हती असतात. लोकांना िभती वाटते. 
इनोआ गाड  बाहेर लावलेली चोर ला जाते आ ण याची व हेवाट सु दा तेवढया 
प दतीने लावली जाते.  हया सगळया घटना शहराम ये घडतात. लहान मुलांना 
आईवड ल कौतुकाने सायकल घेऊन देतात. अठराअठरा, वीसवीस पंचवीस पंचवीस 
हजारां या  सायकली   मुलांना घेतात. पण ती सायकल कती दवस टकते. 
सोसायट तील कॅमेरे असले तर  पोलीस हणतात क  हे आमचे  बघ याचे काम नाह . 
जर हयांना सीसीट ह  फुटेज जर  नेऊन ् दले तर हणतात क  आ ह  काय करायच 
याला. जर या सगळया घटना थांबवावया या असतील तर यां यावर पण दबावतं  
वापरलेच पा हजे. जर आपण यां यावर दबावतं  वापरले नाह , महापौर तु ह  जर 
दबावतं  यां यावर वापरले नाह . सभागृहाने जर यां यावर दबावतं  वापरले नाह  
तर ते काम कस ंकरतील. यांना ह  वाटते कुठे नोकर ला जावे तर पंपर  िचंचवडला 
जावे. काह च नाह  सगळ शुकशुकाट. सगळं शांत चांगल चालयय. अस ंजर वाटल ंतर 
ते सु दा ितत याच हलगज पणाने काम करतील. हणून आपला कुठेतर  वचक 
यां यावर असला पा हजे. या यासाठ  सव प ीय महापौर साहेब तु ह  यांना िनवेदन 

दया. महारा  शासनाला िनवेदन दया.  मु यमं यांना  िनवेदन दया. क  इथ ंजर 
त ह  आयु ालय वाढवा, चौ या वाढवा अस ं क न नका तर याचबरोबर  यांना 
यं णा देखील द या गे या पा हजेत. गु हेगार  एवढ  वाढलेली आहे.  टबलसीट मुले 
गाड व न जातात काय एकमेकांना पाडतात काय, मारतात काय लुटतात काय. 
पाईनरोडला काय चालत तु हालाह  मा हत असेल महापौर साहेब. हणजे जवळच 

उदाहरण मी सांिगतल.ं हंजवड  तर सांिगतलच सांिगतल. पण  तुम या घराजवळच 
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उदाहरण सांिगतल . पाईन रोडला काय चाललेले आहे. घरकुलची प र थती सु दा 
कती  अवघड आहे. सगळ  गु हेगार  ितथे एवढया मोठया माणात घरकुलम ये 
होतेय. मग आपण काह तर  या गो ींना आळा घातला गेला पा हजे. म हलांना संर ण 
िमळाले पा हजे. चांग या प दतीने यांनी थोडा जर  वचक ठेवला स या शहरभर कॅमेरे 
आहेत. यांनी मनात आणले तर तीन जर  िसगनल चुकले तर  यां या घर  ेमप  
कसं जात,ं जात क  नाह  क  महापौर. कॅमेरा बघूनच जात नां.   मग तस ॲ शन का 
घेत नाह त. अ सीडट झाला ाय हर सापडत नाह . गाड  सापडत नाह . मग सीसी 
ट ह   फुटेजम ये दसते. यावेळेस यांना गाड  आ ण ाय हर सापडत नाह . 
िसगनल तोडले या मुलाला १०० ट के या या घर  प  जाते. मग हे जातं क  नाह . 
अशाच मा यमातून महापौर साहेब आपण चांग या प दतीने िनणय घेतला पा हजे 
आ ण तुम या कारक द म ये चांगल कडक भूिमका घेऊन शासनाला कळवा क  पंपर  
िचंचवड मधील असुर तता वाढत चालली आहे. आ ण या ीकोनातून तु ह  
यां याकडून जा त फोस आणलीतर याच े ड ट तु हालाच िमळणार आहे. तु ह  

चांग या प दतीने पोलीस यं णा आणली. पोलीस यं णा वाढ वली. हया शहरा या 
ीकोनातून चांग या प दतीने िनणय घेतला पा हजे महापौर साहेब.  आ ण अशा 
ीकोनातून सवप ीय एक चांगला ठराव करा. आ ण  शासनाला पाठवा नुसते 

आयु ालय आ ण चौ या क न चालणार नाह . तर या याबरोबर यांनी पोलीस 
यं णा, पोलीसांना गाडया हा सगळया सु वधा पुर व या  पा हजेत. महापौर साहेब मला 
बोलायला संधी दली. याब ल मी मनापासून आपले आभार मानते. आ ण थांबते. 

मा. िसमा सावळे - मा महापौर साहेब , मा. आयु  साहेब. मा. सभागृह खरतर गे या 
आठ दवसांत या या सगळया घटना, दयाला पळवटून टाकणा-या आहेत. 
िन तचपण े पोलीसांची जबाबदार  या ठकाणी िततक च मोठ  आहे. न हे तर ती 
जबाबदार  पार पाड यास पोलीस सु दा कुठेतर  अपयशी ठरत आहेत. काह  घटनांव न 
असे िनदशनास येते क  त ार करायला गे यानंतर त ार दाखल क न घेतली जात 
नाह .  साहेब आप या मा यमातून का होईना या वॉड तर य थािनक नगरसेवक 
या ठकाणी येतात तर यां या या सिम या  जवळपास पोलीस टेशनला नाह तच. 

तर  पोलीस किमशनरांसमवेत बैठक घेऊन या भागातील नगरसेवकांची बैठक घेऊन 
साम जक कायकत असतील यांना सु दा याम ये सामावून घेतले पा हजे. 
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याचबरोबर सव शाळांम ये पोलीसांनी यांचा जो  पोलीस ताफा कंवा म हला पोलीस 
शाळांम ये यांनी ितथे नंबर दलेले आहेत  आ ण या शाळांम ये हणजे या या 
घटना घड या, परवाचा जो वषय होतो तो बारा वषाची मुलगी आहे.  आ ण आज जो 
वषय आहे तो एचए ाऊंडवरची मुलगी अगद  सात वषाची आहे. आ ण घरातून 
पालंकाकडून असेल, नातेवाईकांकडून असेल. या सगळया या याम ये तर वय लहान 
असते. कळत नाह  काह . तर या शाळाम ये गुडटच, बॅडटच िशक वले जाते क  नाह . 
कुठे शर राला हात लावला हणजे मुलांना अवघड वाटले पा हजे, असुर त वाटले 
पा हजे.  असुर त वाट यानंतर यांनी काय सांिगतल ंपा हजे कंवा ओरडले पा हजे. 
त ार न द वली पा हजे हे सगळे िशक वतात क  नाह  िशक वतात. या यावरती या 
या पोलीसांचे या या शाळांम ये नंबर आहेत ते पोलीस या शाळांम ये जथे 

पालकां या सभा होतात, शाळां या सभा होतात. याम ये काम करतात क  नाह  
करतात या यावरती सु दा आता वॉच ठेव याची आप यावरती वेळ आलेली आहे 
महापौर साहेब. आ ण ती आपण नाकारली नाह  पा हजे. कारण आपण समाजाचे देणे 
लागतो. आ ण हणून मला असं वाटते क  समाजाबरोबर जशी पोलीसांची जबाबदार  
आहे. तशीच आपली सु दा िततक च मोठ  जबाबदार  आता या ठकाणी झाली आहे. या 
सव घटनांचा मी ती  श दात िध कार करते, िनषेध करते. हणजे काय  श द वाप  
तेह  कळत नाह . िनभया करणानंतर कायदा इतका कडक केला क  याम ये जामीन 
सु दा होत नाह . तर ह  मानिसक वृ ी इतक  खाल या दजाची झालेली आहे. परवा 
एका घटनेम ये एका १४ वषा या मुलीवरती वत: या बापाकडून अ याचार झाला 
आहे. आज वाचले तीन वषा या मुलीवरती आजोबाकडून अ याचार. कोण आहेत ह  
नाती. हणजे ना यांना सु दा काळ मा फासायला लागलेले आहेत मा. महापौर साहेब. 
आता मुलगा कंवा मुलगी तोह  भेद रा हलेला नाह . जीव कासावीस होतो, िभती 
वाटते. यामुळे मा. महापौर साहेब समाजाम ये जागृती ये यासाठ  आप याला जी जी 
पावले उचलता येतील ती ती पावले आपण उचलणे अ यंत गरजेचे आहे. याचबरोबर 
पोलीसांबरोबर आपण वेळोवेळ  बैठका घेणे, मा य आहे क  आप या इथ ंआयु ालय 
आणलं. क  जे अनेक वष झाले न हते. आ ण आण यानंतर हरकत नाह  आप याला 
यां याकडून अपे ा करायला पा हजेत. गु हेगार  कमी होईल. मग तु ह  गु हेगार  

कमी होताना एक कडे गु हेगार  कमी होईल हणतो आ ण द ुसर कडे छेडछाड चे असे 
कार जर होणार असतील तर या यापे ा भयंकर आहे, कारण इथ ंआयु यच बरबाद 
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होतय, परत आयु य जगायला संधी नाह य. कारण एकदा मनावरती जो आघात होतो 
तो बाक  तु ह  काह  क न थांबव ूशकत नाह  मा. महापौर साहेब. आ ण हणून 
माझी सव नगरसद य बंध ूआ ण भिगनींना वनंती असेल क  तु ह  तुम या पोलीस 
टेशनम ये आपण सु दा आपली जबाबदार  ितत याच ती तेने िनभावू शकलो तर 

मला वाटत क  एक साम जक बांिधलक  हणून आपण यां याकडून  बदल क  
शकलो तर खूप चांगले होईल. तसेच मा. महापौर साहेब, जी आता टवाळखोर आहेत, 
शाळा कॉलेज या बाहेर सगळया शाळांम य े मोठया मोठया गाडया घेऊन जाणे, 
िश टया मारण,े बाक  सगळे कार चालतात. आपण पण आप यातला पोलीस जागा 
करा. अगद  ािधकरणापासून ते दापोड पयत हाताम ये दांडके घेऊन उभे राहतात. 
काह  दवस असे कार के यानंतर समाजाम ये जनजागृती आपण आण ूशकलोतर 
मला वाटत मानिसक वृ ी एवढया खाल या दजाचा लोक वचार करतात मुलीं या 
ब ल यां यावर वचक तर  बसेल. काह  मुली आ मह या करतात कंवा पोलीस त ार 
घेत नाह त. असे जे काह  कार होतात यां यावर देखील वचक बसेल. आ ण एक 
साम जक जनजागृती या ठकाणी आपण जर मोठया माणात  उभी क  शकलोतर 
मा. महापौर साहेब मला अस ं वाटते जे काह   िन पाप जीव वाचेल या यासारखे 
पु याचे दुसरे काम कुठलेच नसणार आहे आ ण ते पु याच ेकाम आप याला आप या 
वतीने आप या सगळया नगरसेवकां या वतीने कर यात यावे. मा.किमशनर साहेबांना 
मी असे सांगेन मा.किमशनर साहेब तु ह  पोलीस किमशनरांना आपण पेशल इथ ं
बैठक लावून सगळे नगरसेवक बोलवा. आ ण या या पोलीस टेशनला यांची जी 
किमट  आहे. या किमट वरती नगरसेवक सु दा असले पा हजेत. ते यांना बंधनकारक 
करा. साम जक बांिधलक चे जे उप म आहेत ते मोठया जोषम ये आपण या ठकाणी 
केले पा हजेत. या मुलींवरती अ याचार झालेत यांचा िन पाप बळ  गेला यांना मी 
मा या कुटंू बया या वतीने, भारतीय जनता पाट या वतीने आ ण सम त म हला 
वगा या वतीने मी या ठकाणी भावपूण दांजली अपण करते आ ण या नराधमांचा 
मी कडक ती  श दात िनषेध करते.  

मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब. स मा. सभागृह गे या आठ 
दवसांपूसन पंपर  िचंचवडम ये लहान मुलींपासून ते म हला वगापयत हणजे मागील 
म हनाभरापासून हणायला हरकत नाह . कारण आजच म हना झाला. राम कदम 
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साहेबांनी जे व य केले होते ते हापासून म हलांना असुर त वाटतच होत ेआ ण गेली 
आठ दवसांपासून जे कार म हलां या बाबतीत, लहान मुलीं या बाबतीत अ याचार 
होतात. ते खरच नींदनीय आहे. आपण फ  हणतो क  म हलांना ५० ट के आर ण 
आहे. परंत ुम हलांना ५० ट के याय तर  िमळतोय का आप या पंपर  िचंचवडम ये. 
आपण आता  सभागृहाम ये जी कु ी आणली या यानंतर इतका मोठा कडक 
बंदोब त पोलीसांनी केला. तसाच जर बंदोब त…..  

मा. महापौर - तु ह  वषयावर बोला. ताई, तु ह  वषयावर बोला.  

मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, तसाच जर बंदोब त हंजवड , आयट  पाक म ये 
या रा ी या वेळ  म हला जातात असुर त वाटत तेवढा जर बंदोब त या ठकाणी 

जर केलातर, मी हे एक उदाहरण देतेय महापौर साहेब. तसाच बंदोब त इथ ंजर केला 
महापौर साहेब, तर याची जा त गरज आहे. म हलांना सुर तते या बाबतीत जा त 
उपयोग होईल. याचबरोबर म हलांब ल जो कायदा आहे. बाललैिगंक शोषण वरोधी 
जो कायदा आहे, हे सगळे जे कायदे आहेत हे म हलांना मा हती नाह त. ते 
आप याब ल कंवा आप या वसंर णासाठ  तो एक मोठा कायदा आप या याय 
यव थेम ये आहे. जर तु ह  आ ण आयु  साहेब यांनी पोलीस आयु ांबरोबर िमट ंग 
घेऊन येक भागाम ये एकएक म हला पीआय दली आ ण या कायदयाची मा हती 
जर  येक म हलांपयत पोहोचवली तर म हलांवर कंवा एखादया भागाम ये 
म हलेवर जर असा अ याय झाला कंवा आजूबाजूला एखादया म हलेवर अ याय 
झालातर आपण आवाज उठ वला पा हजे. आप या बाबतीत इतकं काह  आपण क  
शकतो. या यामुळे  खरच याची गरज आहे फ  आपण आ ा दांजली वाहून वषय 
बंद क न पेपरला बातमी येऊन काह च उपयोग नाह . हया याम ये जर का पुढे येऊन 
तु ह  जर का पुढाकार घेतला. येक वॉडाम ये अशा काह  म हलांसाठ  मा हती 
दे याचे जर चचास  ठेवलेतर ते सगळयापयत पोहोच ूशकेल. इथ ंपािलकेम ये जर एक 
त ार बॉ स ठेवला. म हलां या बाबतीत जर कुठला गैर कार होत असेल आ ण याची 
जर कारवाई वर त आठ दवसांत केली तर  खूप झाले, डो याव न पाणी जाईल. तर  
म हलांसाठ  हया सम या सुट यासार या आहेत. याचबरोबर म हलांना जर 
वसंर णाचे े िनंग जर पािलकेकडून िमळाले तर म हलांना याचाह  जा त उपयोग 

होईल. मला बोल याची संधी द याब ल ध यवाद महापौर साहेब.  
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मा.राज ू बनसोडे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. मा. सभागृह आताच 
मंगलाता नी जो वषय घेतला आहे. तो खरखरच आजची, काळाची गरज आहे. 
गु हेगारांना प हली गो  तर धाकच रा हलेला नाह  आ ण द ुसरं हणजे पंचनामा 
करायच हणल ं तर पंचना यासाठ  जायचं हटल ं तर ितथे चार तास लागतात 
पोलीसांना जायला. वायसीएमम ये पंचनामा कर यासाठ  मी पोलीस चौक म ये चार 
वेळा फोन केला. अशी प र थती बकट आहे. ह  काळाची गरज आहे. गु हेगारांवर 
कोणाचाह  धाक रा हलेला नाह . पोलीस किमशनरांबरोबर बैठक लावावी. यांचेशी चचा 
क न हा वषय तातड ने माग  लाव यात यावा. एवढ च वनंती आहे. 

मा. बाळासाहेब ओ हाळ - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. मा.सभागृह. महापौर 
आता  मंगलाता नी, िसमाता नी वषय मांडला. खरोखरच ह  समाजाची आजची गरज 
आहे. आयु  साहेब कायदा कडक क न चालणार नाह . नुसता कायदा कडक क न 
काह ह  उपयोग होत नाह . कायदा सांभाळणार  य  या ठकाणी चांगली असली 
पा हजे. कायदा सांभाळणारे जर वकणारे असतील आ ण लाचार असतील तर ते 
कायदा सांभाळू शकत नाह त. दुसरा वषय आज माणसा या मनातील मानिसकता 
बदलली पा हजे या यासाठ  आपली जी सं कृती डबघाईला गेली यासाठ  िनदान 
पंपर  िचंचवड शहराम ये वया या लहानपणापासून शाळेतून आप याकडून काह तर  
टमट िमळली पा हजे. या माण ेआज शाळेम ये एकह  वषय असा नाह  क  जो 

भ व यात पुढे या या कामासाठ , या या लाईफम य,े या या समाजसेवेसाठ  
काह तर  उपयोग होईल परंत ुसं कृती घड व यासाठ  जर आप याकडून अस काह तर  
मेड टेशनसारखा वषय घेतला, जर आपण शाळेम ये चाल ू केलातर चांगले होईल. 
शासनाकडून या यासाठ  ाधा य दलेले आहे परंत ु याची स  केली जात नाह . या 
स चा वापर केला गेला पा हजे. असं आयु  साहेबांना माझे सेपरेट हणण ेआहे. 
द ुसरा वषय गु हेगार  का वाढतेय पंपर  िचंचवडम ये. आज तु हाला सांगतो क  
पंपर  िचंचवडम ये गु हेगार  वाढायला लागलीय कॅफे या नावाखाली. कॅफेहाऊस, 
कॉफ हाऊस हणून नाव असतेय आ ण या या आतम ये कॉलेजचे मुले आ ण मुली 
एक  बसून चाट ंग कर त आहेत. या यावरती हड ओवर नाह  तसले हड ओ पहात 
बसतात आ ण याचा प रणाम बाहेर जाऊन ह  मुले अ पवयीन मुले सु दा 
अ याचारासारखे िघलोने काय करतात. तु हाला सांगतोय मी दोन वषापुव  
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मा.पंत धानांना असं िल हले होते आ ण मा. मु यमं यांना सु दा िल हले होते क  
वया या १८ या वष या पुढे मोबाईलवरती ठरा वक  वेबसाईट ओपन झाली पा हजे 
अ यथा ती वेबसाईट ओपन नाह  झाली पा हजे हे समजून यायचेय तु ह . तर तसं 
मी प  दले होते. कारवाई चाल ूआहे हणून उ र आले, आजपयत काह ह  झालेले 
नाह .  तु हाला सांगतो आज ८ ते १० वष वया या मुलां याकडे आयफोन असतो 
आ ण तो आयफोन ओपन क न या यामध या वेगवेगळया विच  साईटस पाहून तो 
मुलगा ए ससायटेड होतो आ ण याचे प रणाम याची मानिसकता बदलते. ती 
मानिसकता बदलून अ याचारसारखे िघलोने प रणाम होतात. याकर ता स मा. आयु  
आपण थोडेसे या याम ये सहकाय कराव.े खूप चांग या कारे शाळेतून मागदशन 
झाले पा हजे. यामुळे आप या सं कृतीत बदल होईल. दुसरा वषय आज पीआय 
िसिनयर पीआय असतात. अ याचार का होतात या याब ल मी बोलतोय. आज पीआय 
जे आहेत तु हाला सांगतो मी वत: शांतता किमट वर होतो. गे यावष  दहा िमट ंग 
सु दा झाले या नाह त. आता ता नी सांिगतले क  शांतता िमट ंग झा या पा हजेत. 
शांतता किमट  झा या पा हजेत. या शांतता किमट वर जर िसिनयर पीआयने इंटरे ट 
घेऊन काम केले तर १०० ट के रझ ट भेटेल अ यथा भेटत नाह  मला एवढंच 
सांगायचय क  महापौर साहेब आपण खरोखरच ता नी सांिगत या माण े आप या 
पंपर  िचंचवड शहरा या सव पोलीस टेशनचे पीआय, िसिनयर पीआय यांना बोलवून 
यांची सव नगरसेवकांना घेऊन िमट ंग लावून कारवाई करावी, ध यवाद.                    

मा.सुजाता पालांडे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. आज 
खरोखर या वषयावर बोलायचे क  नाह  या दा मन थतीम ये आ ह  सव म हला 
इथ ं बसलोय कारण रोज तोच वषय, ी या चा र यहननाचा वषय, ी कती 
िस यूड आहे कंवा नाह  याचा वषय आ ण यात भर हणजे आज मा या भाग 
मांक २० म ये एचए ाऊंडवर सापडलेला सात वषा या मुलीचा मृतदेह. मी इथ ंफ  

कायदयाचाच िनषेध करणार नाह . तर मी इथ शासनाचा पण िनषेध करणार आहे. 
मा या एचए ाऊंडम ये कं लीटली डंपींग झोन केला आहे. पूण पीसीएमसीची घाण 
येतेय. पूण पीसीएमसीच ं रॅबीट येतेय, पूण पु याचे रॅ बट येतेय. हे वारंवार आ ह  
अिधका-यांना जाणून दलंय. क  या रॅ बटचा काह  तर  वषय करा. आज या 
रॅ बटचे इतके ड गर साचलेत. आज ितथे एक सात वषाची मुलगी सापडलीय उदया 
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अजून कोण सापडेल ते सांगता येणार नाह . आज काप रेशन या ब-याचशा इमारती 
या आहेत या इमारतीं या इथ ं सु दा वेगवेगळया प दतीने काय म चाललेले 

असतात. खर हणजे आयु  साहेब आ यानंतर यांना माझ ंप हले एक लेटर आले 
होते. मा या इथ ं जजाऊ सां कृितक भवन आहे. ितथे वेगळया प दतीने मुले गांजा 
ओढ यापासून दा  प यापासून ितथे काम केले जाते. मग अशा वेळेला जर असे 
कार अशा ठकाणी घडत असतील तर शासनाला मी का दोष देऊ नये. हयाचे उ र 

आ ण याचा खुलासा आयु  साहेब तु हाला आज करावा लागणार आहे. कायदा, 
सु यव था, िनयोजन हे जसं पोलीसांचे काम आहे. तस ंआप या शहरातील इमारती 
आहेत, मैदाने आहेत, आप या काप रेशन या इमारती आहेत याचे िनयोजन आ ण 
या ठकाणी से यु रट  ठेवण ं हे आज काप रेशनचे काम आहे. आज काह  इमारतींवर 
रलाय सचे टॉवर दलेत. एअरटे सचे् टॉवर दलेत,  बीएसएनएलचे टॉवर दलेत आ ण 
या लोकांसाठ  ितथे वर चढ यासाठ  पुणत: यांना रकामे क न दलयं. यावेळेला 

ितथे येणार  लोक आहेत, आज मा या वॉडाम ये घडले या गो ी आहेत क  ितथून 
व न बीअर या बाट या फेकुन मुलींना मार या आहेत, छेडछाड केली गेली आ ण या 
गो ी पोलींसाम ये सु दा सांिगत या गे यात. हया गो ी किमशनर साहेब तुम या 
कानावरती गेली दड वषापासून घालत आहोत. जर काप रेशन सु यव था हया याकडे 
ल  देणार नसेल आ ण जर असे कार घडले तर मग फ  पोलीसांनाच या याम ये 
का धरायचे आ ण याम ये काप रेशनला सु दा का जबाबदार ध  नये. याचा खुलासा 
महापौर साहेब आयु ांना करायला लावा. आज एचए ाऊंडम ये इतक  गहनव था 
आहे क  ितथे कच-याचे ढ ग तर आहेतच. पण पुण पीसीएमसीचे रॅबीट या एचए या 
ाऊंडवर आहे महापौर. या दोन रॅबीटम ये जे उंचवटे आहेत या उंचवटया या 

आतम ये  कोण बसले कंवा एखाद  गाड  जर  जाऊन उभी राह ली तर  ितथे दसत 
नाह . वारंवार आ ह  सांगतो क  तु ह  ते लीअर करा लीअर करा परंत ु या गो ी 
होत नाह त, बाक या गो ी तर सोडाच. सात वषा या मुलीचा देह ितथे सापडत असेल 
आ ण याप दतीने ितथे जर कार थान होत असेल तर का नाह  ितथे भ व याम ये 
या गो ी घडणार, का नाह  ितथे इमारतीम ये भ व यात या गो ी घडणार. फ  
कायदयाला नाह  धरणार आ ह . पोलीस आयु ालय एक म ह यापूव  झालंय. 
बसायला, यव थत हायला अजुन एक दोन म हने जातील असं गृह त ध न आ ह  
चालतो. सगळयांना आ ह  नेहमी सांगतोच. म हला बाल क याण अंतगत आ ह  रोज 
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सांगतो. म हला बाल क याणकडून आ ह  व वध फॉम घेतो िश णमंडळाकडून पण 
आज आ ह  जसं िसमाताई हणा या ंतस ंनगरसे वका हणून नाह  तर  एक आई 
हणून एक म हला भिगनी हणून. म हला आ ण बाल क याण सिमती या माफत 
कंवा िश णमंडळाकडून आपण मुलींसाठ  काय करतो. आपण यांना गुडटच बडॅटच 
िशक वतो का, क  फ  आपण ऊहापोह करतो क  शाळामधला पट कती शाळा 
कुठ या प दतीने चालणार शाळांमध या मुली काय आहेत, शाळा मध या मुली कोण 
आहेत. आज फ  आयु  साहेब, तु हाला मला उ र दयायचय. या सगळयांचा ास 
आ हाला झालाय. या भागाची, २० नंबर भागाची  नगरसे वका हणून मला आज 
ास होतोय. मा या वॉडम ये एका मुलीचा मृतदेह सापडलाय आ ण याला तु ह  का 

कारणीभूत नसाव ं हा माझा तु हाला  आहे. जर ते मैदान लीअर असत, या 
मैदानाम ये रॅ बटचे ढ ग नसते तर मला वाटत क  या मैदानाम ये काय चाललय ते 
बाहेर या लोकांना दसल ंअसत ंआ ण अशी घटना  घडली पण नसती ितथे. आज जर 
आ ह  वारंवार सांगतोय तु हाला या इमारतीकडे ल  दया, या इमारतीकडे ल  दया, 
या मैदानाकडे ल  दया. तर का अिधकार वग  या याकडे ल  देत नाह त, जात 
नाह त. आयु साहेब मला याचा खुलासा करावा. यानंतर मला महापौर साहेब बोलायचे 
आहे. 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. थम 
आप याला ध यवाद देऊ इ छतो क  मंगलाताई कदम असतील, िसमाताई असतील. 
आपण इथ ं हा वषय चचला घेतला. मुळात भावना य  कर याची वशेषत: या 
चच या मा यमातून शासनावर कशा प दतीने आरोप ठेवता येईल यासाठ  चचा 
अ यंत आव यक असते. मुळात सभागृह आहेच चचा कर यासाठ . सामा जक द ुदव 
असे आहे क  काह  तर  कोणती तर  घटना घड यानंतर आपण यावर चच या 
मा यमातून काह  तर  वषय दे याच ेकाम सात याने होत असते. िसमाता नी उ लेख 
के या माण े द लीत एखाद  घटना घड यानंतर संपुण भारत देशाला हादरा बसणारे, 
माणुसक ला काळ मा फासणारे कृ य झा यानंतर घटना बदलते, कायदे बदलतात. 
बाळासाहेबांनी कायदयाचे अितशय सुंदर व ेषण केले. तर कायदयाची नेमक  िभती 
कोणाला आहे. या सव गो ींचा उहापोह कर त असताना आता या सगळया घटना पूव  
गावकोसा बाहेर या घटना घडत हो या अंधारात घडत हो या. आता या शहरापयत 
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येऊन पोहोच यात. याचे कारण अस ं आहे क  कायदयाचा नसलेला अंकुश. या 
सगळया प र थतीचे भान ठेवून आपण चचा करणार आहात या चच या मा यमातून 
भ व यकाळाम ये कमान आप या शहरापुरत ेआपण साचेब द कायदा डोळयासमोर 
ठेवून आपली नैितक जबाबदार  वका न कंबहुना आपली बांधीलक  समजून आपण 
काय उपाययोजना करणार आहोत. यावर जर आपण भा य केले तर मला वाटते ते 
अिधक यो य होईल. मा. महापौर आप याला पण वैय क र या ध यवाद देतो. 
पेपरला बातमी वाचली क  आपण शाळांना भेट  चाल ूके या आहेत.  मला वाटत ंक  
ब-याच वषानंतर हे मला ऐकायला िमळाले क  कुणीतर  शाळेला भेट  देतं. एवढे 
नगरसेवक आप या सभागृहाम ये आहेत. मला वाटत ं मुलींची शाळा येक 
नगरसद यां या वॉडाम ये आहे कारण का म हला भिगनी, म हला नगरसद या पण 
यो य रतीने संभाषण क  शकतात. जस ंआई एका मुलीला सांग ूशकते तशा प दतीने 
एक शाळा जर येकाने द क घेतली तर मला अस वाटत क  काय घडलय यावर 
कायदा िन त यावर माग काढेलच. परंत ुहोणा-या घटनेला कधीह , कदा पह  सामोरे 
जायला लागू नये. अशा प दतीचे िनयोजन जर आपण केले तर मला अस वाटत क  
ख-या अथाने या आप या िचमुरडया मुलीला दांजली होईल. हणून तीन 
म ह यानंतर सगळया नगरसेवकांना मुळ च बोलव ूनका कारण का  अिधकार  आले, 
सगळे पोलीस, पदािधकार  आले तर ती जनरल बॉड  होऊन जाईल. हा वषय जो आहे 
तो सवाचा आहे, या सभागृहाचा आहे, या शहराचा आहे. शहरा या आ मीयतेचा हा 
वषय आहे. अ यंत गांभीयाने या महापौर. आ ण तु ह  अितशय चांग या प दतीने 
सु वात केलेली आहे. आज छोटया छोटया गो ीतून अनेक गो ी घडत आहेत. खरतर 
आप यापासून सु वात केली तर बर होईल. मुलांना बारावीपयत आपण मोबाईल का 
देतो याचे प हले आ मिचंतन आपण केले पा हजे. आता याच पालक व वैय क 
जीवनाम ये िन त केले पा हजे. सु वात आप यापासून के यानंतर या गो ी पाहू 
नये या गो ी पाह यासाठ  अनंत कालखंड जावा लागतो. या गो ी पौगंडाव था 
आ यानंतर माणूस वर त पाहतो. हया सगळया गो ी, अशी कृ ये कर यास भाग 
पाडतात. मला वाटत क  पोलीसांनी पोलीसांची व ासहातता गमा वलेली आहे. कारण 
ह  ेमोठया माणात चाल ू  आहेत आ ण ह या या मा यमातून यांचे धाडस एवढ 
वाढलेले आहे. मा. महापौर आता एखादा गिल छ कार घड यानंतर पोलीस चौक म ये 
गे यानंतर ते प हले बघतात क  कोण या गर ब घरातून आलेत का. ती वगवार  केली 
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जाते यानंतर यांचा वषय गांभीयाने यायचा क  नाह  यावर चचा केली जाते. 
हंजवड म ये आता मुलीं या हॉ टेलवर डायरे ट हॉ टेल या आतम ये जाऊन मुलांनी 
वनयभंग के यानंतर ती मुलगी पोलीस चौक म ये गे यानंतर तो पोलीस हणतो 
तु ह  आपआपसाम ये िमटवा. ह  कालची घटना आहे. मी काय तु हाला दहा 
वषापुव ची घटना सांगत नाह  आ ण आयु ालयाकडे प यवहार के यानंतर आयु ह  
याला स पड करतात. आयु साहेब, महापौर साहेब, महापौरांनी आयु ांना आदेश 

दयायचे असतात. आयु ांनी महापौरांना नाह . महापौर तु हाला एक सांगतो आज 
आयु ालय झालेले आहे. बोलवा सगळे अिधकार , गाडया कमी पडतात. जे द क 
घेतलेत ना ठेकेदार. पाचपाच कोट  पयांची कामे घेतात. यांना लावा दोनदोन गाडया 
दयायला. आमचा सवाचा पाठ ंबा आहे. कायकाय कमी आहे. या शहरातील सुर ा 
यव था, या शहरामधील अ याचारावर िनयं ण ठेवणेसाठ  या या उपाययोजना 
करा या लागतील, तरतूद करा पेशल.  महारा ाला एक नवीन पॅटन दया. एक पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेम ये पॅटन झाला पा हजे. सव नगरसेवकांनी एकमुखाने या 
शहरातील संपुण सुर ा यव था ह  स म कर या या ीकोनातून हे पाऊल टाकलेले 
आहे हा संदेश वाट कोणाची पाहू नका हा संदेश महापौर तु ह  दया. िमट ंग घेऊन 
ताबडतोब या िनणयाची अंमलबजावणी करा. या या गो ी नाह त या या गो ी 
उपल ध क न दया. आ ह  सव सभागृहा या मा यमातून अिधकार देतो. आज प नेते 
अनुमोदन देतील. पण या सगळया प र थतीचे गांभीय ठेवा. हा वषय चचला ठेवनू 
चचा ह  संपणार  चचा नाह य. ह  मनु य वृ ती कती खाल या तराला गेलेली आहे 
याचे स व तर ववेचन िसमाता नी केले आहे आ ण यावर एकच आहे क  आपण 
प हले स म रहा आप यापासून. महानगरपािलका ह  शहराची आहे, ह  
महानगरपािलका वैय क कोणाची नाह य. आ ण हणून या शहरातील सवागीण 
भौितक वकासाबरोबर सुर ा यव था कशा प दतीने राह ल या ीकोनातून आपण 
सवानी िनयोजन करावे. महापौर साहेब, तु ह  दर तीन म ह यांनी िमट ंग घेत चला. 
आ ण महापौर साहेब महापौरांसारखे वागा. आदेश दया, किमशनर असतील कोणीह  
असतील ताबडतोब शासक य आदेश दया, बोलवा यांना. तु हाला रा यपालांना सु दा 
बोला व याचे अिधकार आहेत. तु ह  अिधकाराचे एक पञ घेवून फरत चला. तु ह  
बीनधा त कारवाई करा आ ण महानगरपािलके या सव म हला सद यांना माझी न  
वनंती आहे. एका दवसात, आठवडयात, पंधरा दवसात तु ह  सगळया शाळांमधील 
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वीस हजार मुलींना संर ण क न यांची मानिसकता तपासून घेऊ शकता. आयु साहेब 
लिगक िश णाब लचे संपुण बोधन एक चांगला माणूस तु ह  बोलवा. तु हाला 
क पना नसेल आयु साहेब पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काह  शाळांम ये 
आवजून तु ह  जा. िश क थरथर कापतात मुलांना. डायरे ट ह यार दाख वतात, चाकू 
वगैरे दाख वतात. एक केस झाली तर  चालेल पण समाज सुधारत असेल, आपण नका 
केस क . पण आपण फेस करायला पुढे कायदेशीर माग आहेत यावर अंकुश ठेवा. 
िश कांचा दरारा असला पा हजे. आ ह  कॉलेजला असताना पोलीसांना पा ह यानंतर 
घाब न पळून जायचो. हणजे आ ह  काह  गु हेगार न हतो. पण िभती अशी 
मनाम ये असायची. आता पोलीसांचा शट पकडलेला हड ओ हायरल केला जातो. 
याचे कारण यांनी व ासहातता गमा वलेली आहे आ ण महापौर साहेब तु हाला ह  
संधी आहे.  अितशय अमानुष प दतीने या घटना घडत आहेत. कदािचत या संधीतून 
काह तर  एक दशा दे याच ेकाम तुम या हाती आलेले आहे आ ण ते सुर ीत र या 
आपण चांग या प दतीने, कारण घटना घड यानंतर आपण िनयम करतो. घटना 
घड यानंतर आपण चचा करतो. घटना घडू नये हणून काय करतो यावर कुठेतर  
आता आ मिचंतन करण े गरजेच ेआहे. आ ण हणून हा वषय अितशय गांभीयाने 
या. मी तु हालाच प ह यांदाच ध यवाद दलेला आहे तु ह  महापौर केवळ ीज, 

झालेल थेटर, झालेले र त े पाहणी कर यापे ा या महानगरपािलके या शाळा हया 
वंिचत, अितशय गर ब प र थतीतून ब-याच वेळेस िश क सु दा अितशय गैरमागाने 
फायदा घेतात. मी तुला पास करतो. यासाठ  सु दा आमीष दाख वले जाते, 

येकजण एकएक मुलगी द क हणून यायला तयार आहे आपली मुलगी हणून. 
अशा मुली शोधा. मी प हलीपासून दहावीपयत शाळा चाल वतो. ९० ट के नाह  तर ९९ 
ट के मुले ह  झोपडप ट मधील आहेत. मी वत: यांना िश ण देतो. या सगळया 
प र थतीतून यावेळेस आपण जोरात बोलतो आपण काय करतो हा देखील मोठा 
वषय असतो. आ ण हणून महापौर तु ह  अितशय चांगले काय कर त आहात. आ ण 
आयु  साहेब तु ह  नुसते पारंपा रक प दतीने पु तक  ाना या मा यमातून कती 
दवस हा संसार चाल वणार आहेत. अनेक असे पोलीसांचे क सलींग करणे गरजेचे 
आहे. प हले पोलीसांच ेक सलींग करा. यांना म ह यातून एकदा कुठेतर  मेड टेशनला 
पाठवा. यांची बु द , एका ता संयम नसतो हयांना. कोणीह  गर ब माणूस आला क  
धावून बोलतात. तो हणतो केस नको मा यावर अ याचार झाला तर  चालेल पण 
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यांची बोलणी नको. इतक  अपमाना पद वागणूक देतात आ ण हणून बनसोडनी 
सांिगतले यांनी चांग या प दतीने खुलासा केला. यांना चांगली मा हती आहे. कारण 
दोपाड मधील वातावरण मला मा हती आहे कारण मी लहानपणापासून पाहतोय. 
महापौर साहेब, ह  तु हाला संधी आहे. एखाद  अराजकता होती यावर यातून आपले 
नेतृ व उफाळून िनघ याची एक कारे दुदवी घटना जर  असली तर  आप याला काम 
कर याची ती एक संधी असते. आ ण तु ह  या घटनेकडे सकारा मक र या 

ीकोनातून पाहून भ व याम ये झाले या घटना या दुदवी तर आहेतच पण 
भ व याम ये या घटना घडू नयेत हणून तु ह  आयु ांना बरोबर या. आयु  साहेब 
चार ोजे ट नाह  झाले तर  चालतील. परंत ुसुर ा यव था चांगली केली पाह जे. 
चारचार मुले चांग या चांग या अिलशान गाडया घेऊन बारावी नापास झालेली मुले 
कॉलेज या बाहेर उभी असतात. करा ज  कोणाचेह  पोरगं अस ूदया. दया सजा यांना 
महापौर आ ह  सव तुम याबरोबर आहोत. खरंतर कोण असं फरत ंया शहराम ये हे 
तर  कळेल. हया सगळया गो ीचे भान ठेवून िसमाता नी सांिगत या माणे या 
सगळया गो ींच काह  तर  घड यानंतर आपण चचा करतो परंत ु या यावर आपण 
िन त शोक य  क न भ व या या वाटचालीसाठ   आपण स म रहावे अशा 
प दती या भावना य  करतो.                           

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा.सभागृह खरतर 
िसमाता नी या वषयाचे गांभीय बघून ह  सभा तहकुबी मांडली. एखादया वषयाचे 
भाषणतर आपण सगळयांनी केली पा हजे. परंत ु तो वषय खरतर एचए या 
मैदानावरती प र थती यावेळेस बिघतली कासारसाईचा वषय झाला, हंजवड चा 
झाला. एचए या मैदानावर या प दतीने घटना घडली. मी या हाऊसम ये ये या या 
अगोदर यांनी मला सांिगतल क  दादा अ यंत वाईट घटना घडली एचए या 
मैदानावर. खरतर हा वषय अ यंत संवेदनशील आहे. मला असं वाटत ंक  वषय 
संवेदनशील असला तर  येकाने या वषया या संदभातले राजकारण कर याची गरज 
नाह . हा वषय संवेदनशील अस याने आपण दांजली बाबतच बोलले पा हजे. पण 
आपण कायदा सु यव था, पोलीस आयु ालय झाल या ठकाणी. मग शासन, पोलीस 
काय करतात या संदभाम ये खरतर आपण अ यह  वषया या संदभम ये बोल ूशकतो. 
तर मला या ठकाणी, हणजे मंगलाता , भाऊसाहेबा,ं िमनलताई बोल या. नंतर 
सुजाताताईनी भाषण केलं. खरतर कायदा आ ण सु यव था या शहराम ये चांग या 
प दतीची राखली पा हजे. ती पोलीसांची १०० ट के जबाबदार  आहे. आ ण भाऊसाहेब 
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तु ह  या प दतीने सांिगतले आ ण ताई हट या क  पोलीस आयु ालय आ या या 
नंतर या घटना खरतर अशा प दती या घटना घडतात ह  दुदवाची बाब आहे. खरतर 
लोकांची मानिसकता बदलली पा हजे. येक माणसाची पु षांचीह  मानिसकता ह  
बदलली पा हजे. हणजे घटना कुठे घडेल आ ण कधी घडेल. हणजे आज या 
प र थतीम ये बिघतले तर कुठ या ना यावर व ास ठेवावा. एवढ  दुदवी आ ण 
दयनीय प र थती खरतर समाजाम ये िनमाण झाली आहे. हणजे समाज या 
प दतीने अधोगतीला जातोय क  काय अशी आजची प र थती आहे. अशा प दतीची 
मुलीं या संदभामधील घटना कुठे घडेल हे सांगता येत नाह . कोणा या घराम ये घडेल. 
हणजे वड ल सु दा अशा प दती या मानिसक वकृतीकडे जातोय, यामुळे व ास 

कोणावर ठेवला पा हजे. खरतर ह  मानिसकता बदल याची गरज आहे. यामुळे कायदा 
सु यव था पोलीस पोलीसांचे काम करतात. खरतर पोलीस आयु ालय या शहराम ये 
आले. हे तेवढयासाठ  आणलय. मा. मु यमं ी असतील या शहराचे आमचे आमदार 
असतील. हणजे या शहराम ये गु हेगार  वाढली जातेय. हणजे या गु हेगार वर 
वचक बसला पा हजे. मला मा हती आहे. काह  ठकाणी पोलीस सु दा पोलीस 
आयु ालयाने  कारवाई केली. कालच सांगीतलय एका फोनवर पोलीस तुम या 
घराम ये येऊन कं लट घेऊ शकतील. अशा प दतीची पॉ झट ह मानिसकता आहे, 
हणजे पोलीसांना खरतर पुढ या काळाम ये आपण ताकद दयायची गरज आहे. या 

शहराची गु हेगार कडे जी वाटचाल चाल ू होती ती थांब व याचे काम आप याला 
आयु ालया या मा यमातून पुढ या काळाम ये करायचे आहे. खरतर भाऊसाहेब तु ह  
सांिगतल ंक  एखादा ोजे ट कमी झाला तर  चालेल. खरतर याच धत वर आपण 
याच ठकाणी आयु ालयासाठ  जागा देतो आप याकडे पोलीसांची सं या अपुर  होती. 
या याम ये वाढ व यासाठ  आपण य  करतोय आ ण आप याला मा हती आहे क  

ग लीग लीम ये, एखादया ब ड ंग ब ड ंगम ये पोलीस हे पुरव ू शकत नाह . तर 
आप याला पुढ या काळाम ये या शहराम ये लोकांची मानिसकता बदल या या 

ीकोनातून काम कर याची गरज आहे ल ात ठेवा. हणजे तु ह  या प दतीने 
सांिगतले क  कॉलेज या बाहेर जी टारगेट मुल ं येतात. मुलींची छेड काढतात. या 
मुलांना एखादया वेळेस पकडून नेले क  आपणच आप यासारखेच ितिनधी, 
लोक ितिनधी यावेळेस सांगतात क  साहेब याचा भाचा आहे, याचा पुत या आहे. 
याला आपण पोलीस चौक म ये ठेव ूनका. याला आपण वर त सोडून दया. खरतर मी 
सभागृहा या मा यमातून मा. महापौर आपणाला वनंती करतो बजेट या ीने आपण 
पुढ या काळाम ये पोलीस आयु ालयाला फिनचर कंवा या ठकाणी जागा देत 
असताना पण या प दतीने मंगलाताई तु ह  सांिगतल ं क  यां याकडे 
साधनसाम ीची कमी आहे. तर शासन कधी देईल ते देईल. या सभागृहा या 
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मा यमातून आपण १०० ट के मा.महापौर आपण िनणय क  या क  सगळया पोलीस 
टेशनला वाहनां या सं या संदभाम ये असेल, यां या वॉक टॉक या संदभाम ये 

असेल, माशलला िमळणा-या टू ह लर या संदभाम ये असेल या सगळया गो ी 
पुर व याची क  परंत ुएखादया वषयाम ये आपण उपसूचना न देता एखादा ोजे ट 
होणार नाह  अशा संदभाम य ेन वचार करता या या गो ी भौितक सु वधा कंवा 
या या गो ी मा. पोलीस आयु ालयाला देता येतील या दे यासाठ  खरतर या 

शहराम ये, मा या भिगनीं या, मा या मुलीं या संदभामध या आपण यांना संर ण 
दे या या संदभामधले अशा प दतीचे आदेश देऊन मा. महापौर या िचमुरडया मुलीवर 
जो अ याचार झालाय. याला आपण दांजली वाहून ह  सभा आपण अ या 
तासासाठ  तहकूब करावी. अशा प दतीची वनंती करतो आ ण थांबतो ध यवाद.  

मा. महापौर - सव नगरसेवक, नगरसे वका या ठकाणी जे अ यंत दुदवी अशी घटना 
एचए ाऊंडवर घडली, कासारसाईम ये घडली. या िनिम ाने या शहराम ये सव 
मा या भिगनी नगरसे वका, माझे सहकार  यांनी अ यंत द:ुखद अशा भावना 
या ठकाणी य  केले या आहेत. हे शहर या शहरातील सव नागर क, िन तच मा या 
म हला भिगनी सवजण  सुर त आ ण सुर ततेचे वातावरणाम ये कसे नांदतील, 
राहतील अशा प दती या उपाययोजना कर यासाठ  हणून या वषया या अनुषंगाने 
मा. पोलीस आयु  यां या समवेत काह  आपण, गटनेते असतील, ये  नगरसे वका 
असतील, नगरसेवक असतील यांना बरोबर घेऊन लवकरात लवकर यां याबरोबर 
आपण िमट ंग आयो जत क . या आप या सुचना, आदेश, िनणय आहेत ते 
आयु ांना सांगून या ठकाणी आपलं शहर ह  औ ोिगकनगर  कशी  सुर त राह ल 
याचा वचार क  या आ ण सव सभागृहा या भावना ल ात घेऊन ह  सभा आज 
गु वार द.२७/९/२०१८ रोजी दु . ३.२० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

     ------ 

 

( राहुल गुलाब जाधव ) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – २२ 
सभावृ ांत 

 ( द.१९.९.२०१८ (द.ु२.०० व ३.०५), द.२७.९.२०१८ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब सभा) 

दनांक – २७.९.२०१८                     वेळ – दुपार  ३.२० वाजता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२७.९.२०१८ (२.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा गु वार द.२७.९.२०१८ रोजी दुपार  ३.२० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव              महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव         उपमहापौर  

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  

४) मा. वीनल क पल हे े 

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा. िनतीन ( आ पा ) ताप काळजे   

९) मा.बुड सुवणा वकास 

१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
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११) मा.डोळस वकास ह र ं  

१२) मा.उंडे ल मण ध डू 

१३) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१७) मा.बारसे यांका वण 

१८) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) मा.सावळे िसमा र वं  

२६) मा.ल ढे न ता योगेश 

२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२८) मा.लांडे व ांत वलास 

२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३१) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३२) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३३) मा.मंगला अशोक कदम 
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३४) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३५) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३६) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३७) मा.संजय बबन नेवाळे 

३८) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३९) मा.भालेकर वण महादेव 

४०) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४१) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४३) मा.घोलप कमल अिनल 

४४) मा.उ म काश कदळे 

४५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४६) मा.जावेद रमजान शेख 

४७) मा.यादव मीनल वशाल 

४८) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४९) मा. मोद कुटे 

५०) मा.राजू िमसाळ 

५१) मा. शैलजा अ वनाश मोरे  

५२) मा.बाबर शिमला राज ू

५३) मा.अिमत राज  गावडे 

५४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५५) मा.खानोलकर ा महेश 

५६) मा.ढाके नामदेव जनादन  
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५७) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५८) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

५९) मा.अपणा िनलेश डोके 

६०) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६१) मा.गावडे राज  तानाजी 

६२) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६३) मा.सुल णा राजू धर 

६४) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६६) मा.कदम िनक ता अजुन 

६७) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६९) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 

७०) मा.नढे वनोद जयवंत 

७१) मा.पाडाळे िनता वलास 

७२) मा.काळे उषा दलीप 

७३) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७४) मा.पवार मिनषा मोद 

७५) मा.बारणे अचना तानाजी 

७६) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७८) मा. अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

७९) मा.िनलेश हरामण बारण े
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८०) मा.दशले रेखा राजेश 

८१) मा.कलाटे राहुल तानाजी 

८२) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८३) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८४) मा.कामठे तुषार गजानन 

८५) मा.च धे आरती सुरेश 

८६) मा.क पटे सं दप अ ण 

८७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९०) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९२) मा.कुटे िनमला संजय 

९३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९६) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९८) मा.लोखंडे चंदा राज ू

९९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१००) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०१) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०२) मा.राजापुरे माधवी राज  
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१०३) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०४) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०५) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०६) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०७) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०८) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१०९) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११०) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

  

       यािशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा. आ ीकर – . अित र  आयु  
(१), मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा. च हाण – शहर अिभयंता , मा. डॉ. रॉय – 
आरो य वैदयक य अिधकार , मा. कोळंबे – मु य लेखापाल ,  मा.पाट ल, मा. तुपे, 
मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,  मा.दुरगूडे, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा. इंदलकर, मा. 
झगडे - सहा.आयु , मा. लोणकर, मा.राऊत,मा खोत – .सहा यक आयु , मा. िशंदे 
– शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग ), मा. पोमण – मु य मा हती व 
तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा. सवण,े मा.तांबे, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. 
कांबळे, मा. ग टूवार, मा. गायकवाड, मा.पाट ल,मा. घुबे, मा. पवार - कायकार  
अिभयंता  हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते. 

मा. वलास म डगेर  - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह आप या  
महापािलकेचे ये  पदािधकार  आयुबजी पठाण सर या म ह याम ये सेवािनवृ  होत 
आहेत. ते दनांक २४/३/१९८१ रोजी युिनयर इं जिनअर पदावर महापािलकेम ये 
जॉईन झाले. यानंतर डे यूट , कायकार  अिभयंता तसेच जॉ ट िसट  इं जिनअर 
हणून कायरत आहेत. यांनी यां या कायकालाम ये थाप य, पाणीपुरवठा, 

जल:िनसारण, वशेष क न बांधकाम परिमशन वभागाम ये यांनी खूप वष काम केले 
आहे. असे एक अितशय शांत, संयमी वभावाचा चांगला अिधकार  हणून यांची 
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ओळख आहे,  या महापािलके या सेवेत ३७ वष ०५ म हने एवढया मोठया कायकालात 
यांनी चांगले कामकाज केले आहे. गेली १०-१२ वष  माझी प नी नगरसे वका 

अस यापासून महापािलकेम ये ये याजा याचा संबंध आला. असे फार कमी अिधकार  
आहेत क  या अिधका-यांकडे आ ह  कधीच जोरात आवाजात बोललो नाह . असे फार 
कमी अिधकार  आहेत या याम ये हे एक चांगले अिधकार  पठाण साहेब आहेत. या 
वभागात यांना कामकाज दले या वभागाम ये यांनी वखुशीने दले या 
कायकाळाम ये चांगले कामकाज यांनी या ठकाणी केले आहे. खर हणजे आता स या 
यां याकडे पाणीपुरवठा, जल:िनसारण वभागाची जबाबदार  आहे. महापौर साहेब, 

आयु  साहेब, आप याला या मा यमातून मी या ठकाणी वनंती क  इ छतो क  
पाणीपुरवठा आ ण या भागाम ये पुढ ल काळाम ये मोशनचे काह  डे यूट  असतील, 
ए झी यूट ह असतील ते जॉ ट िसट  इं जिनअर होतील परंत ु पुढ या काळाम ये 
पाणीपुरवठा वभागातून जे  सेवािनवृ  झालेले आहेत. यांची संमती घेऊन जर 
आव यक आप याला वाटले तर यांना जर मानधनावर आपण घेतले कंवा यांना एक 
क सलटंट/स लागार हणून जर आपण घेतले तर पुढ या काळाम ये 
पाणीपुरवठया या या मोठया अडचणी या ठकाणी शहराम ये आहेत. या मा यमातून 
यांचे मोलाचे मागदशन आपण घे याचा य  करावा अशा कारची वनंती आहे. 

एवढया मोठया कायकाळात काम करणा-या अिधका-याचा स मा. सभागृहा या वतीने, 
महापौरां या वतीने यांचा स कार क न यांना िनरोप दे याचे काम आपण करावे 
अशा कारची मा. महापौरांना वनंती आहे, ध यवाद.  

मा. सिचन िचखले - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह 
म डगेर ंनी मांडले या वषयाला मी अनुमोदन देतो आ ण सभा चाल ूहो या या आ द 
मी एका वषयाकडे आवजून ल  वेध ू इ छतो क  आप या शहराम ये जे थैमान 
माजलेले आहे आ ण या शहरातील सव जनता जी भयभीत झालेली आहे ती हणजे 
वाईन य ू आ ण ड यू या आजारामुळे. मा. महापौर साहेब आपण पा हले क  

आजपयत २४ पेशंट या वाईन लयूने या शहराम ये ए सपायड झालेले आहेत. 
मह वाची गो  हणजे अशी क  आता अ या एक तासाम ये याचा परत एक आकडा 
वाढला आहे. आता स या एक तासाम ये एक पेशंट ए सपायर झालेला आहे. 
शहरातील सव हॉ पट स, णालये सव खचाखच भरलेले आहेत वाईन य ूआ ण 
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ड य ूया आजारामुळे. खरतर ३१ पेशंटवर अितद ता वभागाम ये  उपचार सु  आहेत. 
या यामधले १० पेशंट मृ यूशी झुंज देत आहेत आ ण एक पेशंट आता एवढयाम ये 

गेलेला आहे. स मा. महापौर साहेब, शहराम ये ड य ूअसेल, मले रया असेल, वाईन 
य ूअसेल साथी या रोगाने हाहाकार माजलेला आहे. या याकडे आपण बारकाईने ल  

देऊन आप या महानगरपािलके या तफ वर त लवकरात लवकर उपाययोजना 
लोकांपयत पोहोच या पा हजेत. महापौर साहेब, या सव गो ी ल ात ठेवून याची 
जनजागृती हणा कंवा आज शहराम ये अजुन लोकांम ये याचा अवेअरनेस कसा 
वाढ वला पा हजे. या याकडे बारकाईने ल  दले गेले पा हजे महापौर साहेब. मी या 
सभागृहा या वतीने आपणांस वनंती करतो क  लवकरात लवकर आप या संबंिधत 
वभागाशी चचा क न अितद ता वभागातून सगळया गो ी लोकापंयत पोहोच व याचे 
काम या सभागृहामाफत करावे, ध यवाद.  

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह थम 
सिचन िचखले यां या वषयाला मी अनुमोदन देतो. या ठकाणी पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरणा या अ य पद  सदािशव खाडे यांची िनयु  झालेली आहे. यांचेह  
या सभागृहा या वतीने लवकर अिभनंदन कर यात यावे. कारण ती आपली जुनी सं था 
आहे आ ण मी या ठकाणी तीन वष काम केले अस या कारणाने खरतर मला 
अपे त होते पण काह  हरकत नाह . तो आपलाच भाग आहे ती सं था आपलीच 
आहे. कोणी करण ेया यापे ा सभागृहाने करण.े वाटले तर अनुमोदन एकनाथजी पवार 
देतील. परंत ु हे अ यंत आव यक आहे कारण ािधकरण ह  यावसाियक सं था आहे 
आ ण आपले अनेक क प रकमेअभावी अडकले आहेत. याची उ म कारे देवाण-
घेवाण हावी. वाथ मणाने का होईना पण यांचा मोठा स कार या ठकाणी करावा. 
यांना या ठकाणी स मानाने बोला व यात यावे. दुसर  गो  हणजे मी अनेक वष या 

सभागृहाम ये आहे. परंत ुकाह  क पना आप याला देखील सुचत नाह त अनेक वष 
काम क न सु दा. परंत ुरा वाद चे नगरसेवक ड ब ूआसवानी यांनी वयंखचाने इको 
डली गणपतीची संक पना राब वली. वतमानप ातून आपण जागृती करतो. हणजे 
यांनी वसजनासाठ  ८ फूट, ११ फूट, १४ फूट, १६ फूट असे तीन कारचे तळे क न 

स ावीस लाख यांनी वखचाने इको डली गणपतीचे आ ण अितशय चांग या 
प दतीने खरतर पुण े महानगरपािलकेने यासाठ  केिमकल दले. आप या 
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महानगरपािलकेने यांचे कौतुक देखील केले. कदािचत आयु  पण या ठकाणी गेले 
असतील. परंत ु या ठकाणी अशा प दतीने ख-या अथाने साम जक बांिधलक  ठेवून 
काम के याब ल ड ब ू आसवानी यांचा देखील अिभनंदनाचा ठराव या ठकाणी 
सभागृहाम ये घे यात यावा. आ ण लवकरात लवकर सदािशव खाडे यांना या 
सभागृहाम ये बोलावून स मानाने चांग या प दतीने यांचे वागत कराव े अशा 
प दतीने मी ठराव मांडतो. 

मा.अ जत ग हाणे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह आताच 
भाऊसाहेब भो रांनी जो वषय मांडला सदािशव खाडचे अिभनंदन करावे आ ण आम या 
ड ब ूआसवानींचेह  याला मी अनुमोदन देतो आ ण महापौर साहेब मी या ठकाणी 
मु ाम होऊन उभा रा हलो क  वलास म डगेर ंनी जो या ठकाणी पठाण साहेब यां या 
रटायरमट नंतर यांचा स कार करावा अशी सूचना केली. आयु  साहेब आ ण 
महापौर साहेब खर हणजे असे फार कमी अिधकार  या महापािलकेत होऊन गेलेले 
आहेत क  यांनी ख-या अथाने या महापािलकेत ामा णकपणे सेवा केली. मग ते 
कुठलेह  डपाटमट असेल हणजे १९८१ सालापासून या महापािलकेत पठाणसाहेब काम 
करतात. अगद  युिनयर इं जिनअर पासून ते जॉ ट िसट  इं जिनअर पयत यांनी 
काम केले आ ण कुठ याह  कारचा आरोप यां यावर कधी झाला नाह . अितशय 
चांगले काम आ ण ामा णक काम यांनी केले आहे. आयु साहेब  कुठलाह  माणूस 
पठाण साहेबांकडे गेला मग तो सवसामा य असेल कंवा मोठा असेल याला इ वल 
टमट दे याचे काम पठाणसाहेबांनी केलेले आहे. अितशय चांगली सेवा यांनी या 

महापािलकेत केलेली आहे. खर हणजे असे अिधकार  भ व याम ये आप या 
महापािलकेम ये अजुन आप या शहराम येह  झाले पा हजेत आ ण पठाण साहेबांचा 
आदश सगळयांकडे िन तपण े रा हला पा हजे. या िनिम ाने मी यांचे मनापासून 
अिभनंदन करतो. आ ण पुढ या काळाम ये सु दा पठाण साहेबांचा उपयोग आप या 
महापािलकेम ये क न यावा अशा कारची इ छा मी या ठकाणी य  करतो, 
ध यवाद. 

मा. ेमकुमार उफ बाब ूनायर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह 
आताच भाऊसाहेब भोईर यांनी सुचना मांडली क  सदािशव खाडचा इथ ंजाह र र या 
स कार हो या या संदभात. खरोखर आजच आ ह  स कार घेणार होतो. परंतु 
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देशा या ांची मुंबईम ये बैठक आहे हणून पुढ या जीबीम ये यांचा स कार आ ह  
घेणार आहेत आ ण रा वाद  काँ ेस प ा या वतीने अशी एक सूचना आली, 
आ हालाह  बरे वाटले. पंपर  िचंचवड महापािलका आ ण ािधकरणाचा 
मा.मु यमं यां या नेतृ वाखाली आ ण दो ह  आमदारां या मागदशनाखाली एक 
चांग या प दतीने आपण कामकाज क  या याब ल दुमत नाह . दुसरा मह वाचा 
वषय हणजे केरळ पूर तासांठ  इथले सव नगरसेवक, कमचार , पदािधकार  यांनी 
जे एक म ह यांचे वेतन दलेले आहे. तर पु हा एकदा सव केरळ बांधवा या वतीने 
आ ण केरळ रा यातील सव लोकां या वतीने मी जाह र आभार य  करतो. आपण 
जी काह  पूर तांसाठ  मदत केली. मी सव नगरसेवकांचे, पदािधका-यांचे मनापासून 
आभार य  करतो, ध यवाद.  

मा.द ाञय साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह खरतर 
यांना आपण एकतीस तारखेला िनरोप देणार आहोत असे आमचे अितशय चांगले 

अिधकार  आदरणीय पठाण साहेब रटायड होत आहेत. खरतर गेली दहा-पंधरा वष 
यां याशी आमचा संबंध आला. मला वाटत क  चांगला अिधकार  असा असावा. 

कामाची परेषा कशी असावी. कोणालाह  हणजे एखादा मोठा माणूस जावो कंवा 
एखादा गर बातला गर ब कायकता यां याकडे जावो तर  यांनी कधी अशी 
द ुजाभावाची वागणूक कधीह  कोणाला दली नाह . असे चांगले अिधकार  आप यातून 
आज िनवृ  होत आहेत. आम या भाऊसाहेबांनी सु दा सदािशव खाडचा वषय मांडला. 
याह  मा यमातून आप यातून एक असा चांगला कायकता ािधकरणावर अ य  

झालेला आहे. यांचा वागताचा ठराव मांडणेत आला आहे यालाह  अनुमती आहे. 
आज खरतर ड बू आसवानी यानंी सु दा गणपती वसजना या मा यमातून चांगले 
काम केले आहे. महापौर थोडेसे ल  दयावे. आयु  साहेब आप यालाह  एक गणपतीचा 
वषय िनघाला हणून सांगतो. कारण या या ठकाणी हे गणपती वसजन झाले 
आहे, महापौर आता आप याच प रसराम ये पहा आपण आज सकाळ  दश येला होतो 
या ठकाणी काय प र थती आहे. या प रसराम ये अ रश: गणपती या मु या 

मोशी या पलीकड या बाजुला कोणीतर  दोनचार क आणून खाली केले या आहेत. 
या भावनेने आपण दहा दवस गणरायाची पूजा-आचा केली आज भावभ ने याची 

पूजा केली आ ण  या ठकाणी अ ता य त वसजन झालेले आहे. या ठकाणी खूप 
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अ ता य त मु या पडले या आहेत. तर  साहेब माझी आप याला वनंती आहे क  
माग या वेळेस सु दा या घटना घड या हो या. या वषयी आपण थोडस ंल  घालाव. 
या या घाटावर वसजन झालेले आहे या वसजन घाटावर आपली ट म पाठवून 
या या मुत  पा या या वर असतील या मुत ची व हेवाट आपण लावावी अशी एक 
वनंती करतो आ ण आदरनीय   आमचे नाना काटे नगरसेवक यांनी सु दा जवळपास 
साडेसात हजार मुत  या फ  पा यात  बुडवून हणजे याला वसजन केले नाह  
आ ण बाजूला ठेवून या मुत  पु हा एकदा ता यात घेऊन पुढ या वष  या मु यातून 
गोरगर ब वदया याना जे काह  उ प न होणार आहे ते उ प न गोरगर ब 
वदया या या मा यमातून करतात असे आमचे आदरनीय नाना काटे यांचेह  
महानगरपािलके या वतीने वागत करतो. आयु  साहेब आप याला मी वनंती करतो 
जर पाणीपुरवठयाला असा अिधकार  हणजे आता आपण ला ट मु हमटला खरतर या 
शहराम ये यांनी पाणीपुरवठया या काळाम ये चांग या प दतीने काम केलेले आहे. 
थोडेसे यांचे गायड स घेऊन कारण उदया परत अिधकार  ितथे बदली होणार आहे. 
परत पाणीपुरवठा व कळ त होणार आहे. यांचे गायड स घेऊन यांची थोड  मदत 
हणून आप याकडे यांना पाच-सहा म हने या कायकाळासाठ  जर आप याकडे ठेवता 

आले तर मी ऑन रेकॉड हणत नाह , ऑन रेकॉड न ठेवता साहेबांना मला वाटत 
नाह  घर  करमेल. कारण यांना गेले अनेक वष कामाम ये अितशय य त असणारा 
माणूस हा अचानक सेवेतून रटायड होत असताना यांना ते सोडणे तसे श य नाह. 
तर यांना एक म हना दोन म हने पाणीपुरवठा कर ता जर ठेवता आले तर खूप चांगले 
आहे. याबाबत वनंती करतो पुन : एकदा मी पठाण साहेबांना आम या रा वाद  
कॉ ेस या वतीने, सव नगरसेवकां या वतीने शुभे छा देतो आ ण थांबतो.               

मा.महापौर - एक अिधकार  कसा असावा. हे पठाण साहेबांकडे पा ह यानंतर 
आप याला कळते. गेली ३७ वष आ ण ०५ म हने यांनी स ह स पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेम ये  केलेली आहे. द.२४/३/१९८१ ला जॉईन झाले ते हापासून यांनी 
ामा णकपणे व वध वभागाम ये काम केलेले आहे. २०१२ ला मी नगरसेवक 

झा यानंतर साहेब जलिन:सारण वभागाम ये होते. ते हा देखील आ ह  नवखे 
नगरसेवक असलो तर  यांनी यव थतपणे भागांम ये देखील चांगले काम केले 
आहे. आ ण आप या, मा या मा हती माणे यांनी सव  नगरसेवकांना व ासात 
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घेऊन या ठकाणी काम केलेले आहे. यामुळे आज या सभागृहाम ये यां या ठरावाचा 
वषय या ठकाणी मांडणेत आलेला आहे. मी या ठकाणी यांचा स कार कर याची 
तु हाला अनुमती देत आहे. 

( यानंतर मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.सभागृह नेता मा. सभापती थायी सिमती, 
मा. वरोधी प नेता, सव स मा. गटनेते व सव पदािधकार  यांनी मा.आयुबखान 
पठाण साहेबांचा स कार केला) 

मा. वलास म डगेर  - मा. महापौर साहेब, कै.शांताराम पोटदुखे-माजी क य अथ 
रा यमंञी, कै.अतुल बाजीराव बालवडकर, कै.ल मण पंढर नाथ मानकर, कै. दलीप 
भाऊसाहेब मधाळे- िनगड , कै.म छं  कोरडे, कै. दलीप बाबूराव काटे, कै.कांताबाई 
इं भान जगताप, कै.आनंद बाई बाळासाहेब पाचारणे, कै.ध ड बा पांडुरंग सुतार, 
कै.नंदकुमार िञंबक जु नरकर-िचंचवड, कै.धन ी गोपाळ पुणेकर- पंपर  िचंचवड िलंक 
रोड यांचे दु :खद िनधन झा याने यांना आज या सभेम ये दांजली अपण करणेत 
यावी अशी सूचना मी मांडतो.   
मा. ानदेव थोरात - मा. महापौर साहेब, सुचनेला अनुमोदन देतो.  

मा. महापौर - दांजलीसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे. 

[ सवानी दोन िमिनटे त द उभे राहून दांजली अपण केली ] 

मा.अ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह खरतर 
आप या  महापािलकेचे ीद वा य आहे “क टब दा जन हताय” परंतु या माणे 
आप या महापािलकेकडून, शासनाकडून काम होतेय का, याची पण महापौर साहेब 
आपण जरा चौकशी करावी. गेली म हनाभर झाले गणपती उ सव झाला, गौर  झा या, 
आता नवरा  येईल. िचंचवड गावातला पाणीपुरवठा पुणपणे व कळ त आहे. तर  
या ीने आपण काह तर  य  करावेत. कारण मा या भागात या म हला या 

नोकरदार म हला आहेत. यांना कामावर जा यासाठ  पा याची प हली यव था झाली 
तर पुढचे सगळे यव थत होते साहेब. जवळजवळ म हना झाला साहेब आ ह  
फालोअप घेत आहोत या गो ीचा. पण कुठलीच ित या नाह , सतत काह ना काह  
तर  कारणे सांिगतली जातात. या यावर न क  काय तो िनणय हावा. मी या पंपर  
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िचंचवड महापािलके या पाणीपुरवठा वभागातील अिधका-यांचा ती  श दात िनषेध 
य  करते. 

मा. वनया तापक र - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह खरतर 
महापौर साहेबांचे आभार मानते यांनी मला आता बोलून दले. मला मगाशी या 
वषयावर चचा करायची होती परंतु महापौर साहेब यांनी बोलून दले नाह , ठ क आहे. 
आता मी मा या भागतले दोन वषय मांडणार आहे. मा या भागातला अ यंत 
गंभीर व पाचा वषय आहे. आता मा या भागात च-होली गाव ते च-होली फाटा 
हया र याचे काम चालू आहे. 20 मीटर ड पीचे. तर अ यंत संथगतीने काम चालू 
आहे. काल एक गंभीर असा अपघात ितथे झाला आहे. खणले या खडडयाम ये 
आम याच नागर कांची ितथे एक गाड  ख डयाम ये खाली खोलवर अशी पडली आ ण 
गंभीर अशी दुखापत यांना झालेली आहे. यां या वाहनाचे ह  मोठया माणाम ये 
नुकसान झालेले आहे. या ठेकेदाराचा हलगज पणा आ ण शासनाचे दुल . इथं 
आम या नागर कां या जवावर बेतलेला आहे. मागील दोन वषाम ये अनेक बळ  हया 
र याने घेतलेले आहेत. तर  सु दा शासन ढ म आहे. शासनाचे बलकूल खरतर 
अ जबात हटंल तर  दुल  झालेले आहे. अनेक नागर कांचे अपघात होतात वारंवार 
शासनाला सुचना देऊनह  ितथे दुल  केले जातेय. आयु  साहेबांनी एकदा हजीट 
दली तर फार बर होईल. हणजे या र या या कामाला गती सु दा येईल. महापौर 
साहेब तु ह  सु दा आवजून हजीट करा अशी मी तु हाला वनंती करते. आता तु ह  
येथे जे स लागार नेमलेत ते कशासाठ  नेमलेत इथं  उप थत होतो. कारण का ते 
स लागार नेमके पैसे खा यासाठ  आहेत क  काम कर यासाठ  आहेत. हयाचं मला 
अ यंत वाईट वाटते. कारण कुठलीह  सुर ाची खबरदार  या ठेकेदारांनी अथवा 
शासनानी अथवा या स लागारांनी घेतलेली नाह य. ितथे बॅर केटस लावले पा हजे 

होते. हेडलाईटस लाव या पा हजे हो या. सुचना द या पा हजे हो या. बोड िल हले 
पा हजे होते. परंतु काह ह  उपाययोजना ितथे या र यावर केले या दस या नाह त 
आ ण कधीच केले या नाह त. असं ढसाळ प दतीचे िनयोजन आप या शासनाकडून 
आ ण या ठेकेदाराकडून होत आहे आ ण हणूनच आम या नागर कांना आता ितथे 
र यावर िभती वाटत आहे. क  या र यावर चालावे क  नाह .  कारण याचें जीव 
कडामुंगीसारखे झालेले आहेत. मागेपण ेनेजचे काम चालू होते ते हा दोन माणसे 
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मेली. आयु साहेब या यावर सु दा तु ह  काह च केलेले नाह . यांचे जीव हणजे 
काय कडा मुंगीसारखे आहेत काय. हयाचा मला खुलासा करावा आ ण मी या 
ठेकेदारां या ऑ फसला खरतर टाळे ठोकून आलेले आहे. जोपयत आम या नागर कांची 
सुर ाची जबाबदार  शासन आ ण ठेकेदार घेत नाह त तोपयत खरतर मी शासनाचा 
ती  श दात िनषेध करते. कारण इथे आपण काम करतो ते नागर कांचा जीव 
घे यासाठ  न हे. तर नागर कांना सोयी सु वधा पुर व यासाठ  आहे. परंतु आयु  साहेब 
तुमचे सु दा या गो ीकडे दुल  झालेले आहे. गंभीरपणे ामु याने याचा वचार 
करावा. खरोखर र यांवर आता जथे जथे कामे चालू आहेत. ितथे खरतर सुर ाची 
खबरदार  यावी आ ण नागर कांचे जीव वाचवावेत ह मी न  वनंती करते आ ण 
थांबते.   

मा.महापौर - ड ब ू आसवानी आ ण नाना काटे यांनी जे पयावरण पूरक गणपती 
वसज त हावेत यासाठ  य  केलेत यासाठ  यांचे सभागृहा या वतीने अिभनंदन 
करणेत येत आहे.  
         मा.महापािलका सभा -१७ द.१९/०५/२०१८, द.११/०६/२०१८, 
द.२०/०६/२०१८ (दु .१.०० वा.), द.२२/६/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.   
                                 ---- 
 
मा. राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माण े ठराव 
मांडतो. 
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ठराव मांक – २७३        वषय मांक – १ 
दनांक - २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु   

 

  
       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे 
                 जा. .लेखा/१५/का व/६९६९/२०१८ द.१३/०६/२०१८ 
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९२५ 
                 द.१८/०७/२०१८ 
              ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २५४ द.६/०९/२०१८  
                        
      बँक ऑफ बडोदा, पंपर  िचंचवड व ता रत शाखा येथे द.२३/५/२०१८ 

अखेर आधार िनधी खाते .३१०६०२०००००००९ खा यावर र. .१८,१६,०८,३९५/- 
(अ र  र. .अठरा कोट  सोळा लाख आठ हजार तीनशे पं या णव फ ) िश लक 
आहेत. तसेच मागासवग य क याणकार  िनधी खाते .३१०६०२००००००१२ म ये 
र. .३,२७,५३४५५/- (अ र  र. .तीन कोट  स ावीस लाख ेप न हजार चारशे 
पंचाव न फ ) िश लक आहेत. आधारिनधी व मागासवग य क याणकार  िनधीम ये 
मागील ३ वषाम ये कुठलाह  खच झालेला नाह . आधारिनधी व मागासवग य 
क याणकार  िनधी बंद कर यात येईल व उपल ध िश लक िनधी सवसाधारण 
िनधीम ये वग कर यात येईल. सदर खा यांवर ल रकमांना FFD सु वधा अस याने 
रोजची िश लक र कम बदलत असते. तर  सदर खा यामधील र कम वग कर या या 
दवशी मुदत ठेव, मुदत ठेवीवर ल याज व जो Effective Balance असेल ती  िश लक 
ा  धर यात येऊन िश लक सवसाधारण िनधीकडे वग कर यात येईल. तर  

आधारिनधी व मागासवग य क याणकार   िनधी ह  दो ह  िनधी बंद क न सदर 
िनधी या खा यावर ल उपल ध िश लक महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
करण ६ प रिश  ड िनयम (३) ३ अ वये सवसाधारण िनधीम ये जमा करणेस 

मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदर वषय द र  दाखल करणेत 
येत आहे.   
मा. अंबरनाथ कांबळे - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.    

मा. सागर आंगोळकर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह 
आयु  साहेब शासनाने हा वषय आणला आहे क  मागासवग य क याणकार  िनधी 
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हा गेली तीन वष वापरला नाह . मला या ठकाणी वचारणा करायची आहे क  हा िनधी 
का वापरला गेला नाह . का आप या शासनाचे मागासवग य घटकांकडे दुल  तर होत 
नाह य ना. इतके दवस हा वषय टँड गला आ ह  फेटाळलाय आ ण आता या ठकाणी 
पण हा वषय फेटाळला जावा अशी मी वनंती करतो. या संदभात मा याकडे आणखी 
एक मा हती आहे क  आमदार ल मणभाऊ जगताप यां या मागदशनाखाली काम 
कर त असताना रा य शासना या या योजना आहेत या घरोघर  पोहचवत असताना 
माता रमाई घरकुल योजनेसह रा य शासनाची ह  योजना आहे ती फ  आप याच 
पािलकेत राब वली जात नाह . मा या मा हती माणे तु ह  नागरपूरम ये असताना  ह  
योजना राब वली गेलेली आहे. आयु  साहेब, हया सभागृहामाफत मी आप याला ती 
योजना सांगू शकतो. या योजनेअंतगत अनुसूिचत जाती नवबौ द घटकातील सव 
घटकांना घरकुल बांधणेसाठ  अड च लाख पये घरकूल अनुदान देतेय. ह  योजना 
आप या पािलकेत का यूज केली गेली नाह . हया गो ीचा मला आप याकडून खुलासा 
हवाय. आज याच कारची योजना २००९ पासून बाक या महापािलकेत चालू आहे. जर 
आपण सरासर  दरवष चे प नास फॉम कॅल यूलेट केले तर आज ५०० लोक या 
योजनापासून वंिचत आहेत. या योजना न राब व यामागे शासन त कालीन रा यकत 
नागर कानंा मा हती आहे ह  योजना आप याकडे पोहोचली का गेली नाह . याचा 
खुलासा आपण आयु  हणून आज सभागृहापुढे करावा, ह वनंती करतो.  

मा. वकास डोळस - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह हा वषय 
मांक १ आधारिनधी आ ण मागासवग य क याणकार  िनधी हा जो हेड आहे ते 

अकाऊंट बंद क न आज सवसाधारण िनधीम ये वग क न तो मा. थायी सिमतीम ये 
वषय आला होता. जे हा थायी सिमतीसमोर हा वषय आला ते हा मला चांगली 
क पना आहे क  आप या मागासवग य क याणकार  योजना आ ण हे हेड पुणपण े
वेगळे आहे. प हला  माझा क  हा िनधी खच का झाला नाह . दुसरा  
मागासवग यां या आ ण शो षतां या िनधीकडे कोणाचा डोळा आहे. सागरने जे वचारले 
रमाई आवास योजना सव महापािलकेत लागू आहे  व रमाई आवास योजनेअंतगत 
आप या इथ कोणते कोऑड नेटर काम करतात बरोबर आहे ना. मा या मा हती माणे 
आप या इथं कामच कर त नाह ना कोण. हा जो िनधी आहे ना या वषयातच माझा 

 आहे. तीन वष झाले हा िनधी कसा खच झाला नाह . ९५ म ये हे हेड िनमाण 
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केले. चांग या कामासाठ  हे हेड िनमाण केला होतेना. मग आप यावर अशी नामु क  
कशी येते तो बंद करायचा. आप याकडे योजना पुरेशा नाह त का. आता १५ फे ुवार ला 
आप याकडे महारा  वधानसभेचे जे अनुसूिचत जातीची सिमती आहे यांनी ठरा वक 

 वचारले होते. नागरव ती वभागाचा या वषयाशी संबंध नाह य पण योगायोगाने 
आपण मागासवग य क याणकार  योजनांब ल बोलणार यांचा संबंध येणार. यांनी 
एक  वचारला होता क  आप याकडे मागासवग य क याणकार  योजना कोण या 
आहेत. या यावरती खच कती झाला. पाठ माग या तीन वषाचा खच मी तु हाला 
वाचून दाख वतो. २०१४-१५ ला एकूण तरतूद होती तीन कोट  एकवीस लाख खच 
कती झालाय ७१ लाख ८० हजार, सन २०१५-१६ तरतूद पाच कोट  एकोणचाळ स 
लाख चाळ स हजार खच कती झालाय एक कोट  ए काह र लाख चौदा हजार दोनशे 
सात, २०१६-१७ तरतूद आठ कोट  खच न वद लाख ेस  हजार पाचशे दहा. शासन 
काय करतय. झोपा काढ यासाठ  शासन इथ आहे का. जर आपण मागासवग यांचा 
िनधी वग करणार असाल तर पािलकेला िभकेचे डोहाळे लागलेत. आ ण तसे लागले 
असतील तर सभागृहाला जाऊन तु ह  सांगा क  पािलकेला िभकेचे डोहाळे लागलेत. 
तर  साहेब िनधी वग करायला आ ह  कस याह  कारचा वरोध करणार नाह त. 
थायीम ये वरोध दाख वला होता. तो वषय वेगळया प दतीने  सभागृहासमोर आला 

आहे. जर वरोध दाख वला नसता तर आज तो वग कर यासाठ  आला असता. आयु  
साहेब, नागरव ती वभाग हा सामा यांसाठ  आहे. मगाशी भाऊसाहेबांचे भाषण मी 
ऐकले प ह या वषयावरती होते. आप या अ याचार त मुली आहेत यां याब ल. 
आपण कोणासाठ  काम केले पा हजे सभागृहामधुन. आपली नैितक जबाबदार  आहे. क  
समाजात जो पड त आहेत, वंिचत आहेत, शो षत आहे. याला कुठेतर  मु य वाहात 
आण याचे काम आपण केले पा हजे ह  नैितक जबाबदार  आपली आहे. ह  जबाबदार  
आपण वसरलोय. अिधका-यां या परफॉम सच काय आहे आप याकडे. हणजे 
इंडयुज हल आपण एखादे कामे करतो. याची वॉिलट  काय आहे. शासन योजना 
आणते याची अंमलबजावणी होत नाह  ते हा जबाबदार कोणाला धरायचे. बर 
आप याला समजत नसेल तर आप या शेजारची महापािलका बघा ना. पुणे 
महानगरपािलके या योजना बघा. १०० योजना यां या अशा आहेत क  या 
मागासवग यांसाठ  आहेत. वधवा म हलांसाठ  योजना आहेत, शो षतांसाठ  आहेत, 
वंिचतासाठ  आहेत. आप याला अ कल नसेल तर यांना फॉलो करा ना. का तेवढ  
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पण अ कल नाह  आप याला. मुळात असले वषय यायलाच नाह  पा हजेत. हा वषय 
द र  दाखल करावा, ह वनंती. मंजुर क न द र  दाखला करावा.               

मा.िमनल यादव - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. महापौर 
साहेब आ ह  नवीन नगरसेवक आहोत आ हाला थोड सी मा हती कमी आहे इथ या 
सगळया नगरसेवकांपे ा. या यामुळे मला प ह यांदा मा हती हवी आहे. हा वषय 
लेखा वभागातून आलेला आहे बरोबर आहे. तर मला अशी मा हती िमळाली क  खर 
हणजे बँक ऑफ बडोदा या खा याम ये दोन ते तीन लाखच अमाऊंट आहे. मग इथं 

या अजडयावर आलेली एवढ  मोठ  र कम आहे ती खर  आहे का खोट  आहे. याचा 
खुलासा आधी लेखा वभागाने करावा आ ण जर ती खोट  असेलतर पुण सभागृहाचा 
वेळ कशाला वाया घालवायचा. इथं काय सगळे टाईमपासला येतात काय. सगळयांना 
कामे आहेत भागात. मग असे चुक चे वषय जर लेखा वभागातून येत असतील तर 
आधी यां यावर कारवाई करावी. आ ण हा वषय, या अमाऊंटम ये जर स यता 
असेल तर गेली तीनएक वष हा जो िनधी आहे तो मागासवग यांसाठ  वापरला गेला 
नाह . याची कारण ेआ हाला दयावीत. कारण हा एक मोठा गु हाच झालेला आहे. तर 
मग हा गु हा आपण ऍ ॉिसट  अंतगत आयु ावर दाखल करायचा का. एवढा िनधी 
जर मागासवग यांसाठ  खच होत नसेल तर सव अिधकार  सगळे काय झोपा काढतायत 
का. याचा मला प ह यांदा लेखा वभागाने खुलासा करावा आ ण जर या याम ये 
स यता नसेल तर हा िनधी का खच झाला नाह . या दो ह ंचा मला आधी खुलासा 
करावा.  

मा.सुल णा धर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह खरतर  
मागासवग यां या बाबतीतील हा वषय आणला आहे. या याम ये खरच खूप 
कन यूजन आहे. कारण मी पण मा हती घेत यानंतर मलाह  अिधका-यांकडून असं 
कळल क  हा नागरव ती वभागाचा वषयच नाह य. मागासवग य क याणकार  
योजनेचा जो िश लक  िनधी आहे तो खच  पडला नाह . हा वषय नागरव तीचा नाह  
मग हा वषय नेमका कुठ या वभागाचा आहे. याचे ड टे स इनफॉमशन कोणाकडून 
िमळतील. खरतर इथं आपण िलह ल आहे क  मागील तीन वषाम ये याचा खच 
झालेला नाह . पण शासना या िनयमा माणे बजेट या पाच ट के खच आप याला 
मागासवग य क याणकार  योजनासाठ  राबवावयाचा असतो. मग आपण हा खच 
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करतच नाह य का. आपण या नागरव ती वभागामाफत ब-याच योजना राबवतो क  
या मागासवग यां या क याणासाठ  आहेत समाजापासून जो वंिचत, शो षत घटक 

आहे यांना लाभ िमळणसेाठ  आपण या योजना राब वत असतो. तर  या याम ये 
वदया याना िश यवृ ी असेल. पाचवी ते दहावी, बारावी या वदया याना, दहावी 
बारावी या वदया याना आहे. या यानंतर एमबीबीएस, इं जिनअर ंग, एमबीए करणा-
या पदवीधारकांनाह  आपण या या मा यमातून पण िनधी देत असतो. मग अशा 
प दतीचा िनधी आप याकडून खच का होत नाह . मग मागासवग य वदयाथ  िशकत 
नाह त का. का फ  महानगरपािलके या शाळांम ये िशकणा-या वदया यासाठ च अशा 
कारचा खच करायचा आहे याचाह   खुलासा होत नाह . आज बरेचसे मागासवग य 
वदयाथ  आरट ई अंतगत पण ाय हेट कुलम ये िश ण घेतात मग यांना या 
फॅिसलीट  अ हेलेबल करता येतात क  नाह , याचाह  खुलासा आ हाला या वभागाकडून 
िमळालेला नाह . याची येक शाळांम ये जर आपण प लिसट  केली तर हा िनधी 
जा तीत जा त खच केला जाईल. अशा प दतीचे िनधी खरोखरच जे गरज ू घटक 
आहेत क  यांना पु तके घे यासाठ ह  पैसे नसतात परंतु यांना आरट ई अंतगत 
िश णाचा खच िमळतो. परंतु तो खच िमळेपयत बराच उशीर झालेला असतो. आ ण 
मग या िनधीचा उपयोग देवून यांना जर काह  पु तके कंवा गाईडस वगैरे देता आले 
तर याचा बेनीफ ट यांना िमळेल. मग अशा प दतीने आप या अिधका-यांनी हे काम 
केले पा हजे. ाय हेट कुलम ये कुल सु  हो या या आधी मागासवग य पाचवी ते 
दहावी या वदया याना आपण यांचा पट घेतला आ ण यांना ते फॉ स आपण या 
कुलम ये नेऊन दले तर या प दतीचा बेनीफ ट या वदया याना जा तीत जा त 

देता येईल आ ण हा िनधी जा तीत जा त माणात आप याला खच करता येईल. 
खरतर या याम ये आणखी हे केलेले आहे क  आधारिनधी, मला असं वाटतं क  
प लीिसट  कर याम ये आपण कुठेतर  कमी पडतोय. बाक या या कालबाहय 
झाले या योजना राब व याम ये आप या अिधका-यांना खूप जा त रस आहे. 
या याम ये म हला बाल क याणम ये तर खूप जा त इंटरे ट आहे. कारण ितथे टडर 
प दतीने काम करता येते.  ितथे आपण डायरे ट यांना बेिनफ ट देत असतो. मग 
या योजनाम ये आप या अिधका-यांना कंवा कोणालाह  याचा फायदा होणार 

नस यामुळे यांचा फारसा इंटरे ट नाह  या योजनांची प लीिसट  कर याम ये. खरतर 
आतापयत आपण जेवढया काह  योजना राब व या, म हला बाल क याण या असतील 
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कंवा आणखी ब-याच काह  योजना असतील क  या याम ये खरच आयु  साहेब 
आपण हणाला होता क  अशा काह  गो ी घेऊ नका क  या प लीकला नको आहेत. 
तु ह  स ह करा, प लीकला नेमके काय हव ेआहे याच गो ीं दया. परंत ुआपण तेच 
तेच वारंवार कर त आलेले आहोत. म हलांना आपण िश ण देतो पण इजईट रअली 
र वॉयड आता या तारखेला ते गरजेचे आहे का. मग देतोय तर खरच तीत या दजाच 
आपण देतोत का तेह  बघण ेखूप गरजेचे आहे आतापयत आपण  मागासवग या 
बाबतीत आता वकासभाऊ बोलले क  आपण खरच खूप दुल  केलेले आहे आ ण  
मलाह  असं वाटते क  तीनतीन वषापयत हा िनधी आपण खचच कर त नाह . आ ण 
आता आपण वषय आणला क  तो वग करावा. आप याकडे असे बरेच हेड आहेत क  
आपण या यावर खचच कर त नाह त. मग या हेडला आपण हात का लावत नाह . 
मागासवग याच िनधीला आपण का हात लावणार आ ण मग इतर ठकाणी तु ह  तस ं
काह  िनयोजन केलेले आहे का. का हया िनधी या मा यमातून आपण 
मागासवग यांसाठ  काह  वेगळे करणार आहोत का. अशा प दतीचे आपण काह  
ठर वले असेल. या मा यमातून आपण तो िनधी वग करणार असाल तर तसह  
सांगावे. कारण काह  ठकाणी पर पर िनधी वग करतात अिधकार . या या 
किमट म ये असणा-या नगरसेवकांना व ासात न घेता पण ब-याचशा गो ी, बरचसे 
िनधी कोट म ये अमाऊंट वग करण होते. पण या याम ये तु ह  जे हा वग करण 
करता तर या यातून आपण प लीकला काय देतोय. ते पण व तू देता ते हा या 
खरच यां या हता या असतात का. हे पण आपण बघणे गरजेचे आहे. आज खरच 
या वषयाला आपण स ाधा-यांनी वरोध केला यांचेह  कौतुकच आहे. कारण 
आप याकडे मागासवग य टॅ ड ंग चेअरमन आहेत आ ण यां या हातून आपण असल 
काह  काम कराव असं अपे त नाह . उलट आपण िनयोजनब द काम क न या 
शहरात जा तीत जा त मागासवग यांना या योजनेचा लाभ घेता यावा आ ण 
शासना या बजेट या पाच ट के जो िनधी खच करायचा असतो याचे उ लंघन होणार 
नाह . अशा प दतीचे िनयोजनब द काम करावे. मला बोल याची संधी दली याब ल 
आभार मानते, ध यवाद.                              

मा. उषा मुंढे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह किमशनर 
साहेब आज जो हा एक नंबरचा वषय आलेला आहे हा मागासवग यांचा वषय आहे. 
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नागरव ती वभागाम ये चोवीस हजार एवढ च र कम िश लक आहे. बँक ऑफ 
बडोदाम ये आता मा या सहका-यांनी सांिगतले क  एवढ  अमाऊंट िश लक आहे. तर 
ती रा हली कशी आ ण मागासवग यांचाच िनधी िश लक राहतो कसा. याबाबत तु ह  
खुलासा करावा. या मागासवग य मुलांचे आपण फॉम भरतो. या फॉमसाठ  आपण 
जातीचा दाखला हवा ह  अट आपली या फॉमम ये आहे. दुसर गो ी तु ह  घरकुल 
दली यावेळेस जाती या दाख याचा वचार न करता एका तहिसलदाराने दाखला दला 
यानंतर ती घरकुल तु ह  मंजुर केली. मग इथ ं वदया याना िनधी देताना का 

जाती या दाख याची चौकशी केली गेली. तेवढ  चौकशी केली गेली नसती तर एवढा 
िनधी िश लक रा हला नसता ना. मागासवग य मुलां याबाबतीत वचार करण े ह  
शासनाची जबाबदार  आहे. आ ण तु ह  या मागासवग य क याणकार  योजनासाठ  

अिधकार  हे स म बसवा ना. क  जेणेक न  असा िनधी िश लक राहणार नाह . 
किमशनर साहेब याचा खुलासा करा. नंतर पुढचे वषय या.  

मा. महापौर - संबंिधत अिधकार  यांनी खुलासा करावा.  

मा. जत  कोळंबे, [मु य लेखापाल] - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. 
सभागृह या ठकाणी जो वषय आणला आहे तो वषय असा आहे क  आपण हा 
मागासग य िनधी कंवा आधारिनधी हा कुठ याह  कारे बंद कर त नाह त. आता 
स या दोन बँक अकाऊंट या िनधीची आहेत. हणजे एक सवसाधारण िनधीचे बँक 
अकाऊंट आहे आ ण एक आधारिनधी आ ण मागासवग यांचे वेगळे बँक अकाऊंट आहे. 
आपण फ  या बँक अकाऊंटमधील जो िनधी आहे तो सवसाधारण िनधीम ये वग 
करतोय. पण हा होणारा खच जो आहे हा संपुण खच हा मागासवग य आ ण 
अपंगासाठ च आपण खच करणार आहोत. आता स या असं झालेले आहे क  एकच 
िनधी हा दोन वेगवेगळया बँक अकाऊंटम ये ठेवलेला आहे. तर  हया दोन बँक 
अकाऊंटच आपण एक ीकरण करतोय आ ण हा जो िनधी आहे तो १०० ट के 
मागासवग यांसाठ च आ ण अपंगासाठ च खच कर यात येईल. एका हेडचे दोन हेड 
आहेत. याम ये सुसू ता आण यासाठ  कर त आहोत.  

मा. िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, तस ं वषयाम ये प ीकरण का नाह  दले.  

मा. महापौर -  संबंिधत अिधकार  यांनी खुलासा करावा.  
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मा. जत  कोळंबे, [मु य लेखापाल] - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. 
सभागृह मागासवग य िनधीम ये आज अखेर द. २५/०९/२०१८ अखेर 
०६,४७,९४,२२६/- पये  िश लक आहेत आ ण आधार िनधीम ये द. २५/०९/२०१८ 
अखेर १८,१६,२३,५७९/- पये  िश लक आहेत. हा िनधी बंद कर त नाह . हा जो 
िनधी आहे तो स या दोन वेगवेगळया बँक अकाऊंटम ये आहे. आपण याच 
कामासाठ  वापरतो. आता आपण हा िनधी दोन अकाऊंटऐवजी फ  एकाच बँक 
अकाऊंटम ये आणतोय आ ण याच कामासाठ  वापरतोय. हणजे होणारा खच हा 
आपण मागासवग यांसाठ च वापरणार आहोत.  

मा.अंबरनाथ कांबळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह मा. 
महापौर साहेब, या वषयाम ये मागासवग य क याणकार  िनधी आ ण आधारिनधी हे 
दो ह  िनधी महानगरपािलके या फंडाम ये जमा करणेसाठ  हा वषय आहे. महापौर 
साहेब, हा िनधी चांग या हेतूने सु  कर यात आलेला होता. जे कोणी अिधकार  
असतील पदािधकार  असतील कंवा नगरसेवक असतील यांचे मी थम अिभनंदन 
करतो आ ण आभारह  मानतो. महापौर साहेब, आधारिनधी म ये २५ लाख एवढ  
िश लक आहे आ ण मागासवग य योजनाम ये ५४,०००/- िनधी आहे. मी काल बँक 
ऑफ बडोदाम ये गे यानंतर असे समजले क  तो िनधी यांनी एफड म ये वग करण 
केलेल आहे. याचा पुण खुलासा या कारण यांनी कती ट यांनी हा िनधी बँकेम ये 
दलेला आहे याचा खुलासा या. महापौर साहेब, चांग या योजना या आप या 
महानगरपािलकेम ये याय या पा हजेत. महापौर साहेब, तुम या मागदशनाने या 
योजना यायला पा हजेत. अनेक लोकांपयत योजना पोहोचत नाह त. फ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेम ये आपण चांगले वषय आणतो, चांगले वषय या 
सभागृहाम ये चालत असतात. एक वष झाले आज आयु  साहेब आप या 
महानगरपािलके म ये काम कर त आहेत. पण आयु  साहेबांचा अशा चांग या 
योजनाम ये कसलाच इंटरे ट नाह य. ती हण आहे “मांजर द ूध डोळे झाकून पते” 
या प दतीने आप या या महानगरपािलकेम ये अिधकार  असतील यांनी कोण याह  

या वषात अशा मागासवग य क याणकार  योजना तयार केले या नाह त. महापौर 
साहेब, हा िनधी बंद कर यापे ा नवीन योजना हया िनधीतून सु  करा. गोरगर बांना 
िश णासाठ  मदत करा, यावसाियकांना मदत करा आ ण हा िनधी बंद न करता हा 
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िनधीचा खच आहे या खा याम ये ठेवावा. आ ण मला जे दोन श द बोलायला दले 
याब ल मा. महापौर मी तुमचे आभार मानतो.  

मा. आशा धायगुडे-शडगे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह 
खरतर आज अ यंत मह वाचा वषय आहे तसेच काह ंचा याला वरोध झाला. परंत ु
वषय चांग या प दतीने आलेला आहे. परंत ुतु ह  सगळयां या भावनांना मान देऊन 
आज सभागृहाम ये चचा क न देत आहात याब ल मी तुमचे मनापासून आभार 
मानते. खरतर महापौर या प दतीने महापौरांनी सगळयांना घेऊन बरोबर चालले 
पा हजे. याच प दतीने तु ह  चालताय. असे कषाने आ हाला जाणवतेय. परंत ु
स मा. महापौर साहेब, जर आप याला एवढ  मोठ  अमाऊंट मागासवग यांची जर का 
खच होत नसेल तर हयाला जबाबदार असणा-या अिधका-याला साहेब, आपण घर  
बस वले पा हजे. स ची रजा यांना दली पा हजे साहेब. किमशनर साहेब आप या 
सु दा ल ात आहे यापुव  अनेक वेळा प  े दलेली आहेत साहेब क  आप या 
सभागृहामधले, आप या शहरामधले अनेक डपाटमट थाप य असेल, जल:िनसारण 
असेल, असे अनेक वभाग आप या महानगरपािलके या प रसराम ये आहेत. या 
आम या नागर कांशी कुठेना कुठेतर  संबंिधत आहेत. परंत ु या वभागाशी आम या 
नागर कांचा थेट संबंध येतो तो वभाग हणजे नागरव ती वभाग आहे. मग अशा 
वभागाम ये तु ह  अ यंत असंवेदनशील, असंवेदनशील श द आवजून वापरतेय. क  
यांना कुठ याह  संवेदना, कसलीह  जागृती, यांना कस याह  कारचे ना व यपूण 

काम या शहरा या नागर कांसाठ  करायचे नाह . मी पु हा सांगते क  या याशी 
नागर कांशी थेट संबंध असतो. परवाच मला वाटते स ा ढ प ने यां या केबीनला एक 
शमा नावाची य  आली होती. ते डोळयाने अंध आहेत यांना चालता येत न हते. 
यांनी अनेक वेळा आप या नागरव ती वभागा या मॅडमला फोन केला. यांना च क 

असं सांिगतल ंक  बाबा मला पु हा पु हा फोन करायचा नाह . आता पु हा जर का 
फोन केला तर मी फोन रसी ह करणार नाह . वारंवार फोन क न मला ास देऊ 
नका. शमा नावाची य  मा याच भागातली अस यामुळे मला मा हती आहे. अशा 
एक नाह  अनेक घटना होत असतील. आज मागासवग यांचा िनधी हा खच होत नसेल 
तर या यापे ा लाजीरवाणी गो  आता आप या शहरा या महानगरपािलकेत कोणतीच 
नाह य. आप या शहराम ये अ यंत मोठया सं येने इतर समाजाबरोबर मागासवग य 
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समाज ितत याच मोठया सं येने या शहराम ये राहतो. यांचे जीवनमान जर का 
उंचावयचे असेल तर शहराने आ ण महापौर तु ह  सु दा य  करण ेखूप गरजेचे 
आहे. परंत ु जर इत या असंवेदनशील य कडे कारभार देताय. यामुळे ितथे 
कोणतीह  गती अपे ीत धरण चुक च नाह . कोणताह  क प ितथे होणार नाह . 
स मा. आयु साहेब यांना अनेक वेळा आपण सांिगतलंय क  हया हया योजना आहेत.  
आ हांला सांगताना सांगीतल क  मी काह च नाह , इकडचा िनधी ितकडे टाकणार आहे 
आ ण  तो िनधी बंद करणार आहे. हा वषय नाह  साहेब. तु ह  वषय कसा 
आणायला पा हजे होता मग क  आप याला आधारिनधीम ये एवढ  र कम आहे. 
मागासवग य खा याम ये एवढ  र कम आहे. दो ह  खाती ब क न मागासवग य 
खा यावरती आपण एवढ  र कम एक त करतोय. वषय असा आणला का 
आम याकडे. सभागृहातील कोण याह  नगरसद यां या डोळयाम ये धूळ फेक याचा 
अ जबात य  क  नका. आमची पण लोक िततक च हुशार आहेत. काह जण मला 
वाटते क  पार बँकेपयत पोहोचलेत. कारण कुठेतर  आ हालाह  आम या समाजाब ल 
आम या नागर कांब ल आम या शहरवािसयां या ब ल िततक च आपुलक , आ मीयता 
आहे. या सभागृहात आ ह  िनवडून येतो ते काह  फुकट येत नाह त. आ ह  या 
लोकां यासाठ  काम करतो. यां याशी ज हाळयाचे आमचे संबंध असतात. तो 
कोण या जातीचा आहे, समाजाचा आहे या याशी काह  घेण-देण नसत.ं परंतु 
या यातून मागासवग यांच े जीवनमान उंचाव याचा िन तपण े य  कर याची 

जबाबदार  असते आ ण हणून आ ह  या सभागृहापयत येऊ शकतो. मा या 
भागाम ये जवळपास ४० ट के लोक मागासवग य आहेत. मग अशा ठकाणी तु ह  

योजनेचा असा वषय यायला पा हजे होता आम यासमोर  क  हया यामधून पैसे 
आपण वळते करतोय. यामुळे हे एकच हेड नाह .  तु ह  सवासाधारण िनधी असे 
सांगताय या सभागृहाम य.े परंतु हा सवसाधारण िनधी हणजे काह च नाह . इथून पुढे 
टडर काढणेसाठ  अकाऊंटम ये वळते दाख वणार होता. आ ण मला वाटत थायी 
सिमतीम ये आम याच नगरसेवकांकडून वरोध क न तो वषय थांब वला होता. साहेब, 
मला वाटते क  आप या इतके महानगरपािलकेचे जतक मोठ बजेट आहे या वीस 
पंचवीस कोट ने आपण काह  लहान मोठे होणार नाह त. तुम या मा यमातून 
आम यापयत वषय असा यायला हवा होता. ह  पंचवीस कोट  र कम 
मागासवग यांसाठ  साठलेली आहे. या रकमेतून आजपयत आप याला काह  फारसा 
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उपयोग करता आला नाह . परंतु हया पै याचा हया रकमेचा उपयोग हया हया 
योजने या माफत नागर कांसाठ  केला गेला पा हजे. साहेब, आता अनेकांनी सांिगतले 
क  रमाई योजना पु याला चालते, आम या शहराम ये का चालत नाह . अनेकदा रमाई 
युिनटची, सं थेची जी लोक आहेत ती आ हाला येऊन भेटतात. सांगतात क  ताई ह  
योजना पु याम ये चालते, सगळया शहराम ये चालते. सगळया महानगरपािलकेम ये 
ह  योजना चालते. परंतु पंपर  िचंचवड शहर इतकं उदासीन आहे. आज नाह  मागे 
अनेक वषापासून रमाई योजना अनेक महानगरपािलकांम ये चालते परंतु आप याकडे 
याचे इं लीमट होत नाह . या यावरती आपण फोकस का कर त नाह . डेर ंग कस 

करता असा वषय सभागृहाम ये आण याचे. मागासग यांना तु ह  पायाखाली 
कुचलणार आहात का. आम या अवहेलना करणार आहात का अजून तु ह  सगळेजण. 
तु ह  सरळसरळ सांगायला हवं होतं क हे दोन िनधी आ ह  एक  क न एका हेडवर 
आणतोय. तु ह  या ठकाणी खोटं बोल याचा अ जबात य  क  नका. अठरा कोट  
असतील, पंचवीस कोट ची र कम होतेय. आम या टडरसाठ  तु ह  काळजी क  नका. 
आम या टडरसाठ  भरपूर िनधी आम या सभागृहाम ये आहे आम या बजेटम ये 
तरतूद आहे. हया पैशावरती, मागासवग यां या िनधीवरती आ हाला कुणाला वाईट क  
नका समाजाम ये. आमची बदनामी या ठकाणी क  नका. साहेब या ठकाणी तु हाला 
प च सांगते असे वषय आणायचे असतील तर बदल करणार आहात क  नाह  

करणार आहात तेह  सांगा आ हाला. तु हाला अनेक वेळा सांिगतले आहे क  मा या 
भागातून जवळपास हजार ते दड हजार फॉ स मी नागरव ती वभागात सबमीट 

करते. यात या प नास ट के लोकांचाच िनकाल लागला आहे. मग आ ह  काय इथ 
टाईम पास करतो का. लोकांना समाधान वाटावं क  आ ह  कती भार  काम करतो हे 
दाख व यासाठ  आ ह  िन त नगरसेवक झालेलो नाह त. आ ह  काम के यानंतर 
आ हाला जर रझ ट िमळाला तर या कामाचे आ हाला या ठकाणी समाधान 
िमळते. परंतु तशा कारची कोणतीह  वागणूक, अ यंत बेिश त, बेलगाम यांची जी 
बोल याची प दत जी आहे मॅडमची. तु ह  जर थांब वले नाह  तर ये या आठ पंधरा 
दवसा या काळात वेगळया कारचे आंदोलनाला तु हाला सामोरे जावे लागेल. अनेक 
वेळा सांिगतले क  साहेब, या ठकाणी संवेदनशील लोक असणे गरजेचे आहे. जे 
लोकांना कदािचत एखादे काम कमी होऊ दया, जा त होऊ दया परंत ुप ह यांद  तुमची 
भाषा, तुमचा अट टयूड तु ह  घर  ठेवून यायच, पािलकेम ये काम कर त असताना 
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तुमचा नागर कांशी थेट टू थेट संबंध येत असतो. साहेब, मागासवग य लोकांना कती 
िनधी दला जातो, कती योजना राब व या जातात याचा सु दा आपण पाठपुरावा 
केलातर तो आकडा ल ात येईल. क  शहराम ये वीस हजार मागासवग य लोक 
असतील तर आपण दहा हजार लोकांपयत पोहचत नाह . का आम या येक म हला 
भिगनींना योजना िमळत नाह त. काह च नाह  ना वषय.  डायरे ट सहा हजार पये 
िनघणार आहेत. आ ण नागर कां या नावावर पडणार आहेत. या ठकाणी आमचा कंवा 
कोणाचा इंटरे ट नाह य. कोणाला काह  िमळणार नाह . यामुळे यावर इं लीमट 
कर याकडे आम या अिधका-यांचे दुल  आहे. हयाचा ठाम िन य कंवा ठाम खा ी 
मला या ठकाणी वाटते. मागील अनेक वष या योजनेवरती काम करते परंतु काह  
रझ ट िमळत नाह त. कमान आप या काळाम ये या यावर इं लीमट क न लोकांना 
याय दे याचे काम करणे या ठकाणी गरजेचे आहे हणून महापौर साहेब हा वषय 

द र  दाखल करणार आहोत. परंतु महापौर साहेब, द र  दाखल करताना तु हाला 
वनंती करते क  यांनी जर का हा वषय सांिगतला असता अ यंत खोटे सभागृहासमोर 
बोलत आहेत. यांनी सरळ सांगायचे होते क  दोन हेड एक  आणतोय आ ण हया 
हेडवर आणतोय. साहेब, आपण हे पंचवीस कोट  पये कोण या योजनेअंतगत खच 
क  शकतो कंवा म हला बाल क याण अंतगत चचा क न या यावर कोणती योजना 
राबवावयाची या पैशांम ये याचा िनणय आपण घेतला पा हजे. आ ण रमाई योजनेचे 
सु दा इं लीमट आप या शहराम ये का होत नाह . याबाबत सु दा पाठपुरावा क न 
िनणय घे यात यावा अशी मी आप याला वनंती करते. ध यवाद, महापौर साहेब. 

मा.िनतीन (आ पा) काळजे - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह 
आज हा मागासवग य क याणकार  योजना िनधीबाबतीतचा वषय सु  आहे. मला असं 
वाटत आयु  साहेब, हा िनधी कसा रा हला, कुठे वग करायचा व का रा हला. हा 
वषयच मला असं वाटतं क  काह  नगरसेवकांना संपुण समजलेला नाह  आ ण तो 
वषय आणताना आपण यावेळेस वषय शासन आप या सभागृहाम ये मांडतं आ ण 
नगरसेवक वषय मांडतात. या दो ह  वषयांम ये तफावत अशी होते क  यावेळेस 
शासन वषय मांडते. यावेळेस या वषयाची पुण मा हती न देता तीनचार 

वा याम येच वषय हा मांडत असते. आ ण यामुळे सभागृहाची पण दशाभूल होते 
आ ण यावेळेस नगरसेवक वषय मांडतो यावेळेस याला सांिगतले जाते क  वषय 
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कसा करायचा आ ण जर  एखादे वा य रा हले तर शासन हणते क  नाह  तु ह  हे 
वा य टाकले नाह . यामुळे असं करता येणार नाह . मला असं वाटत क  आपण 
कुठलाह  वषय मांडत असताना याची पुण मा हती आप या सभागृहाला दली गेली 
पा हजे. कारण क  आजचा हा वषय येकाला समजलेला नाह . आज आमचे काह  
सहकार  नगरसद य बँकेत देखील जाऊन आले आहेत. कोण हणतं क  एफड  केली. 
कोण हणतं क  या खा यावर िश लक नाह , आम या अंबरनाथ कांबळनी सांिगतले. 
मला असं वाटते क  सगळयात अगोदर महापौरांना माझी वनंती आहे क  हया 
वषयाची पूण सभागृहाला मा हती दयावी आ ण या मा हती ारे तो िनधी नेमका 
कुठला आहे आ ण कुठे वग केला जाणार आहे आ ण मूळ वषय या वषयावरतीच 
मा हती दयावी. मगाशी काह  अिधका-यांनी मा हती दली. परंतु ती मा हती देताना 
सु दा वषयाला ध न मा हती न हती असं मला नाह  हणायचंय, परंतु ते कोणालाह  
समजलेले नाह . आयु  साहेब, मी तु हाला अशी वनंती करतो क  या वषयी तु ह  
वत: यो य खुलासा क न या वषयाची मा हती दयावी आ ण मला असं वाटते क  

आता रवाईज बजेट तु हाला करायचे असेल तर यावेळेस हा वषय करावा. तोपयत 
हा वषय द र  दाखल करावा. आयु  साहेबांना माझी वनंती आहे क  प ह यांदा 
तु ह  याचा खुलासा करावा. नगरसद यांना तो वषय समजला गेला पा हजे. अशी 
वनंती करतो थांबतो.                                      

मा.िसमा सावळे - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. मगापासून 
सगळे सद य मागणी करतात क  संबंिधत या वभागाचे जे अिधकार  आहेत 
यांचेकडून खुलासा झाला पा हजे. आपण येक वषयाला जर का किमशनर साहेबांना 

खुलासा करायला लावला तर मला वाटत क  सगळया खा यांचे एकच अिधकार  
होतील. यामुळे येकाला यांना आपण जी जबाबदार  दलेली आहे यांनी ती 
जबाबदार  पार पाडावी. खरतर आज थायी सिमती या वतीने मागासवग य िनधी हा 
द र  दाखल कर याचा आज या ठकाणी जो ताव आहे तो महासभेपुढे आलेला आहे, 
यांनी चांगले काम केलय शासनाचा िनषेध आ ण थायी सिमतीचे अिभनंदन. चांगल 

काम केल, जागृत नगरसेवक आहेत, सुिश त आहेत,  िशकलेले आहेत आ ण 
िशकलेले अस यामुळे फरक पडतो. आता मगाशी साहेबांनी सांिगतले क  एकाच 
वषयाचे दोन हेड आहेत. पण आपण यावेळेस वषयप  देतो ते वषयप  आपण 
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झोपेत तर देत नाह त ना. वषयप  वाचले पा हजे अिधका-यांचे हे काम आहे. चुका 
तु ह  करताय आ ण येक वेळेला जबाबदार आ ह  किमशनरांना धरतोय, कारण 
किमशनर एचओड  आहेत. मला असं वचारायचंय मा.महापौर साहेब, क  या 
महानगरपािलकेम ये सवात ीमंत महानगरपािलका आिशया खंडातील आहे. 
या ठकाणी येक वभागाला एक वभाग मुख दलेला आहे. यांना आपण पाठ शी का 
घालता, यांचे काय काम आहे. यांचे काम आहे का क  एखादया अिधका-याने 
यां या वॉश बेसीनम ये हात धुतला हणून किमशनर साहेबांना सांिगतले क  याची 

खातेिनहाय चौकशी चालू करा आ ण किमशनर साहेब आपण सु दा त परतेने आदेश 
काढता. एखादा अिधकार  मॅडम या समोर येऊन जर  बोलला तर मॅडमने सांगायचे क  
तू शहाणपणा क  नकोस. तुझ काम नाह  मला अ कल िशकवायच. मग यांचा 
अपमान कर याच े काम आहे का या वभाग मुख म हलेच. साहेब, कतीवेळा 
तुम याकडे त ार  कराय या आ ह . मग तु ह  आ हाला समजता काय.  किमशनर 
आहात तु ह . आ ह  सगळया नगरसद यांना सांगतो क  तु हांला जबाबदार धरायच 
नाह  आ ण तु ह  कारवाई कर त नाह . तु ह  काय समजता नगरसेवकांना,  
नागर कांना. नागर क या शहराचे करदाते आहेत. यांना जर का या योजनेचा लाभ 
िमळत नसेल. ते जर का तु हाला फोन कर त असतील तर तु हाला नुसत ंफोन 
यायला काय हरकत आहे. एखादया अंध य ला तु ह  इतक मुजोरपणे, माजोरेपण े

कस सांगू शकता क  मला परत तु ह  फोन क  नका हणून. दसतच नाह  साहेब 
यांना, अंध आहेत ते. वषय काय होता क  अंध य ंना आपण मोफत पास देतो 

आ ण या य चे ७० ते ७२ वय असेल. यांना चालता सु दा येत नाह . 
दवाखा यात जायच असेल तर माझी प ी मा याबरोबर कुठेतर  यावी यांना दसत 
नाह  हणून. ितचा पास मोफत दयावा एवढ च मागणी. तुम या िनयमात आहे का हे 
यांना मा हती आहे का, नाह  कारण दसत नाह  हणून वाचता येत नाह . कती 

संवेदनशीलपण ेतो  आपण हाताळला पा हजे. चुका तु ह  करणार शासन हणून 
तुम या मॅडम करणार आ ण हाताळयाची जबाबदार  कुणावर येतेय स ाधार  हणून 
आम यावर. तर िन तपणे आली पा हजे. जर स ेची फळे आ ह  चाखत 
असूतर याची जबाबदार  सु दा आमचीच आहे. परंत ु तु ह  जर का मुजोरपण े
या ठकाणी उ रे देत असाल तर ितथे जबाबदार आ ह  कोणाला धरायचे. कारण 

तुम यात तर काह  बदल होत नाह . तु ह  मदत कर तच नाह . तुम या डो याम ये 
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फ ट झालेय क  कोणी तर  यांना टारगेट करतेय. अहो, कामच कर त नाह ना. मा. 
महापौर साहेब, आता आम या सागरभाऊ आंगाळेकरने वषय केला क  रमाई आवास 
योजनेम ये आपण या ठकाणी अनुदान देणे लागतो, आहे का आप याकडे एक घटना 
सांगावी. यापूव  साहेब, माग या २०१२-१७ या दर यान मी ो रे केले होते 
या याम ये. याम ये या शहरात या एका बडया ने याने या योजनेम ये एका सं थे या 
नावाखाली या लोकांकडून पैसेह  घेतलेत, या लोकांना घरेह  बांधून दली नाह त आ ण 
िनधीह  कुठे गेला ते आजपयत तपास नाह . का नाह  आपण चौकशी लावत. 
मागासवग य नागर कांची फसवणूक केली गेलेली आहे. उदया िसमा सावळे या 
नावाखाली कोणी जर कज घेतल असेल, या सं थे या नावाने आ ण मला तर कज 
िमळालच नाह  आ ण यानंीतर फसवूणक केली असे एक नाह , दोन नाह  कमान 
प नास शंभर लोकांची फसवणूक झालेली आहे या ठकाणी. आपण काय केले, आपण 
कुठली चौकशी नाह  लावलीत. मा हती तर  आहे का आप या डपाटमटचा तो वषय 
आहे. मग घशापयत आले क  मग योजनाच बंद करा. तुमच ं कसं झालेय तु ह  
इलाजापे ा तुमचा कायदा एवढा भयंकर झाला क  तो मांड पासून पायच कापुन 
टाकला. पण याम ये दु ती आणा चौकशी लावा. कोणी िनधी घेतलाय, कसा 
घेतलाय, कसा लाटला, ाचार झाला का, यांना घरे दली नाह त का. या 
ने यावरती कारवाई करा या सं थेवरती कारवाई करा. पण काह च कर त नाह त ना. 
सरळ सरळ आपण ती योजनाच बंद केली. मा. आयु  साहेब, या योजनेचा संपूण 
आढावा मी घेतला चेअरमन झा यानंतर. या योजनेम ये जो भरघोस िनधी आला होता 
तो अनुशेष भ न काढा ना. पण मी टँड ग चेअरमन असताना भ न काढला आ ण 
खुशाल साहेब तु ह  एक त क न तु ह  यात टडर काढताय. तु ह  सांगताय, तु ह  
खोटं बोललात आता सभागृहाम ये आ ह  तुम याच वभागाकडून मा हती घेतली. 
यांनी सांिगतले क  नाह तर  ताई हा िनधी पडूनच आहे. मग काय करायच. मग 

आ ह  टडर काढणार, तु हाला कुठलाच िनधी सापडला नाह . मागासवग यांचा िनधी 
सापडला. तु हाला हाच िनधी सापडलाय आ ण ऐका ऐकायची तयार  ठेवा. पह ली 
तु ह  चुक मा य करायला पा हजे क  हो श दरचना चुकलीय. मग हे काय आणलय. 
आ हाला सगळयांना तु ह  वेडयातच काढताय. यो य नाह  तुमचे असं वागण.ं आ ण 
साहेब अनेक िनधी तुम याकडे पडून असताना तु हाला मागासवग यां या िनधीला हात 
लाव याचा अिधकार नाह . या यासाठ  आ ह  खूप क  घेतलेले आहेत. आ ह  खूप 
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क  घेतलेले आहेत. एका हेडसाठ  दोन अकाऊंटस असतील तर मग इथ श दरचना 
काय यायला पा हजे होती. ती आलेली नाह  आ ण हणून तु ह  सं म िनमाण केला 
आहे. हणजे सं म तु ह  िनमाण करायचा आ ण हे श द असतीलतर लोकांचे जोडे 
आ ह  खायचे का. तु ह  का अ यास क न तो वषय आणत नाह त. तुमचं काम होतं 
ना अ यास क न तो वषय आणायचा. तुमची एक श दरचना आमचं कर अर बरबाद 
करतेय. तु हाला कळल पा हजे आपण काय वषय आणतो तो. मा. आयु  साहेब, मा. 
महापौर यापुव  काय होते याचा सु दा या याम ये आढावा घेतला पा हजे. या सगळया 
िनधीम ये मा.महापौर साहेब, मागासवग य वदया याना पु तके दे याचा, एमपीएससी, 
युपीएससीसाठ  यांनी लास लावले असतील या लासची टयूशन फ  दे याचा 
आपण िनणय केलेला आहे किमशनर साहेब. कती वदया याना आतापयत टयूशन फ  
दली. बोलवा बर या मॅडमला. एमपीएससी, युपीएससीचे आप याकडे क  आहेत. 
तु ह  यासाठ  जाह रात तर  दली आहे का यां यासाठ . तु ह  फॉम तर  छापलेत का. 
काह च करत नाह त ना साहेब. आयएएस, आयपीएस, युपीएससीसाठ , पधा 
प र ेसाठ  जे मागासवग य वदयाथ  बसतील यांना हा िनधी दयावा. यांची टयूशन 
फ  दयावी. यांना पु तके दयावेत. हणून यां यासाठ  हया योजना आण या हो या 
आ ण यां यासाठ  हा िनधी आहे यांनी जर  ाय हेट लास लावला तर  यांना हा 
िनधी दयावा. टयुशन फ ची जी र कम आहे ती प नास ट के का होईना ती र कम 
दयावी आ ण ती र कम लास या नावाने दयावी. हणून या योजनेसाठ  आपण 
तरतूद केली होती. काय केले साहेब आपण इथ.ं नावी य पुणतर काह  येत नाह , 
तुम या अट टयूडने माणसे येत नाह त. मगाशी म हला बाल क याणचा वषय होता. 
आम या उषा मुंढे ताई आहेत या सिमतीम ये या गे या क येक दवस झाल 
पाठपुरावा करतात, तुम या या मॅडमचा. या ठकाणी म हलांना, मुलीना पाचवीपासून 
मुलीना ंतु ह  ितथे युडो कराटे िशक व याचे िश ण दे या या या ठकाणी योजना 
करा. यांनी वषय ठेवायचा हटंलतर या हणा या नाह  नाह  तु ह  नाह  वषय 
ठेवायचा, किमशनरनी ठेवला तरच मी वषय करेन, काय संबंध. जर मला वाटत 
असेल मा या शहरातील मुलगी, माझी मुलगी, या शहराम ये राहणार  मुलगी सुर त 
रहावी, ितला ितचे एक फायटर जे पर ट आहे ते जीवंत रहावे. ित यासमोर कोण 
छेड काढायला आले तर ितने दोन थोबाड त मार या पा हजेत. ते जर ितचे पर ट 
असेल तर किमशनर तु ह च का वषय ठेवायचा. ठेवायचा तर तु हाला का कळल 
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नाह . माच म हना संपेपयत तुम याकडून वषय का आला नाह वषयपञीकेवरती. इथं 
एखाद  नगरसे वका संवेदनशीलपणे एखादा वषय मांडत असेल तर का वषय ठेवू देत 
नाह त. साहेब, आशाता नी मगाशी तु हाला सांिगतले, जर यांचा अट टयूड बदलला 
नाह  तर तु ह  यांना वभागातून बदला. तु ह  एलबीट त आहेत एलबीट त बसवा 
यांना. या  खूप काय म आहेत ती काय मता ितकडे दाखवा. ितथे कोणतर  गोड 

बोलणारा, ऐकून घेणारा, फोन घेणारा, ितथे कु रोगी आलेत हणून एका लाकने या 
कु रो याला सेकहँड केला आ ण या या या हाता या जखमेच लागल असेल या 
लाकला आ ण यांनी फ  तुम या मॅडम या वॉश बेसीनम ये हात धुतले असतीलतर 

आ ण तु ह  सांगता हया यावर कायदेशीर कारवाई करा. रटायरमटला एक वष 
रा ह यानंतर अिधका-यां या सांग याव न या लाकवर कारवाई कर त असाल तु ह  
कती असंवेदनशील आहात. कशाला पा हजे तु हाला. तु ह  जर चांद चा चमचा, 
सो याचा चमचा त डात घेवून ज माला आला असालना तर राजीनामा दया आ ण घर  
बसा. आमचे काह  हणणे नाह  साहेब. परंतु तु ह  या ठकाणी आ यानंतर तुमची जी 
भाषा उमटपणाची आहे ती भाषा तुमची बंद झाली पा हजे. नाह  झाली तर आ हाला 
बंद करता येईल. दोनदा तीनदा आ ह  तु हाला गोड म ये सांगत आहोत. ितथे बसून 
जे काह  चाललेले असतं ना मनमानी कारभार तो थांबवा. मागासवग य िनधीबाबतचे 
मा. महापौर साहेब पुढ या जीबीला माझे ो रे असणार आहेत. मागासवग य िनधीचे 
फॉम कधी छापलेत. वदया याना कती पु तके दलेत. काय काय मा हती पा हजे ती 
मी आजच सांगतेय. पुढ या जीबीला फॉम आलेत कती छापलेत कती, कती िनधी 
दला काय काय केलेत. या याब ल यांनी यांचे बाढ ब तार तयार ठेवायचे आहे 
साहेब. अ यास यांनी तयार ठेवायचा आहे. किमशनर साहेब तु ह  चांगले अिधकार  
हणून आ ह  तुमची नेहमी पाठराखण करतो. बोल यास आ हाला मजबूर क  नका. 

काय होत क  आता महापौर साहेब सांगत होते किमशनर साहेब यांनी खुलासा करावा. 
यांना यांना जे जे अिधकार दलेले आहेत या या वभाग मुखानी यांनी यांची 

जबाबदार  िनभावलीच पा हजे. आ ण ते िनभवत नसतील तर यां यावर कारवाई 
झाली पा हजे. एक वष रटायरमट रा हले या य ला तु ह  नोट स काढता, तु ह  
काय खुलासा घेतला, काय बिघतलत तु ह , आ हाला मा हती आहे. या ठकाणी 
अिनल कु-हाडे हणून आहेत. आ या सभागृहाचे नगरसेवक सांगतील. काह  झाले तर  
ते आमचा पीकपॉ ट होता तो अिनल कु हाडे. आ ह  याला फोन करतोत, आरे 
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योजनांचे काय झाले, फॉम आलेत का, आमची याद  हॉटसअप करते बघबर कती 
लोक पाञ झालेत हे आ ह  सांगीत यानंतर ते संगळ बघायचा. तो सु दा तुम या 
जाचाला कंटाळून िनघुन गेला. आता जो ितथे आमचा लाक  राह लेला आहे तु ह  
या याह  मागे लागलात, पार बारा वाजवायचेच ठरवलेत तु ह  आमचे. आ ण 

स ाधार  हणून आमची पण जबाबदार  आहे ना. आ ह  इथ आहोत ना साहेब. 
आ हाला आमची जबाबदार  पार पाडू दया ना. शासन एक भाग आहे. स ाधार  
हणून आ हाला पण आमची जबाबदार  पार पाडायची आहे आ ण मागासवग य िनधी 

खच होत नाह  हणून तु ह  लब क न तु ह  अकाऊंट लब का करताय. मग 
वषय तसा यायला पा हजे होता. परंत ु तसा वषय आलेला नाह . आ ण हणून 
या ठकाणी वषय द र  दाखल करावा. यापुढे मा. महापौर साहेब पुढ या जीबीम ये 
मा  िन तपण ेआपण या सगळया ांची उ रे घेऊन संबंिधत वभागाला कडक 
िनदश दयावेत आ ण मागासवग यांची सं या हणजे आता आप या सगळयां या 
ल ात आलं पा हजे क  तीन मतदार संघ आहेत आप या इथ ं िचंचवड, पंपर  आ ण 
भोसर . याम ये  एक मतदार संघ राखीव आहे. हणजे सं या कती मोठया 
माणात आहे. आ ण यांच ेआपण उ राई हो याचे उपकार नाह  करत. कायदयाम ये 

तरतूद आहे आ ण हणून ती आपण कायदयाची अंमलबजावणी कर याच े काम 
या ठकाणी आप याला करावे लागणार आहे. न हे तर जबाबदार ने करावे लागणार आहे 
महापौर साहेब. आ ण हणून या ठकाणी अशा कारचे वषय आणताना शासनाने 
दहा वेळा वचार केला पा हजे आ ण हा सगळा िनधी कुठे, कसा खच झाला कसे 
फॉ स छापलेत याला काय रसपॉ स िमळाला. याची सगळ  उ रे घेवून पुढ या 
जीबीम ये यावेत. मा. महापौर साहेब, एवढेच बोलते आपण बोल यास संधी दली 
याब ल आपले मनापासून आभार, थांबते, जय हंद जय महारा .  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

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

       -----  
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मा.माधवी राजापुरे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

 

 

            वषय मांक – २ 
दनांक – २७/०९/२०१८                                वभाग- मा.आयु     

 

         संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव     
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९१६ 
                   द.१८/०७/२०१८  
                ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २५६ द.६/०९/२०१८ 
 

       पंपर  िचंचवड मनपा मा.महापािलका सभा ठराव .९१० द.२३/०८/२०१६ 
अ वये पं.िचं.मनपा या वतीने पी.एम.पी.एम.एल. ६०:४० या त वानुसार घे यात 
येणा-या १५५० बसेस पैक  ५५० वातानुकूिलत बसेस ए.एस.आर.ट .यु. या क  
शासना या अंिगकृत सं थेकडून घे यास, १०० बसेस पुणे व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ६०:४० या त वानुसार खरेद  कर यास व उव रत ९०० बसेस 
माकट फायना स मेकॅिनझम या माणे महामंडळा या ठरावा माणे गठ त ४ सद य 
सिमतीने ठर वले या पेिस फकेशन व सेवा तर करारा माणे मा यता दे यात आली 
आहे. आज रोजी पी.एम.पी.एम.एल. कडून फ  २०० बसेस खरेद  झा याचे समजते. 
सुमारे दोन वषापुव  मा यता देवून सु दा पी.एम.पी.एम.एल. कडून बसेस खरेद स 
अ यंत वलंब होत आहे प रणामी शहरातील सावजिनक वाहतुक यव थेवर वपर त 
प रणाम होत आहे. यामुळे पी.एम.पी.एम.एल. या मागणीनुसार व पेिस फकेशन 
नुसार लेखा वभागाकड ल बसेस खरेद  या तरतूद मधून बसेस मनपा माफत खरेद  
क न पी.एम.पी.एम.एल. ला उपल ध क न देणे बाबतचा वषय धोरणा मक बाब 
हणून मा यता देणेत यावी. 

मा. िसमा चौगुले - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ चा वचार पुढ ल   सभेचे 
वेळेस करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन आहे. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-   

ठराव मांक -  २७४                   वषय मांक – २ 
दनांक – २७/०९/२०१८                             वभाग- मा.आयु     
 
       संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  गावडे यांचा ताव     
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२९१६ 
                 द.१८/०७/२०१८  
              ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २५६ द.६/०९/२०१८ 
 
           वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.    

       अनुकूल-८१         ितकूल- ० 

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

       -----  
मा.सुजाता पालांडे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माण ेठराव 
मांडते. 

ठराव मांक – २७५                वषय मांक – ३ 
दनांक – २७/०९/२०१८                                 वभाग- मा.आयु     
            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                      . व/मुका/का व/५७/२०१८ द.२४/०७/२०१८  
                   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०४४ 
                      द.१४/०८/२०१८ 
   ‘भारत सरकार या न वन व नवीकरण उजा’ (MNRE) वभागाकडून सौर 
उजा उ पा दतांची ‘सोलर एनज  कॉप रेशन इं डया’ SECI थापन क न व वध 
रा यांम ये अशा उ पा दत कंप यांचे एमपॅनेल (EMPANEL) तयार केलेले आहे. क  
शासनाने या महानगरपािलकेचा माट िसट म ये समावेश केलेला आहे अशा 
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महानगरपािलकांनी सौर उजा क पाकर ता रे को त वावर (RESCO) सौर उजा 
क प बस वणेचे काम मंजूर केले या एमपॅनेल मधील कंपनीकडून करवून घेणेकर ता 

सुिचत केले आहे. यानुसार महानगरपािलके या माट िसट  अंतगत िनयु  केले या 
सिमती व स लागार मे.केपीएमजी यांनी द.२ मे २०१८ रोजी सेक या एमपॅनेल वर ल 
मे. लीनमॅ स, िथंक एनज  पाटनर, फोथ पाटनर एज सी अ या एकुण ५ एज सीस 
बोलावणेत आले यापैक  ३ एज सीने क पाचे सादर करण केले आहे.सदर 
सादर करणातून िनवड सिमतीने िनयु  केले या एज सीस मे. लीनमॅ स यांचेबरोबर 
पॉवर परचेस ए ीमंटस ्  (PPA) कर यास पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड 
(PCSCL) ने कळ वले आहे. सदर पॉवर परचेस ए ीमे टस ्  (PPA) म ये नमूद 
केलेनुसार सदर क पा अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील य़शवंतराव 
च हाण हॉ पटल (YCM) व जलशु द करण क  से.२३ (WTP) येथील सौर उजा 
िनिमती करणेकर ता इमारतीं या छतावर जागे या उपल धतेनुसार अंदाजे YCM  
कर ता १४७ KW व WTP कर ता ३१२ KW एकूण ४५९ क.वॅ. इतक  सौर उजा  
िनमाण होणार आहे. सदर क पाकर ता YCM व WTP ा इमारतींचे छत/टाक  
(Sump) पुढ ल 25 वष वापराकर ता संबंिधत एज सीस वापरावयास ावयाचे आहे. 
सदर िनमाण होणार  वीज सेक ने मंजूर केले या र. .३.६२ ती युिनट या दराने २५ 
वषाकर ता मनपास घेणे याच इमारतीम ये वापरणे बंधनकारक आहे. यानुसार सदर 
काम पुण झालेनंतर य  िनमाण होणा-या वीज माणे र. .३.६२ या दराने २५ वषा 
कर ता मनपा माफत संबंिधत एज सीस बील अदा करावे लागणार आहे. सदर कामाचा 
करारनामा (पॉवर परचेस ए ीमंटस ् ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट  
िलिमटेड व मे. लीन मॅ स यांचेशी करणेत आलेला आहे. सदर क पातून िनमाण 
होणार  सौर उजा पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वापरणार अस याने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका माट िसट  िलिमटेड (PCSCL) व  मे. लीन मॅ स यांचेशी सेक ने 
मंजूर केले या दराने  र. .३.६२ ती युिनट या माणे २५ वषाकर ता कर यात 
आलेले पॉवर परचेस ए ीमटस ्  (PPA)  मा हतीचे अवलोकन केले.  

मा. उषा मुंढे - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

मा.अ जत ग हाण े- मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह या ठकाणी  
हा जो सोलरपासून वीज िनिमती कर याचा वषय आपण सभागृहासमोर आणलेला 
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आहे. माट िसट या अंतगत ह  जी शहरे आहेत या शहरांना या या महापािलकेत 
क  सरकारने बंधनकारक केले आ ण सगळया रा याम ये अशा कारची वीज िनिमती 
शासन क  इ छते. या याम ये काह  गो ींचा खुलासा आ हाला अपे त आहे. आपण 
पये ३.६२ ती युिनट दराने वीज घेणार आहोत आ ण आप याकडे वायसीएमएच 

आ ण ड यूट पी  या ठकाणी १४७ कलोवॅट आ ण ३१२ कलोवॅट एवढ  वीज 
आप याला लागते असे या वषयाम ये हटलेले आहे. तर मला या िनिम ाने 
आप याला हे वचरायचे होते क  आप या शहराम ये आपण जी आता वीज खरेद  
करतोय ती कुठ या दराने करतोय आ ण अशा प दतीने जर आयु  साहेब, महापौर 
साहेब खरच आप याला पये ३.६२ या दराने खरोखर आप याला फायदा होणार असेल 
तर पुढ या काळाम ये आपण महापािलके या वतीने अशा कारची वत: वीज िनमाण 
केली पा हजे. आ ण आप या शहराम ये अशा प दतीची आप याला िन तपणे 
या यातून फायदा होऊ शकतो असं दसतय. आ ण दुसर गो  हया याम ये आपण 
पंचवीस वष वायसीएमएचची जागा यांना वापरायला देतोय. वायसीएमचे छत आ ण 
ड यूट पीची जागा यांना देतोय. या ठकाणी आपण पंचवीस वषाम ये कुठ याह  
कारचे ए सटशन करणार नाह  का. जर वायसीएमम ये पुढ या पंचवीस वषाम ये 

काह  र यूएशन कर याची वेळ आली तर मजले वाढवावयाची वेळ आली तर मग 
अशा प र थतीम ये नेमक  आपली काय भूिमका असणार आहे. तसेच ड यूट पी 
आज या ठकाणी आपले आहे, आता बदल या काळा माणे तं ान बदलत आहे. या 
ड यूट पी या ठकाणी जर आप याला आणखी काय करायची वेळ आली तर ह  
जागा आप याला पंचवीस वष या सं थेला देणे बंधनकारक आहे. दुसर गो  पये 
३.६२ हा दर आता िन त केला आहे, या याम ये पु हा काह  वाढ होणार आहे का. 
कारण इथ ंतस ंकाह  दसत नाह . वाढ होणार आहे क  नाह  अस ंकाह  दसत नाह . 
परंत ु याचाह  खुलासा सभागृहापुढे झाला पा हजे. अशा कारची अपे ा या िनिम ाने 
माझी आप याकडे आहे.  

मा. पंकज भालेकर - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह महापौर 
साहेब मी आता आपणांस या ठकाणी वनंती क  इ छतो क  या वषयाला अनुस न 
मी आप या शहराम ये नागर कांना होणा-या वदयुत पुरवठा वषयक सांगू इ छतो 
क  खरतर आप या महानगरपािलके या मा यमातून या ठकाणी शहराम ये संपुण 
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केबलसाठ  एमएसईबीचा वषय आपण िन तच या ठकाणी आणला पा हजे. कारण का 
क  गेली बरेच दवस आप याकडे महापािलकेने ओ हर हेड टू अंडर ाऊंडची योजना 
महानगरपािलकेनी सु  केली. नंतर ती एमएसईबीकडे वग करणेत आली. यानंतर 
अशा काह  अंडर ाऊंड लाईट या ठकाणी झाले या आहेत या सगळया ड ट 
नस यामुळे आज या ठकाणी आप या नागर कांना वीजे या सम येला सामोरे जावे 
लागत आहे. हे कधी कधी बारा तास तर कधी चोवीस तास फॉ ट न सापड यामुळे 
या ठकाणी आप या शहरात नागर कांना िन त महापौर साहेब आपण माटिसट कडे 

वाटचाल कर त आहोत. पण या माट िसट कडे वाटचाल कर त असताना हया याम ये 
ड टची यव था करणेत यावी. असे मी या ठकाणी महापौरांना आ ण आयु ांना सुिचत 
करतो. ड ट न आप या संपूण शहरात झाले पा हजेत. क  जेणेक न या ड टमुळे 
आप याला येणा-या वदयुतपुरवठा खंड त हो या या सम यांना सामोरे जा यास 
अडचणी येणार नाह त. आ ण मला या ठकाणी सांगायचं क  एमएसईबीची अंडर ाऊंड 
िस ट म महापािलकेकडून नंतर ती शासनाकडे गेली. शासना या मा यमातून परत 
एमएसईबीमाफत राब व यात येईल. आ ण यानंतर ६० ते ७० ट के भाग आपला हा 
अंडर ाऊंड रा हलेला गेली दड दोन वषात न झा यामुळे आप या महानगरपािलकेने 
या संदभातील मा हती घेऊन, कारण क  नागर क आपले आहेत. या नागर कांना 

सु वधा दे याचे काम ह  आपले आहे. यामुळे आप या महानगरपािलकेकडून वलंब 
हायला नको. रा हलेले काम आप या महानगरपािलके या मा यमातून पूण कर यात 
आले तर ते िन त करावे एवढ  मी या ठकाणी सूचना करतो. मला बोल याची संधी 
दली याब ल मी महापौरांचे आभार मानतो, ध यवाद.                       

मा.संद प वाघेरे - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह आता हा जो 
वषय आहे सौर उजा क प याचे मला जा त काह  नॉलेज नाह  परंत ु थोडेफार 
आ ह  पण सौर उजा पॅनेल बस वलेले आहेत. आयु  साहेब, आपण आता ३०० कलो 
वॅट, १४७ कलोवॅट यासाठ  ड यूट पीची आ ण वायसीएमची जागा देणार. साधारणपणे 
एक कलोवॅट उजा िनमाण करायला चाळ स पये खच येतो. समजा तीनशे कलोवॅट 
उजा आपण िनमाण केली तर एक कोट  वीस लाख पये खच येईल. आपण आपली 
जागा आप या बाक या गो ी यांना युट लाईज करायला देणार. वायसीएमएचचे टेरेस 
यांना बावीस-पंचवीस वष देणार आपण यांना ते टेरेस वापरायला देणार आहेत. आज 
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आपण पये ३.६२ पैशांनी यांचेकडून वीज घेणार. हा सगळा जर वचार केला तर 
साधारणपण ेपंचवीस वषाम ये १० म ह याचा हशोब जर  केला तर  बेचाळ स लाख 
इतक  बचत होते. तीन वषात संबंिधत य  ोजे ट करणारे प तीस म ह या या 
आतम य े ते पैसे वसुल होतील. जर आप याकडे इन ा कचर आहे, पैसे आहेत. 
सगळया गो ी ऍ हॅलेबल असताना आप याला यां याकडून पये  ३.६२ पैशांनी वीज 
न घेता आपण जर आप या पैशांनी एक कोट  वीस लाख पये जर ३०० कलोवॅटला 
खच केला,  १४७ कलो वॅटला केला तर आपण ५८ लाख पये खच केला तर पंचवीस 
वष आ ण आप याकडे असे बरेचसे टेरेस आहेत. आता ह  ब ड ंग आहे. मेन 
ब ड ंग या टेरेसमध ेजर आपण अस ं येक ठकाणी जर केल ंआ ण जर वीज आपण 
एमएसईबीला दली. एमएसईबी या बद यात आप याला आपली वीज देणार आहे 
आ ण जे युिनट आपण यांना देणार आहे तेवढे मायनस होऊन बाक चे बील येणार 
आहे. आज आप या महापािलके या येक सभागृहाम ये, येक ऑ फसम ये, 

येक ठकाणी आपले अिधकार  जागेवर नसताना कंवा यावेळेला वनाकारण लाईट 
चाल ू ठेवतात. असे काप रेशनचे बरेच ऑ फसेस आहेत. भाग वगैरे. जर ितथे स ल 
णाली आपण क न घेतली तर या याम ये पण आपली वीज बचत होईल. मला 

एकच हणायच क  आयु साहेब आपण पये ३.६२ पैशांनी ठ क आहे माटिसट म ये 
कंपनी क ाकडून आली आहे. पण ठ क आहे हे कुठे तर  वचार करायची गो  आहे. 
महापािलकेचे पैसे आहेत हणून आपण कुठेतर  घालवायचे का. हणजे साधारणपण े
एका पॅनलची दहाबारा वष गॅरंट  असते. आ ण यावर फ  कचरा पडतो, धूळ बसते ते 
फ  पुसायचे असते. पंचवीस वषापयत ते चाल ूशकते. मग आपले ३.६२ पैशांनी जर 
हे ोजे टमधून आप याला साधारणपण े या ोजे टसाठ  आपण चार ते पाच करोड 
पये आपण देणार आहोत. आ ण जे पैसे वाचतील हणजे पाच करोड पयाम ये 

पंचवीस वषाम ये असे आपण येक ठकाणी, कती ठकाणी आप या महापािलके या 
जागा आहेत. आप या महापािलके या ब ड ज आहेत ितथे आप याला हे सगळे 
ोजे टस करता येतील. या या अनुषंगान े वचार करावा. मलाह  जा त यातल ंकळत 

नाह य. जेवढ काय कळतय तेवढ मी सांिगतलय. नाह तर इथ ं परत माझ अ ान 
िनघायच. हणून मी हे बोलतोय. एवढं बोलतो आ ण थांबतो, जय हंद जय महारा . 
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मा.राहुल कलाटे - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह महापौर 
साहेब आज या ठकाणी हा जो वषय आहे तो माटिसट कडून आला का वदयुत 
वभागाकडून. आयु  साहेब, मी तुपे साहेबां कडून मा हती घेतली. ते पोमण साहेब 
सांगतील असे सांगतात. पोमण साहेब हणतात तुपे साहेब सांगतील. तु ह  हे नीट 
पहा. मी यांना हटल ंमला तु ह  डटे स डा यूमटस दया. तर यांनी ह  मंजुर ची 
कॉपी पाठवून दली आहे. आप याकडे टेरेस आहे. आज या सोलरम ये चंड 
कॉ पीट शन आहे. जे तु ह  एक कडे ग हनमटकडून वशेष काय यात म ये िमळत 
नाह . तु ह  आता या यात काय सांगताय. ड यूट पीचा आहे ३१२ कलावॅटचा आ ण 
एक तो तुमचा आहे तो वायसीएमचा १४७ कलोवॅटचा. साहेब, माकटम ये काय रेट 
आहे. हणजे आज तु ह  सांगताय दोन कोट  दहा लाख पये एवढा खच करणार आहे 
तो आहे पीपीपीवर. आ ण एकाचा खच आहे एक कोट चा. साहेब, आपण जर कोटेशन 
घेतले तर बेचाळ स हजार हा माकटमधला एकदम चांग या तीचा आजचा रेट आहे. 
एकूण ३१२ कलोवॅटचा हा आहे. हणजे आज हयाला आपण माकटपे ा स र लाख 
पये जा त देत आहोत. तु ह  हे १४७ या यात जर पा हले तर याला  आपण 

माकटपे ा पंचाव न लाख पये जा त देत आहोत. हणून मी साहेबांना हणलो क  
आ हाला याचे डटे स दया. ते हणतात क  टँड गला मंजुर झाले आहे. जीबीला 
मंजुर झा यानंतर आ ह  या यावर अ ीमट करणार आहोत. हणजे हया याम ये 
ए टशनचा लॉज आहे का. आज आपण जर सोलर िस ट म आप या टेरेसवर 
बस वली. परंत ु यांनी उजा िनमाण नाह  केलीतर याला ठरा वक रेटनुसार फाईन पण 
झाला पा हजे.  या यापुढे काय करणार. हणजे वनाकारण हा वषय तु ह  इथ ं
कशासाठ  आणला आहे. तु हाला एवढ  घाई झाली आहे का महापािलकेची आता 
कॅपॅिसट  नाह  का साहेब वत: घे यासाठ . मग या यात काय झालय आपण हणतो 
ना एवढे इन हे ट करतो आ ण रटन घेतो. हणजे दड कोट  इन हे ट करायची 
आ ण याला म ह याला दोन लाख पये दयायचे. प नेते महापािलकेने हा 
इन हे टमटवर नवीन धंदा सु  केला आहे का याची शंका आ हाला येते आहे. कारण 
का क  कुठलेह  डटे स या याम ये नाह त. जर साहेब सोलरचे पॅनल जर आपण 
घेतलेतर याची गॅरंट  कती वष असते. या याम ये कती  कॉ पीट शन आहेत. 
ॅडेडची ाईस काय, चायनाची ाईस काय आहे. इथ ं ब-यापैक  सभागृहाम ये एक 
यावसाियक आहे. सोलर उजाम ये टे नीकली लोकांची पण मा हती घेतली या 
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दोघांचतर बलकूल सम वय नाह . पोमण साहेब असतील तुपे साहेब असतील. डटेल 
मा हती दोघ ं एकमेकांकडे ढकलतात. आज महापािलका काय रेटने वीज घेते. 
महापािलका पाच पये पं चावन पैशांनी वीज आपण ड यूट पीला घेतो. सहा पये 
सहास  पैशानी आपण ट लाईटला घेतो, नऊ पये ऑ फससाठ  घेतो. साहेब, आज 
आप याकडे एवढा मोठा ीमायसेस आहे. हा रेट जर जिमनीवर काऊंट केला तर 
वेगळा रेट. टेरेसवर काऊंट ंग केला तर वेगळा रेट. याचे पॅनेल याचे आयूमान हया 
सव गो ींची एवढ  कॉ पीट शन आहे क  आज घेतलेले सोने शंभर दवसांनी यायला 
गेल तर तु हाला गँरट  नाह  क  याची ाईस कती येईल. आ ण तु ह  या यासाठ  
दोन कोट  दहा लाख पये इन हे ट तो करणार आ ण याला तु ह  दर म ह याला 
देणार, आप याला काय अपे त आहे. समजा असं मत पडत क  हे पये 
१५,५७,२५१/- ड यूट पीचे िमनीमम युनीट असेलतर ४,३०,१८०/- जर केले तर  तीन 
पये बास  पैसे केलेतर आपलेह  पैसे वाचलतील. पण हेच जर आपणच केले तर 
हणजेच आपण इकडे एका बाजूला चंड मोठया माणात ठेके काढतोय. ठ क आहे 
या यातून आप या शहराची कामेह  होतात. पण एका बाजूला आप याकडे आिथक 

प र थती चांगली अस यामुळे तु ह  शहरात या सगळयाच महापािलकेत करा. आ ण 
याचे जीबीला मंजुर झा यानंतरच तु ह  अ ीमट क न पुढे ोसेस पुण करणार. आपण 
या सव गो ींचा वचार बारकाईने करावा. कुठेह  इ हे टमटला रटन देणार  सं था 
नाह . हे तु ह  या ठकाणी िस द करा. कारण या याम ये कुठेह  उदया आ ह ह  असे 
सोलर बस वतो. काह  वषापूव  आ ह  देखील सोलरम ये होतो. यामुळे तु ह  
या यातले बारकावे नीट तपासावेत. एवढ च मी आयु साहेब आप याला आ ण 
महापौरांना वनंती करतो.  

मा. महापौर – तुपे साहेब खुलासा दया.                             

मा.तुपे [सहशहर अिभयंता वदयूत]  -  मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. 
सभागृह.  भारत सरकार या नवीन व नवीकरण ऊजा एमएनआरई या वभांगांतगत 
सेक  सोलर एनज  काप रेशन ऑफ इं डया यां यामाफत सोलर कंप या इ पॅनेल 
केले या आहेत. आ ण यानुसार तीन पये बास  पैशाने ती युिनट असा सलग २५ 
वष यांनी कोणतीह  वाढ न देता शासक य िनयमा माण े वीज पुरवठा करावयाचा 
आहे. याबाबत स माननीय सद य अ जत ग हाण ेयांनी वचारणा केली होती क  तीन 
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पये बास  पैशाने दर आहे. तर याकर ता स या आप याला महापािलकेला कती दर 
पडतोय. तर याकर ता महापािलकेचे जे जलशु द करण क  लाँट से टर मांक २३ 
म ये आहे. ितथे आप याला जो दर पडतो तो पाच पये पं याऐंशी पैसे ती युिनट 
असा पडतो. 

मा. राहुल कलाटे - ते सगळे आ ह  डॉकेटम ये वाचले आहे. या या यतर  
सांगानां. तु ह  अ ीमटबाबत मा हती आ हाला सांगा.  

मा. तुपे, [सहशहर अिभयंता] -  मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. 
या याम ये पंचवीस वषाम ये कोणतीह  भाववाढ न देता यांना हे करायच आहे. 
याच प दतीने आपण स माननीय राहुल कलाटनी जी वचारणा केली होती क  हे 

काम न क  कोणा या अंतगत आहे. तर हे काम माटिसट या अंतगतच कर यात 
येत आहे तसेच महापािलकेने पण एकूण १४ ठकाणी याबाबतची िन वदा काढलेली 
आहे आ ण २५१ कलोवॅट या क पाकर ता महापािलकेने िन वदा माग वली आहे. 
यानुसार याबाबतचा करारना यानुसार या याम ये जर १०० ट के जी वीजिनिमती 

होईल ती संपूण वीज महापािलकेला वापरावी लागेल. याचबरोबर या याम ये 
कुठ याह  कारचे वेट ंग चाजस असणार नाह त. यानंतर या यावर कुठ याह  
कारची शॅडो येणार नाह . याप दतीची काळजी महापािलकेला यायची आहे. 
याच माण ेपंचवीस वष या इमारती कंवा या पा या या टाक  से टर मांक २३ 

म ये हे टकतील या ीने आ ह  थाप य वभागाचा अिभ ाय घेतलेला आहे.  

मा. िसमा सावळे –  मा.महापौर साहेब, एकूण सं था कती आ या. याचें रेट गं कस 
ठरले ते सांगा ना.  

मा.तुपे, [सहशहर अिभयंता] - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह.   
माटिसट  आ ण रेट ंग बाबतची, िन वदेबाबतची मा हती पोमण साहेब देतील.           

मा. पोमण [मु य मा हती व तं ान अिधकार ] -  मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. 
स मा. सभागृह. हा जो सेक  रे को मॉडेल आहे हा वषय माट िसट माफत 
राब व यात आलेला क प आहे. भारत सरकाचे जे एमएनआरई हे डपाटमट आहे 
यांनी सोलर एनज  काप रेशन इंड या याला सेक  हणतात. सोलर एनज  
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काप रेशन इं डया थापन क न व वध रा याम ये अशा कंप यांचे एमपॅनेल तयार 
केलेले आहेत आ ण क  शासनाने याचा समावेश माट िसट म ये केलेला आहे. 
हया याम ये आपला पॅन िसट अंतगत हे आपण घेतलेले आहे. या याम ये सौर ऊजा 
क पासाठ  मंजुर एमपॅनेल केले या या सं था आहेत या याम ये २ मे २०१८ रोजी 

आपण महारा ासाठ  या एमपॅनेल केले या पाच सं था हो या या पाच सं थांना 
आपण िनमं त केलेले होते. या यापैक  तीन सं था या ठकाणी उप थत रा हले या 
हो या. या याम ये मे. लीनमॅ स एनज  ा. िल, थींक एनज  पाटनर, आ ण फोथ 
पाटनर एनज  ा. िल. या तीन सं थांना आपण या ठकाणी इ हायोलेशन केलेले आहे. 
यांचे ा  कागद पाठवलेले आहेत या कागदप ांचे यांचे  ेझटेशन होते. याम ये 
लीनमॅ स एनज  ा. िल यांना ३६.०४२ गुणांक आहेत. थींक एनज  पाटनर आहे 
यांना २६.५०० गुणांक आहेत आ ण फोथ पाटनर एनज  ा. िल. आहेत यांना 

३१.६६२ असे गुणांक आहेत.  

मा. आशा शडगे-धायगुडे – मा.महापौर साहेब, ते गुणांक कोणी दले ते सांगायचे.                                                  

मा. पोमण [मु य मा हती व तं ान अिधकार ] -  मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. 
स मा. सभागृह. हे जे गुणांक दे यासाठ  आप याकडे जी माट िसट अंतगत 
क सलटंट कंपनी आपण केपीएमजी कंपनी आहे. यां यामाफत ेझटेशन हे मा. 
आयु  यां याकडेह  सादर केलेले होते आ ण या यानुसार ड हायडेशन क न गुणांक 
दे यात आलेले आहेत आ ण नंतर आपण सदर कंपनीबरोबर पॉवर परचेस अ ीमट 
केलेले आहे. पॉवर परचेस अ ीमट क न यांना आपण कामकाज कर यासाठ  वदयुत 
वभागामाफत तो वषय आणलेला आहे. तो थायी सिमतीमाफत शहर सुधारणामाफत 
मा. थायी सिमतीकडून वषय आणलेला आहे.  

मा.अ जत ग हाणे - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. याम ये 
तुप े साहेबांनी खुलासा करताना सांिगतले क  आपण काह  ठकाणी अशा प दतीने 
करतो. या याम ये मु य आम या सगळयां या मनाम ये  असा आहे क  
या याम ये या काह  ठरा वकच कंप या आहेत यात या तीन कंप यांनी 

या याम ये सहभाग घेतला होता. यांनी गुणांक पण या ठकाणी सांिगतले. आम या 
सगळयां या मनाम ये  हा आहे जर हया तीन कंप यांनी या याम ये सहभाग 
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घेतला असेल हणजे या यवसायाम ये अनेक लोक येतात देशभराम ये तर 
या याशी जर तुलना केली, मला वाटते क  सगळयां या शंकांचे िनरसन होऊ शकते. 

मु य हेत ूहा आहे क  खरतर याची पधा झालेली आहे का आ ण आमची अपे ा अशी 
आहे क  अशा प दतीने महापािलकेचा फायदा होणार असेल आ ण पूण पंपर  िचंचवड 
शहराम ये अशा प दतीने आपण हा क प राबवावा आ ण आप या महापािलके या 
वतीने राबवावा. तर  आप या महापािलकेला या याम ये फायदा होईल. तर  तो 
खुलासा तशा प दतीने हावा.   

मा. महापौर - आयु  साहेब यांनी  खुलासा  करावा.  

मा.आयु  – स मा. महापौर साहेब, स मा. सभागृह. आता अनेक नगरसद यां या 
मनाम ये या वषयाबाबत शंका आहे याचे मी स व तर िनरसन करतो. एमएनआरई 
हा क  शासनाचा वभाग आहे आ ण देशभराम ये सौर ऊजची चांग या रतीने 
अंमलबजावणी करावी या हेतूने एमएनआरई अंतगत सेक  ह  प लीक से टर 
अंडरटेक ंग िनमाण कर यात आलेली आहे. सोलर एनज चा वापर क न इले िसट  
िनमाण करणे हे या एज सीजच ाथिमक ऑबजे ट ह आहे, उ  आहे. सेक ने 
अनेक रा याम ये सौर ऊजा क प िनमाण कर या यासाठ  देशभर पातळ वरती 
िन वदा या राबवून रे को मॉडेल  हे पीपीपी त वावर कॉ पेटेट ह प दतीने कॉ ट 
डसक हर केलेलं आ ण याचे पंचवीस वषाची या करणारे एक मॉडेल तयार केले. 
या यावरती आंतररा ीय एज सी, रा ीय एज सी या सगळयांची पधा होऊन हे रेट 

रा यानुसार डसक हर कर यात आलेले आहेत. हे रेट डसक हर के यानंतर तो दर 
महारा ासाठ  लागू झालेला आहे. या दरावर काम कर यासाठ  संपूण महारा  रा यात 
काम कर यासाठ  काह  एज सीजची एमपॅनेलमट देखील याच मॉडेल अंतगत सेक  या 
सं थेने आंतररा ीय, रा ीय पातळ वर िन वदा या क न एमपॅनेल एज सीजन 
केलेली आहे. हा जो शासनाचा िनणय आहे या या अनुषंगाने याची काय णाली अशी 
आहे क  येक लोकल बॉड ला वत:ची यं णा न वापरता डायरे ट एमपॅनेल 
एज सीजकडून काम क न घेता यावे यासाठ  ह  सुलभ यं णा िनमाण करणेत आलेली 
आहे. अनेक काप रेश सकडे या संदभात िनधी वत:चा इन हे ट कर यासाठ  नसतो 
आ ण यामुळे पीपीपी त वावरती याची संपूण णाली ह  रा ीय पातळ वरती 
पधा मक रतीने हा दर डसक हर कर यात आलेला आहे. यामुळे आप या 
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हाताम ये केवळ महारा  रा यासाठ  एमपॅनेल कर यात आले या एज सीजला 
सादर करण कर याचे सांग यात आले. क  या याम ये दरावरती कुठ याह  कारचे 
िनगोिसएशन अपे त न हते. केवळ यांनी आतापयत राब वलेले महारा  रा याम ये 
कुठले कुठले क प आहेत. ते कती काळात यांनी अंमलबजावणी केली. 
अंमलबजावणी कर याची याचंी मता या तीन बाबींची आपण पडताळणी क न 
एज सीची िनवड केलेली आहे. यामुळे ह  जी एज सी आलेली आहे ती आपण 
आप या इकड या आपण ोबेटोसाईजस अनेक शोधले या हो या. पण हया मॉडेलवरती 
आप याला पटकन रझ ट दाख व या या हेतून आपण या दोन साईटवरती पंपर  
िचंचवड माटिसट या िल. या मा यमातून आपण अंमलबजावणी कर याचा िनणय 
माट िसट अंतगत घे यात आला आहे. सभागृहासमोर वषय आण याचा हेत ूअसा क  
या ठकाणी हे काम करायचे आहे ती संपूण मालम ा ह  महानगरपािलकेची 

अस याने आपलीच मा यता घेत यािशवाय आ ह  ितथे अंमलबजावणी क  शकत 
नाह  आ ण हा आपला प हला क प होता क  आपण ितथे अंमलबजावणी कर त 
होतो. एवढया क पासाठ  ता काळ आ ह  हा वषय  मु ह केलेला  होता आ ण 
या या अनुषंगान े आज इथ ं हे वषयप  आलेले आहे. आपली महानगरपािलकेची 

देखील मता आहे. आपण वत: अशा कारचे सोलर ऊजा िनिमतीचे क प तयार 
क  शकतो. मा  याकर ता सौर ऊजा हा जो वषय आहे हा अनेक नगरसेवकांनी 
आता सांिगत या माण े या याम ये नवनवीन तं ान कायम व पी येत असते. 
या याम ये आप याकडे सोलस पॅनेल जे आहेत यांची लाईफ, यांची वॉिलट   
या याम ये येणा-या अडचणी या सगळयांचा वचार क न ए टॅ लीश पंचवीस 

वषापयत  ठोक प दतीने आप याला गॅरंट ट दराने उ प न िमळावे या हेतूने कुठ याह  
कारचे कॉ लेिसट ज कंवा या या मेटेन सची अडचण या या लोकल बॉड वर पडू 

नये या हेतूने लाँगटम लॅिनंग क न ह  िन वदा णाली कार यात आलेली आहे. 
हया याम ये कॉ ट, र क या सगळयांचा वचार क न हा कॉ पेटेट ह प दतीने दर 
िनमाण केला अस याने मला हा दर वीकार याम ये अडचण वाटत नाह . तथा प, 
महानगरपािलका पंपर  िचंचवड ह  एक ना व यपूण उप म करणार  महानगरपािलका 
अस याने आपण वत: या कॅपॅिसट ज वाढ व यासाठ  अनेक क प छोटया छोटया 
साईजचे आप या वत: या हंमतीवर देखील करत आहोत. या दो ह ंची अंमलबजावणी 
झा यानंतर कुठला जा त चांगला आ ण कफायतशीर आप यासाठ  आहे हे आप याला 
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कळू शकेल आ ण या यानंतर भ व याम ये कुठ याह  प दतीने याची अिधक यापक 
व पाम ये अंमलबजावणी करायची याचा िनणय आप या समवेत िन तपण ेघे यात 

येईल. मा  हे दोनच क प स या आपण या प दतीने तावीत कर त आहोत. याला 
मा यता िमळावी अशी मी सभागृहाला वनंती करतो.  

मा.बापू उफ शञु न काटे - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. 
आता आयु  साहेबांनी खुलासा केला. साहेब ती युिनट आपण तीन पये बास  
पैशांनी या कंपनीली देणार आहोत. तु ह  सांिगत या माण े एमएनआरई क  
सरकार या माफत,  सेक या माफत आपण टडर प लीश केले. या याम ये या या 
सं था आहेत या एक तर तीनच सं था आप याकडे आ या. तीन सं थेनी टडर 
भरल. आप या महानगरपािलकेची जागा आपण यांना उपल ध क न देतो. याचे 
भाडे आपण घेणार आहोत का, घेणार नसूतर आपण भाडं का मागत नाह . 
वायसीएमची जागा आपण यांना देतोय. अस कस काय. यावेळेस आपण तीन पये 
बास  पैशांनी यांना पंचवीस वषासाठ  देणार आहेततर मा या मा हती माण े या 
क पातून एक दोन ते तीन वषाम ये यांचे पैसे िनघून जातील. आपली 

महानगरपािलका ह  वाय  सं था आहे. आपण जर भाडयाची मागणी यां याकडे 
केली तर बर होईल साहेब. तुप े साहेब, आपण असं काह  क  शकतो का. एखादा 
सोलर एनज चा ोजे ट आपण राब वताना कुठलीह  लँड आप याला यावी लागते. 
या लँडची कंमत जर का आपण आता पा हलीतर कोणी पण सं था ती यायला 

तयार होईल. तर  आपण असली कुठली भाडयाची मागणी यां याकडे केली होती का. 
मला वाटत क  साहेब हा वषय तहकूब ठेवावा. पुढ या वेळेस आपण हा वषय घेऊ. 
महापौर साहेबांना अशी मी सुचना करतो क  हा वषय तहकूब अस ूदया. पुढ या वेळेस 
जर या याम ये काह  भाडे वगैर ऍड करता आले तर आप याच शहराला याचा फायदा 
होईल. या याकडे आपण पहावे.  

मा.एकनाथ पवार - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. खरतर 
माटिसट या मा यमातून हा वषय हणजे माग याह  जीबीला आला होता. मा. 

द ाकाका यांनी सांिगतले होते क  महापािलके या या जागा आहेत या संदभात 
आपण या दवशी खरतर तु ह  या दवशी न हते. तर आपण वायसीएम आ ण 
ड यूट पी या ठकाणी आप याला हा जो सोलर एनज  क प कर यासाठ  घाई कर त 
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होतो आ ण कधी कधी येक वषयाम ये हणजे क  शासनाने आप याला 
गाइडलाई स माटिसट या मा यमातून घालून दलेले आहेत. आ ण खरतर याम ये 
सगळया नगरसद यां या मनाम ये शंका घे याचे काह  कारण नाह . खरतर तीन पये 
बास  पैसे हा जो रेट आहे. हणजे आज जर  आपण हटल ंक  हा रेट वेगवेगळया 
प दतीचे रेट आहेत क  वायसीएमचासाठ   रेट वेगळा आहे, ड यूट पीसाठ  रेट वेगळा 
आहे. कमिशयलसाठ  आता वेगळा आहे. हा जर पुढ या काळाम ये रेट जर बिघतला 
तर दरवषा या काळाम ये तर वजे या वाढ चे माण मला असं वाटत क  २५ 
वषा या नंतर ह  वीज ब-याच माणाम ये राहुलदादा वाढत जाणार आहे. आपण 
खरतर हा एक रेट आहे हणजे २५ वषानंतर एका युनीटचा रेट तो ७० पयापयत 
पुढ या काळाम ये कदािचत जाऊ शकतो. अशी एकदंर त प र थती होऊ शकते 
पुढ या २५ वषासाठ . खरतर माटिसट या मा यमातून क  शासनाचे, रा य 
शासनाचे असे अनेक वषय पुढ या काळाम ये खरतर या सभागृहाम ये चचला येणार 
आहेत आ ण महापौर साहेब आप याला वनंती आहे क  या संदभाम ये शंका, कुशंका 
सगळयां या असू शकतात. तर  माझी वनंती आहे तुपेसाहेब आ ण पोमण साहेब 
तु हाला या ठकाणी. एकाने वषय सांगायचा आ ण मग अधवट वषय एकमेकां या 
अंगावर ढकल याचे काम खरतर कुणीह  क  नका. हणजे एखादयाने ओनरशीप 
घेतली पा हजे तर १०० ट के ओनरशीप घेतली पा हजे. हणजे सोलरचा हा जो वषय 
आहे टडर यानी काढल दोघांनी मा हती दया. खरतर दोघांपैक  दोघेह  स म अिधकार  
आहेत. दोघांनी वेगवेगळया प दतीची मा हती सांिगतली तर सभागृहामध या 
स माननीय सद यांम ये सं म िनमाण होतो. यामुळे या संदभात कदािचत आयु  
साहेबांना आपलं मत य  कराव ं लागल,ं प ीकरण कराव लागल.ं मा. महापौर 
साहेब, आप याला वनंती करतो क  हा वषय मंजुर क न पुढचा वषय यावा. 

मा.राहुल कलाटे -  मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. मा. 
आयु  साहेब तु ह  जो खुलासा दला आहे या खुलाशाम ये काय हणाले आहेत क  
या  थािनक वरा य सं थेची वत:ची कॅपॅिसट  नाह  कर याची यां यासाठ  ते 

बंधनकारक आहे. तुमची कॅपॅिसट  आहे ना मग कशाला वनाकारण तीन पये  देताय. 
तु ह  एका बाजूला हणताय माट िसट चा वषय आहे. एका बाजूला हणताय 
आयु ांनी कशाला उ र दले. आयु ांचा वषय आहे तो. तु ह  अस ंकर त असताना 
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महापौर साहेब मला एकच हणायच आहे क  तुमची कॅपॅिसट  आहे. तु ह  काय 
हणताय क  क ाकडून वषय आलाय. तुमची कॅपॅिसट  आहे. तु ह  कॉ पीट शन 

चांगली हे द  घेऊ शकता. असं असताना तु ह  कशासाठ  हे घेताय आ ण घाई का 
करताय.  होऊ दया ना कॉ पीट शन. आणखी चांग या एज सी येतील.  

मा.द ाञय साने - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. खरतर हा 
सोलरचा वषय अनेक दवसांपासून चचम ये आहे. महापौर साहेब, एक तर या यावर 
िन वदा यायला पा हजे हो या कंवा काय या प दतीने आले या नाह त. मला वाटत 
क  सोलर या कंप या फ  महारा ातच आहेत. महारा ाबाहेर आहेत क  नाह त मला 
माह त नाह . आयु  साहेब, या दोन ठकाणी आपण पॉट देतोय उदया जर वाटल 
आप याला क  या वायसीएमएच काह तर  डे हलपमट करायचय तर याम ये आपण 
डे हलपमट करणार आहोत का. उदया आ हाला वाटल कंवा ठरवल ंक  ते वायसीएम 
आ हाला र यूएशन करायचय. कंवा या याम ये काय बदल करायचाय. मग आता 
आ हाला अजुन एक  पडतोय क  सवात ीमंत महानगरपािलका आपली आहे. मग 
हे ितकडून आण यापे ा आपण आपला हा ोजे ट का राबव ू शकत नाह . आपण 
याला पैसे दयायचे. आता मला वाटत क  संजोग वाघेरनी आप याला स व तर 

आकडेवार सह दलंय. आपण कती याम ये आपले पैसे वाचव ूशकतो. हणजे काय 
आपली ीमंत महानगरपािलका आपण दुस-याला लुटायला दली का. कोणाला तर  
डोळयासमोर ठेवून हा क प आणलायं का. असं या िनिम ाने मला वाटतंय.  साहेब, 
महानगरपािलकेची जागा आपली आहे आ ण आपण काह  न घेता हा क प राबवतोय. 
महापौर साहेब, जर हा वषय आप याला मंजुर करायचा असेल तर आमचा रा वाद चा 
या वषयाला वरोध आहे. कारण आ ह  म हनाभर ओरडून सांगतोय हा वषय चुक चा 
आणला आहे कोणाला तर  डोळयासमोर ठेवून आणलाय.ं आयु  साहेब, तु ह  हणलय 
पंचवीस वष. उदया पंचवीस वष आपला भरवसा आहे काय. या भरावशा या बाहेर 
जाऊन आ ह  बोलतो याची गॅरंट  नाह . पण जो क प आपण राब वणार आहोत 
याचा जर भरवसा तु हाला नसेल तर आ ह  कशासाठ  खच करायचा. हणून आयु  

साहेब, महापौर साहेब, या वषयाला आमचा रा वाद चा वरोध आहे. आमचा वरोध 
न दवून तु हांला करायचा असेलतर क  शकता, पण हा वषय चुक चा आलेला आहे. 
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लोकांना डोळयासमोर ठेवून आणलेला आहे. एवढ बोलून या ठकाणी थांबतो ध यवाद, 
महापौर साहेब.                         

मा.आशा शडगे-धायगुडे - मा महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. या 
वषयाम ये आपण पंचवीस वषाची िन वदा हणजे पंचवीस वष यांना काम दयायचे 
आहे. अस ंआपण या ठकाणी हणतोय मला एक सांगा. आपण एक ंथालय एका 
सं थेला दले होते. आपली जागा यांना दली आ ण नंतर यांनी सामान टाकले. तो 
ते ंथालय चालवत न हता काह  न हता. आपण ते काढायच होते. परंत ुमला अस 
वाटत ंक  ते कर त असताना यावेळ या त कालीन किमशनरांशी या योजना वषयी 
कमान २५ ते ३० प यवहार करावा लागला. कारण का एक छोटयाशा साधारणत: 
४०० ते ५०० वेअर फूट जागा असेल या यासाठ . आज आपण इतका मोठा 
करारनामा यां याबरोबर करतोय पंचवीस वषासाठ . समजा उदया काह  कारणासाठ  
ती सं था बंद पडली तर आपण यां यावर काय कारवाई करणार. ते हा आपलीच 
जागा आप या ता यात घे यासाठ  आप याला अडचण येते यामुळे आप याला असले 
वषय काह  करायचे नाह त. या वषयाची आ हाला संपूणत: मा हती दयावी यानंतर 
हा वषय मंजुर करावा अशी मी आप याला वनंती करते आ ण किमशनर साहेब, 
महापौर साहेब, ख-या अथाने पंचवीस वष नाह  यांनी तीन वषात ह  योजना बंद केली 
ते हणाले आ हाला परवडत नाह . यांचेकडे काह  मोठा भाग नादु त झाला तर 
आपण काय करणार आहोत याचा खुलासा आपण करावा. ध यवाद, महापौर साहेब. 

मा.िसमा सावळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह, मा. 
महापौर साहेब खरतर रा य ले हलवरती सेक ने िन वदा माग व या बरोबर आहे साहेब 
रा ीय ले हलवर या िन वदा माग व या आ ण हण े पाच लोक आली. आ या 
रा याम ये पाच लोक ना. पाचम ये आप या इथं रेट ंगम ये तीन आले. आता रेट ंग 
कर याची जी िस ट म आहे ती िस ट म एकदा समजून सांिगतली पा हजे. ती सं था 
कती ठकाणी काम करते, कती ठकाणी ोजे ट केलेले आहेत, कती ठकाणी 
स सेस झाले आहेत. हा क  शासनाचा उप म आहे या उप माचे मी मनापासून 
वागत करते. परंतु याचबरोबर या सं थेने कती ठकाणी यश वी र या ोजे ट 

राब वला ते सु दा या सभागृहाला मा हती होणे गरजेचे आहे. साहेब, उप मास आमचा 
वरोध नाह . उप माला आमचा अ जबात वरोध नाह .  मा.पंत धान यांनी सुच वलेला 
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हा उप म आहे याला आ ह  वरोध कसा करणार. परंतु याचबरोबर या शहराचे 
नागर क हणून या सभागृहाचे जबाबदार सद य हणून यांना िन त वचार याचा 
अिधकार आहे. यांनी कती ठकाणी ोजे ट केले. कती ठकाणी या सं थेलाच काम 
िमळालेले आहे आ ण रेट ंग िस ट म नेमक  काय आहे. मग अस तर नाह  ना क  
पाच लोकांना पाच महानगरपािलका िमळा या. एका ठकाणी लीनमॅ स बसली, एक 
ठकाणी थींक एनज  बसली, फोथ पाटनर एका ठकाणी बसली पाच ठकाणी पाच 
एक  तर द या नाह त का. अस तर झालं नाह य ना. आप या इथ या एनज ला 
आपण लीनमॅ स यां याबरोबर पॉवर परचेस अ ीमट कर यास या ठकाणी मंजुर  
देतोय आप या मा हतीकर ता वषय आलेला आहे मा. महापौर साहेब. वषय असा आहे 
क  या यापुव  यांनी कती ठकाणी ोजे ट केलेत आ ण केलेतर ते स सेसफुल आहेत 
का आ ण नसेल तर पाच जणांम ये  सम-समान वाटप झाले का. हणजे ठक ठकाणी 
यांना काम िमळाल का. दे याब ल वरोध मा हती नाह  परंतु मा हती तर पुण दली 
पा हजे. आता या ठकाणी वरोधी प ने यांनी यांचा वरोध न द वला. ते सु दा या 
किमट वरती सद य आहेत माटिसट वरती. मग यांचा वरोध आपण या ठकाणी 
ऐकणार आहेत का. अ य  महोदय, किमशनर, साहेब तु ह  माट िसट चे अ य  
आहात, मग तु ह  यांचा वरोध ऐकला न हता का. महापौर साहेब, तु ह  वषय 
समजून या एक तर मुळात काय क  तु ह  हप देताय वषय तहकूब आ ण इथं 
वषय तु ह  मंजुर करताय. आ हाला सगळयांना वेडयात काढायच ठरवल का तु ह . 
बाक  कोण बोलेल नाह  मी तर बोलणार, असं नाह  चालणार. जर तु हांला तहकूब 
करायचा तहकूब, मंजुर करायचाय तर मंजुर क न टाका ना. आमचे काह  हणणे 
नाह  पण ये  सद यांची तु ह  गय करणार नसाल तर ते खपवून घेणार नाह त. 
अ जबात नाह , ह  कुठली प दत आहे. वषय मांक २ चचा क न मंजूर होता तो 
तु ह  तहकूब केला आ ण हा वषय तहकूब आहे तो तु ह  मंजुर हणताय. हप 
काढताय, मग इथं बसणारे सगळे वेडे आहेत का. असं यो य नाह  ना. मंजुर करायचा 
तर मंजुर करा ना तु ह . आमची काह  चोर  आहे का. आमचा काह  वरोध नाह  
याला. पण तु ह  यावेळेस आ हाला मुखात काढ याचा य  करता यावेळेस वरोध 
करावसा वाटतो. हे कशासाठ  करता. आ ह  सु दा माटिसट म ये सद य होतो. 
आ हाला मा हती आहे ना. मा.महापौर साहेब, वषय असा आहे क  या ठकाणी अशा 
कारचा वषय सभागृहाम ये आणनू दबावतं  वाप न तु ह  मंजुर करणार असाल तर 
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याला वेगवेगळे फोरम आहेत आ हाला वरोध करायला. आ ण मग ितथे वरोध 
के यावर हणू नका तुमची प ा या वरोधात भूिमका कशी. आमचा वषयाला वरोध 
न हता आ ण नसणार. परंतु मुखात काढून जर अशा कारचे वषय करणार असाल 
तर पुढ या टेप या वरोधा या असणार हे आजच या ठकाणी सांगते आ ण थांबते.  

मा. एकनाथ पवार -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. मा. 
महापौर साहेब, खरतर या वषया या संदभाम ये सव स मा सद यांना वशेषत: माझी 
बह ण िसमाता या मनाम ये असं वाटलं क  वषय तहकूब आहे. रतर हा वषय 
मागचा मी हप केला, मी महापौरांना सांगीतल होतं क , प ह यांदा एक गो  
बोलताना सांिगतली या सभागृहाम ये यावेळेस एखादा वषय असेल याचे काय 
करायच ंमी मा. महापौरांना आ ण मा. किमशनरांना मी यांना सांिगतले क  हा वषय 
आप याला वीस तारखेला करता येईल का. आप याला वषयाची कती अज सी आहे. 
कारण आपण माग या वेळेसची जीबी खरतर तहकूब केली होती. यावेळेस घाईघाईने 
आपण हा वषय हणत होतो क  माटिसट या संदभामधला हा जो वषय होता. 
या ठकाणी क शासनाकडून आप याला िनधी िमळणार होता. तो िनधी खरतर वाया 
जाणार होता. यामुळे प ह यांदा आपण यावेळेस सांिगतले होते क  हा वषय 
अजटली आपण क न या. बाक या या कुठ या कुठ या जागेवर आप याला 
माटिसट चे ोजे ट करायच ेआहेत. या या मा यतेसाठ  आप याला कमी जा त 

जागा िमळेल. खरतर मा. महापौरांशी बोलून मी यांना सांिगतल ं क  हा वषय 
आप याला मंजुर करायचा आहे. तहकुब हा मा याकडून हप देताना झाला. खरतर हा 
ा सफरंटचा भाग आहे. या सभागृहाम ये काह  अशी प र थती नाह  क  या 
वषयाम ये कुठेतर  दडपून ठेवायचे आहे कंवा काह  तर  वेगळे करायचे आहे. खरतर 
या शहराम ये माटिसट चा िनधी यावेळेस क शासनाकडून आप या शहराला िमळतो. 
यावेळेस क  शासनाचे सु दा काह  िनणय आप याला ऐकावे लागतात. मी या 

प दतीने वचार करेन. हे खरं आहे क  या महापािलकेची आिथक कॅपॅिसट  नाह  
या ठकाणी क शासना या मा यमातून होईल. पण सगळया गो ी जर क शासनाने 

आप याला माटिसट या मा यमातून सांग याचा जर य  केला तर याचे येक 
गो ीम ये आपण वरोध करायला जर लागलो तर मला असं वाटत ंक  ते चुक चे आहे. 
या याम ये क शासन एखाद  गो  आप याला नॉ स घालून देते क  अशा प दतीने या 
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या कंपनीकडून एखादा ोजे ट राब वला  गेला पा हजे याचा अथ क शासनावर आपण 
अ व ास दाख वतो. याचा अथ असा होतो क  क शासनाचे आप याला काह ह  
गाइड स नसताना मला मा हती आहे आप या महापािलकेची या यापे ा खूप मोठ  
कॅपॅिसट  आहे आ ण एखाद  गो ीचा सभागृहाम ये िनणय काय करायचा मा. 
महापौरांचा आ ण माझा खरतर या शहरा या वकासासाठ , या शहरा या 
भ वत यासाठ च आपण सगळया गो ी करतोय. हणजे हा वषय तहकूब तर होता. 
खरतर तहकूब अस यानंतर सव स मा. सद यांनी या चचम ये सहभागी होतात, 
खरतर माझा आ ण महापौरांचा थोडासा तर  अिधकार आहे ना. एखादा वषय मंजुर 
करायचा क  एखादा वषय तहकूब करायचा. ब-याच वेळेला एखादा वषय अशाह  
प दतीचे झालेले आहेत क  आपण मंजुर करत असताना काह  तहकूबह  केलेले आहेत. 
तुमच ं हणण ंकाह  नाह . परंत ुएक गो  ल ात ठेवा. मा. महापौर मी आप याला 
वनंती करतो क  या वषया या संदभामधला उहापोह चचा खूप झालेली आहे. 
किमशनर साहेब माझी तु हाला वनंती आहे क  जे जे क शासनाचे आ ण रा य 
शासनाचे गाईड स आप याला माटिसट या मा यमातून आहेत. या सगळयांचे 
माटिसट या सद यांनाह  या सभागृहात या सगळया सद यांना आपण दाखवावे. 

महापौर साहेब, ह  चचा खूप झालेली आहे या वषयाची. हा वषय मंजुर क न मा. 
महापौर पुढचा वषय यावा.              

मा. महापौर – आयु  साहेब खुलासा करा.                 

मा. आयु  – स मा. महापौर साहेब,  स मा. सभागृह  मी आताच आप यासमोर या 
रे को मॉडेल ब ल सभागृहाला स व तर मा हती दलेली आहे. गुणांकनां या बाबतीतली 
मा हती आपण मािगतली होती याची स व तर मा हती मी आप याला देतो. ह  
योजना राब वत असताना दोन गो ी आप यासमोर हो या. या याम ये प हली गो  
अशी होती क  माटिसट  क पाम ये आपण शेवट या ट याम ये सामा व  झालो 
आ ण लवकरात लवकर कुठलेतर  लो हॅगींग ूफ ोजे ट आप याला ता काळ 
अंमलबजावणी करता येतील अशी कुठलीतर  या याम ये फटॉप सोलरचा ोजे ट 
आप याला ता काळ अंमलबजावणी करण ेश य होते. हे अंमलबजावणी कर यासाठ  
आप याकडे सेक  रे को मॉडेल हे रा ीय पातळ वर िन वदा या क न ऍिच ह 
केलेला दर अस यामुळे िन तपणे आप या हाताशी होते आ ण हणून तो िनणय 
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यावेळेला घे यात आलेला होता. यावेळेला जुन अखेरपयत कमीट कर याची क  
शासनाची मुदत होती यामुळे यावेळेला आपण ता काळ ती या पुण केली. 
यानुसार आप याला पॉवर परचेस अ ीमट कर यासाठ  आ ण ए झ युट 

कर यासाठ  ऑ टोबर अखेरपयत मुदत आहे. आप याला अंमलबजावणी करायची 
असेल तो िनणय लवकरात लवकर घेणे आव यक आहे हे कर त असताना पाच 
एज सी हो या. या पाच एज सीला आप याकडून डायरे ट प यवहार कर यात 
आलेला होता. या प यवहाराला तीन एज सीजने र पॉ स दला. या तीन 
एज सीजला आपण फॉरमॅट दलेला होता या फॉरमॅटम ये यांनी यांचा ताव 
दाखल करणे गरजेचे होते. या तावाची स व तर छाननी करणेत आली. या याम ये 
कंपनीची ोफाईल, कंपनीचा टनओ हर आ ण यांची फायना सीयल पोजीशन, यांचा 
अ यूएल रे हे यूव, ॉफ ट आ ण नेटवक यां याकडे असलेली मॅनेजमट  
ए सपरटाईज, यांचेकड ल इन हे टमट पोटॅनिशयल, आतापयत केले या कामांची 
परेषा, अंमलबजावणी, यांचे वत:चे असलेले आरएनड  एफटस, यांचे फायनल 

िसले शन कशा प दतीने करतात याची िनवड या, इन हटर कुठ या कारे 
िनवडला जातो याची िनवड या, कॅपॅिसट साठ  लागणारे आव यक तं ान 
यांचेकडे उपल ध आहे क  नाह  आ ण आपले जे पेिसफ क सो यूशन आपण 

मािगतले या यासाठ  राब व याची यांची मता या दहा मु यांवरती यांचेकड ल 
कोर ंग करणेत आलेले आहे. या याम ये एक बाब ह  कंपनी िनवड याम ये मह वाची 

ठरलेली आहे क  अ य कंप याचं फटॉप सोलरमधल ं यांनी कुठलेह  पुरावे 
आप याकडे सादर केलेले न हते. यांचे ाऊंड इ टॉलेशनचे मोठया माणाम ये पुरावे 
यांनी सादर केलेले होते. या कंपनीकडे फटॉप सोलर ए टॅ लीश कर याचे पुरावे 
यांनी सादर केलेले अस यामुळे यांना गुणांकाम ये अिधक लाभ झालेला आहे. 

आप याला फायना शयल मु यावरती िनगोिशएशन करणं कंवा कुठलीच बाब 
या याम ये न हती. कारण सेक  रे को मॉडेल हे टॅडड मॉडेल आहे. या यामध या 
कॉ ट, या यामध या र क, या सगळया गृह त ध न नॅशनल पातळ वरती हा पूण रेट 
र हाईज करणेत आलेला आहे. आप याला फ  एवढाच िनणय यायचा क  रे को 
मॉडेलला आपण जायच कंवा नाह . जायच असं ठर व यानंतर आप याला काह  बंधने 
आहेत ते हणजे आप याकडून जागा वनामू य उपल ध क न देणार आ ण समजा 
अनेकां या मनात असा संदेह आहे क  उदया यांनी काह  डफॉ ट केला तर आपण 



106 
 

   

यां यावरती कं ोल काय ठेवणार. संपूण पॉवर परचेस अ ीमट आ ण रे को ट सम ये 
असे हटलेल आहे क  फोस ॅ यूएल हे जे त व आहे क  या यानुसार कुठ या 
केसेस म ये अन अफॉरटेबल डफॉ ट आहे आ ण दुसरं पाट याकडून झालेला  
डफॉ ट. उदाहरण जर दयायच झाल तर यांना एवढया मतेने आप याला 
वीजपुरवठा करण े बंधनकारक आहे. ते यांनी आप याला स लाय केला पा हजे. 
मटेन स कर याकर ता यांना लाँगटम देण ंआप या पुण अ ीमटम ये नमुद आहे. 
पण या या यित र  अनअ हायडेबली यांनी जर आप याला काह  कारणा तव जर 
वीज पुरवठा बंद केला आ ण तो जर यां या दले या मुदतीत यांनी र टोर नाह  
केला तर यूथफूल डफॉ ट ऑन द स लाय होऊ शकतो. आ ण यूथफूल डफॉ टवरती 
यांचे टिमनेशन कर याचे अिधकार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला या संपूण  

येम ये आहेत. यूथफूल डफॉ ट या वेगवेगळया केसेस या यात स व तरपणे 
नमुद आहेत आ ण  यूथफूल डफॉ ट  झा यास जर यांनी आप या मायसेसमधून 
संपूण इ टॉलेशनसह यांना बाहेर काढ याचे आ ण यांच ेकाम संपुण बंद कर याचे 
अिधकार आप याला या संपूण करारना याम ये दलेले आहेत. यामुळे जर कुठेह  
अशी प र थती उदभव यास याचा वचारह  या संपूण करारना या या येम ये 
केलेला आहे. मा  या या वेळेला आप याला मुदतीत काम पूण कर याचे अस याने 
या यावरती स व तर चचा माटिसट या िमट ंगम ये झालेली आहे. पुन : माझी 
सभागृहाला वनंती आहे क  आप याला मुदत कमी अस याने हा वषय सभागृहाने 
मा य करावा. ह  संपूण नॅशनल ले हलची या अस यामुळे दोनच क प आपण 
करतो आहोत. अ य ठकाणी आपण वत: देखील करणार आहोत आ ण याची 
पाहणी क न भ व याची ॅटज  आपण ठरवू.  आप या किमट ने पडताळणी केलेली 
आहे. याचेच ते दहा मु े सांिगतलेत क  कुठ या प दतीने गुणांकन केले  आहे. पाच 
एज सीज एमपॅनल आहेत यात या आप याला िनवडाय या आहेत. मला सभागृहाने 
मा यता द यािशवाय मी पुढे जाऊच शकत नाह . हणून मी याची मा यता घेतो 
आहे. िनयमानुसार मी महानगरपािलका सभागृहाची मा यता घे यासाठ  हा ताव 
ठेवलेला आहे.  

मा.िसमा सावळे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह.  किमशनर 
साहेब आता आपण या सं थेचे सगळे काह  गुणधम सांिगतलेत ते क  शासनाने 
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बिघतले आहेत. बिघतले नाह त का आ ण बिघत यानंतरच यांनी पाच सं था 
िनवड याचा अिधकार दला आहे. आमचे हणणे असे आहे क  यावेळेस रेट ंग 
िस ट म लावतो, तु ह  आता टडर केलेय का, नाह . डायरे ट आपण काम देतोय. 
यावेळेस रेट ंग िस ट म केली ती रेट ंग िस ट म तु ह  सभागृहासमोर आणणे गरजेचे 

होते मग पारदशकता राह ली असती. रेट ंग िस टम नाह  ना कळाली साहेब आ हाला. 
मला काय कोणालाच कळाली नाह . आ ण रेट ंग िस ट मम येच गोम आहे. साहेब 
रेट ंग िस ट मम येच गोम आहे ना. आहे ना साहेब आहे. रेट ंग िस ट म आ हाला 
कळाली नाह . सभागृहात कोणालाच कळाली नाह . यामुळे पॉवर परचेस अ ीमट 
तु ह  कस करता, काय करता, का घेताय, का देताय. यामुळे सं थेवरती आमचे 
ऑबजे शन आहे. ोजे टला आमचा वरोध नाह . परंत ु या या रेट ंग िस ट म १०० 
ट के सभागृहाला कळ याचा अिधकार आहे. कारण क  तु ह  पॉवर परचेस अ ीमट 
यां याबरोबर करताय आ ण हणून कळालं नाह . परंत ुहे जर तु ह  रेट ंग िस ट म 

सगळया सद यांना पाठ वले असततेर तेह  चालले असते. ते ह  आपण केलेल ंनाह  
साहेब, आपण पॉवर परचेस अ ीमट कर या या आधी सगळया सद यांना रेट ंग 
िस ट म कळली पा हजे. यांनाच का दयायच.ं उदया जर का हे बंद पडलं. तर सगळे 
आम यावरती खापर फोडतील.  कारण का मा यता तु ह  सभागृहाकडून घेताय. आ ण 
तु ह  आ हाला हे कळवून दयायला पा हजे. तो आमचा अिधकार आहे. तो एकटया 
महापौरांचा, सभागृह ने यांचा नाह . या सभागृहात आले या सगळया सद यांचा 
अिधकार आहे. पॉवर परचेस अ ीमट कुठ या रेट ंग िस ट ममधून होत.े ते आ हाला 
कळलं पा हजे. याचे ेझेटेशन ठेवा परंतु ते कळलं पाह जे.  ध यवाद, महापौर साहेब.   

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल - ८१       ितकूल- ०  
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          ---- 
 
मा.कमल घोलप-  मा. महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
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                                                   वषय मांक – ४ 
दनांक – २७/०९/२०१८                                वभाग- मा.आयु     

 

             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                       .लेखा/०६/का व/९२५१/२०१८ द.१०/०८/२०१८  
                    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०५८ 
                       द.१४/०८/२०१८ 
 

 शहर अिभयंता यांनी, थाप य फ ेिञय कायालयाकड ल द.३१/७/२०१८ चे 
तावा वये थाप य फ मु यालयायांचे सन २०१८-१९ या अंदाजपञकातील थाप य  

“ वशेष  योजना” या  लेखािशषावर ल तावात नमुद चालू कामांना तरतुद कमी पडत 
आहे. सदर चालू कामांवर माच २०१८ अखेर पुरेशी तरतुद करणेत आली होती. तथापी 
सदर र याचे काम थािनक जागा मालक  यांनी अड वले होते.  यामुळे कामांवर ल 
र कम खच होऊ शकली नाह . स ा थतीत जागा मालक यांनी काम कर यास 
परवानगी दलेली असून या माणे काम करणेत आलेले अस याने तावात नमूद 
माणे र. .४३,५०,०००/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख प नास हजार फ ) वग करण 

करणेस मा यता देणेत यावी. (वाढ/घट र. .४३,५०,०००/-)  

मा.शैलजा मोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- थाप य 
उदयान वभागामधील मनपा या सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजपञकात नाग रकां या 
मागणी व वकासा या ीने थाप य उदयान वभाग या लेखािशषातील कामांची 
शासक य मा यता व तरतूद अ यंत कमी अस याने थाप य उदयान वभागाअंतगत 

कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे श य होणार नाह  यामुळे 
खालील समावेश केले या कामाची सन २०१८-१९ म ये खच होणार  आव यक तरतूद 
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वृ संवधन वभागाकडून वाढवून िमळत आहे. तसेच अंदाजपञकातील र कमेस 
सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी.   
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२८० २४४ ९०००००० ७००००००० ५७६००० ३०००००० ० ३५७६००० र कम . ३०.०० ल  
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तसेच भाग . १ िचखली हा ेञफळा या ीने मोठया माणात व तारलेला 
आहे. तसेच दाट लोकव तीचा भाग असून, पाणीपुरवठा वभागा या २४X७ 
योजनेअंतगत व जलिन सारण वभागा या अमृत योजनेअंतगत भागातील 
र यांची मोठया माणात खोदाई चालू आहे. यामुळे र ते पुववत करणेसाठ  
डांबर करण करणे आव यक आहे. तसेच नागर कां या आरो या या ीने तसेच 
भागा या वकासा या व शहरा या सुशोिभकरणा या ीने नाग रकांना मुलभूत 

सोई सु वधा देणे आव यक आहे. तर  खाली उ लेख केले या कामां या िन वदा 
कायवाह  करणसाठ  सन २०१८-१९ या अंदाजपञकातील कामास वग करण करणेस 
मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
.  

अ.
. 

लेखािशष  सन २०१८-१९ 
मधील 
उपल ध 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

 वाढ करावयाची कामे        

 भांडवली कामे        

१ भाग .१ िचखली येथील 
सोनवणेव ती, शेलारव ती 
व इतर प रसरातील 
पाणीपुरवठा वभागा या 
२४X७ योजनेअंतगत 
होणा-या खोदाईमुळे र ते 
पुववत करणेसाठ  अंतगत 
र ते मजबुतीकरण क न 
एमपीएम प दतीने करणे.     

२०३ ५ पथ इ फ ेिञय 
कायालया अंतगत 
व वध 
कंप यां या/मनपा
या सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे      

० ५०००००० ० ५०००००० 

२ भाग . १ िचखली 
येथील पाणीपुरवठा 
वभागा या २४X७ 
योजनेअंतगत होणा-या 
खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  मोरेव ती व 
इतर प रसरातील उवर त 
र ते मजबुतीकरण क न 
एमपीएम प दतीने करणे.   

२०३ ६ पथ इ फ ेिञय 
कायालया अंतगत 
व वध 
कंप यां या/मनपा
या सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे      

० ५०००००० ० ५०००००० 
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३ भाग . १ िचखली 
हेञेव ती व इतर 

प रसरातील पाणीपुरवठा 
वभागा या २४X७ 
योजनेअंतगत होणा-या 
खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  अंतगत र ते 
डांबर करण करणे.  

२०३ ७ पथ इ फ ेिञय 
कायालया अंतगत 
व वध 
कंप यां या/मनपा
या सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे      

० १००००००० ० १००००००० 

४ भाग . १ िचखली 
येथील रामदासनगर व 
केशवनगर व इतर 
प रसरातील  २४X७ 
योजनेअंतगत होणा-या 
खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

२०३ ८ पथ इ फ ेिञय 
कायालया अंतगत 
व वध 
कंप यां या/मनपा
या सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे      

० १००००००० ० १००००००० 

५ भाग .१ िचखली येथील 
पाट लनगर व 
धमराजनगर व इतर 
प रसरातील २४X७ 
योजनेअंतगत होणा-या 
खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  अंतगत र ते 
डांबर करण करणे.    

२०३ ९ पथ इ फ ेिञय 
कायालया अंतगत 
व वध 
कंप यां या/मनपा
या सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे      

० १५०००००० ० १५०००००० 

 घट करावयाचे काम े        

 वशेष योजना         

६ भाग . ११ मधील 
मंजुर वकास योजनेतील 
ता यात आलेले र ते 
वकसीत करणे.    

३६ १३६ ९) रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणाअंतगत 
कामे करणे.   

१२५०००००  ५०००००० ७५००००० 

७ फ भागात ठक ठकाणी 
सुशोिभकरण काम करणे.   

३८ १८६ ९) रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणाअंतगत 
कामे करणे.   

१००००००० ० ५०००००० ५०००००० 
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८ भाग . ११ मधील 
महाबली चौक ते जु या 
आरट ओ ऑफ सपयत 
काँ टचा र ता तयार 
करणे. 

३८ २०६ ९) रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणाअंतगत 
कामे करणे.   

१००००००० ० ५०००००० ५०००००० 

९ भाग . ११ मधील 
(आर ण . १/११३) 
कुदळवाड  येथील शाळा 
इमारतीची उवर त कामे 
करणे. 

५३ ६४ २४)शाळा मैदाने 
आ ण डासंकुल 
उभारणे व दु ती 
करणे.  

१५५६५००० ० ७५००००० ८०६५००० 

१० भाग . ११ कृ णानगर 
येथील वामी ववेकानंद 
बँडिमंटन हॉल प रसरातील 
आव यकतेनुसार 
थाप य वषयक कामे 

करणे.     

५३ ७० २४)शाळा मैदाने 
आ ण डासंकुल 
उभारणे व दु ती 
करणे. 

१००००००० ० ५०००००० ५०००००० 

११ भाग . ११ मधील 
पुणानगर येथील से. . १८ 
सीड सी मधील मोकळ  
जागा . ४ पयटन 
क ा या धरतीवर 
वकसीत करणे.  

५६ ५५ २५ ब) पयटन 
वकास आराखडा  

२००००००० ० १००००००० १००००००० 

१२ अखिचत र कम     ७५०००००  ७५००००० ० 

 एकूण    ८५५६५००० ४५०००००० ४५०००००० ८५५६५००० 

             

    एकूण र. .४,५०,००,०००/- (अ र  र. . चार कोट  प नास लाख फ ) इतके  

वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच १) भाग . २ मधील बो-हाडेवाड  
वनायकनगर मोशी येथे छञपती िशवाजी महाराज यांचा आ ढ पुतळा उभारणे व 
अनुषंिगक कामे करणे (पान . ३७ अ. . १५९) या कामाचा सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकात समावेश करणेत आला असून या कामाचे नावांम ये “ भाग . २   
बो-हाडेवाड  वनायकनगर मोशी येथे छञपती िशवाजी महाराज यांचा आ ढ पुतळा 
उभारणेकामी अनुषंिगक कामे करण”े असा बदल करणेस मा यता देणेत यावी.  
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२) भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील ड.पी. र ता वकसीत करणे (िन वदा 
. ५०/४-२०१७-१८) या चालू असले या कामामधुन नवीन भाग .२ मधील ड.पी. 

र यांची कामे करणेस मा यता देणेत यावी.  

३) भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या गायरान जागेतील आर णावर 
शाळा इमारत बांधणे (पान . ५५/अ. .२७) या कामाचा सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकाम ये समावेश असून या कामास र कम पये १६ कोट चे खचास सुधार त 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

४) तसेच मा.महापािलका ठराव . २०२ द.२२/०६/२०१८ अ वये भाग . २ 
मधील थाप य वषयक (१ ते ६) १) पान . २५ अ. . १५०, २) पा. . २६, 
अ. .१५१, ३) पान . १२, अ. . ६६, ४) पान . १२, अ. .६९, ५) पान . १९ 
अ.  १००, ६) पान . १७ अ. . १७५) या कामाना सन २०१८-१९ साठ  लागणार  
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत आलेली आहे तथा प, सदरची तरतूद अखच त 
कामामधुन िश लक असले या रकमून वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 

५) भाग . २० ठराव . १६४० द.२०/९/९० अ वये ती जागा िशवाजी महाराजांचा 
आ ढ पुतळयाचे िनयोजन आहे. तर  ह  जागा या अनुषंगाने लवकरात लवकर 
ता यात यावी व यासाठ  यो य ती उपाययोजना करणेस तसेच अखच त कामामधुन 
िश लक असले या र कमेतून वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच भाग 
. ११ मधील  पुणानगर येथील प रसरातील सी ड  सी मधील मोकळ  जागा . ४ 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस 
ह तांत रत झाली असून सदरची जागा पयटन क ा या धत वर वकसीत करणेकामी 
सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात सदर कामाचा समावेश केला असून, याक रता 
मा.महापािलका सभा ठराव . १७७ द.२०/४/२०१८ अ वये पान . ५६ अनु. . ५५ 
वर र. . १५,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता िमळालेली आहे. तथा प  य  
कामाची या ी जादा अस याने, सदरची शासक य मा यता य  काम करणेकर ता 
अपुर  पडत आहे. सदर कामावर सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात र. . २,००,००,०००/- 
इतक  तरतूद मा.महापािलका सभा ठराव . २३६ दनांक २०/०७/२०१८ अ वये 
करणेत आलेली आहे. सदर मोकळ  जागा सव सोयीसु वधायु  व वदयुत वषयक 
कामांचा समावेश क न वकसीत करणेकामी अंदाजे र. . २५,००,००,०००/- इतक  



115 
 

   

कामाची अंदाजपञक य र कम येत आहे. यामुळे, उपरो  कामाचे मुळ अंदाजपञक य 
र. .१५,००,००,०००/- ऐवजी सुधार त र. . २५,००,००,०००/- करणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच भाग . ११ मधील नेवाळेव ती, कुदळवाड  प रसरातील मनपा या मंजूर 
वकास योजनेतील १८.०० मी. व १२.०० मी. ं द र ते वकसीत करणेकामी सन २०१८-
१९ चे अंदाजपञकात सदर कामाचा समावेश केला असून, याक रता मा.महापािलका 
सभा ठराव . १७७ द.२०/४/२०१८ अ वये पान . ३६ अनु. . १३६ वर र. . 
२०,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता िमळालेली असुन तथा प य  कामाची 
या ी जादा अस याने, सदरची शासक य मा यता य  काम करणेकर ता अपुर  
पडत आहे. सदर कामावर सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात र. . १,२५,,००,०००/- 
इतक  तरतूद मा.महापािलका सभा ठराव . २३६ दनांक २०/०७/२०१८ अ वये 
करणेत आलेली आहे. सदर प रसरातील ड पी र ते सवसेवा वाह या- वदयुत वषयक 
कामाचा समावेश क न वकसीत करणेकामी अंदाजे र. . ३०,००,००,०००/- इतक  
कामाची अंदाजपञक य र कम येत आहे. यामुळे उपरो  कामाचे मुळ अंदाजपञक य 
र. .२०,००,००,०००/- ऐवजी सुधार त र. . ३०,००,००,०००/- करणेस मा यता देणेत 
यावी तसेच नािशक फाटा ते वाकड हा वकास आराखडयानुसार ४५ मी. ंद चा 
बाआरट  र ता वकसीत करणेत आलेला आहे. सदर र यावर सन २०१५ साली 
बीआरट  बस सेवा सु  करणेत आलेली आहे. सदरचा र ता हंजवड  आयट  पाकला 
जोडणारा अस याने या र यावर मोठया माणात वाहतूक असते. सदर र यावर 
कािशद पाक, क पत  सोसायट  व इतर पाच ते सात हजार लोकसं या राहत असून 
तेथील नाग रकांना र ता ओलांड यास अडचणी िनमाण होत अस याने तेथील 
नाग रकांनी FOB/PUP करणेची मागणी केलेली आहे. 

 तर  सदर र यातील वाहतूक ची घनता ल ात घेता सदर ठकाणी FOB/PUP 
करणे उिचत वाटते.  तर  सदर कामापोट  शासक य मा यता  र. .५.०० कोट  इतक  
करणेस मा यता देणेत यावी तसेच मनपा या सन २०१८-१९ या अंदाजपञकातील 
वशेष योजना या लेखािशषकावर ल पान ./अ. . ४४/५१ पंपळे गुरव येथे बस 
टिमन स बांधणे याकामी एकूण तरतूद र. . २.१६ कोट  पैक  र. . १.०० कोट  एवढ  
तरतूद सदर कामाकर ता वग करणेस मा यता देणेत यावी. 
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  तर  मनपा या सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात वशेष योजना या 
लेखािशषकाखाली क पत  सोसायट  येथे FOB/PUP करणे या कामाचा अंतभाव क न 
सदर कामाक रता शासक य मा यता र. . ५.०० कोट  आ ण पा . ४४ अ. . ५१ 
वर ल पंपळेगुरव येथे बस टिमन स बांधणे या कामाची तरतुद र. . ०१.०० कोट  या 
कामासाठ  एवढ  तरतूद वग करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकात खालील त यात नमूद केले या नवीन वकास कामांचा समावेश व 
वग करण कर यास मा यता देणेत यावी.                                                                                                       
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अ.  उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव  

लेखािशष  बजेट 
पान 
. 

बजेट 
अ. . 

मुळ 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सुधा रत 
शासक य 

मा यता 
र कम .  

सन २०१८-१९ 
मूळ तरतूद 

वाढ घट सुधा रत 
तरतूद  

शेरा 

१ पंपर  
चौकातील 
िभमसृ ी 
क पामधील 

उव रत 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे.    

थाप य 
उदयान 

- - ० १५०००००० ० ६०००००० ० ६०००००० अ. .३ व न 
वग 

२ भाग . ९ 
मधील 
िनसगकवी 
ब हणाबाई 
चौधर  
ाणीसं हालय 

येथे अंतगत 
सुशोिभकरणा
ची कामे 
करणे.    

थाप य 
उदयान 

२७८ २१३ २००००००० ७००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० अ. .४ व न 
वग 
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३ भाग .९ 
मधील पंपर  
चौकातील 
रमाबाई पुतळा 
बस वणे व 
इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे     

थाप य 
उदयान 

२७४ ९५ २००००००० २००००००० ८०००००० ० ६०००००० २००००००  

४ भाग .९ 
मधील 
िशवशंभो 
उदयानातील 
मोकळया 
जागेत 
जमनॅिशयम 
हॉल बांधणे व 
इतर थाप य 
वषयक कामे 
करणे.     

थाप य 
उदयान 

२७९ २३४ ३००००००० ३००००००० १००००००० ० ५०००००० ५००००००  

   एकूण ७००००००० १३५०००००० १८०००००० ११०००००० ११०००००० १८००००००  
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    तसेच ग भागातील भाग . २१ मधील मनपा या सन २०१८-१९ या न वन अंदाजपञकात नाग रकां या मागणी व वकासा या ीने वशेष 
योजना-लेखािशषातील कामांची शासक य मा यता व तरतूद अ यंत कमी अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काडलेनंतर संपुण 
या ीचे काम होणे श य होणार नाह  यामुळे खालील समावेश केले या कामांची सन २०१८-१९ म ये खच होणार  आव यक तरतूद वाढवुन िमळणेस तसेच 
अंदाजपञकातील र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. 

 
अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  अंदाजपञक य मुळ शासक य 

मा यता 
सुधार त 
शा.मा यता 

सन २०१८-१९ ची 
मुळ तरतूद 

 वाढ  घट सन १८-१९ 
साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतूद 

पानांक अनु. . 

१ . . पंपर  वाघेरे येथीली छञपती ी िशवाजी 
महाराज पुतळा उभारणे व अनुषंिगक काम 
करणे.    

वशेष 
योजना  

४१ ५ १००००००० १००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

२ . .२१ येथील िञलोक मशानभूमीचे 
नुतनीकरण करणे.  

वशेष 
योजना  

४९ ६८ ५००००००० ५००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

३ . . २१ मधील पंपर गाव येथील 
मशानभुमीचे नुतनीकरण करणे.  

वशेष 
योजना  

४९ ६९ ३००००००० ३००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

४ भाग .२१ म ये व वध ठकाणी सुलभ 
शौचालय बांधणे.    

वशेष 
योजना  

५८ ९१ २००००००० २००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

५ भाग २१ पंपर गाव मधील पवने र 
मं दरासमोर बहुउ ेशीय सभागृह बांधणे.    

वशेष 
योजना  

५८ १०० २००००००० २००००००० ० ५००००००  ५०००००० 
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६ भाग . २१ पपर  येथील जजामाता 
हॉ पटल या  न वन इमारतीम ये फिनचरची 
व इतर थाप य वषयक कामे करणे.        

वशेष 
योजना  

- - ० ७००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

७ भाग . ४८ येथील रहाटणी फाटा ते 
िशवाजी चौकापयत या १८.०० मी. ं द 
काँ ट करण करणे.  

वशेष 
योजना  

३४ ८७ २३००००००० २३००००००० १०५९९९००० ० ३००००००० ७५९९९००० 

     ३६००००००० ४३००००००० १०५९९९००० ३००००००० ३००००००० १०५९९९००० 

          

            तर  वर नमुद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना सुधा रत शासक य मा यता व सुधा रत तरतुद क न यास  

       मा यता देणेत यावी.    

अनु
. . 

पा
न 
. 

का
मा
चा 
अ.
. 

लेखािशष  कामाचे  नाव अंदाजप
ञक य 
र कम  

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 
र कम 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजपञक
य र कम 

वाढ 
करावया
ची 
र कम 

पा
न 
.  

कामा
चा 
अ. . 

लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक
य र कम 

सन 
२०१८-१९ 
ची तरतूद 
र कम 

घट 
करावया
ची 
र कम 

१   इतर वशेष 
योजना  

भ  श  
उदयाना या 
आवारात 
भारताचा 
रा वजाची 

० ० २५००००० १५००००० १२ २६ इतर वशेष 
योजना  

भ  श  
उदयाना या 
आवारात भारताचा 
रा वज 

(Mounmental 

१०००००००० ५०००००० १५००००० 
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         तसेच मा.महापािलका ठराव . २०२ द. २२/०६/२०१८ अ वये भाग . २ मधील थाप य वषयक (१ ते ६) १) पान . २५ अ. .१५०, २) 
पा. . २६,अ. .१५१, ३) पान .१२ अ. .६६  ४) पान . १२, अ. . ६९, ५) पान . १९, अ. .१००, ६) पान . १७, अ. .१७५) या कामांना सन २०१८-
१९ साठ  लागणार  तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत आलेली आहे तथापी, सदरची तरतूद अखच त कामामधुन िश क असले या र कमेतून 
वग करण करणेस मा यता देणेत यावी.  तसेच थाप य उदयान वभागामधील मनपा या सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजपञकात खालील त याम ये 
नमुद के या माणे कामाचे नावात बदल करणेस मा यता देणेत यावी 

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे मुळ नाव  उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नवीन नाव  

लेखािशष  अंदाजपञक 
पान . 

अंदाजपञक 
अ. . 

 शासक य 
मा यता 

 सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

१ तळवडे येथील गायराना या जागेत 
उदयान वकिसत करणे.   

तळवडे येथील उदयानाची 
द ु तीची कामे करण े

थाप य उदयान २७८ २१२ २७००००० १८००००० 

    

  तसेच मनपाचे ह ेञीय कायालयांतगत वदयुत वभागाकड ल उदयानातील कामाकर ता तसेच सन २०१८-१९ हया चालू कामाचे नाव 
अंदाजपञकात समा व  क न यास शासक य मा यता देणेत यावी व खालील माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 

(Mounmental 

/Flag) वाष क 
प दतीने 
देखभाल दु ती 
करणे. 

/Flag) उभारणे 

                                   एकूण ० ० २५००००० १५०००००                                  एकूण १०००००००० ५०००००० १५००००० 
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अ.
. 

कामाचे  नाव भाग 
.  

लेखािशष  अंदाजपकात 
समावेश 
करावयाचे 

पानांक   अ. . 

शासक य 
मा यता 

मुळ 
तरतुद 

तरतूद वग करण  व  करावयाची 

 

  वाढ               घट 

१ वॉड . १० म ये बड हॅली  या 
उदयानात लोट ंग युझीकल संगीत 
कारंजे व म ट िमड या लेजर व 
एलईड  लाईट बस वणे व अनुषंगीक 
कामे करणे.   

 उदयाने ३१९ २ ५०००००००० ९३००००००  १२५०००००० 

२ भाग . २० मधील सावतामाळ  
उदयानातील वदयुत वषयक कामे 
करणे व नुतनीकरण करणे.   

ह 
ेिञय 
वदयुत 
वभाग   

उदयाने ३२३ १० ३०००००० ० २५००००० ० 

३ भाग . २० मधील सट ऍ थनी 
उदयानातील वदयुत वषयक कामे 
करणे व नुतनीकरण करणे.   

ह 
ेिञय 
वदयुत 
वभाग   

उदयाने ३२३ ११ ३०००००० ० २५००००० ० 

४ भाग . २० मधील पु.ल.देशपांडे 
उदयानातील वदयुत वषयक कामे 
करणे व नुतनीकरण करणे.   

ह 
ेिञय 
वदयुत 
वभाग   

उदयाने ३२३ १२ ३०००००० ० २५००००० ० 

५ भाग . ३० मधील आई 
उदयानातील वदयुत वषयक कामे 
करणे व नुतनीकरण करणे.   

ह 
ेिञय 
वदयुत 
वभाग   

उदयाने ३२३ १३ ३०००००० ० २५००००० ० 

६ भाग . ३० मधील दापोड  बोपोड  
र यावर न याने होणारे उदयानात 
वदयुतीकरणाची कामे करणे  

ह 
ेिञय 
वदयुत 
वभाग   

उदयाने ३२३ १४ ३०००००० ० २५००००० ० 

    एकूण  १५०००००० ९३०००००० १२५००००० १२५०००००० 
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        तसेच २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये थाप य वषयक वकासकामा या तरतूद  व अंदाजपञक य म ये वाढ घट कर यास मा यता    

          देणेत यावी.   
अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
. 

अनु. . मुळ तरतुद आव यक सुधार त तरतूद वाढ घट शे
रा अंदाजपञक य 

र कम 
सन 

२०१८-१९ 
ची तरतूद 

अंदाजपञक य 

र कम 

सन 
२०१८-१९ 
ची तरतूद 

१ भाग . २० येथील एम.आय.ड .सी. 
प रसरातील र ते वकसीत करणे.   

वशेष 
योजना  

४० २३३ ५००००००० १००००००० ३०००००००० १००००००० ०   

२ भाग . २० कासारवाड  येथील रे वे 
लाईन कडेने नाले वकसीत करणे  

 २७ १९८ ५००००००० ० ५००००००० १००००००० १०००००००   

३          १०००००००  

 एकूण        १००००००० १०००००००  

  तसेच सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात खालील त यात नमूद केले या नवीन वकास कामाचा समावेश व वग करण कर यास मा यता देणेत  

         यावी 

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे 

नाव  

लेखािशष  बजेट 

पान 

.  

बजेट 

अ. . 

मुळ 

शासक य 

मा यता 

र कम . 

सुधार त 

शासक य 

मा यता 

र कम . 

सन २०१८-

१९ मूळ 

तरतूद 

वाढ घट सुधा रत 

तरतूद  

शेरा 

१ . .२० मधील व वध थाप य - - ० ७५००००० ० २०००००० ० २०००००० अ. .३ 



124 
 

   

उदयानामधील थाप य 
वषयक कामे करणे    

उदयान व न वग 

२ भाग . २० मधील 
महा मा फुले 
झोपडप ट म ये समाज 
मं दर व आरो य क  
बांधणे.  

झोिनपू  ४८४ ६९ ३०००००० ० २०००००० ० २०००००० ० र कम . २०.०० 
ल  वाढ व तरतूद 
झोिनपू वभाग 
पान . ४८४ 
अ. .६९ भाग . 
२० मधील महा मा 
फुले 
झोपडप ट म ये 
समाज मं दर व 
आरो य क  
बांधणे या 
कामातून वग 
कर यात यावी.    

    एकूण ३०००००० ७५००००० २०००००० २०००००० २०००००० २००००००  
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तसेच १) भाग . २ बो-हाडेवाड  मधील १८ मी. ड .पी. र याने बािधत होणा-या 
नवीन गट नं. ६३२ (जुना ९९८), न वन गट नं. ६३३ (जुना ९९९) मधील ेञ 
भुसंपादन करणेबाबत स वर कायवाह  करणेस मा यता दे यात यावी. 

     २)  भाग . २ बो-हाडेवाड  मधील १८ मी. ड .पी. र याने बािधत होणा-
या जुना गट नं. १०८७ (न वन ७२४), जुना गट नं. १०८९ (नवीन ७२६ व ७२७) 
मधील ेञ भुसंपादन करणेबाबत स वर कायवाह  करणेस मा यता दे यात यावी. 

   ३)  भाग . २ बो-हाडेवाड  मधील ३० मी. ड .पी. र याने बािधत होणा-
या जुना गट नं.१२८७/१२८६/१२८५/१२८४/१२८३/१२८२/१२८९/१२७८/१२७४ मधील 
ेञ भुसंपादन करणेबाबत स वर कायवाह  करणेस मा यता दे यात यावी. 

   वर ल माणे ३ र यांचे भूसंपादन तातड ने करावे लागणार आहे, सदर 
ेञाचा भुसंपादनाने ताबा यावयाचा अस याने सदर भुसंपादनाकामी येणारा सव 

खचास व यासंबंधीत इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणेत यावी.  तसेच ग भाग 
मधील मनपा या सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजपञकात नाग रकां या मागणी व 
वकासा या ीने वशेष योजना- लेखािशषाम ये खालील नवीन कामांचा समावेश 
क न यासाठ  चालू आथ क वषाम ये िन वदा काढणेकामी आव यक तरतूद क न 
देणेस व चालू कामास तरतुद वाढ क न देणेस मा यता देणेत यावी.            
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अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  अंदाजपञक य मुळ 
शासक य 

मा यता 

सुध   सुधा रत  शा. 
मा यता 

सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

 वाढ घट सन १८-१९ साठ  
लागणार  
आव यक 

पानांक अनु. . 

१ भाग . २१ पंपर  येथील 
आर ण . १६१ वकसीत 
करणे (खेळाचे मैदान)   

वशेष 
योजना  

नवीन 
काम  

- ० ५००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

२ शहर वकास  आराखडा  शहर 
वकास 
आराखडा  

२६८ ४ - - ५५८००१००० - ५०००००० - 

     ० ५००००००० ५५८००१००० ५०००००० ५०००००० ५०००००० 

       

              तर  वर नमूद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना सुधार त शासक य मा यता व सुधार त तरतुद क न देणेस  

         मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे फ ेिञय कायालयाकड ल थाप य फ मु यालयाचे सन २०१८-१९ या 
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अंदाजपञकातील र. . ४३५००००/- चा वग करणा या तावास मा यता देणेत 
यावी. भाग . १३ िनगड  गावठाण हा ेञफळा या ीने मोठया माणात 
व तारलेला आहे. तसेच दाट लोकव तीचा भाग असून नागर कां या आरो या या 
ीने तसेच भागा या वकासा या व शहरा या सुशोिभकरणा या ीने 

नाग रकांना मुलभूत सोईसु वधा देणे आव यक आहे. तर  खाली उ लेख केले या 
कामां या िन वदा कायवाह  करणेसाठ  सन २०१८-१९ या अदंाजपञकातील कामास 
वग करण करणेस मा यता देणेत यावी.  

 
अ. . कामाचे नाव  पान 

.  
अ. . लेखािशष  सन 

२०१८-१९ 
मधील 
उपल ध 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

 वाढ करावयाची कामे        

 वशेष योजना         

१ भाग . १३ यमुनानगर येथे मधुकर 
पवळे डांगण वकसीत करणेसाठ  
रटेिनंग वॉल बांधणे भराव करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे      

५४ ७६ २४) शाळा 
मैदाने आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती करणे. 

० ६०००००० ० ६०००००० 

      भांडवली कामे    

  

    

२ भाग . १३ ठाकरे ाऊंडसाठ  
आरसीसी िसमाभींत बांधणे तसेच 
थाप य वषयक काम करणे.   

२०७ ३९ थाप य 
वषयक कामे 
करणे.  

० ६७००००० ० ६७००००० 

१२ अखिचत र कम       १२७०००००  

                एकूण    ० १२७००००० १२७००००० १२७००००० 
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        एकूण र. . १,२७,००,०००/- (अ र  र. . एक कोट  स ावीस लाख फ ) इतके वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच सन २०१९८-१९ चे 
मूळ अंदाजपञकात न याने खालील नमूद केलेली कामे समा व  क न घेणेस मा यता देणेत यावी.   

अ
.

. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नाव  

अंदाज 

पञक य 
र कम 

 सन 
२०१८-१९ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजपञक य 
र कम 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

२०१८-१९ 
साठ  
आव यक 
अंदाजपञक
य र कम 

२०१८-१९ 
साठ  
आव यक 
तरतूद 
र कम 

पानांक कामा
चा 
अ. . 

लेखािशष
/कामाचे 
नाव  

 सन २०१८-१९ 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ २०१ ३१ भाग . १९ 
मधील ीधरनगर 
उदयानाचे 
नुतनीकरण करण े

१५००००० १०००००० २९८५००००० ९०००००० ३०००००००० १००००००० ४,५ १४ शहर 

वकास  

आराखडा  

११०००००००० ९०००००० 

   एकूण १५००००० १०००००० २९८५००००० ९०००००० ३०००००००० १०००००००    ११०००००००० ९०००००० 

 

             मा.उषा मुंढे -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 

             मा.कमल घोलप -   मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

      यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – २७६                                   वषय मांक – ४ 
दनांक – २७/०९/२०१८                                वभाग- मा.आयु     

 

             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                       .लेखा/०६/का व/९२५१/२०१८ द.१०/०८/२०१८  
                    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०५८ 
                       द.१४/०८/२०१८ 

   

शहर अिभयंता यांनी, थाप य फ ेिञय कायालयाकड ल द.३१/७/२०१८ चे 
तावा वये थाप य फ मु यालयायांचे सन २०१८-१९ या अंदाजपञकातील थाप य  

“ वशेष  योजना” या  लेखािशषावर ल तावात नमुद चालू कामांना तरतुद कमी पडत 
आहे. सदर चालू कामांवर माच २०१८ अखेर पुरेशी तरतुद करणेत आली होती. तथापी 
सदर र याचे काम थािनक जागा मालक  यांनी अड वले होते.  यामुळे कामांवर ल 
र कम खच होऊ शकली नाह . स ा थतीत जागा मालक यांनी काम कर यास 
परवानगी दलेली असून या माणे काम करणेत आलेले अस याने तावात नमूद 
माणे र. .४३,५०,०००/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख प नास हजार फ ) वग करण 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४३,५०,०००/-) तसेच थाप य 
उदयान वभागामधील मनपा या सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजपञकात नाग रकां या 
मागणी व वकासा या ीने थाप य उदयान वभाग या लेखािशषातील कामांची 
शासक य मा यता व तरतूद अ यंत कमी अस याने थाप य उदयान वभागाअंतगत 

कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे श य होणार नाह  यामुळे 
खालील समावेश केले या कामाची सन २०१८-१९ म ये खच होणार  आव यक तरतूद 
वृ संवधन वभागाकडून वाढवून िमळत आहे. तसेच अंदाजपञकातील र कमेस 
सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे.   
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अ.
. 

उपलेखािशष 
अथवा 
कामाचे नाव  

लेखािशष  अंदाज
पञक 
पान 
. 

अंदाज
पञक 
अ. . 

मूळ 
शासक य 

मा यता 

सुधा रत 
शासक य 

मा यता  

सन 
२०१७-१८ 
ची मूळ 
तरतूद 

वाढ घट सन २०१८-१९ 
साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतूद 

शेरा 

१ रावेत 
से. .३२ 
येथील 
उदयान 
वकसीत 
करणे.  

थाप य 
उदयान 
वभाग  

२८० २४४ ९०००००० ७००००००० ५७६००० ३०००००० ० ३५७६००० र कम . ३०.०० ल  
वाढ व तरतूद 
वृ संवधन वभाग पान 
. ६-७ अ. .३३ 

पाणीपुरवठा वषय 
व वध कामे करणे या 
कामातून वग कर यात 
येत आहे.     
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तसेच भाग . १ िचखली हा ेञफळा या ीने मोठया माणात व तारलेला 
आहे. तसेच दाट लोकव तीचा भाग असून, पाणीपुरवठा वभागा या २४X७ 
योजनेअंतगत व जलिन सारण वभागा या अमृत योजनेअंतगत भागातील 
र यांची मोठया माणात खोदाई चालू आहे. यामुळे र ते पुववत करणेसाठ  
डांबर करण करणे आव यक आहे. तसेच नागर कां या आरो या या ीने तसेच 
भागा या वकासा या व शहरा या सुशोिभकरणा या ीने नाग रकांना मुलभूत 

सोई सु वधा देणे आव यक आहे. तर  खाली उ लेख केले या कामां या िन वदा 
कायवाह  करणसाठ  सन २०१८-१९ या अंदाजपञकातील कामास वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
.  

अ.
. 

लेखािशष  सन २०१८-१९ 
मधील 
उपल ध 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

 वाढ करावयाची कामे        

 भांडवली कामे        

१ भाग .१ िचखली येथील 
सोनवणेव ती, शेलारव ती 
व इतर प रसरातील 
पाणीपुरवठा वभागा या 
२४X७ योजनेअंतगत 
होणा-या खोदाईमुळे र ते 
पुववत करणेसाठ  अंतगत 
र ते मजबुतीकरण क न 
एमपीएम प दतीने करणे.     

२०३ ५ पथ इ फ ेिञय 
कायालया अंतगत 
व वध 
कंप यां या/मनपा
या सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे      

० ५०००००० ० ५०००००० 

२ भाग . १ िचखली 
येथील पाणीपुरवठा 
वभागा या २४X७ 
योजनेअंतगत होणा-या 
खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  मोरेव ती व 
इतर प रसरातील उवर त 
र ते मजबुतीकरण क न 
एमपीएम प दतीने करणे.   

२०३ ६ पथ इ फ ेिञय 
कायालया अंतगत 
व वध 
कंप यां या/मनपा
या सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे      

० ५०००००० ० ५०००००० 
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३ भाग . १ िचखली 
हेञेव ती व इतर 

प रसरातील पाणीपुरवठा 
वभागा या २४X७ 
योजनेअंतगत होणा-या 
खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  अंतगत र ते 
डांबर करण करणे.  

२०३ ७ पथ इ फ ेिञय 
कायालया अंतगत 
व वध 
कंप यां या/मनपा
या सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे      

० १००००००० ० १००००००० 

४ भाग . १ िचखली 
येथील रामदासनगर व 
केशवनगर व इतर 
प रसरातील  २४X७ 
योजनेअंतगत होणा-या 
खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

२०३ ८ पथ इ फ ेिञय 
कायालया अंतगत 
व वध 
कंप यां या/मनपा
या सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे      

० १००००००० ० १००००००० 

५ भाग .१ िचखली येथील 
पाट लनगर व 
धमराजनगर व इतर 
प रसरातील २४X७ 
योजनेअंतगत होणा-या 
खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  अंतगत र ते 
डांबर करण करणे.    

२०३ ९ पथ इ फ ेिञय 
कायालया अंतगत 
व वध 
कंप यां या/मनपा
या सेवा वा ह या 

टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे      

० १५०००००० ० १५०००००० 

 घट करावयाचे काम े        

 वशेष योजना         

६ भाग . ११ मधील 
मंजुर वकास योजनेतील 
ता यात आलेले र ते 
वकसीत करणे.    

३६ १३६ ९) रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणाअंतगत 
कामे करणे.   

१२५०००००  ५०००००० ७५००००० 

७ फ भागात ठक ठकाणी 
सुशोिभकरण काम करणे.   

३८ १८६ ९) रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणाअंतगत 
कामे करणे.   

१००००००० ० ५०००००० ५०००००० 
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८ भाग . ११ मधील 
महाबली चौक ते जु या 
आरट ओ ऑफ सपयत 
काँ टचा र ता तयार 
करणे. 

३८ २०६ ९) रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणाअंतगत 
कामे करणे.   

१००००००० ० ५०००००० ५०००००० 

९ भाग . ११ मधील 
(आर ण . १/११३) 
कुदळवाड  येथील शाळा 
इमारतीची उवर त कामे 
करणे. 

५३ ६४ २४)शाळा मैदाने 
आ ण डासंकुल 
उभारणे व दु ती 
करणे.  

१५५६५००० ० ७५००००० ८०६५००० 

१० भाग . ११ कृ णानगर 
येथील वामी ववेकानंद 
बँडिमंटन हॉल प रसरातील 
आव यकतेनुसार 
थाप य वषयक कामे 

करणे.     

५३ ७० २४)शाळा मैदाने 
आ ण डासंकुल 
उभारणे व दु ती 
करणे. 

१००००००० ० ५०००००० ५०००००० 

११ भाग . ११ मधील 
पुणानगर येथील से. . १८ 
सीड सी मधील मोकळ  
जागा . ४ पयटन 
क ा या धरतीवर 
वकसीत करणे.  

५६ ५५ २५ ब) पयटन 
वकास आराखडा  

२००००००० ० १००००००० १००००००० 

१२ अखिचत र कम     ७५०००००  ७५००००० ० 

 एकूण    ८५५६५००० ४५०००००० ४५०००००० ८५५६५००० 

             

    एकूण र. .४,५०,००,०००/- (अ र  र. . चार कोट  प नास लाख फ ) इतके  

वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) भाग . २ मधील बो-हाडेवाड  
वनायकनगर मोशी येथे छञपती िशवाजी महाराज यांचा आ ढ पुतळा उभारणे व 
अनुषंिगक कामे करणे (पान . ३७ अ. . १५९) या कामाचा सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकात समावेश करणेत आला असून या कामाचे नावांम ये “ भाग . २ बो-
हाडेवाड  वनायकनगर मोशी येथे छञपती िशवाजी महाराज यांचा आ ढ पुतळा 
उभारणेकामी अनुषंिगक कामे करण”े असा बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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२) भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील ड.पी. र ता वकसीत करणे 
(िन वदा . ५०/४-२०१७-१८)  या चालू असले या कामामधुन नवीन भाग .२ 
मधील ड.पी. र यांची कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

३) भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या गायरान जागेतील 
आर णावर शाळा इमारत बांधणे (पान . ५५/अ. .२७) या कामाचा सन २०१८-१९ 
या अंदाजपञकाम ये समावेश असून या कामास र कम पये १६ कोट चे खचास 

सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

४) तसेच मा.महापािलका ठराव . २०२ द.२२/०६/२०१८ अ वये भाग . २ 
मधील थाप य वषयक (१ ते ६) १)पान . २५ अ.क.र १५०, २) पा. . २६, 
अ. .१५१, ३)पान . १२, अ. . ६६, ४)पान . १२, अ. .६९, ५) पान . १९ अ. . 
१००, ६) पान . १७ अ. . १७५) या कामाना सन२०१८-१९ साठ  लागणार  तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत आलेली आहे तथा प, सदरची तरतूद अखच त 
कामामधुन िश लक असले या रकमून वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

५) भाग . २० ठराव . १६४० द.२०/९/९०  अ वये ती जागा िशवाजी 
महाराजांचा आ ढ पुतळयाचे िनयोजन आहे. तर  ह  जागा या अनुषंगाने लवकरात 
लवकर ता यात यावी व यासाठ  यो य ती उपाययोजना करणेस तसेच अखच त 
कामामधुन िश लक असले या र कमेतून वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच भाग . ११ मधील  पुणानगर येथील प रसरातील सी ड  सी मधील मोकळ  
जागा . ४ पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाकडून पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस ह तांत रत झाली असून सदरची जागा पयटन क ा या धत वर 
वकसीत करणेकामी सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात सदर कामाचा समावेश केला 
असून, याक रता मा.महापािलका सभा ठराव . १७७ द.२०/४/२०१८ अ वये पान 
. ५६ अनु. . ५५ वर र. . १५,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता िमळालेली 

आहे. तथा प  य  कामाची या ी जादा अस याने, सदरची शासक य मा यता 
य  काम करणेकर ता अपुर  पडत आहे. सदर कामावर सन २०१८-१९ चे 

अंदाजपञकात र. . २,००,००,०००/- इतक  तरतूद मा.महापािलका सभा ठराव . २३६ 
दनांक २०/०७/२०१८ अ वये करणेत आलेली आहे. सदर मोकळ  जागा सव 
सोयीसु वधायु  व वदयुत वषयक कामांचा समावेश क न वकसीत करणेकामी 
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अंदाजे र. . २५,००,००,०००/- इतक  कामाची अंदाजपञक य  र कम येत आहे. 
यामुळे, उपरो  कामाचे मुळ अंदाजपञक य र. .१५,००,००,०००/- ऐवजी सुधार त 

र. . २५,००,००,०००/- करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . ११ मधील 
नेवाळेव ती, कुदळवाड  प रसरातील मनपा या मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. व 
१२.०० मी. ं द र ते वकसीत करणेकामी सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात सदर कामाचा 
समावेश केला असून, याक रता मा.महापािलका सभा ठराव . १७७ द.२०/४/२०१८ 
अ वये पान . ३६ अनु. . १३६ वर र. . २०,००,००,०००/- इतक  शासक य 
मा यता िमळालेली असुन तथा प य  कामाची या ी जादा अस याने, सदरची 
शासक य मा यता य  काम करणेकर ता अपुर  पडत आहे. सदर कामावर सन 

२०१८-१९ चे अंदाजपञकात र. . १,२५,,००,०००/- इतक  तरतूद मा.महापािलका सभा 
ठराव . २३६ दनांक २०/०७/२०१८ अ वये करणेत आलेली आहे. सदर प रसरातील 
ड पी र ते सवसेवा वाह या- वदयुत वषयक कामाचा समावेश क न वकसीत     
करणेकामी अंदाजे र. . ३०,००,००,०००/- इतक  कामाची अंदाजपञक य र कम येत 
आहे. यामुळे उपरो  कामाचे मुळ अंदाजपञक य र. .२०,००,००,०००/- ऐवजी 
सुधार त र. . ३०,००,००,०००/- करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच नािशक फाटा 
ते वाकड हा वकास आराखडयानुसार ४५ मी. ं द चा बाआरट  र ता वकसीत करणेत 
आलेला आहे. सदर र यावर सन २०१५ साली बीआरट  बस सेवा सु  करणेत आलेली 
आहे. सदरचा र ता हंजवड  आयट  पाकला जोडणारा अस याने या र यावर 
मोठया माणात वाहतूक असते.  सदर र यावर कािशद पाक, क पत  सोसायट  व 
इतर पाच ते सात हजार लोकसं या राहत असून तेथील नाग रकांना र ता 
ओलांड यास अडचणी िनमाण होत अस याने तेथील नाग रकांनी FOB/PUP करणचेी 
मागणी केलेली आहे. 

 तर  सदर र यातील वाहतूक ची घनता ल ात घेता सदर ठकाणी FOB/PUP 
करणे उिचत वाटते.  तर  सदर कामापोट  शासक य मा यता  र. .५.०० कोट  इतक  
करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच  मनपा या सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकातील वशेष योजना या लेखािशषकावर ल पान ./अ. . ४४/५१ पंपळे 
गुरव येथे बस टिमन स बांधणे याकामी एकूण तरतूद र. . २.१६ कोट  पैक  र. . 
१.०० कोट  एवढ  तरतूद सदर कामाकर ता वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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     तर  मनपा या सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात वशेष योजना या 
लेखािशषकाखाली क पत  सोसायट  येथे FOB/PUP करणे या कामाचा अंतभाव क न 
सदर कामाक रता शासक य मा यता र. . ५.०० कोट  आ ण पा . ४४ अ. . ५१ 
वर ल पंपळेगुरव येथे बस टिमन स बांधणे या कामाची तरतुद र. . ०१.०० कोट  या 
कामासाठ  एवढ  तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१८-१९ 
या अंदाजपञकात खालील त यात नमूद केले या नवीन वकास कामांचा समावेश व 

वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.                                                                                                       
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अ.  उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव  

लेखािशष  बजेट 
पान 
. 

बजेट 
अ. . 

मुळ 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सुधा रत 
शासक य 

मा यता 
र कम .  

सन २०१८-१९ 
मूळ तरतूद 

वाढ घट सुधा रत 
तरतूद  

शेरा 

१ पंपर  
चौकातील 
िभमसृ ी 
क पामधील 

उव रत 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे.    

थाप य 
उदयान 

- - ० १५०००००० ० ६०००००० ० ६०००००० अ. .३ व न 
वग 

२ भाग . ९ 
मधील 
िनसगकवी 
ब हणाबाई 
चौधर  
ाणीसं हालय 

येथे अंतगत 
सुशोिभकरणा
ची कामे 
करणे.    

थाप य 
उदयान 

२७८ २१३ २००००००० ७००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० अ. .४ व न 
वग 
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३ भाग .९ 
मधील पंपर  
चौकातील 
रमाबाई पुतळा 
बस वणे व 
इतर 
अनुषंिगक 
कामे करणे     

थाप य 
उदयान 

२७४ ९५ २००००००० २००००००० ८०००००० ० ६०००००० २००००००  

४ भाग .९ 
मधील 
िशवशंभो 
उदयानातील 
मोकळया 
जागेत 
जमनॅिशयम 
हॉल बांधणे व 
इतर थाप य 
वषयक कामे 
करणे.     

थाप य 
उदयान 

२७९ २३४ ३००००००० ३००००००० १००००००० ० ५०००००० ५००००००  

   एकूण ७००००००० १३५०००००० १८०००००० ११०००००० ११०००००० १८००००००  
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 तसेच ग भागातील भाग . २१ मधील मनपा या सन २०१८-१९ या न वन अंदाजपञकात नाग रकां या मागणी व वकासा या ीने वशेष योजना-
लेखािशषातील कामांची शासक य मा यता व तरतूद अ यंत कमी अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम 
होणे श य होणार नाह  यामुळे खालील समावेश केले या कामांची सन २०१८-१९ म ये खच होणार  आव यक तरतूद वाढवुन िमळणेस तसेच 
अंदाजपञकातील र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  अंदाजपञक य मुळ शासक य 

मा यता 
सुधार त 
शा.मा यता 

सन २०१८-१९ ची 
मुळ तरतूद 

 वाढ  घट सन १८-१९ 
साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतूद 

पानांक अनु. . 

१ . . पंपर  वाघेरे येथीली छञपती ी िशवाजी 
महाराज पुतळा उभारणे व अनुषंिगक काम 
करणे.    

वशेष 
योजना  

४१ ५ १००००००० १००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

२ . .२१ येथील िञलोक मशानभूमीचे 
नुतनीकरण करणे.  

वशेष 
योजना  

४९ ६८ ५००००००० ५००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

३ . . २१ मधील पंपर गाव येथील 
मशानभुमीचे नुतनीकरण करणे.  

वशेष 
योजना  

४९ ६९ ३००००००० ३००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

४ भाग .२१ म ये व वध ठकाणी सुलभ 
शौचालय बांधणे.    

वशेष 
योजना  

५८ ९१ २००००००० २००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

५ भाग २१ पंपर गाव मधील पवने र 
मं दरासमोर बहुउ ेशीय सभागृह बांधणे.    

वशेष 
योजना  

५८ १०० २००००००० २००००००० ० ५००००००  ५०००००० 
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६ भाग . २१ पपर  येथील जजामाता 
हॉ पटल या  न वन इमारतीम ये फिनचरची 
व इतर थाप य वषयक कामे करणे.        

वशेष 
योजना  

- - ० ७००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

७ भाग . ४८ येथील रहाटणी फाटा ते 
िशवाजी चौकापयत या १८.०० मी. ं द 
काँ ट करण करणे.  

वशेष 
योजना  

३४ ८७ २३००००००० २३००००००० १०५९९९००० ० ३००००००० ७५९९९००० 

     ३६००००००० ४३००००००० १०५९९९००० ३००००००० ३००००००० १०५९९९००० 

          

            तर  वर नमुद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना सुधा रत शासक य मा यता व सुधा रत तरतुद क न यास  

       मा यता देणेत येत आहे.    

अनु
. . 

पा
न 
. 

का
मा
चा 
अ.
. 

लेखािशष  कामाचे  नाव अंदाजप
ञक य 
र कम  

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 
र कम 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजपञक
य र कम 

वाढ 
करावया
ची 
र कम 

पा
न 
.  

कामा
चा 
अ. . 

लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक
य र कम 

सन 
२०१८-१९ 
ची तरतूद 
र कम 

घट 
करावया
ची 
र कम 

१   इतर वशेष 
योजना  

भ  श  
उदयाना या 
आवारात 
भारताचा 
रा वजाची 
(Mounmental 

० ० २५००००० १५००००० १२ २६ इतर वशेष 
योजना  

भ  श  
उदयाना या 
आवारात भारताचा 
रा वज 
(Mounmental 

/Flag) उभारणे 

१०००००००० ५०००००० १५००००० 
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  तसेच मा.महापािलका ठराव . २०२ द. २२/०६/२०१८ अ वये भाग . २ मधील थाप य वषयक (१ ते ६) १) पान . २५ अ. .१५०, २) 
पा. . २६,अ. .१५१, ३) पान .१२ अ. .६६  ४) पान . १२, अ. . ६९, ५) पान . १९, अ. .१००, ६) पान . १७, अ. .१७५) या कामांना सन २०१८-
१९ साठ  लागणार  तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत आलेली आहे तथापी, सदरची तरतूद अखच त कामामधुन िश क असले या र कमेतून 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच थाप य उदयान वभागामधील मनपा या सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजपञकात खालील त याम ये 
नमुद के या माणे कामाचे नावात बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे मुळ 
नाव  

उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नवीन नाव  

लेखािशष  अंदाजपञक 
पान . 

अंदाजपञक 
अ. . 

 शासक य 
मा यता 

 सन २०१८-
१९ ची मुळ 
तरतूद 

१ तळवडे येथील गायराना या 
जागेत उदयान वकिसत करणे.   

तळवडे येथील 
उदयानाची दु तीची 
कामे करणे 

थाप य उदयान २७८ २१२ २७००००० १८००००० 

    

   तसेच मनपाचे ह ेञीय कायालयांतगत वदयुत वभागाकड ल उदयानातील कामाकर ता तसेच सन २०१८-१९ हया चालू कामाचे नाव 
अंदाजपञकात समा व  क न यास शासक य मा यता देणेत येत आहे व खालील माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

 

/Flag) वाष क 
प दतीने 
देखभाल दु ती 
करणे. 

                                   एकूण ० ० २५००००० १५०००००                                  एकूण १०००००००० ५०००००० १५००००० 
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अ.
. 

कामाचे  नाव भाग 
.  

लेखािश
ष  

अंदाजपकात 
समावेश 
करावयाच े

पानांक अ. . 

शासक य 
मा यता 

मुळ तरतुद तरतूद वग करण  व करावयाची 

 

    वाढ           घट 

१ वॉड . १० म ये बड हॅली  या 
उदयानात लोट ंग युझीकल 
संगीत कारंजे व म ट िमड या 
लेजर व एलईड  लाईट बस वणे व 
अनुषंगीक कामे करणे.   

 उदयान े ३१९ २ ५०००००००० ९३००००००  १२५०००००० 

२ भाग . २० मधील सावतामाळ  
उदयानातील वदयुत वषयक कामे 
करणे व नुतनीकरण करणे.   

ह 
ेिञय 
वदयुत 
वभाग   

उदयान े ३२३ १० ३०००००० ० २५००००० ० 

३ भाग . २० मधील सट ऍ थनी 
उदयानातील वदयुत वषयक कामे 
करणे व नुतनीकरण करणे.   

ह 
ेिञय 
वदयुत 
वभाग   

उदयान े ३२३ ११ ३०००००० ० २५००००० ० 

४ भाग . २० मधील पु.ल.देशपांडे 
उदयानातील वदयुत वषयक कामे 
करणे व नुतनीकरण करणे.   

ह 
ेिञय 
वदयुत 
वभाग   

उदयान े ३२३ १२ ३०००००० ० २५००००० ० 

५ भाग . ३० मधील आई 
उदयानातील वदयुत वषयक कामे 
करणे व नुतनीकरण करणे.   

ह 
ेिञय 
वदयुत 
वभाग   

उदयान े ३२३ १३ ३०००००० ० २५००००० ० 

६ भाग . ३० मधील दापोड  
बोपोड  र यावर न याने होणारे 
उदयानात वदयुतीकरणाची कामे 
करणे  

ह 
ेिञय 
वदयुत 
वभाग   

उदयान े ३२३ १४ ३०००००० ० २५००००० ० 

    एकूण  १५०००००० ९३०००००० १२५००००० १२५०००००० 
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    तसेच २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये थाप य वषयक वकासकामा या तरतूद  व अंदाजपञक य म ये वाढ घट कर यास मा यता देणेत  

      येत आहे.   
अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
. 

अनु. . मुळ तरतुद आव यक सुधार त तरतूद वाढ घट शे
रा अंदाजपञक य 

र कम 
सन 

२०१८-१९ 
ची तरतूद 

अंदाजपञक य 

र कम 

सन 
२०१८-१९ 
ची तरतूद 

१ भाग . २० येथील एम.आय.ड .सी. 
प रसरातील र ते वकसीत करणे.   

वशेष 
योजना  

४० २३३ ५००००००० १००००००० ३०००००००० १००००००० ०   

२ भाग . २० कासारवाड  येथील रे वे 
लाईन कडेने नाले वकसीत करणे  

 २७ १९८ ५००००००० ० ५००००००० १००००००० १०००००००   

३          १०००००००  

 एकूण        १००००००० १०००००००  

  तसेच सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात खालील त यात नमूद केले या नवीन वकास कामाचा समावेश व वग करण कर यास मा यता देणेत  

         येत आहे.  
अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे 

नाव  
लेखािशष  बजेट 

पान 
.  

बजेट 
अ. . 

मुळ 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सन २०१८-
१९ मूळ 
तरतूद 

वाढ घट सुधा रत 
तरतूद  

शेरा 

१ . .२० मधील व वध 
उदयानामधील थाप य 
वषयक कामे करणे    

थाप य 
उदयान 

- - ० ७५००००० ० २०००००० ० २०००००० अ. .३ 

व न वग 
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२ भाग . २० मधील महा मा 
फुले झोपडप ट म ये समाज 
मं दर व आरो य क  बांधणे.  

झोिनपू  ४८४ ६९ ३०००००० ० २०००००० ० २०००००० ० र कम . २०.०० ल  
वाढ व तरतूद झोिनपू 
वभाग पान . ४८४ 
अ. .६९ भाग . २० 
मधील महा मा फुले 
झोपडप ट म ये समाज 
मं दर व आरो य क  
बांधणे या कामातून वग 
कर यात यावी.    

    एकूण ३०००००० ७५००००० २०००००० २०००००० २०००००० २००००००  
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तसेच १) भाग . २ बो-हाडेवाड  मधील १८ मी. ड .पी. र याने बािधत होणा-या 
नवीन गट नं. ६३२ (जुना ९९८), न वन गट नं. ६३३ (जुना ९९९) मधील ेञ 
भुसंपादन करणेबाबत स वर कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

     २)  भाग . २ बो-हाडेवाड  मधील १८ मी. ड .पी. र याने बािधत होणा-
या जुना गट नं. १०८७ (न वन ७२४), जुना गट नं. १०८९ (नवीन ७२६ व ७२७) 
मधील ेञ भुसंपादन करणेबाबत स वर कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत 
आहे. 

   ३)  भाग . २ बो-हाडेवाड  मधील ३० मी. ड .पी. र याने बािधत होणा-
या जुना गट नं.१२८७/१२८६/१२८५/१२८४/१२८३/१२८२/१२८९/१२७८/१२७४ 
मधील ेञ भुसंपादन करणेबाबत स वर कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत 
आहे. 

   वर ल माणे ३ र यांचे भूसंपादन तातड ने करावे लागणार आहे, सदर 
ेञाचा भुसंपादनाने ताबा यावयाचा अस याने सदर भुसंपादनाकामी येणारा सव 

खचास व यासंबंधीत इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच ग 
भाग मधील मनपा या सन २०१८-१९ या नवीन अंदाजपञकात नाग रकां या 

मागणी व वकासा या ीने वशेष योजना- लेखािशषाम ये खालील नवीन 
कामांचा समावेश क न यासाठ  चालू आथ क वषाम ये िन वदा काढणेकामी 
आव यक तरतूद क न देणेस व चालू कामास तरतुद वाढ क न देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.            
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अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  अंदाजपञक य मुळ 
शासक य 

मा यता 

सुध   सुधा रत  शा. 
मा यता 

सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

 वाढ घट सन १८-१९ साठ  
लागणार  
आव यक तरतूद 

पानांक अनु. . 

१ भाग . २१ पंपर  येथील 
आर ण . १६१ वकसीत 
करणे (खेळाचे मैदान)   

वशेष 
योजना  

नवीन 
काम  

- ० ५००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

२ शहर वकास  आराखडा  शहर 
वकास 
आराखडा  

२६८ ४ - - ५५८००१००० - ५०००००० - 

     ० ५००००००० ५५८००१००० ५०००००० ५०००००० ५०००००० 

       

          

                तर  वर नमूद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना सुधार त शासक य मा यता व सुधार त तरतुद क न 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे फ ेिञय कायालयाकड ल थाप य फ मु यालयाचे सन २०१८-१९ या 
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अंदाजपञकातील र. . ४३५००००/- चा वग करणा या तावास मा यता देणेत 
येत आहे. भाग . १३ िनगड  गावठाण हा ेञफळा या ीने मोठया माणात 
व तारलेला आहे. तसेच दाट लोकव तीचा भाग असून नागर कां या आरो या या 
ीने तसेच भागा या वकासा या व शहरा या सुशोिभकरणा या ीने 

नाग रकांना मुलभूत सोईसु वधा देणे आव यक आहे. तर  खाली उ लेख केले या 
कामां या िन वदा कायवाह  करणेसाठ  सन २०१८-१९ या अंदाजपञकातील कामास 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
अ. . कामाचे नाव  पान 

.  
अ. . लेखािशष  सन 

२०१८-१९ 
मधील 
उपल ध 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

 वाढ करावयाची कामे        

 वशेष योजना         

१ भाग . १३ यमुनानगर येथे मधुकर 
पवळे डांगण वकसीत करणेसाठ  
रटेिनंग वॉल बांधणे भराव करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे      

५४ ७६ २४) शाळा 
मैदाने आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती करणे.  

० ६०००००० ० ६०००००० 

२ भाग . १३ ठाकरे ाऊंडसाठ  
आरसीसी िसमाभींत बांधणे तसेच 
थाप य वषयक काम करणे.   

२०७ ३९ थाप य 
वषयक कामे 
करणे.  

० ६७००००० ० ६७००००० 

१२ अखिचत र कम       १२७०००००  

                एकूण    ० १२७००००० १२७००००० १२७००००० 
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         एकूण र. . १,२७,००,०००/- (अ र  र. . एक कोट  स ावीस लाख फ ) इतके वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१९८-१९ 
चे मूळ अंदाजपञकात न याने खालील नमूद केलेली कामे समा व  क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   
अ
.

. 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नाव  

अंदाज 

पञक य 
र कम 

 सन 
२०१८-१९ 
ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजपञक य 
र कम 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

२०१८-१९ साठ  
आव यक 
अंदाजपञक य 
र कम 

२०१८-१९ 
साठ  
आव यक 
तरतूद 
र कम 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष
/कामाचे 
नाव  

 सन २०१८-
१९ ची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ २०१ ३१ भाग . १९ मधील 
ीधरनगर उदयानाचे 

नुतनीकरण करणे 

१५००००० १०००००० २९८५००००० ९०००००० ३०००००००० १००००००० ४,५ १४ शहर 

वकास  

आराखडा  

११०००००००० ९०००००० 

   एकूण १५००००० १०००००० २९८५००००० ९०००००० ३०००००००० १०००००००    ११०००००००० ९०००००० 

 

                       अनुकूल- ८१                  ितकूल- ० 

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

         ------ 
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मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पढु ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक – २७७                                 वषय मांक – ५ 
दनांक – २७/०९/२०१८                              वभाग- मा.आयु     

 
           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                     .लेखा/०६/का व/९२५०/२०१८ द.१०/०८/२०१८  
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०५९ 
                     द.१४/०८/२०१८ 
 
       शहर अिभयंता द.०२/०८/२०१८ या तावा वये थाप य ब मु यालयाचे 
सन २०१८-१९ या अथसंक पातील थाप य वषयक कामांसाठ  अपुर  तरतूद आहे. 

तावात नमूद माणे सदर कामांसाठ  तरतूद ची आव यकता आहे. थाप य वशेष 
योजना व भांडवली कामे या लेखािशषाअंतगत आव यकतेनुसार वाढ/घट करणेकामी 

तावात नमूद माणे र. .८०,००,०००/-(अ र  र. .ऐंशी लाख फ ) वभागाअंतगत 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .८०,००,०००/-)  
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल- ८१               ितकूल- ० 

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

     ------ 

 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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ठराव मांक – २७८                                   वषय मांक – ६ 
दनांक – २७/०९/२०१८                                वभाग- मा.आयु     

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०६/का व/ 

                  ९३६४/२०१८, द.१४/०८/२०१८ 
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०६६ 
                  द.१४/०८/२०१८ 
 
       सह आयु , मा हती व जनसंपक वभाग यांनी द. ०७/०७/२०१८ चे 

तावा वये मा हती व जनसंपक वभागामाफत सन २०१८-१९ या अंदाजप कात ०४ 
कोट  तरतुद करणेत आलेली असुन र कम पये ३,५७,४७,५६२/- खच झालेले असुन 
र कम पये ४२,५२,४३८/- पये िश लक आहेत. उव रत बले अदायगी कामी 
र कम  पये ६ कोट ची रकमेची यादा तरतुद ची मागणी केली आहे. सन २०१७-१८ 
अखेर सुमारे र. .७२५ कोट  िश लक रा हले अस याची श यता आहे. यापूव  आधीच 
र. .५०० कोट  वतर त कर यात आलेले आहेत. वा षक लेखे अंितम हायचे अस याने 
उवर त र कम िनधारत करता येत नसली तर  सुमारे र. . २२५ कोट  िश लक 
राहणेची श यता आहे. यानुषंगाने भाग/मु यालयातील भांडवली/महसूली/ वशेष 
योजना/प अंदाजप क यातून र. . २,११,५६,८३,१००/- वग करण करणेबाबतचा 
वषयप  .लेखा/६/का व/७१७४/२०१८, द. १८/६/२०१८ अ वये मा. थायी 
सिमतीमाफत  मा.महापािलका सभेकडे मा यतेकामी सादर कर यात आलेला होता.  
मा. थायी सभा ठराव .२८२४ द. १९/६/२०१८ व मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ 
द. २०/७/२०१८ अ वये मा.महापािलका सभा ठराव .२३० द.२२/६/२०१८ मधील 
तावात नमुद केले माणे अनु मांक ५,६,७ ची कामे  वगळून ठराव  मंजूर करणेत 

आलेला आहे. अनु मांक ५,६,७ ची र.  ९ कोट  आहे. सदर या र कमेतील र कम 
र. .६ कोट  मा हती व जनसंपक वभागास " िस द " या लेखािशषावर वग करण 
क न वाढ व तरतुद देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल- ८१                    ितकूल- ० 

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

     ------ 

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                                       वषय मांक – ७ 
दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु   
   
            संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                      .लेखा/६/का व/९६७३/२०१८ द.२४/०८/२०१८  
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०९१ 
                      द.२९/०८/२०१८ 
  
       आरो य वै क य अिधकार  यांनी द.०८/०८/२०१८ चे तावा वये ध वंतर  
वा य योजना लेखािशषावर र. .१५ कोट  तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली 

आहे व लं बत बले वर त अदायगी बाबत वाढ व तरतुद ची मागणी केलेली आहे. 
वभागाची तातड ने बले अदा करावयाची बाब वचारात घेता सन २०१७-१८ अखेर 
सुमारे र. .७२५ कोट  िश लक रा हले अस याची श यता आहे. यापूव  अखच त 
र. .५०० कोट  वतर त कर यात आलेले आहेत. वाष क लेखे अंितम हायचे अस याने 
उवर त र कम िनधार त करता येत नसली तर  सुमारे र. .२२५ कोट  िश लक 
राह याची श यता आहे. यानुषंगाने भाग/मु यालयातील भांडवली/ महसुली/ वशेष 
योजना प अंदाजप क यातून र. .२,११,५६,८३,१००/- वग करण करणेबाबतचे वषयप  
लेखा/६/का व/७१७४/२०१८ द.१८/०६/२०१८ अ वये मा. थायी सिमती माफत 
मा.महापािलका सभेचे मा यतेकामी सादर कर यात आलेले होते. मा. थायी सिमती 
सभा ठराव .२८२४ द.१९/०६/२०१८ व मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ 
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द.२०/०७/२०१८ अ वये मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ द.२२/०६/२०१८ मधील 
तावात नमुद केले माणे अनु मांक ५,६,७ ची कामे वगळुन ठराव मंजुर करणेत 

आलेला आहे. अनु मांक ५,६,७ र. .९ कोट  आहे. र. .९ कोट  पैक  र. .३ कोट  
िश लक आहे. सदरची िश लक र कम .३ कोट  ध वंतर  वा य योजना कर ता 
वग करण क न वाढ व देणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- 
मनपा या अंदाजपञकात पानांक ३१९ वर ल अ. . ०२ चे नावात बदल करणे 
आव यक अस याने खालील माणे कामाचे नावात बदल करणेस मा यता देणेत यावी. 
अ. . कामाचे नाव अंदाज 

पञक 
 नावात करावयाचा बदल 

  पानांक अनु.
. 

 

१ वॉड . १० म ये बड हॅली या 
उदयानांत लोट ंग युझीकल 
संगीत कारंजे व म ट िमड या 
लेजर व एलईड  लाईट बस वणे 
व अनुषंगीक कामे करणे.    

३१९ २ भाग . ९ संभाजीनगर येथे बड हॅली 
येथे लेजर शो कर ता आव यक कामे 
करणे. 

  

तसेच मनपाचे ह ेञीय कायालयांतगत वदयुत वभागाकड ल देखभाल दु ती 
कामाकर ता तसेच अ थायी अ थापनेवर ल िश णाथ  यांना वेतना कर ता तरतूद 
अपुर  पडत अस याने तसेच “सांगवी उप वभागातील ॅ फक िसं नलची वाष क 
देखभाल द ु ती करणे सन २०१७-१८” हया चालू कामाचे नाव अंदाजपञकात समा व  
क न यास खालील माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे  नाव भाग .  लेखािशष  अंदाजपञकात 
समावेश करावयाच े

मुळ तरतूद तरतूद वग करण व 
करावयाची 

    पानांक . अ. .  वाढ घट 

१ प रिश  ब अ थापना 
खच थायी अ थापना   

 ह ेिञय 
वदयुत 
वभाग    

थायी 
अ थापना  

महसुली 
अंदाजपञक 
२ पानांक 
१८० 

४५ ४५०००००० ० २३००००० 
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२ प रिश  ब अ थापना 
खच अ थायी 
अ थापना   

 ह ेिञय 
वदयुत 
वभाग    

अ थायी 
अ थापना  

महसुली 
अंदाज 

पञक २ 
पानांक १८१ 

४५ २००००० ३००००० ० 

३ हाय ोलीक गाडया 
भाडयाने घेण े

 ह ेिञय 
वदयुत 
वभाग    

हाय ोलीक 
गाडया 
भाडयाने घेण े

महसुली 
अंदाजपञक 
२ पानांक  
१११ 

९ १०००००० २०००००० ० 

४ भाग . ३२ मधील 
सांगवी गावठाण 
प रसरातील दवे 
द ु ती कर ता 
अधकुशल कमचार  
नेमणुक करणे व ट 
लाईट यंञणेची देखभाल 
दु ती करणे.   

ह ेिञय 
वदयुत 
वभाग    

करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

अंदाज 

पञक ३ 

पानांक 
६९० 

३८ ७५०००० ० २००००० 

५ सांगवी उप वभागातील 
ॅ फक िस नलची 

वाष क देखभाल दु ती 
करणे सन २०१७-१८    

ह ेिञय 
वदयुत 
वभाग    

करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

अंदाज 

पञक ३ 

पानांक 
६९१ 

४९ ० २००००० ० 

   एकूण   ४६९५०००० २५००००० २५००००० 

   
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-   
ठराव मांक- २७९                                   वषय मांक – ७ 

दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु   
 

              संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        .लेखा/६/का व/९६७३/२०१८ द.२४/०८/२०१८  
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३०९१ 
                        द.२९/०८/२०१८ 
 
      आरो य वै क य अिधकार  यांनी द.०८/०८/२०१८ चे तावा वये ध वंतर  
वा य योजना लेखािशषावर र. .१५ कोट  तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली 
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आहे व लं बत बले वर त अदायगी बाबत वाढ व तरतुद ची  मागणी केलेली आहे. 
वभागाची तातड ने बले अदा करावयाची बाब वचारात घेता सन २०१७-१८ अखेर 
सुमारे र. .७२५ कोट  िश लक रा हले अस याची श यता आहे. यापूव  अखच त 
र. .५०० कोट  वतर त कर यात आलेले आहेत. वाष क लेखे अंितम हायचे अस याने 
उवर त र कम िनधार त करता येत नसली तर  सुमारे र. .२२५ कोट  िश लक 
राह याची श यता आहे. यानुषंगाने भाग/मु यालयातील भांडवली/ महसुली/ वशेष 
योजना प अंदाजप क यातून र. .२,११,५६,८३,१००/- वग करण करणेबाबतचे वषयप  
लेखा/६/का व/७१७४/२०१८ द.१८/०६/२०१८ अ वये मा. थायी सिमती माफत 
मा.महापािलका सभेचे मा यतेकामी सादर कर यात आलेले होते. मा. थायी सिमती 
सभा ठराव .२८२४ द.१९/०६/२०१८ व मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ 
द.२०/०७/२०१८ अ वये मा.महापािलका सभा ठराव .२३६ द.२२/०६/२०१८ मधील 
तावात नमुद केले माणे अनु मांक ५,६,७ ची कामे वगळुन ठराव मंजुर करणेत 

आलेला आहे. अनु मांक ५,६,७ र. .९ कोट  आहे. र. .९ कोट  पैक  र. .३ कोट  
िश लक आहे. सदरची िश लक र कम .३ कोट  ध वंतर  वा य योजना कर ता 
वग करण क न वाढ व देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा या 
अंदाजपञकात पानांक ३१९ वर ल अ. ं . ०२ चे नावात बदल करणे आव यक अस याने 
खालील माणे कामाचे नावात बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव अंदाजप
ञक 

 नावात करावयाचा बदल 

  पानांक अनु.
. 

 

१ वॉड . १० म ये बड हॅली या 
उदयानांत लोट ंग युझीकल 
संगीत कारंजे व म ट िमड या 
लेजर व एलईड  लाईट बस वणे 
व अनुषंगीक कामे करणे.    

३१९ २ भाग . ९ संभाजीनगर येथे बड हॅली 
येथे लेजर शो कर ता आव यक कामे 
करणे. 

 

तसेच मनपाचे ह ेञीय कायालयांतगत वदयुत वभागाकड ल देखभाल दु ती 
कामाकर ता तसेच अ थायी अ थापनेवर ल िश णाथ  यांना वेतना कर ता तरतूद 
अपुर  पडत अस याने तसेच “सांगवी उप वभागातील ॅ फक िसं नलची वाष क 
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देखभाल द ु ती करणे सन २०१७-१८” हया चालू कामाचे नाव अंदाजपञकात समा व  
क न यास खालील माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे  नाव भाग .  लेखािशष  अंदाजपञकात 
समावेश करावयाच े

मुळ तरतूद तरतूद वग करण व 
करावयाची 

    पानांक . अ. .  वाढ घट 

१ प रिश  ब अ थापना 
खच थायी अ थापना   

 ह ेिञय 
वदयुत 
वभाग    

थायी 
अ थापना  

महसुली 
अंदाजपञक 
२ पानांक 
१८० 

४५ ४५०००००० ० २३००००० 

२ प रिश  ब अ थापना 
खच अ थायी 
अ थापना   

 ह ेिञय 
वदयुत 
वभाग    

अ थायी 
अ थापना  

महसुली 
अंदाज 

पञक २ 
पानांक १८१ 

४५ २००००० ३००००० ० 

३ हाय ोलीक गाडया 
भाडयाने घेण े

 ह ेिञय 
वदयुत 
वभाग    

हाय ोलीक 
गाडया 
भाडयाने घेण े

महसुली 
अंदाजपञक 
२ पानांक  
१११ 

९ १०००००० २०००००० ० 

४ भाग . ३२ मधील 
सांगवी गावठाण 
प रसरातील दवे 
द ु ती कर ता 
अधकुशल कमचार  
नेमणुक करणे व ट 
लाईट यंञणेची देखभाल 
दु ती करणे.   

ह ेिञय 
वदयुत 
वभाग    

करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

अंदाज 

पञक ३ 

पानांक 
६९० 

३८ ७५०००० ० २००००० 

५ सांगवी उप वभागातील 
ॅ फक िस नलची 

वाष क देखभाल दु ती 
करणे सन २०१७-१८    

ह ेिञय 
वदयुत 
वभाग    

करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

अंदाज 

पञक ३ 

पानांक 
६९१ 

४९ ० २००००० ० 

   एकूण   ४६९५०००० २५००००० २५००००० 

        अनुकूल- ८१                     ितकूल- ० 

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

     ------ 
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मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक – २८०                                   वषय मांक – ८ 
दनांक – २७/०९/२०१८                                वभाग- मा.आयु  
           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                    .लेखा/०६/का व/९८४७/२०१८ द.२९/०८/२०१८  
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१०४ 
                    द.२९/०८/२०१८ 
       शहर अिभयंता, "ग े य" कायालय थाप य यांनी द.४/०८/२०१८ चे 

तावा वये “थेरगाव म ये डांगे चौकात ी.छ पती िशवाजी महाराज पुतळया भोवती 
युर स करणे तसेच सभोवतालचा प रसर सुशोिभकरण करण”े या कामास मा. थायी 

सिमतीने र. .३,४८,१३,४४७/- इतका सुधार त खचास मा यता िमळाली आहे.  सदरचे 
कामास सन २०१८-१९ चे अंदाजप काम ये र. .१५,००,०००/- इतक  तरतुद असुन 
सदरचे उवर त काम पुण करणेसाठ  र. .१,१५,००,०००/- इत या तरतुद ची आव यकता 
आहे. सदर कामास मा.आयु  यांचे मंजुर तावा वय े द.३०/१०/२०१८ पयत मुदत 
वाढ मंजुर कर यात आली आहे. सदरचे काम वाढ व मुदतीम ये पुण करणेत येणार  
असुन यास अंदाजप कातील उपल ध असलेली र. .१५,००,०००/- इतक  तरतुद कमी 
पडणार आहे. तर  तावात नमूद माणे र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. . एक कोट  
फ ) वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

       ------ 

मा.अनुराधा गोरखे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   
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                                                   वषय मांक – ९ 
दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु  
     संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                    .लेखा/०६/का व/९७८९/२०१८ द.२८/०८/२०१८ 
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१०७ 
                   द. ५/०९/२०१८ 
        शहर अिभयंता  "अ े य" कायालय थाप य यांनी द.९/०८/२०१८ चे 

तावा वये थाप य अ मु यालय या वभागाकड ल सन २०१८-१९ या 
अथसंक पातील या थाप य वषयक कामांसाठ    अपुर  तरतूद आहे. थाप य वशेष 
योजना, भांडवली व महसुली कामे या लेखािशषातगत तावात नमूद माणे तरतुद  
र. .२५,७०,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख स र हजार फ ) वग करण करणेस 
मा यता दे यात यावी. (वाढ/घट र. .२५.७०,०००/-) 

मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराखडयातील र ते व आर णे वकसीत 
कर याबाबत मा. थायी सिमती सभे या सूचना आहेत. सबब सन २०१८-१९ या 
अंदाजपञकात समावेश नसलेले व काम करणे आव यक असलेले काम खालील माणे 
आहे. सदर कामाचा थमत: अंदाजपञकाम ये समावेश करणे आव यक अस याने 
खाली नमुद केले या कामाचा अंदाजपञकात समावेश करणेस व सदर कामा या 
नावासमोर दश वलेली अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य र कम  
२०१८-१९ 

१ भाग . २४ मधील पवारनगर चौक ते थेरगाव फाटा 
२४ मी. ं द र याचे सुशोिभ रणाची कामे करणे.  

१०,००,००,०००/- 

 

तसेच भाग . १० अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मु य शासक य 
इमारत असून सदर इमारतीम ये पाक ग यव था अपुर  पडत अस यामुळे पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलकेची मु य शासक य इमारती या आवारात Mechanical Parking  
System बस वणे आव यक आहे. 

 सबब खालील माणे नवीन कामाचा अंदाजपञकात समावेशास मा यता देणेत 
यावी. 

अ. . लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

१ वशेष 
योजना  

पंपर  िचंचवड मनपा या मु य शासक य 
इमारतीम ये Mechanical Parking  System 
बस वणे व इतर अनुषंिगक काम करणे.   

२०,००,००,०००/- 

       तसेच क ेञीय कायालय अंतगत मलिन:सारण वषयक काह  महसुली 
कामांसाठ  अंदाजपञक य र कम राहूल गेली अस याने खालील माणे अंदाजपञक य 
र कमेस मा यता देणेत यावी. 

अ. . उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  

पानांक अ. . लेखािशष  सन 
२०१८-१९ 
ची मुळ 
अंदाजपञ
क य 
र कम 

सन २०१८-
१९ चा मुळ 
अंदाज 
(तरतूद) 

सन २०१८-१९ 
ची आव यक 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ च-होली मैलाशु द करण 
क ाअंतगत भाग . 
२ म ये वाष क ठेकेदार  
प दतीने ेनेज लाईन व 
चबरची देखभाल दु ती 
करणे. 

७५० १ करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

० ३०००००० ६०००००० 

२ कासारवाड  
मैलाशु द करण 
क ाअंतगत भाग . 
६ म ये वाष क ठेकेदार  
प दतीने ेनेज लाईन व 
चबरची देखभाल दु ती 
करणे. 

७५० २ करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

० २०००००० ४०००००० 

३ कासारवाड  ७५० ३ करकोळ ० २०००००० ४०००००० 
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मैलाशु द करण 
क ाअंतगत भाग . 
८ म ये वाष क ठेकेदार  
प दतीने ेनेज लाईन व 
चबरची देखभाल दु ती 
करणे. 

देखभाल 
दु ती  

४ कासारवाड  
मैलाशु द करण 
क ाअंतगत भाग . 
९ म ये वाष क ठेकेदार  
प दतीने ेनेज लाईन व 
चबरची देखभाल दु ती 
करणे. 

७५० ४ करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

० २०००००० ४०००००० 

            एकूण    ० ९०००००० १८०००००० 

   उपल ध तरतूद नुसार वर ल कामांसाठ या अंदाजपञक य र कमेस मा यता 
देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराखडयातील र ते व 
आर णे वकसीत कर याबाबत मा. थायी सिमती सभे या सूचना आहेत. सबब सन 
२०१८-१९ या अंदाजपञकात समावेश नसलेले व काम करणे आव यक असलेले काम 
खालील माणे आहे. सदर कामाचा थमत: अंदाजपञकाम ये समावेश करणे अव यक 
आहे. तर  खाली नमुद केले या कामाचा अंदाजपञकात समावेश करणेस व सदर 
कामा या नावासमोर दश वलेली अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत 
यावी. 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

१ भाग . २३ थेरगाव गावठाण येथील अंतगत र ते 
आव यकतेनुसार काँ ट करण करणे. 

७,००,००,०००/- 

२ भाग . २३ थेरगाव गावठाण स ह नं. ९ येथे वाहनतळ 
वकसीत करणे. 

५,००,००,०००/- 

 तसेच 

अ. . कामाचे नाव पान अ. . लेखािशष सन २०१८- आव यक 
असणार  

सन 
२०१८-
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.  १९ अंदाज 

पञकात 
असणार  
र कम 
अंदाजपञका
तील र कम 

अंदाजपञक य 
र कम 

१९ 
मधील 
तरतूद 

१ भाग .१७ 
से टर . २६ 
म ये नाटयगृह 
क पाची उवर त 

कामे करणे. 

५६ ४६ पयटन 
वकास 
आराखडा  

१०५००००० ३०००००००० ७००००० 

या माणे मा यता देणेत यावी. तसेच मा.महापािलका सभा ठराव . २३६ 
द.२०/०७/२०१८ या ठरावातील तावात नमूद केले या भाग ं .२६ या 
कामां या अंदाजपञक य र कम चुकले अस याने खालील माणे दु त करणेस 
मा यता देणेत यावी. 

अ. . ठरावाती
ल 
अनु. . 

कामाचे नाव ठरावातील 
अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ ८१ भाग . २६ वाकड येथील कावेर  
चौक, सब-वे ते पंकिसट  कॉनरपयत 
ड .पी. र ता िसमट काँ टचा करणे.   

२२००,००,०००/- ३०,००,००,०००/- 

२ ९३ . . २६ वाकड पंपळे िनलख येथे 
ववीध ठकाणी वरंगुळा क  तयार 
करणे व थाप य वषयक कामे 
करणे.       

२०,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 

   

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ चे मुळ 
अंदाजपञकातील वशेष योजना या लेखािशषातील खालील नमुद केले या कामा या 
नावात द ु ती/बदल क न सुधार त अंदाजपञक य र कमेस मा यता देणेत यावी. 
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अनु.
. 

 

अंदाजपञक अंदाजपञकातील कामाचे नाव अंदाज 
पञक य 
र कम 

सुधार त बदल करावयाचे 
नाव 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतूद 

पान 
. 

अनु. . 

१ ३५ १२५ भाग . २५ ताथवडे येथील 
स ह नं. ९९  व १०० मधुन वाकड 
गावाकडे जाणारा २४.०० मी. ं द 
ड .पी. र ता वकसीत करणे.  

१५२८५०० भाग . २५ ताथवडे 
गावठाणापासून 
जीवननगर माग स ह 
नं. ९९  व १०० मधुन 
पुनावळेकडे जाणारा 
२४.०० मी. ं द ड .पी. 
र ता वकसीत करणे. 

४०००००००० १०१९००० २००००००० ० 

२ २८ २०९ भाग . २५ वाकड येथील 
काळाखडक ते  वाकड 
पोलीस टेशनकडे जाणारा वकास 
आराखडयातील  २४.०० मी. ं द 
ड .पी. र ता वकसीत करणे. 

१०००००००० - - ० २००००००० 
 

० 

३ मु य 
अंदाज
पञक 
. १, 

पान 
. 

२४४ 

३ पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी- 
रावेत येथील जु या बंधा-याचे 
खालील बाजूस नवीन बंधारा 
बांधणे.   

- - - ५००००००० ० ४००००००० 

            एकूण १०१५२८५००  ४०००००००० ५१०१९००० ४००००००० ४००००००० 
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मा.बापू उफ शञू न काटे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.अनुराधा गोरखे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक – २८१                                 वषय मांक – ९ 
दनांक – २७/०९/२०१८                              वभाग- मा.आयु   
           संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                    .लेखा/०६/का व/९७८९/२०१८ द.२८/०८/२०१८ 
                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१०७ 
                    द. ५/०९/२०१८ 
 
     शहर अिभयंता "अ े य" कायालय थाप य यांनी द.९/०८/२०१८ चे 

तावा वये थाप य अ मु यालय या वभागाकड ल सन २०१८-१९ या 
अथसंक पातील या थाप य वषयक कामांसाठ  अपुर  तरतूद आहे. थाप य वशेष 
योजना, भांडवली व महसुली कामे या लेखािशषातगत तावात नमूद माणे तरतुद  
र. .२५,७०,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख स र हजार फ ) वग करण करणेस 
मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/घट र. .२५.७०,०००/-) तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वकास आराखडयातील र ते व आर णे वकसीत कर याबाबत 
मा. थायी सिमती सभे या सूचना आहेत. सबब सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात 
समावेश नसलेले व काम करणे आव यक असलेले काम खालील माणे आहे. सदर 
कामाचा थमत: अंदाजपञकाम ये समावेश करणे आव यक अस याने खाली नमुद 
केले या कामाचा अंदाजपञकात समावेश करणेस व सदर कामा या नावासमोर 
दश वलेली अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य र कम  
२०१८-१९ 

१ भाग . २४ मधील पवारनगर चौक ते थेरगाव 
फाटा २४ मी. ं द र याचे सुशोिभ रणाची कामे 
करणे.  

१०,००,००,०००/- 

 

 तसेच भाग . १० अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मु य 
शासक य इमारत असून सदर इमारतीम ये पाक ग यव था अपुर  पडत अस यामुळे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मु य शासक य इमारती या आवारात Mechanical 

Parking  System बस वणे आव यक आहे. 

 सबब खालील माणे नवीन कामाचा अंदाजपञकात समावेशास मा यता देणेत 
येत आहे. 

अ. . लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

१ वशेष 
योजना  

पंपर  िचंचवड मनपा या मु य शासक य 
इमारतीम ये Mechanical Parking  System 
बस वणे व इतर अनुषंिगक काम करणे.   

२०,००,००,०००/- 

              

  तसेच क ेञीय कायालय अंतगत मलिन:सारण वषयक काह  महसुली 
कामांसाठ  अंदाजपञक य र कम राहूल गेली अस याने खालील माणे अंदाजपञक य 
र कमेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  

पानांक अ. . लेखािशष  सन 
२०१८-१९ 
ची मुळ 
अंदाजपञ
क य 
र कम 

सन २०१८-
१९ चा मुळ 
अंदाज 
(तरतूद) 

सन २०१८-१९ 
ची आव यक 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ च-होली मैलाशु द करण 
क ाअंतगत भाग . 
२ म ये वाष क ठेकेदार  

७५० १ करकोळ 
देखभाल 

० ३०००००० ६०००००० 
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प दतीने ेनेज लाईन व 
चबरची देखभाल दु ती 
करणे. 

दु ती  

२ कासारवाड  
मैलाशु द करण 
क ाअंतगत भाग . 
६ म ये वाष क ठेकेदार  
प दतीने ेनेज लाईन व 
चबरची देखभाल दु ती 
करणे. 

७५० २ करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

० २०००००० ४०००००० 

३ कासारवाड  
मैलाशु द करण 
क ाअंतगत भाग . 
८ म ये वाष क ठेकेदार  
प दतीने ेनेज लाईन व 
चबरची देखभाल दु ती 
करणे. 

७५० ३ करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

० २०००००० ४०००००० 

४ कासारवाड  
मैलाशु द करण 
क ाअंतगत भाग . 
९ म ये वाष क ठेकेदार  
प दतीने ेनेज लाईन व 
चबरची देखभाल दु ती 
करणे. 

७५० ४ करकोळ 
देखभाल 
दु ती  

० २०००००० ४०००००० 

            एकूण    ० ९०००००० १८०००००० 

   

 उपल ध तरतूद नुसार वर ल कामांसाठ या अंदाजपञक य र कमेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराखडयातील र ते 
व आर णे वकसीत कर याबाबत मा. थायी सिमती सभे या सूचना आहेत. सबब सन 
२०१८-१९ या अंदाजपञकात समावेश नसलेले व काम करणे आव यक असलेले काम 
खालील माणे आहे. सदर कामाचा थमत: अंदाजपञकाम ये समावेश करणे अव यक 
आहे. तर  खाली नमुद केले या कामाचा अंदाजपञकात समावेश करणेस व सदर 
कामा या नावासमोर दश वलेली अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 
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अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

१ भाग . २३ थेरगाव गावठाण येथील अंतगत र ते 
आव यकतेनुसार काँ ट करण करणे. 

७,००,००,०००/- 

२ भाग . २३ थेरगाव गावठाण स ह नं. ९ येथे वाहनतळ 
वकसीत करणे. 

५,००,००,०००/- 

 

 तसेच 

अ. . कामाचे नाव पान 
.  

अ. . लेखािशष सन २०१८-
१९ 
अंदाजपञका
त असणार  
र कम 
अंदाजपञका
तील र कम 

आव यक 
असणार  
अंदाजपञक य 
र कम 

सन 
२०१८-
१९ 
मधील 
तरतूद 

१ भाग .१७ 
से टर . २६ 
म ये नाटयगृह 
क पाची उवर त 

कामे करणे. 

५६ ४६ पयटन 
वकास 
आराखडा  

१०५००००० ३०००००००० ७००००० 

 

या माणे मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापािलका सभा ठराव . २३६ 
द.२०/०७/२०१८ या ठरावातील तावात नमूद केले या भाग ं .२६ या 
कामां या अंदाजपञक य र कम चुकले अस याने खालील माणे दु त करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . ठरावा
तील 
अनु. . 

कामाचे नाव ठरावातील 
अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ ८१ भाग . २६ वाकड येथील 
कावेर  चौक, सब-वे ते 
पंकिसट  कॉनरपयत ड .पी. 
र ता िसमट काँ टचा करणे.   

२२००,००,०००/- ३०,००,००,०००/- 

२ ९३ . . २६ वाकड पंपळे िनलख 
येथे ववीध ठकाणी वरंगुळा 
क  तयार करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे.       

२०,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 

   

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ चे मुळ 
अंदाजपञकातील वशेष योजना या लेखािशषातील खालील नमुद केले या कामा या 
नावात द ु ती/बदल क न सुधार त अंदाजपञक य र कमेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अनु.
. 

अंदाजपञक अंदाजपञकातील कामाचे 
नाव 

अंदाज 

पञक य 
र कम 

सुधार त बदल 
करावयाचे नाव 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१८-
१९ ची मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतूद 

पान 
. 

अनु. . 

१ ३५ १२५ भाग . २५ ताथवडे 
येथील स ह नं. ९९  व 
१०० मधुन वाकड 
गावाकडे जाणारा २४.०० 
मी. ं द ड .पी. र ता 
वकसीत करणे.  

१५२८५०० भाग . २५ 
ताथवडे 
गावठाणापासून 
जीवननगर माग स ह 
नं. ९९  व १०० 
मधुन पुनावळेकडे 
जाणारा २४.०० मी. 
ं द ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. 

४०००००००० १०१९००० २००००००० ० 

२ २८ २०९ भाग . २५ वाकड 
येथील काळाखडक ते  
वाकड पोलीस टेशनकडे 
जाणारा वकास 
आराखडयातील  २४.०० 
मी. ं द ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. 

१०००००००० - - ० २००००००० 

 

० 
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३ मु य 
अंदाज
पञक 
. १, 

पान 
. 

२४४ 

३ पाणीपुरवठा वशेष 
योजना िनधी- 

रावेत येथील जु या 
बंधा-याचे खालील 
बाजूस नवीन बंधारा 
बांधणे.   

- - - ५००००००० ० ४००००००० 

            एकूण १०१५२८५००  ४०००००००० ५१०१९००० ४००००००० ४००००००० 

 
 
                       अनुकूल- ८१           ितकूल- ० 

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

             ------  
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मा. वलास म डगेर -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक – २८२                                 वषय मांक – १० 
दनांक – २७/०९/२०१८                              वभाग- मा.आयु  

           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                     .लेखा/०६/का व/९७८८/२०१८ द.२४/०८/२०१८  
                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१०८ 
                     द. ५/०९/२०१८ 
         शासक य व कायालयीन कामकाजा या सोई या ीने सव े ागृहे यांचे 
कामकाज वतं पणे न ठेवता भौगोिलक े ानुसार तेथील े ीय अिधका-यां या  
िनयं णाखली देणे आव यक अस याने आदेश . शा/२/का व/७१७/२०१७ द. 
२९/९/२०१७ अ वये ह े य कायालयाकडे वग कर यात आलेले असुन तेथील 
कमचा-यांचे आ थापना व वेतन वषयक कामकाज हे "ह" े य कायालयामाफत 
कर यात येत आहे. उपरो  आदेशानुसार व प  शा/२/का व/१०५/२०१८ द. 
५/४/२०१८ अ वये आचाय अ े रंगमं दर व नटस ाट िनळु फुले रंगमंद र येथील सन 
२०१८-१९ साठ  महसुली जमा व महसुली खच याबाबत अंदाजप कात केले या तरतुद  
या "ह" े य कायालय शासन अंदाजप कात लेखािशषासह वग करणे आव यक 
आहे.  सन २०१८-१९ या आिथक वषातील आचाय अ े े ागृह लेखािशष ६ जमा र.  
३३,३५,०००/- लेखािशष १५ खच र.  १,०४,६१,९४०/- िनळुभाऊ फुले ना यगृह 
लेखािशष ६ जमा र. .४७,१०,०००/- लेखािशष १६ खच र. .८९,०२,३८०/-  
लेखािशषावर वग करण करावे लागेल. वर ल माणे े य अिधकार   ह े य 
कायालय यांना ता वत केलेनुसार  सन २०१८-१९ या आिथक वषातील आचाय अ े 
े ागृह लेखािशष ६ जमा  र.  ३३,३५,०००/- लेखािशष १५ खच र. .१,०४,६१,९४०/- 

िनळुभाऊ फुले ना यगृह  लेखािशष ६ जमा र. .४७,१०,०००/- लेखािशष १६ खच 
र. .८९,०२,३८०/- तावात नमूद माणे या र कमा व लेखािशष "ह े य" 
कायालयाकडे वग करण करणेत येत आहे. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

    यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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     अनुकूल- ८१    ितकूल- ० 

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

         ------   

मा.सागर आगंोळकर -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक – २८३                                 वषय मांक – ११ 
दनांक – २७/०९/२०१८                              वभाग- मा.आयु  

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                      .लेखा/०६/का व/९७९०/२०१८ द.२८/०८/२०१८  
                   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१०९ 
                      द. ५/०९/२०१८ 
 
     शहर अिभयंता, इ े य कायालय थाप य यांनी द.९/०८/२०१८ चे 

तावा वये सन २०१८-१९ अंदाजप कातील थाप य “भांडवली कामे" या 
लेखािशषावर ल तावात नमूद माणे चालू कामात तरतूद कमी पडत आहे.  सदर 
चालू कामांवर माच २०१८ अखेर पुरेशी तरतूद कर यात आली होती.  तथा प सदर 
र याचे काम थािनक र हवाशी यांनी अड वले होते. यामुळे र कम खच होऊ शकली 
नाह . स थतीत जागा मालक यांनी काम करणेस मा यता दलेली असून या माणे 
काम करणेत आलेले अस याने तावात नमदू माणे र. .२०,००,०००/- वग करण 
करणेस मा यता देणते येत आहे. (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 

मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
       अनुकूल- ८१    ितकूल- ० 
       अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

          ------   
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मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                                वषय मांक – १२ 
दनांक – २७/०९/२०१८                              वभाग- मा.आयु  

 

           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                     .लेखा/०६/का व/१०३१३/२०१८ द.५/९/२०१८  
                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१३० 
                     द. ५/०९/२०१८ 
 

        सह शहर अिभयंता, व ुत वभाग यांनी द.३१/०८/२०१८ चे तावा वये 
तरतूद वग करणाबाबत व कामांची वाढ व अंदाजप क य र कमांना शासक य मा यता 
घेणेबाबत ताव सादर केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ 
या अंदाजप कातील व ुत मु य कायालयांतगत असले या े य कायालयांना  

कामांचे आव यकतेनुसार अंदाजप कात करणेत आले या तरतूद पे ा वाढ व रकमांची 
आव यकता आहे.  याकामी चालू कामांतील िश लक रकमा व आव यक नसले या/ 
र  कामांवर ल िश क तरतूद रकमा इतर कामांवर वग करता येईल. तसेच या 
कामांना मुळ शासक य र कम कमी आहे या कामांना सुधा रत शासक य मा यता 
घेणेची आव यकता आहे, याकामी भांडवली अ अंदाजप क, प अंदाजप क, महसुली 
अंदाजप कातील तरतुद ंम ये तावात नमूद माणे वाढ व घट करता येईल. तसेच 
पयावरण  अिभयां क   वभागाकर ता आव यक असले या कामाकर ता र कम ह  

तावात नमूद केले माणे उपल ध क न देता येईल. याकामी वभागा अंतगत 
र. .७,७८,८४,७९१/- वग करण करणेस व उपरो  कामांची वाढ व अंदाजप क य 
र कमांना शासक य मा यता देणेत यावी. (वाढ/घट र. . ७,७८,८४,७९१/-) तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयांतगत फ े य 
कायालयाकड ल तावात नमूद केले या कामांवर सन २०१८-२०१९ क रता तरतूद कमी 
अस याने या कामा क रता थाप य मु य कायालयाने तरतूद उपल ध क न दली 
आहे यानुसार अंदाजप कातील तरतूद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट 
र. .२३,००,०००/- करणेस मा यता देणेत यावी.   
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मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.बापू उफ शञु न काटे-  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माण े उपसूचना मांडतो - 
तसेच भाग . २८ मधील नािशक फाटा ते वाकड या बीआरट एस र यावर गो वंद 
गाडन चौक येथे सबवे बांधणेचे काम थाप य वभागामाफत चालु आहे.सदर ठकाणी 
उ चदाब वज वा हनी सब वे ला अडथळा कर त अस याने, सब वेचे काम थांबलेले 
आहे. यामुळे सदर ठकाणी नागर कांना वाहतुक क ड स सामोरे जावे लागत आहे. 
याकर ता सदरची अडथळा करणार  उ चदाब वज वा हनी वर त हल वणे कर ता 
वदयुत वषयक कामे करणे अ याव यक आहे. याकर ता भाग . २८ मधील 
नािशक फाटा ते वाकड या बीआरट एस र यावर गो वंद गाडन चौक येथे सबवे बांधणे 
या कामांतगत वदयुत वषयक कामे करणे. या कामाचा वदयुत वभागाचे 
अंदाजपञकातील “ थाप य क पांतगत वदयुत वषयक कामे करण”े या 
लेखािशषावर समावेश क न सदर कामाकर ता आव यक शासक य मा यता र. . ९० 
ल  दे यास तसेच सदर कामाकर ता आव यक तरतूद र कम . ५० ल  ह  गो वंद 
गाडन चौक येथे सबवे बांधणेचे काम मनपा अंदाजपञकातील “क शासन पुर कृत 
योजना” या लेखािशषावर ल पानांक ५२३ अ. . २९ वर ल, कामाचे शासक य मा यता 
र. . १० कोट  तसेच तरतूद र. . ६.५० कोट  यामधुन वग  करणेस  मा यता  देणेत  
यावी.  तसेच मा.महापािलका सभा ठराव ं .२३६ द. २०/०७/२०१८ या ठरावातील 

तावात नमूद केले या भाग ं .२६ या कामां या अंदाजपञक य र कम चुकले 
अस याने खालील माणे दु त करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ. . ठरावातील 
अनु . 

कामाचे नाव ठरावातील 
अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ ८१ भाग . २६ वाकड येथील 
कावेर  चौक, सबवे ते 
पंकिसट कॉनर ड .पी.र ता 
िसमट काँ टचा करणे.    

२२००,००,०००/- ३०,००,००,०००/- 

२ ९३ . .२६ वाकड पंपळेिनलख २०,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 
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येथे ववीध ठकाणी 
वरंगुळा क  तयार करणे व 
थाप य वषयक कामे 

करणे.       

 

मा. नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – २८४                                 वषय मांक – १२ 
दनांक – २७/०९/२०१८                              वभाग- मा.आयु  

 

           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                     .लेखा/०६/का व/१०३१३/२०१८ द.५/९/२०१८  
                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३१३० 
                     द. ५/०९/२०१८ 
        सह शहर अिभयंता, व ुत वभाग यांनी द.३१/०८/२०१८ चे तावा वये 
तरतूद वग करणाबाबत व कामांची वाढ व अंदाजप क य र कमांना शासक य मा यता 
घेणेबाबत ताव सादर केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ 
या अंदाजप कातील व ुत मु य कायालयांतगत असले या े य कायालयांना  

कामांचे आव यकतेनुसार अंदाजप कात करणेत आले या तरतूद पे ा वाढ व रकमांची 
आव यकता आहे.  याकामी चालू कामांतील िश लक रकमा व आव यक नसले या/ 
र  कामांवर ल िश क तरतूद रकमा इतर कामांवर वग करता येईल. तसेच या 
कामांना मुळ शासक य र कम कमी आहे या कामांना सुधा रत शासक य मा यता 
घेणेची आव यकता आहे, याकामी भांडवली अ अंदाजप क, प अंदाजप क, महसुली 
अंदाजप कातील तरतुद ंम ये तावात नमूद माणे वाढ व घट करता येईल. तसेच 
पयावरण  अिभयां क   वभागाकर ता आव यक असले या कामाकर ता र कम ह  

तावात नमूद केले माणे उपल ध क न देता येईल. याकामी वभागा अंतगत 
र. .७,७८,८४,७९१/- वग करण करणेस व उपरो  कामांची वाढ व अंदाजप क य 
र कमांना शासक य मा यता देणेत येत आहे (वाढ/घट र. . ७,७८,८४,७९१/-)  
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयांतगत फ े य 
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कायालयाकड ल तावात नमूद केले या कामांवर सन २०१८-२०१९ क रता तरतूद कमी 
अस याने या कामा क रता थाप य मु य कायालयाने तरतूद उपल ध क न दली 
आहे यानुसार अंदाजप कातील तरतूद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट 
र. .२३,००,०००/- करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . २८ मधील 
नािशक फाटा ते वाकड या बीआरट एस र यावर गो वंद गाडन चौक येथे सबवे 
बांधणेचे काम थाप य वभागामाफत चालु आहे.सदर ठकाणी उ चदाब वज वा हनी 
सब वे ला अडथळा कर त अस याने, सब वेचे काम थांबलेले आहे. यामुळे सदर 
ठकाणी नागर कांना वाहतुक क ड स सामोरे जावे लागत आहे. याकर ता सदरची 
अडथळा करणार  उ चदाब वज वा हनी वर त हल वणे कर ता वदयुत वषयक कामे 
करणे अ याव यक आहे. याकर ता भाग . २८ मधील नािशक फाटा ते वाकड या 
बीआरट एस र यावर गो वंद गाडन चौक येथे सबवे बांधणे या कामांतगत वदयुत 
वषयक कामे करणे. या कामाचा वदयुत वभागाचे अंदाजपञकातील “ थाप य 
क पांतगत वदयुत वषयक कामे करण”े या लेखािशषावर समावेश क न सदर 

कामाकर ता आव यक शासक य मा यता र. . ९० ल  दे यास तसेच सदर 
कामाकर ता आव यक तरतूद र कम . ५० ल  ह  गो वंद गाडन चौक येथे सबवे 
बांधणेचे काम मनपा अंदाजपञकातील “क शासन पुर कृत योजना” या लेखािशषावर ल 
पानांक ५२३ अ. . २९ वर ल, कामाचे शासक य मा यता र. . १० कोट  तसेच 
तरतूद र. . ६.५० कोट  यामधुन वग  करणेस  मा यता  देणेत  येत  आहे.  तसेच 
मा.महापािलका सभा ठराव ं .२३६ द. २०/०७/२०१८ या ठरावातील तावात नमूद 
केले या भाग ं .२६ या कामां या अंदाजपञक य र कम चुकले अस याने खालील 
माणे दु त करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . ठरावातील 
अनु . 

कामाचे नाव ठरावातील 
अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ ८१ भाग . २६ वाकड येथील 
कावेर  चौक, सबवे ते 
पंकिसट कॉनर ड .पी.र ता 
िसमट काँ टचा करणे.    

२२००,००,०००/- ३०,००,००,०००/- 
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२ ९३ . .२६ वाकड पंपळेिनलख 
येथे ववीध ठकाणी 
वरंगुळा क  तयार करणे व 
थाप य वषयक कामे 

करणे.       

२०,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 

  

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

             ------   
मा.सीमा चौगुले -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

                                वषय मांक – १३ 
दनांक – २७/०९/२०१८                              वभाग- मा.आयु  
 
 

        संदभ  - १)  मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                    . व/मुका/तां. व/३४७/२०१८, द.१६/०७/२०१८ 
                 २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५ 
                    द.२८/०८/२०१८ 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सन २०१२-१३ पासून ऊजासंवधना या 
ीकोनातून जुने सो डयम  हेपर/मेटल हालाईड दवे/ ट-५(९६ वॅट) काढून एलईड  

दवे बस वणेची कामे सु  आहेत. महापािलके या उजा संवधना या ीने सो डयम 
हेपर/ / ट-५/सीएफएल/मेटल हालईड द या या ऐवजी र या या कारानुसार 
आव यक काश माण राखणेकर ता (ल स ले हल) उवर त एलईड  यित र  
द यां या ठकाणी यो य मतेचे एलईड  दवे बस वणेकामी सव करण,े ड पीआर 
बस वणे व पयवे ण करणेकर ता क प यव थापन स लागार मे.ऊजा िनयोजन 
ा.िल.पुणे यांची नेमणूक करणेत आली आहे. मे.ऊजा िनयोजन ा. िल. पुणे यांनी 

सवचे कामकाज पुण केलेले असून ा  सवनुसार अहवाला नुसार सुमारे ३८७५५ इतके 
व वध मतेचे एलईड  दवे व वध र यावर बस वणेत आलेले असून अ ापपयत 
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सुमारे ३६१३४ दवे सो डयम हेपर/ / ट-५/सीएफएल/मेटल हालाईड (MH) या 
कारचे आहेत. सदरचे काम वखचातून कंवा ई ो मा यमातून करावयाचे  िनयोजन 

मनपाचे होते. तथा प ई ो त वावर एलईड  दवे बस वणेसाठ  रा य शासनाने 
ईईएसएल सोबत करारनामा केलेला आहे. यानुसार रा य शासनाने  यांचेकड ल 
द.१२ जानेवार  २०१८ चे शासन िनणयानुसार  सव नागर  सं थानी पथ द यांसाठ  
फ  एलईड  दवे बस वणे व यासाठ  ईईएसएल सोबत करारनामा करणे बंधनकारक 
केले आहे. यानसुार मे.ईईएसएल कडून व हत केले या त याम ये मा हती 
माग वणेत आली होती. मनपाने सादर केले या मा हतीनुसार  मे.ईईएसएल कडून 
क प ताव (Project Proposal) व करारनामा मसुदा (Draft Agreement) 

पाठ वला आहे. याबाबत स व तर मा हती खालील माणे सादर करणेत येत आहे. 
स थतीत मनपा ह त एकूण द यांची सं या सुमारे - ७४८८९ इतक  आहे. एकूण 
व ुत भार - १०.०६ MW एलईड  बस व यात आले या दवाब ीची सं या - ३८७५५, 
एलईड  बस व यात आले या एलईड  व ुत भार -३.२७ MW, ईईएसएल कडून एलईड  
बसवावया या द यांची सं या - ३६१३४ एवढ  आहे. वा षक दवाब ीचे वीजबील 
अंदाजे र. .२७.३९ कोट  (सव दवे चालू थतीत गृह त ध न) ईईएसएल माफत 
ई ो  त वावर (cost sharing based) जुने पारंपा रक फट ंग काढून एलईड  फट ंग 
बस वणेत येणार आहे. फट ं सची वॉरंट   ७ वष (इ शूर सहं) आहे. म यवत  
िनयं ीत क ातून दवे िनयं ीत करणार  यं णा (CCMS) चादेखील अंतभाव आहे. 
बस वले या एलईड  द यांची देखभाल व दु ती काम ईईएसएल माफतच कर यात 
येणार आहे. होणा-या उजा बचतीकर ता रा य बकेत उजा बचत वंत  खाते उघडावे 
लागेल. होणा-या उजा बचत व देखभाल व द ु ती कामावर लागणारा खच बचतीतून 
ए यूट  बेसीसवर ईईएसएल यांना अदा करावा लागेल. 

     ईईएसएल ने सादर केले या क प तावानुसार खालील बाबी दसून येतात – 

1. सदरचा क प  ई ो त वावर राब वणेत येणार असून सुरवातीस 
महापािलकेस कोणताह   खच करावा लागणार नाह .   

2. स य थतीतील द यांचा तसेच एलईड  बस वणेत आलेनंतर द यां या काश  
ती तेचा संयु क पाहणी क न अहवाल तयार करणेत येणार आहे. 

3. नॅशनल लाईट ंग कोड नुसार र यावर आहे तशीच कंवा यापे ा जा त  
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सुधा रत ल स लेवल ठेऊन द यांचे वॅटेज िन त केले जाणार आहे. 
4. एलईड  फट ंगची वॉरंट  कालावधी देखभाल व द ु तीसह सात वषाचा असून  

य  होणा-या वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीसवर ईईएसलला ितवष  िनधा रत 
केलेली र कम वषाक रता अदा करावी लागणार आहे. 

5. सदर कामाम ये एलईड  फट ंग बस वणेत येत असले या ठकाणी   
ॅकेट, लॅ प सा ह य व वायर कामाचा समावेश आहे. 

6. सदर कामाम ये एलईड सह व सीसीएमएस यं णा बस वणे कामाचा समावेश  
आहे. 

7. मनपाने उजा बचतीतून ा  झालेली र कम भरणेकर ता रा य बकेत वतं   
र या ए ो खाते (escrow) उघडून सुरवातीला अँ यूट या ( ितवष  िनधा रत 
केले या र कमे या) तीन म ह यांची र कम सदर खा यात मनपाला जमा 
करावी लागणार आहे. 

8. एलईड  दवे बस वलेनंतर द यांची संपूण देखभाल दु ती ईईएसएल माफत  
कर यात येणार आहे मा  पायाभूत सु वधेकर ता जादा होणारा खच मनपास 
करावा लागणार आहे.  

      तर  मे.ईईएसएल यांचेकडून पारंपा रक दवे बदलून एलईड  दवे बस वणे व 
तदनंतर होणा-या वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीस वर िनधा रत र कम पुढ ल 7 
वषाक रता ितवष  मे.ईईएसएलला ई ो खाते काढून अदा करणेसाठ  करारनामा 
करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.चंदा लोखंडे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.एकनाथ पवार  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.नामदेव ढाके  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास  टाकणेत आला असता- 
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ठराव ामंक – २८५                                 वषय मांक – १३ 

दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु  

 

        संदभ  -  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                    . व/मुका/तां. व/३४७/२०१८, द.१६/०७/२०१८ 

                 २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५ 

                    द.२८/०८/२०१८  

  
        वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 

       अनुकूल- ८१       ितकूल- ०  

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

        ------  

मा.सागर गवळ  -  मा.महापौर सहोब, वषय माक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                                                  वषय मांक – १४ 

दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु  
 

  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/२०१८  
                द.२५/०६/२०१८ 
             २) मा.महापािलका सभा ठराव .२४५ द.२०/०७/२०१८  
             ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २६१ द.६/०९/२०१८ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागा माफत महानगरपािलका 
ह मिधल ओला व सुका कचरा संकलन कर यात येत असून येक भाग थरावर 
कचरा संकलनासाठ  ओला व सुका कचरा वतं पणे संकलन कर यासाठ  छो या 
वाहनांची यव था महानगरपािलके माफत कर यात आलेली आहे. तथापी ओला व 
सुका कचरा वतं पणे संकलन कर यासाठ ची वाहने पा कग कर यासाठ  वतं  
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यव था नाह . यामुळे महानगरपािलका ह म ये महानगरपािलके या िनयोजन 
ािधकरण क ेमिधल काह  आर त जागांम ये “ ा सफर टेशन” या योजनाथ 

जागा आर त करणे आव यक वाटते. यास अनुस न मा. आयु  यांचा दनांक 
२८/०७/२०१७ चे मंजूर तावानुसार, तसेच आरो य कायकार  अिधकार  यांनी 
दनांक २२/०३/२०१७ चे प ा वये मागणी मौजे भोसर  (कासारवाड ) आ. .३१ 
एस.ट .पी. अंतगत स.नं.५१४, मौजे सांगवी मिधल ह रतप यातील स.नं.८४, व मौजे 
भोसर  आ. .४०५ अंतगत स.नं.२१० या ठकाणी ४०० चौ.मी. े ाची जागा, तसेच 
मौजे पंपळे िनलख आ. .३७४ गाडन अंतगत स.नं.६५ मिधल ४०० चौ. मी. े ाची 
जागा १२.०० मी. ं द पोहच र यासह महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये “ ा सफर टेशन” या योजनाथ आर त करणेचा 
फेरबदल बाबत सव वैधािनक कायवाह  क न फेरबदल ताव शासनास सादर करणेस 
मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.तुषार कामठे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.सागर आंगोळकर - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-या 
वषयातील ा फर टेशनसाठ  मौजे पंपळे िनलख आ. .३७४ गाडन अंतगत स.नं. 
६५ मधील ४०० चौ.मी. ेञाची जागा १२.०० मी. ं द पोहच र यासह गाडनसाठ  
आर त अस याने सदरची जागा ओला व सुका कचरा वतंञपणे संकलन 
कर यासाठ  वाहने पा कग क रताचे “ ा सफर टेशन” आर णाचे फेरबदलातून 
वगळ यास मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका, ह तील 
मौजे पुनावळे येथील मंजूर वकास योजनेतील स.नं. १,२,६,८,९,१० व ११ मधील १८ 
मी. ं द र ता (औ ंध-रावेत बीअरट  ते मुंबई-बगलोर हायवे) व मौजे पुनावळे येथील 
मंजूर वकास योजनेतील स.नं. ४४,५० व ५१ मधील १८ मी. र ता (मुंबई-बगलोर 
हायवे ते पुनावळे) ता वत केलेला आहे. सदर र याचे काह  ेञ मनपा या ता यात 
आलेले आहे परंतु काह  िमळकतधारक जागा मु ाम ता यात देत नाह त यामुळे सदर 
भागातील र ता वकसीत करता येत नाह  यामुळे नाग रकांची र याअभावी अडचण  
िनमाण झाली आहे यामुळे सदर र ता भूसंपादनाने ता यात घेणे आव यक आहे. 

 तर  मौजे पुनावळे येथील मंजूर वकास योजनेतील स.नं. १,२,६,८,९,१० व ११ 
मधील १८ मी. ं द र ता (औ ंध-रावेत बीअरट  ते मुंबई-बगलोर हायवे) व मौजे 
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पुनावळे येथील मंजूर वकास योजनेतील स.नं. ४४,५० व ५१ मधील १८ मी. र ता 
(मुंबई-बगलोर हायवे ते पुनावळे) र याखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व नवीन भूसंपादन कायदा सन २०१३ अ वये संपादन 
करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.केशव घोळवे -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.सागर गवळ  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव ामंक – २८६                                  वषय मांक – १४ 

दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु  
 

  संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/२०१८  
                द.२५/०६/२०१८ 
             २) मा.महापािलका सभा ठराव .२४५ द.२०/०७/२०१८  
             ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २६१ द.६/०९/२०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागा माफत महानगरपािलका 
ह मिधल ओला व सुका कचरा संकलन कर यात येत असून येक भाग थरावर 
कचरा संकलनासाठ  ओला व सुका कचरा वतं पणे संकलन कर यासाठ  छो या 
वाहनांची यव था महानगरपािलके माफत कर यात आलेली आहे. तथापी ओला व 
सुका कचरा वतं पणे संकलन कर यासाठ ची वाहने पा कग कर यासाठ  वतं  
यव था नाह . यामुळे महानगरपािलका ह म ये महानगरपािलके या िनयोजन 
ािधकरण क ेमिधल काह  आर त जागांम ये “ ा सफर टेशन” या योजनाथ 

जागा आर त करणे आव यक वाटते. यास अनुस न मा. आयु  यांचा दनांक 
२८/०७/२०१७ चे मंजूर तावानुसार, तसेच आरो य कायकार  अिधकार  यांनी 
दनांक २२/०३/२०१७ चे प ा वये मागणी मौजे भोसर  (कासारवाड ) आ. .३१ 
एस.ट .पी. अंतगत स.नं.५१४, मौजे सांगवी मिधल ह रतप यातील स.नं.८४, व मौजे 
भोसर  आ. .४०५ अंतगत स.नं.२१० या ठकाणी ४०० चौ.मी. े ाची जागा, तसेच 
मौजे पंपळे िनलख आ. .३७४ गाडन अंतगत स.नं.६५ मिधल ४०० चौ. मी. े ाची 
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जागा १२.०० मी. ं द पोहच र यासह महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये “ ा सफर टेशन” या योजनाथ आर त करणेचा 
फेरबदल बाबत सव वैधािनक कायवाह  क न फेरबदल ताव शासनास सादर करणेस 
मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच या वषयातील 
ा फर टेशनसाठ  मौजे पंपळे िनलख आ. .३७४ गाडन अंतगत स.नं. ६५ मधील 

४०० चौ.मी. ेञाची जागा १२.०० मी. ं द पोहच र यासह गाडनसाठ  आर त 
अस याने सदरची जागा ओला व सुका कचरा वतंञपणे संकलन कर यासाठ  वाहने 
पा कग क रताचे “ ा सफर टेशन” आर णाचे फेरबदलातून वगळ यास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका, ह तील मौजे पुनावळे येथील 
मंजूर वकास योजनेतील स.नं. १,२,६,८,९,१० व ११ मधील १८ मी. ंद र ता (औंध-
रावेत बीअरट  ते मुंबई-बगलोर हायवे) व मौजे पुनावळे येथील मंजूर वकास 
योजनेतील स.नं. ४४,५० व ५१ मधील १८ मी. र ता (मुंबई-बगलोर हायवे ते पुनावळे) 

ता वत केलेला आहे. सदर र याचे काह  ेञ मनपा या ता यात आलेले आहे परंतु 
काह  िमळकतधारक जागा मु ाम ता यात देत नाह त यामुळे सदर भागातील र ता 
वकसीत करता येत नाह  यामुळे नाग रकांची र याअभावी अडचण  िनमाण झाली 
आहे यामुळे सदर र ता भूसंपादनाने ता यात घेणे आव यक आहे. 

 तर  मौजे पुनावळे येथील मंजूर वकास योजनेतील स.नं. १,२,६,८,९,१० व ११ 
मधील १८ मी. ं द र ता (औंध-रावेत बीअरट  ते मुंबई-बगलोर हायवे) व मौजे 
पुनावळे येथील मंजूर वकास योजनेतील स.नं. ४४,५० व ५१ मधील १८ मी. र ता 
(मुंबई-बगलोर हायवे ते पुनावळे) र याखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व नवीन भूसंपादन कायदा सन २०१३ अ वये संपादन 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

 अनूकूल - ८१       ितकूल – ० 

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

        ----- 
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मा.नामदेव ढाके -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                                                  वषय मांक – १५ 

दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु  

           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                     मातं व/२/का व/३०/१८ द.८/०८/२०१८ 
                  २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २६५ द.६/०९/२०१८ 
 
       क  शासनामाफत नाग रकां या जीवनमानाचा दजा सुधार यासाठ  व छ, 
शा त व पयावरण पुरक शहरे तयार कर यासाठ  " माट िसट  अिभयान" या 
मह वकां ी अिभयानाची घोषणा मा. धानमं ी महोदयां या ह ते द. २५/०६/२०१५ 
रोजी करणेत आलेली होती.  

       क  शासनाचे मागदशक सुचनांनुसार Smart City Proposal तयार 
करणेक रता चार मु य पयाय सचुवले आहेत. १) Retrofitting २) Redevelopment 
३) Green Field आ ण ४) १ ते ३ पैक  पयायांचा एक त अवलंब करणे. यानुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने Retrofitting या पयायाचा ाधा याने वापर क न 

Smart City Proposal तयार केलेले आहे. महानगरपािलकामाफत तयार करणेत 
आले या Smart City Proposal म ये ामु याने Area Based Development (ABD) 
आ ण Pan City Solutions हे दोन घटक असून यांचे कर ता एकूण र. .११४९.२ 
कोट  इत या र कमे या क पांचा समावेश आहे. यापैक    Area Based 

Development (ABD) चे अंतगत एकूण र. .५९३.६७ कोट  इत या व Pan City 

Solutions अंतगत एकूण र.  ५५५.५३ कोट  इत या र कमे या क पांचा समावेश 
करणेत आलेला आहे.  

 क  शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा माट िसट  अिभयानांतगत ितस-या 
फेर त िनवड केलेनंतर रा य तर य उ चािधकार सिमती माफत िशफारस कर यात 
आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान राब व याकर ता 
वशेष उ ेश वहन(एस.पी. ह ) थापन करणेबाबत महारा  शासन नगर वकास वभाग 
शासन िनणय . माटिस-२०१६/ . .५०३/न व -२३ द.९ जानेवार  २०१७ अ वये 
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मा यता दलेली असुन महानगरपािलकेने वशेष उ ेश वहन(एस.पी. ह ) चे ता काळ 
गठन करणेकामी िनदश दलेले होते व महारा  शासनाकडुन िन त केले या अट  
शत नुसार द. १३ जुलै २०१८ रोजी “ पंपर  िचंचवड माट  िसट  िलिमटेड ” या 
नावाने वशेष उ ेश वहन थापन करणेत आलेली आहे. 

  क  शासनाने घो षत केले या माट िसट  अिभयानाचा कालावधी पाच वष 
असुन या योजनेत येक पा  शहराला पाच वषा या कालावधीत अंदाजे . ५०० 
कोट ंचे क  शासनाचे अनुदान ा  होणार असुन रा य शासनाचा अनुदान ह सा . 
२५० कोट  व महानगरपािलेकेचा व ह सा अंदाजे . २५० कोट  ावा लागेल. 
या माणे अिभयानाचे पाच वष कालावधीत महानगरपािलकेस अंदाजे एकुण र.  १००० 
कोट  पयतचे क प माट िसट  अिभयानाचे िनदशानुसार पुण करावे लागतील. 
याम ये शहारातील नाग रकांना पुरेसा पाणी पुरवठा, खा ीशीर वीज पुरवठा, शहर 
व छता व घनकचरा यव थापन, काय म शहर   दळणवळण व सावजिनक वाहतूक 
यव था, स म इंटरनेट सु वधा, शहर  आरो य आ ण िश ण सु वधा, ई-ग हन स व 
नाग रकांचा सहभाग, शा त पयावरण, नाग रकांची सुर ा व संर ण इ. घटकांचा 
समावेश असेल. या सव बाबींचा समावेश क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माट 
िसट  ताव रा य शासनामाफत क  शासनाकडे द. ३१/३/२०१७ रोजी सादर करणेत 
आलेले आहे. यास मा. महापािलका सभेने ठराव . २९ द.१९/०७/२०१७ अ वये 
मा यता दलेली आहे.  

    तथापी, वर ल क प माट िसट  कंपनीमाफत  राब वताना महापािलके या 
मालक या जागा, र ते, उ ाने, व ुत पोल, मनपा ह तील चौक, शाळा, इमारती व 
इतर मालम ांचा वापर करणे आव यक आहे. 

    सबब, माट िसट  योजने अंतगत PAN City क प व Area Based 

Development (ABD) क प राब वणेकामी पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड या 
वशेष उ ेश वहनास मनपा या मालक ची जागा, र ते, उ ाने, व ुत पोल, मनपा 
ह तील चौक, शाळा, इमारती व इतर मालम ांचा वापर करणेस मा यता िमळणेकामी 
व याअनुषंगीक परवानगी देणेचे अिधकार पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड 
कंपनीस देणेस मा यता देणेत यावी.  
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मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.बापू उफ शञु न काटे- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना माडतो- 
मा.आयु  यांची मागणी असलीतर  माट िसट  योजने अंतगत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने मंजूर केले या माट िसट  आराखडयातील PAN City क प व   
Area Based Devlopment (ABD) क प राब वणेकामी पंपर  िचंचवड माट िसट  
िलमीटेड या वशेष उ ेश वहनास मनपा या मालक ची जागा, र ते, उदयाने, वदयुत 
पोल, मनपा ह तील चौक, शाळा, इमारती व इतर मालम ांचा वापर करणेस मा यता 
देणेकामी व याअनुषंगीक परवानगी देणेचे अिधकार पंपर  िचंचवड माट िसट  
िलमीटेड कंपनीस देणे ऐवजी उ  सव अिधकार मा.आयु  सो., पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका, पंपर -१८ यांना देणेस मा यता देणेत यावी तसेच माट िसट या 
आराखडया यितर  कामे माट िसट  एस.पी. ह . माफत राबवावयाचे ठर यास 

ताव परत सवसाधारण सभेसमोर आणणेस मा यता देणेत यावी. 

मा. सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.अ जत ग हाण े - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह    
महापौर साहेब माटिसट  अंतगत मगाशी आयु  साहेबांनी खुलासा केलेला आहे. पूव  
आप याला माटिसट त घेतले न हत. आ ह  सगळे लोक या ठकाणी द लीला गेलो 
होतो. आम या शहराला माटिसट तून वगळले. यासाठ  आ ह  य  केले परंत ु ते 
नंतर झाले. कुणीतर  या यातून माघार घेतली आ ण नंतर मग आप या शहराला 
माटिसट  अंतगत घे यात आले. तर हया याम ये साहेब पूव  सु दा आ ह  अस 
हणत होतो क  या याम ये माटिसट  करताना तु ह  पंपळेगुरव आ ण पंपळे 

सौदागरची िनवड केली. मुळातच ह  शहरं ह  दोन गावे आहेत ती ऑलरेड  माट 
आहेत. साहेब, दोन गाव ंइतक  चांगली आहेत. या ठकाणी परदेशातला माणूस जर  
आणला तर  तो सु दा हणेल क  खूप चांगल गाव आहे. आ हाला असं वाटत होतं 
क  जस जेएनएनयुआरएमम ये वेगवेगळया ठकाणी फंडस िमळणार आहेत. तस जर 
होत असेलतर माटिसट म ये एका विश  भागाम ये िनधी दला जातो. हा इतर 
भागाम ये अ याय होतोय. महापौर साहेब, तु ह  िचखलीचे आहात माटिसट   
िचखलीला करा नाह तर आम या भोसर ला दया. महापौर साहेब, आपण महापौर 
आहात भोसर साठ  तु ह  य  करावेत. आयु  साहेब, ितथ या दोन तीन शाळा जर  
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घेत या या याम ये िचखलीची शाळा घेतली. िचखली या एका शाळेची िनवड जर 
तु ह  या ठकाणी केली कंवा भोसर या एखादया शाळेची िनवड तु ह  केली तर मला 
वाटत खूप चांगल  झाल ंअसत.ं महापौर साहेब, तुम याकडून आम या खूप अपे ा 
आहेत. तु ह  ामीण भागातले महापौर आहात तु हाला या ठकाणी प ाने संधी दलेली 
आहे आ ण तुमच ंकाम खरच चांगल आहे. गे या म ह या दोन म ह यात जे हापासून 
तु ह  महापौर झालेला आहात. जे िनणय तु ह  घेतलेले आहेत. या या बैठका 
घेत यात वशेषत: पाणीपुरवठयाची बैठक तु ह  घेतलीत. या बैठक म ये तु ह  या 
शहराला ख-या अथाने मगाशी कुठ या तर  म हला सद यांनी पा याचा  मांड याचा 
य  या ठकाणी केला. आप या शहराला ख-या अथाने इथून पुढ या काळाम ये 

चांगला पाणीपुरवठा हायचा असेल तर आप याला आं ा आ ण भामा आसखेड या 
धरणातून पाणी आले पा हजे. या ीकोनातून य  आपण करताय याब ल 
िन तपण े आनंद आहे. आमचा रा वाद  काँ ेस प ाचा िन तपण े पाठ ंबा आहे. 
आ ह  वरोधासाठ  वरोध कधीच करणार नाह त. परंत ु माटिसट अंतगत बाप ूकाटना 
जर  खाजगीत वचारल कंवा नाना काटना वचारल खरच तुम या गावाला माटिसट  
याव का तर दोघांचेह  मत याबाबतीत एक येईल. यामुळे महापौर साहेब, आप याला 

माझी वनंती आहे क  तु ह  आयु ांना आ ण संपूण या माटिसट म ये जे लोक काम 
करतात यांना वनंती करा यात आमचे वरोधी प नेते आहेत, मोद कुटे आहेत, 
िशवसेनेचे गटनेते आहेत, मनसेचे आहेत, प नेते आहेत ह  सगळ  जी मंडळ  आहेत 
या सगळयांना माझी वनंती आहे क  माटिसट म ये आम या भोसर ची िनवड आपण 
करावी आ ण भोसर चाह  वकास करावा. अशा कारची अपे ा या िनिम ाने मी 
आप याकडे करतो.  

मा. द ाञय साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह  खरतर 
आदरनीय अ जतभाऊ ग हाण ेयांनी जी सुचना मांडली याला माझे अनुमोदन आहे. 
खरतर या यावर अगोदरच बर च काह  चचा झालेली आहे. मला वाटत ं हे सगळं 
ड गराव न पाणी वाहून गेलेले आहे. का ड गरा या खालून गेले आहे. या वषयाबाबत 
माटिसट म ये यावेळेस काह  चचा झाली. यावेळेस महापौर तु ह  न हता आ ण मी 

पण यावेळेस वरोधी प नेता न हतो. या काळाम ये जे स माननीय सद य 
या याम ये होते. यां या कायकाळाम ये महापौर साहेब खरच माटिसट म ये खूप 
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मोठा या काळात अ याय झालेला आहे. या प दतीने माटिसट चा क प 
रा या या, क ा या समोर आला आहे. परंत ुजो ए रया प हलाच पूण माट आहे तसं 
अ जतभाऊपनी सांिगतले आहे क  रा वाद  काँगेस या काळातच तो ए रया तसा खूप 
सुंदर आ ण चांगला होता. जर खरच माटिसट म ये यायच होत ंतस महापौर आता 
आपण दोघ िमळून हा िनणय घेऊ. कारण आपण आता याम ये आहोत. आमचे 
महापौर माट आहेत. अस ंसगळेच हणतात. तर माट वकास आप या प रसराम ये 
हावा. जसे आप या ामीण भागातील गावे समजा आपण घेतली. सेकंड फेजम ये 
जर घेतली. परंत ुआता हे श य नाह . कारण यावेळेस पोमण साहेबांनी कोणाला कळू 
दले नाह . तर  ह  प र थती सभागृहाला पण कळणे गरजेचे आहे. यावर यावेळेस 
मतदान झाले यावेळेस सभागृहात या १२८ नगरसेवकांना मी वचा  इ छतो. 
सभागृहात या कुठ याह  नगरसेवकाला मा हती झालं. कुठ या भागात मतदान झाल.ं 
कोणी कोणी मतदान केले. कुठ या नगरसेवकांला माटिसट चे अिधकार  कंवा 
आयु ांनी येऊन सांिगतल का तुम या भागाम ये मतदान आहे. माटिसट म ये 
तुमची िनवड होणार आहे. राज ू िमसाळ आहेत आमचे. मला वाटत ं ािधकरणाम ये 
जा त मतदान झाल ंहोत.ं आ ह  कु याचा वषय काढलेला नाह . मला परत काढावा 
लागेल. हणून मला वाटत ंक  वाकड आ ण पंपळे िनलख घेऊन मतदान केलेले आहे, 
हे चुक च ेआहे. पण ािधकरणा याम ये प हले एक नंबर मतदान ािधकरणाम ये 
झाले असताना ितथे न होता ह  माटिसट  खरतर विश याने केली का कोणी ितकडे 
वळवून नेली. माझी आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क  जे झाले ते झाले. आता 
या याम ये काय बदल होणार नाह  आ हाला पण मा हती आहे. पण महापौर साहेब 

आप याला वनंती आहे क  आपण या येणा-या पुढ या ट यामधला जो सेकंड फेज 
आहे. या सेकंड फेजम ये ामीण भागातचा समावेश करावा कंवा आप या भागातला 
जो ए रया डे हलप झालेला आहे. मग भोसर  असेल, िचखली असेल, मोशी असेल 
कंवा दघी असेल. आकुड  असेल ािधकरण आलं ना या याम ये. मी प हलं 
ािधकरण हटल ंहोत.ं फ  ते जॉईन एक  के यामुळे ािधकरणाचा भाग बाहेर गेला. 
हणून माझी आप याला वनंती आहे क  येणा-या माटिसट म ये आपला हा जो 

प रसर आहे तो चांगला झाला. डे हलप झालेला प रसर जर तु ह  डे हलप करायला 
िनघाले तर न क च माट काय करायचे ते आ हाला कळालेले नाह . माट केले या 
िसट लाच तु ह  परत माट कर त असाल तर एखादा ामीण प टा जर घेतला माट 
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करावा असे मी या िनिम ाने सांगतो. मतदानाम ये मी अ य  महोदयांना पु हा 
एकदा सांगतो क  जे या गावाम ये घडलेले आहे. माट िसट म ये येक 
नगरसेवकाला व ासात घेऊन जो तु हाला परत एकदा जो ढोबळ ए रया कसा 
यायचाय. या भागात मतदान घेतले आता जो आयट पाक ए रया होता, या 

आयट पाकवा यांनी मतदान केले, सगळे केले. पण जो शेतकार  आमचा प रसर 
ामीण आहे. याला मेल पण मा हत नाह ,  मतदान पण मा हती नाह . याचे पुढे 

काय झाले ते पण मा हती नाह . या यापयत माटिसट  पोहचतील काय. मग तो 
भाग मतदानाम ये घेतला नाह  हणून आमची वनंती आहे क  यावेळेस हे सगळे 
क प कर त असताना पु हा पु हा आप याला महापौर का सांगतोय. कारण आता 

आप याला तसा ए रया डे हलप करणे गरजेचे आहे. यामुळे तु ह  तो प रसर यावा 
अशी वनंती करतो, िचट ंग न करता.  दोनदोन गावे एक  न करता, दोनदोन शहरे 
एक  न करता वभागवाईज मतदान यावे. लक  ॉ क न करावे अशी मी महापौर 
साहेब आप याला वनंती करतो. आपले शहर ऑलरेड  माट आहे. तु ह ह  माट  
आहात असं सगळे हणतात. महापौर आप याला वनंती आहे क  आपण सगळयांना 
माटिसट म ये एक  क न यांचे वचार कंवा यांचे सजेश स यांना व ासात 

घेऊन माटिसट चा वषय आपण येथून पुढ या काळाम ये व ासात घेऊन काम 
करावे. अस ंआप याला आयु  साहेब आ ण महापौर साहेब सांगतो आ ण थांबतो, 
ध यवाद . 

मा. सं दप क पटे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह खरतर 
या माटिसट  संदभात ऑनलाईन ओट ंग झाले होते. तर सवात जा त ओट ंग 
आम या वाकड आ ण पंपळे िनलख या भागातुन झाले होते. कारण सवात जा त 
आयट ए स आम या भागाम ये राहतात. मोठमोठे गृह क प या ठकाणी आहेत. 
सवात जा त टॅ सपेअस या भागाम ये राहतात. महापौरसाहेब, यावेळेस ओट ंग 
झाले आ ण यानंतर हा मॉडेल वॉड पंपळे सौदागर आ ण  पंपळेगुरवला कस ंगेल.ं हे 
फ  पोमणसाहेबच सांग ूशकतील असं मला वाटत. खरतर आयु  साहेब वाकड आ ण 
पंपळे िनलख या भागाला लागून पुण े महानगरपािलकेची ह  आहे. पुण े
महानगरपािलकेचे औध, बालेवाड  आ ण बाणेर हे भाग आम या वॉडाला जोडून 
आहेत. खरतर आता या ठकाणी मा. महापौर साहेब यांनी चांगले र ते केलेत.  
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एलईड लाईन, जॉगींग ॅक, सायकलींग ॅक या ठकाणी गे यानंतर फॉरेनला 
गे यासारखे फ ल होते. आ ण या उलट आप या पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये 
आपण आलो नुसता पुल ओलांडून जर  आलो तर  ामपंचायत अस यासारखे वाटते. 
तर ख-या अथाने वाकड आ ण पंपळे िनलख हया भागासाठ  मॉडेल वॉड हावा अशी 
मी आप याला वनंती करतो.  

मा.महापौर - सव सद यांना मी सुच वतो क  माट िसट  योजनेम ये  ट याट याने 
संपूण शहराचा वकास कर याचा आराखडा तयार क न तीन म ह याम ये 
सभागृहाम ये सादर करावा. येक सद याला वाटते क  माझा भाग हा माट झाला 
पा हजे आ ण येक जनतेला वाटते क  माझे शहर माट झाले पा हजे. ये या तीन 
म ह या या कालावधीम ये आपण माटिसट चा पूण आराखडा या सभागृहासमोर सादर 
करावा.  

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

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक - २८७                                  वषय मांक – १५ 

दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु  

           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  
                     मातं व/२/का व/३०/१८ द.८/०८/२०१८ 
                  २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २६५ द.६/०९/२०१८ 
 

क  शासनामाफत नाग रकां या जीवनमानाचा दजा सुधार यासाठ  व छ, 
शा त व पयावरण पुरक शहरे तयार कर यासाठ  " माट िसट  अिभयान" या 
मह वकां ी अिभयानाची घोषणा मा. धानमं ी महोदयां या ह ते द. २५/०६/२०१५ 
रोजी करणेत आलेली होती.  

      क  शासनाचे मागदशक सुचनांनुसार Smart City Proposal तयार करणेक रता 
चार मु य पयाय सुचवले आहेत. १) Retrofitting २) Redevelopment ३) Green 

Field आ ण ४) १ ते ३ पैक  पयायांचा एक त अवलंब करणे. यानुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेने Retrofitting या पयायाचा ाधा याने वापर क न Smart 
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City Proposal तयार केलेले आहे. महानगरपािलकामाफत तयार करणेत आले या 
Smart City Proposal म ये ामु याने Area Based Development (ABD) आ ण 
Pan City Solutions हे दोन घटक असून यांचे कर ता एकूण र. .११४९.२ कोट  
इत या र कमे या क पांचा समावेश आहे. यापैक    Area Based Development 

(ABD) चे अंतगत एकूण र. .५९३.६७ कोट  इत या व Pan City Solutions अंतगत 
एकूण र.  ५५५.५३ कोट  इत या र कमे या क पांचा समावेश करणेत आलेला 
आहे.  

 क  शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा माट िसट  अिभयानांतगत 
ितस-या फेर त िनवड केलेनंतर रा य तर य उ चािधकार सिमती माफत िशफारस 
कर यात आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान 
राब व याकर ता वशेष उ ेश वहन(एस.पी. ह ) थापन करणेबाबत महारा  शासन 
नगर वकास वभाग शासन िनणय . माटिस-२०१६/ . .५०३/न व -२३ द.९ 
जानेवार  २०१७ अ वये मा यता दलेली असुन महानगरपािलकेने वशेष उ ेश 
वहन(एस.पी. ह ) चे ता काळ गठन करणेकामी िनदश दलेले होते व महारा  
शासनाकडुन िन त केले या अट  शत नसुार द. १३ जुलै २०१८ रोजी “ पंपर  
िचंचवड माट  िसट  िलिमटेड ” या नावाने वशेष उ ेश वहन थापन करणेत आलेली 
आहे. 

  क  शासनाने घो षत केले या माट िसट  अिभयानाचा कालावधी पाच वष 
असुन या योजनेत येक पा  शहराला पाच वषा या कालावधीत अंदाजे . ५०० 
कोट ंचे क  शासनाचे अनुदान ा  होणार असुन रा य शासनाचा अनुदान ह सा . 
२५० कोट  व महानगरपािलेकेचा व ह सा अंदाजे . २५० कोट  ावा लागेल. 
या माणे अिभयानाचे पाच वष कालावधीत महानगरपािलकेस अंदाजे एकुण र.  १००० 
कोट  पयतचे क प माट िसट  अिभयानाचे िनदशानुसार पणु करावे लागतील. 
याम ये शहरातील नाग रकांना पुरेसा पाणी पुरवठा, खा ीशीर वीज पुरवठा, शहर 
व छता व घनकचरा यव थापन, काय म शहर   दळणवळण व सावजिनक वाहतूक 
यव था, स म इंटरनेट सु वधा, शहर  आरो य आ ण िश ण सु वधा, ई-ग हन स व 
नाग रकांचा सहभाग, शा त पयावरण, नाग रकांची सुर ा व संर ण इ. घटकांचा 
समावेश असेल. या सव बाबींचा समावेश क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माट 
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िसट  ताव रा य शासनामाफत क  शासनाकडे द. ३१/३/२०१७ रोजी सादर करणते 
आलेले आहे. यास मा. महापािलका सभेने ठराव . २९ द.१९/०७/२०१७ अ वये 
मा यता दलेली आहे.  

      तथापी, वर ल क प माट िसट  कंपनीमाफत  राब वताना महापािलके या 
मालक या जागा, र ते, उ ाने, व ुत पोल, मनपा ह तील चौक, शाळा, इमारती व 
इतर मालम ांचा वापर करणे आव यक आहे. 

      सबब, माट िसट  योजने अंतगत PAN City क प व Area Based 

Development (ABD) क प राब वणेकामी पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड या 
वशेष उ ेश वहनास मनपा या मालक ची जागा, र ते, उ ाने, व ुत पोल, मनपा 
ह तील चौक, शाळा, इमारती व इतर मालम ांचा वापर करणेस मा यता िमळणेकामी 
व याअनुषंगीक परवानगी देणेचे अिधकार पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड 
कंपनीस देणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असलीतर  माट िसट  योजने 
अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने मंजूर केले या माट िसट  आराखडयातील 
PAN City क प व Area Based Devlopment (ABD) क प राब वणेकामी पंपर  
िचंचवड माट िसट  िलमीटेड या वशेष उ ेश वहनास मनपा या मालक ची जागा, 
र ते, उदयाने, वदयुत पोल, मनपा ह तील चौक, शाळा, इमारती व इतर मालम ांचा 
वापर करणेस मा यता देणेकामी व याअनुषंगीक परवानगी देणेचे अिधकार पंपर  
िचंचवड माट िसट  िलमीटेड कंपनीस देणे ऐवजी उ  सव अिधकार मा.आयु  सो., 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८ यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच 
माट िसट या आराखडया यितर  कामे माट िसट  एस.पी. ह . माफत राबवावयाचे 

ठर यास ताव परत सवसाधारण सभेसमोर आणणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

     ------ 
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मा.अंबरनाथ कांबळे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                                                  वषय मांक – १६ 

दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु  

          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नर व/का व/ 

                            ३६/१७४/२०१८ द.०५/०७/२०१८ 
    

         मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.६३ येथे मंजूर वकास आराखडयानुसार 
ी.कवडे यांचे घरापासून कांकर या गॅस गोडाऊन असा द णो र १२ मी ं द चा र ता 

आहे. सदर र याची लांबी ३३५ इतक  मी. आहे. व जागेवर सुमारे १३७ मी 
अंतराम ये घरे असुन सदर घरे सुमारे ३.०० मी इतके र ता ं द ने बािधत होत आहे. 
व उवर त जागेत पूणत: १२ मी र ता वकसीत झालेला आहे. 

सदर र ता ं द ने बाधीत नाग रकांनी, महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२७ अ वये नोट स पाठ वली आहे. सदर नोट सीनुसार २४ 
म हने कालावधीत सदर जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. 

तर  स.नं.६३ मधील १२ मी र याचे सुमारे १३७  मी लांबीतील सुमारे ३ मी 
माणे भुसंपादन तातड ने करावे लागणार आहे  सदर े ाचा भुसंपादनाने ताबा 
यावयाचा अस याने सदर भुसंपादनकामी येणा-या सव खचास व यासंबधीत इतर 

अनुषंगीक खचास मा यता देणते येत आहे.  

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.नामदेव ढाके  -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो.   

मा.सुरेश भोईर  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – २८८                                  वषय मांक – १६ 

दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु  
 

          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नर व/का व/ 

                            ३६/१७४/२०१८ द.०५/०७/२०१८ 
 

      वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ करणेत यावा. 

अनुकूल- ८१                                            ितकूल- ० 

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

      ---- 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                                                  वषय मांक – १७ 

दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु   

     संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .लेखा/०८/का व/ 
           ९९१३/२०१८ द.३०/०८/२०१८ 
    

      मा.सहसंचालक (म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ण रायगड 
भवन,सातवा मजला, नवी मुंबई-४००६१४ (शासक य ऑड ट) यांनी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या व वध वभागाचे सन २०१३-१४ या कालावधीचे लेखाप र ण पूण 
केलेले असून यांनी याचें अहवालाम ये एक त १२२ प र छेद उप थत केलेले 
आहेत. याकामी संबंिधत वभागांकडून प र छेदाची पूतता क न घेणेत आलेली आहे. 
सदर अहवाल  व यातील प र छेदाचे ा  अनुपालन अवलोकनाथ नगरसिचव 
वभागात ठेवले आहे. महारा  थािनक िनधी लेखा अिधिनयम १९३० मधील कलम १० 
(१) अ वये मा.सहसंचालक ( म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ा,  नवी मुंबई 
यांचेकड ल अनुपालन पूतता अहवाल सादर करणेकामी मा यता देणेत यावी. 
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मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा. एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ चा वचार माहे डसबर 
२०१८ चे सभेत करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.नामदेव ढाके  -   मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – २८९                               वषय मांक – १७ 
दनांक – २७/०९/२०१८                            वभाग- मा.आयु   

 

     संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .लेखा/०८/का व/ 
           ९९१३/२०१८ द.३०/०८/२०१८ 
 

   वषय मांक १७ चा वचार माहे डसबर २०१८ चे सभेत करणेत यावा. 

   अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

केले. 

               ----   

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  

                                                 वषय मांक – १८ 
दनांक – २७/०९/२०१८                             वभाग- मा.आयु   

 

         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .मसाभां/५/का व/ 
     ३८४/२०१८ द.३१/०८/२०१८ 
 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाकर ता Multiplace 

Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  मशीन ई-िन वदा  
सुचना  मांक-17/2011-2012  मागवून  मे. मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केलेले 
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दर वकृत क न ( कमी केले या दरानुसार ) खरेद  करणेकामी मा. थायी सिमती 
ठराव मांक - 48, दनांक 17/04/2012 अ वये  मे. मनाली  एंटर ायझेस  
यांचेडून  ा   झाले या  ई-िन वदा  दराम ये  कमी  क न  दले या  दरानुसार 
करारनामा क न खरेद  कर यास व येणा-या र. . 2,79,24,750/- चे खचास मा यता 
दलेली आहे.  या अनुषंगाने मे. मनाली एंटर ायझेस यांचे समवेत झाले या 
करारना यास अिधन राहून  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. 

णालयाकर ता Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System  
पुरवठयाकामी मे. मनाली एंटर ायझेस यांना मसाभां/5/का व/348/2012, दनांक 
31/05/2012 अ वये आदेश दे यात आला होता.  आदेशात  नमुद  केलेनुसार 
मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी मिशनचा पुरवठा दनांक ०१/१२/२०१२ रोजी केलेला 
आहे.  सदर मिशनचे  दनांक ३०/०१/२०१३ रोजी इन टॉलेशन केलेले आहे.  मिशनचे  
इन टॉलेशन  झालेनंतर  मिशन कायरत होती.  तथा प काह  कारणा तव मिशन बंद 
असलेने  Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System  हया 
मशीनची ई-िन वदेत नमुद केलेले पेिश फकेशन माणे  तां ीक तपासणी मा. ोफेसर, 
इ मटेशन अ ड कं ोल,कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग, पुणे यांचेकडून क न घे यात 
आलेली आहे.  यांनी अहवालानुसार संबंिधत ठेकेदाराकडून दु ती क न घे यात 
येवून मिशन चालू कर यात आलेली होती.  तथा प  काह   कालावधी नंतर सदरची 
मिशन कुिलंग िस टम अभावी बंद होती. वाय. सी.एम. णालयात उपल ध क न 
दलेली एच.बी.ओ.ट . मिशन कुिलंग िस ट म बंद असलेने मिशन बंद  थतीत 
असलेने दनांक २५/०४/२०१५ रोजी मे.का को इंड ज ा.िल. यांनी दले या 
स हस रपोट नुसार मे.मनाली एंटर ायझेस यांचेकडून सदर मिशनकर ता आव यक 
लागणारे पेअर पाटस ्  खरेद कामी कोटेशन सादर केलेले  होते.  एच.बी.ओ.ट. मिशन 
द ु त करणेकामी   र. . ७,१७,५००/- इतका अपे त खच येणार अस याने ताव 
सादर क न यास  मा. थायी सिमती ठराव मांक-१८२५७, दनांक २९/११/२०१६ 
अ वये एच.बी.ओ.ट . मिशन द ु त करणेकामी आव यक पेअर पाटसचा पुरवठा 
क न दु त करणेकामी मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केले या कोटेशनमधील 
कमी क न दले या र. . ७,१७,०००/- चे खचास मा यता दलेली होती.  मा. थायी 
सिमती ठरावा या अनुषंगाने मे.मनाली एंटर ायझेस यांना प  
.YCMH/भां/२/का व/३५४/२०१६, दनांक ३०/१२/२०१६ अ वये नोटराईजड 
ित ाप , करारनामा  व आव यक एफ.ड .आर. जमा करणेबाबत कळ व यात आले 

होते. मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी दनांक ०१/०३/२०१७ रोजी  करारनामा क न  
दलेला आहे.  सदरचा करारनामा दनांक ०२/०३/२०१७ रोजी मा. थायी सिमती 
कायालयाकडे सील करणेकामी पाठ व यात आला होता.  दनाकं ३०/०६/२०१७ पयत 
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करारनामा सील झालेला नसलेने एच.बी.ओ.ट . मशीनचा दु ती आदेश िनगत 
कर यात आला न हता.  तसेच पुव या दरप काची वैधता संप यापमुळे संबंिधत 

या र  क न य थ सं थेची एच.बी.ओ.ट . मशीन चाल वणेकामी नेमणूक 
करणेबाबत िनणय घे यात आलेला होता. 
              मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील Multiplace Hyperbaric 

Oxygen  Chamber With Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस  देणेकामी 
Expression of Interest वृ प ाचे वशेष  रोटेशन  घेवून  िस द  कर यात  आले  
होते.  या अनुषंगाने  मे. बॅरोमे डक  हे थकेअर  ा. िल. व मे. ऍड हॅट  हे थकेअर  
यांचे माफत ताव ा  झालेले होते. सदर तावाचा वचार क न  वाय. सी. एम. 

णालयातील Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System 

ह मशीन काया वत क न चाल वणेस देणेकामी  मे. िसल इ ा चर सो यूशनस 
ा. िल., यांचे माफत RFP  तयार कर यात आलेली आहे.  Y.C.M. Hospital कर ता 

उपल ध क न दलेली HBOT  मिशन  महागड  असून ितचा वापर होणे आव यक 
आहे.   सदय थतीत वाय.सी.एम. णालय  येथे  िश त  मनु यबळाची  
कमतरता  असले मुळे HBOT  मिशन चाल वणे श य होत नाह .  यामुळे महारा   
महानगरपािलका  अिधिनयम  ७२ (ब) नुसार  Request  for  Proposal  Selection  
of  Operator  for  Operation  and  Maintenance of the  existing  HBOT centre  
at Y.C.M. Hospital  साठ  ई-िन वदा  िस द  कर याकर ता  मा. महापािलका 
सभेची मा यता यावी लागणार आहे.  
             सबब, वाय. सी. एम. णालयातील  Multiplace  Hyperbaric  

Oxygen  Chamber  With  Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस देणेकामी M/s. 

Crisil  यांनी Request for Proposal  Selection of  Operator for Operation and 

Maintenance of the existing HBOT  centre at Y.C.M. Hospital चा मसुदा सादर 
केलेला असून Multiplace Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System 
ह  मशीन चाल वणेस देणेची ई-िन वदा िस द करणेस  मा यता  देणते यावी. 
मा.िशतल उफ वजय िशंदे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.एकनाथ पवार  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. ानदेव थोरात  -   मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – २९०                               वषय मांक – १८ 
दनांक – २७/०९/२०१८                            वभाग- मा.आयु   
  

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .मसाभां/५/का व/३८४/२०१८  
         द.३१/०८/२०१८ 
 

       वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

       ------ 
मा.माधवी राजापुरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  
                                                 वषय मांक – १९ 
दनांक – २७/०९/२०१८                             वभाग- मा.आयु   

     संदभ –१) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
             . वभाअक/३/का व/२७६/२०१८ द.६/०९/२०१८ 
      क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ 

महारा  अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे.  
       सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  

शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  
मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय 
जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे 
अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक 
आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  
४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- अनुदान 
ा  झाले आहे. 

          ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 
र.  ४०००/- , रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/- 
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या माणे वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत 
आहे. 

    व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
३०/०८/२०१८ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 
शेरा 

ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज 

केले या कुटंुबांची सं या 
१४६५४ 

 

क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या 

संकेत थळावर अपलोड करणेत 
आले या एकूण अजाची सं या 

१४४०१ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या ११४८९  
बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१०९८२ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- ७२९१ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३६९१ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

४६५ सीटस 
म हला–२०३िसटस कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला 
प हलाह ा 

८०७२ 
लाभाथ  

GOI+GOM =४८४.३२लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB     = १६१.४४ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण             ६४५.७६ लाख  
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िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 

७१६२ 
लाभाथ  

GOI+GOM =४२९.७२लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

      ULB  =१४३.२४ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 
       एकुण          ५७२.९६ लाख  
 

सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

मा.चंदा लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसुचना मांडतो- मा. थायी 
सिमतीकड ल ठ. .२६२६ द.०२/०५/२०१८ अ वये घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 
वाहतूक करणे या कामासाठ  १) अ व फ ेञीय कायालय २) ब व ड ेञीय कायालय 
३) क व इ ेञीय कायालय ४) ग व ह ेञीय कायालय या माणे ४ फेरिन वदा 
वर त काढ यास मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार आरो य मु य 

कायालयामाफत िन.नो. . ०५/०१/२०१८-१९ (अ व फ ेञीय कायालय) िन.नो. . 
०५/०२/२०१८-१९ (ब व ड ेञीय कायालय), िन.नो. . ०५/०३/२०१८-१९ (क व ई 
ेञीय कायालय), िन.नो. . ०५/०४/२०१८-१९ (ग व ह ेञीय कायालय) या माणे ४ 

िन वदा महारा  शासनाचे वेबसाईटवर द.१७/०९/२०१८ रोजी िस द करणेत आले या 
आहेत. सदर ८ वष कालावधीकर ता काढले या िन वदेस व याकामी पुढ ल ८ वष 
कालावधीकर ता येणा-या अंदाजे र. . ५७० कोट या खचास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७२ (ब) नुसार शासक य मा यता देणेत यावी. 

मा.िशतल उफ वजय िशंदे  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा. माधवी राजापूरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – २९१                                वषय मांक – १९ 
दनांक – २७/०९/२०१८                             वभाग- मा.आयु   

 

         संदभ –१) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                  . वभाअक/३/का व/२७६/२०१८ द.६/०९/२०१८ 

  क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ 
महारा  अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे.  

      सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 
नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  
करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय 
जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे 
अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक 
आहे. सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  
४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- अनुदान 
ा  झाले आहे. 

      ा  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 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
३०/०८/२०१८ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

           पञ “अ” 

 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 
शेरा 

ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय 
बांधकामासाठ  अज केले या 

१४६५४ 
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कुटंुबांची सं या 

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

१४४०१ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या ११४८९  
बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-
१०९८२ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
७२९१ सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३६९१ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला 
प हलाह ा 

८०७२ 
लाभाथ  

GOI+GOM 
=४८४.३२लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB     = १६१.४४ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण             ६४५.७६ लाख  

िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 

७१६२ 
लाभाथ  

GOI+GOM 
=४२९.७२लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

      ULB  =१४३.२४ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 
     एकुण          ५७२.९६ लाख  
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        सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. तसेच मा. थायी 
सिमतीकड ल ठ. .२६२६ द.०२/०५/२०१८ अ वये घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 
वाहतूक करणे या कामासाठ  १) अ व फ ेञीय कायालय २) ब व ड ेञीय कायालय 
३) क व इ ेञीय कायालय ४) ग व ह ेञीय कायालय या माणे ४ फेरिन वदा 
वर त काढ यास मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार आरो य मु य 

कायालयामाफत िन.नो. . ०५/०१/२०१८-१९ (अ व फ ेञीय कायालय) िन.नो. . 
०५/०२/२०१८-१९ (ब व ड ेञीय कायालय), िन.नो. . ०५/०३/२०१८-१९ (क व ई 
ेञीय कायालय), िन.नो. . ०५/०४/२०१८-१९ (ग व ह ेञीय कायालय) या माणे ४ 

िन वदा महारा  शासनाचे वेबसाईटवर द.१७/०९/२०१८ रोजी िस द करणेत आले या 
आहेत. सदर ८ वष कालावधीकर ता काढले या िन वदेस व याकामी पुढ ल ८ वष 
कालावधीकर ता येणा-या अंदाजे र. . ५७० कोट या खचास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७२ (ब) नुसार शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

         अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

       ---- 

मा. वलास म डगेर   – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक – २९२                              वषय मांक – २० 
दनांक – २७/०९/२०१८                           वभाग- मा.नगरसिचव   
                             वधी सिमती  

अ) दनांक ०३/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

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

      ----- 

मा. वलास म डगेर   – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक – २९३                               वषय मांक – २१ 
दनांक – २७/०९/२०१८                            वभाग- मा.नगरसिचव  

 

              मा.म हला व बालक याण सिमती     

      अ) दनांक ०७/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.     

      ब) दनांक २१/०८/२०१८ व द.२७/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम     

         करणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

     अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

      ----- 

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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ठराव मांक – २९४                               वषय मांक – २२ 
दनांक – २७/०९/२०१८                            वभाग- मा.नगरसिचव 
                          

                       मा.शहर सुधारणा सिमती 

       अ) दनांक १०/०७/२०१८ व दनांक २४/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  

          करणेत येत आहे.  

       ब) दनांक २४/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.     

       क) दनांक १४/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

     अनुकूल-  ८१        ितकूल- ० 

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

      ----- 

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक – २९५                                वषय मांक – २३ 
दनांक – २७/०९/२०१८                             वभाग- मा.नगरसिचव 
                 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती                                            

अ) दनांक २७/०७/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.                  

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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     अनुकूल-  ८१        ितकूल- ० 

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

      ----- 

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव मांक – २९६                                वषय मांक – २४ 
दनांक – २७/०९/२०१८                            वभाग- मा.नगरसिचव  

.िश ण सिमती  

          अ) दनांक ०२/०८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

       ब) दनांक १६/८/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
मा. ानदेव थोरात  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

     अनुकूल-  ८१        ितकूल- ० 

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

      ----- 

मा. वलास म डगेर   – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २५ वर मी पुढ ल माण ेठराव 
मांडतो.  
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                               वषय मांक – २५ 
दनांक – २७/०९/२०१८                             वभाग- मा.आयु   
 
           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                    नस/४/का व/६१०/२०१८ द.१८/९/२०१८  
                     

        सा व ीबाई फुले पुणे व ापीठाचे मा.उपकुलसिचव, िनवडणूक वभाग 
यांचेकड ल प  .साफुपु विन/८८२/२०१८, दनांक – १४ स टबर २०१८ चे कृपया 
अवलोकन होणेस वनंती. सदर प ा वये महारा  सावजिनक व ापीठ अिधिनयम, 

२०१६ कलम २८(२)(म) (२८)(२)(y) नुसार मा.कुलगु ंनी व ापीठ े ातील 
नगरपािलका/महानगरपािलकां या सद यांपैक  एका सद याचे व ापीठ अिधसभेवर 
एक वषासाठ  च माने नामिनदशन कर याची तरतूद अस याचे कळवून यासाठ  
आप या महानगरपािलका सद यांपैक  कमान पदवीधर असले या सद याची मा हती 
व हत नमु यात ता काळ व ापीठा या िनवडणूक वभागाकडे पाठ वणेबाबत कळ वले 
आहे.  

 सबब पुणे व ापीठा या अिधसभेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ एक 
वषासाठ  कमान पदवीधर असले या एका सद याचे नामिनदशन करणेस मा यता 
देणेत यावी.       

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पुणे 
व ापीठा या अिधसभेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ एक वषासाठ  कमान 
पदवीधर असले या मा.शिमला राजू बाबर या सद याचे नामिनदशन करणेस मा यता 
देणेत यावी. 

मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.     

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव कमांक – २९७                                वषय मांक – २५ 
दनांक – २७/०९/२०१८                             वभाग- मा.आयु   
 
           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                    नस/४/का व/६१०/२०१८ द.१८/९/२०१८  
 
       सा व ीबाई फुले पुणे व ापीठाचे मा.उपकुलसिचव, िनवडणूक वभाग 
यांचेकड ल प  .साफुपु विन/८८२/२०१८, दनांक – १४ स टबर २०१८ चे कृपया 
अवलोकन होणेस वनंती. सदर प ा वये महारा  सावजिनक व ापीठ अिधिनयम, 
२०१६ कलम २८(२)(म) (२८)(२)(y) नुसार मा.कुलगु ं नी व ापीठ े ातील 
नगरपािलका/महानगरपािलकां या सद यांपैक  एका सद याचे व ापीठ अिधसभेवर 
एक वषासाठ  च माने नामिनदशन कर याची तरतदू अस याचे कळवून यासाठ  
आप या महानगरपािलका सद यांपैक  कमान पदवीधर असले या सद याची मा हती 
व हत नमु यात ता काळ व ापीठा या िनवडणूक वभागाकडे पाठ वणेबाबत कळ वले 
आहे.  

 सबब पुणे व ापीठा या अिधसभेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ एक 
वषासाठ  कमान पदवीधर असले या मा.शिमला राजू बाबर या सद याचे नामिनदशन 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.      

 अनुकूल- ८१          ितकूल- ० 

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

          -----     

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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ठराव कमांक – २९८                                वषय मांक – २६ 
दनांक – २७/०९/२०१८                             वभाग- मा.आयु   

 

            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. /का व/३२८/१८ 
       द.१९/०९/२०१८   
 
           मा.मु य िनवडणूक अिधकार  महारा  रा य यांचे पञ . 
ईएलआर२०१८/ . .३५१/३३ द.१० मे २०१८ नुसार द.०१ जानेवार  २०१९ या अहता 
दनांकावर आधा रत छायािचञ मतदार याद चा वशेष सं  पुनर ण काय म 
घोषीत केला आहे. यानुषंगाने २०६ पंपर  (अ.जा.) वधानसभा मतदार संघा या 
एकूण ३९९ याद  भागामधील थलांत रत, दुबार, मयत मतदारांची वगळणीचे काम सु  
आहे. सदर काय मा दर यान मतदान क तर य अिधकार  यांचे माफत थलांत रत 
द ुबार मतदारांना नोट सा बजाव यात अ या हो या. या नोट सा बजावून ा  झालेले 
जबाब, पंचनामे याची छाननी क न २०६ पंपर  (अ.जा) वधानसभा मतदार 
संघामधील पह या ट याम ये सोबत सादर केले या CD मधील याद नुसार संबंिधत 
याद  भागातील ४६४५ मतदार वगळणीस पाञ आहेत. 

    सदर ता वत ४६४५ मतदारां या नावाची िस द  मा.मु य िनवडणुक 
अिधकार  महारा  रा य, मा. ज हािधकार  पुणे तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
या तीनह   Website वर अवलोकनासाठ  उपल ध ठेव यात येणार आहे. 

    या वगळणी काय मा या यापक िस द चा भाग हणून ता वत 
वगळणी कर यात येणारे मतदाराची याद  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
सवसाधारण सभेम ये सादर करणे आव यक आहे. 

    या ता वत वगळणी या अनुषंगाने यापक िस द चा एक भाग हणून 
सदर वगळणी तावस मा यता देणेत येत आहे. 

    या संपुण येत कालमयादा दलेली आहे. यामुळे सोबत सादर केले या 
वगळणी तावास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

        ---- 

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

ठराव कमांक – २९९                                वषय मांक – २७ 
दनांक – २७/०९/२०१८                             वभाग- मा.आयु   

 

        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                  वायसीएमएच/८ड/का व/२२६/२०१८ द. १८/०९/२०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 
िनयो जत पद यु र सं थेचे काम गतीपथावर आहे. याकामी महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग यांचे कड ल शासन िनणय . पीसीसी-३०१३/ . .६०१/न व-२२, 
दनांक ०४ माच २०१४. अ वये व वध संवगातील एकूण ११८ पद िनिमतीस मा यता 
दलेली आहे. सदर शासन िनणयाम ये अिध ाता (गट ‘अ’) या एका पदास मंजुर  
दलेली आहे.  

िनयो जत पद यु र सं थेकर ता अिध ाता (गट‘अ’) हे पद ३ वष 
कालावधीकर ता एक त मानधनावर भरणेकामी मा. अित. आयु  यांनी दनांक 
११/०७/२०१८ चे तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर पद भरणेकामी 
वतमानप ात जा हरात . ५७/२०१८ दनांक १३/०७/२०१८ रोजी िस  कर यात 
आली असुन द.१६/०७/२०१८ ते ०१/०८/२०१८ पयत अज वकार यात आलेले 
आहेत. सदर पदाकर ता एकूण ०७ अज ा  झाले आहेत. याचा तपिशल खालील 
माणे आहे. 
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अ.क. अजदाराचे नाव अज ा  दनांक 

१ डॉ.मारोती राजाराम गायकवाड २३/०७/२०१८ 

२ डॉ. ललीत पुनमचंद उने २४/०७/२०१८ 

३ डॉ. सुरेश के. जर वाला २६/०७/२०१८ 

४ डॉ. राज  नामदेव वाबळे ३०/०७/२०१८ 

५ डॉ. अमृत ए. महाजन ३०/०७/२०१८ 

६ डॉ. राम चं  गोयल  ३०/०७/२०१८ 

७ डॉ. मुकंुद सैदाजी ड गीकर ०१/०८/२०१८ 

 

       सदर ा  झाले या अजाची छाननी क न, मुलाखतीस पा  उमेदवाराची याद  
तयार करण,े उमेदवारां या मुलाखती घेणे यासाठ  दनांक १८/०८/२०१८ रोजी िनवड 
सिमती गठ त कर यात आलेली होती. सदर पदभरतीचे मुलाखतीस दनांक 
३१/०८/२०१८ रोजी उमेदवारांना व िनवड सिमती म ये सद य हणून िनयु  
केले या संबंिधत अिधकार  यांना उप थत राहणे बाबत दनांक २१/०८/२०१८ रोजी 
या कायालया माफत वतं पणे प यवहार क न तसेच ईमेल ारे कळ व यात आले 
होते. यानुसार िनवड सिमतीतील सद य दनांक ३१/०८/२०१८ रोजी अिध ाता (गट-
अ) या पदभरतीचे मुलाखतीसाठ  उप थत रा हलेले होते. 

      दनांक.१८/०८/२०१८ रोजीचे मा य तावा वये गठ त केले या िनवड सिमती 
माफत सदर ा  झाले या अजाची छाननी क न दनांक ३१/०८/२०१८ रोजी 
मुलाखतीसाठ  उप थत रा हले या खालील ३ उमेदवारां या मुलाखती घेणेत आले या 
आहेत. 
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अ.क. अजदाराचे नाव 

१ डॉ. मारोती राजाराम गायकवाड 

२ डॉ. ललीत पुनमचंद उने 

३ डॉ. राज  नामदेव वाबळे 

  

       उपरो  अनु मांक १ ते ३ उमेदवारा या मुलाखती घेऊन अिध ाता (गट‘अ’) 
या पदासाठ  जा हराती म ये नमुद असलेली शै णक अहता, अनुभव व इतर बाबी 
वचारात घेऊन िनवड सिमती माफत उपरो  ३ उमेदवारांपैक  खालील उमेदवाराची 
अिध ाता (गट ‘अ’) पदासाठ  िनवड केलेली आहे.  

 अ.क. नाव 

१ डॉ. राज  नामदेव वाबळे 

 

सदर उमेदवाराची अिध ाता (गट ‘अ’) या पदावर अ थायी अ थापनेवर ३ वष 
कालावधीसाठ  ता पुर या व पात िनयु  करावयाची अस याने यांना महारा  
शासन, नगर वकास वभाग यांचे कड ल शासन िनणय .पीसीसी-
३०१३/ . .६०१/न व-२२, दनांक ०४ माच २०१४. सोबतचे प रिश  म ये नमुद 
असले या वेतन ेणी ३७४००-६७००० अके ेड पे १०००० नुसार येणारे व जा हरातीत 
नमुद केले माणे तसेच सोबतचे प  ‘अ’ नुसार दरमहा एक त मानधन र. . 
१,६७,९५०/-  अदा करावे लागणार आहे.  

  पी.सी.एम.सी (वाय.सी.एम.एच) व एम. यु. एच. एस. पी. जी. इ टटयुट  
या  लेखािशषासाठ  सन २०१८-१९ या आिथक वषाकर ता एकुण ८,५०,००,०००/- इतक  
तरतुद केलेली आहे.  सदर लेखािशषावर उपल ध असले या िश लक र कमेमधुन 
सदरचा खच कर यात येईल. 
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डॉ. राज  नामदेव वाबळे  यांची अिध ाता (गट ‘अ’) या पदावर जा हरातीत 
नमुद केले या व हत अट  व शत  नुसार अ थायी अ थापनेवर ३ वष कालावधीसाठ  
ता पुर या व पात एक त मानधनावर िनयु  करणेकामी तसेच यांना 
मानधनापोट  दरमहा र. .१,६७,९५०/- (अ र  र.  एक लाख सदुस  हजार नऊशे 
प नास फ ) अदा करावयाचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 

कट केले. 
     ---- 

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव कमांक – ३००                                  वषय मांक – २८ 
दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु   
         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल 
                   जा.वायसीएमएच/का व/८ड/२२९/२०१८ द.१९/०९/२०१८  
   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 
पद यु र अ यास म सु  कर यासाठ  व वध संवगातील ११८ पदांना महारा  शासन, 
नगर वकास वभाग यांचे कड ल शासन िनणय . पीसीसी-३०१३/ . .६०१/न व-२२, 
दनांक ०४ माच २०१४ अ वये मा यता दलेली आहे. सदर शासन िनणयाम ये 
ा यापक/सहयोगी ा यापक/सहा यक ा यापक या पदनामास मंजुर  दलेली आहे. 

 यशवंतराव च हाण मृती णालयात पद यु र सं थेत ा यापक/सहयोगी 
ा यापक/सहा यक ा यापक ह  पदे भरणेकामी महापािलका सभेने ठराव . ८६, 
द.१६/१०/२०१७ नुसार व वध संवगातील ५३ पदे ३ वष कालावधीसाठ  ता पुर या 
व पात मानधनावर भरणेकर ता मा यता दलेली आहे. सदर पदांपैक  भरलेली पदे व 
र  रा हलेली पदे तसेच सदर सं थेस आव यक असलेली पदे याबाबतचा वचार क न 
६२ पदे भरणेकामी वतमानपञात जा हरात . १३२६, दनांक १३/०६/२०१८ रोजी 
िस द कर यात आलेली होती. 
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 सदर पदे भर याक रता दनांक १८/०६/२०१८ ते दनांक ०३/०७/२०१८ अखेर 
उमेदवारांकडुन अज माग वणेत आले होते. सदर कालावधीत ा  झाले या अजाची 
िनवड सिमती माफत छाननी क न पाञ ठरले या उमेदवारांना दनांक ३०/०७/२०१८ 
ते दनांक ०२/०८/२०१८ या कालावधीत मुलाखतीसाठ  बोलावले होते. सदर 
उमेदवारां या मुलाखती घेऊन िनवड सिमती माफत व वध वषयातील उमेदवारांची 
िनवड केलेली आहे. 
 मा. वधी सिमती ठराव . २६, दनांक १५/०९/२०१७ व महापािलका सभा 
ठराव . ८६ दनांक १६/१०/२०१७ अ वये व वध संवगातील ५३ पदे भर यासाठ  
मा यता दलेली आहे. सदर महापािलका सभा मा यता ा  व वधपदावर १० 
उमेदवारांची पद यु र सं थेकर ता िनयु  करणेबाबतचे आदेश ा या काया वत 
आहे. यामुळे िनवड सिमतीने िनवड केले या ०६ वषयातील उवर त ११ उमेदवारांची 
पद यु र सं थे कर ता िनयु  करणे आव यक आहे. सदर पदांना यापुव  
मा.महापािलका सभेची मा यता घेतलेली नस याने सोबतचे पञ’ ‘अ’ म ये नमुद 
असले या व वध ०६ वषयातील पदांवर ११ उमेदवारां या िनयु बाबत मा.महापािलका 
सभेची मा यता यावी लागणार आहे. 
 तसेच पद यु र सं था उभारणीसाठ  शासन मा य अ यापकां या पदांपैक  पञ 
‘ब’ माणे वषयवार व संवगिनहाय १६ पदे र  आहेत. 
 पञ ‘अ’ मधील  नेमणूक करावयाची ११ पदे तसेच पञ ‘ब’ मधील र  
असलेली शासन मा य आव यक व वध वषयाची १६ पदे ३ वष कालावधीकर ता 
भरणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. सदर पदांना 
महापािलका सभेची मा यता ा  झा यावर सदर पदभरतीमुळे पद यु र सं थे या 
उभारणीस मदत होणार आहे.                                                                            
 सोबतचे पञ ‘अ’ म ये नमुद असले या एकुण ११ वषयावर अ यापकांची 
िनयु  क न यांना महारा  शासन, नगर वकास वभाग यांचे कड ल शासन िनणय 
. पीसीसी-३०१३/ . .६०१/न व-२२, दनांक ०४ माच २०१४. सोबतचे प रिश  म ये 

नमुद असले या वेतन ेणीनुसार दरमहा एकिञत मानधन अदा करावे लागणार आहे. 
 पी.सी.एम.सी. (वाय.सी.एम.एच.) व एम.यु.एच.एस.पी.जी. इ टटयूट या 
लेखािशषासाठ  सन २०१८-१९ या आथ क वषाक रता एकूण ८,५०,००,०००/- इतक  
तरतूद केलेली आहे. सदर लेखािशषावर उपल ध असले या िश लक र कमेमधुन 
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सदरचा खच करणेत येईल. सदर लेखािशषावर ल तरतूद अपुर  पडलेस संभा य 
खचासाठ  सुधार त अंदाजपञकाम ये तरतूद करणे आव यक असणार आहे.  
 पञ ‘अ’ मधील नेमणुक करावयाची ११ पदे तसेच पञ ‘ब’ मधील र  
असलेली शासनमा य आव यक व वध वषयांची १६ पदे भरणेक रता मा.महापािलका 
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.  
 सबब, सदर पदांना महापािलका सभेची मा यता िमळा यानंतर सदर २७ 
पदांवर अ यापकांची जा हरातीत नमुद केले या व वध अ टशत नुसार अ थायी 
अ थापनेवर तीन वष कालावधीसाठ  ता पुर या व पात एकञीत मानधनावर िनयु  
करणेकामी तसेच दरमहा मानधनापोट  सोबतचे पञ ‘क’ म ये नमुद केले माणे 
एकुण र. . ३१,५०,०८०/- (अ र  र कम पये- एकतीस लाख प नास हजार ऐंशी 
फ ) अदा करावया या संभा य खचास मा यता देणेत येत आहे. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
            ---- 
 

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव कमांक – ३०१                                  वषय मांक – २९ 
दनांक – २७/०९/२०१८                               वभाग- मा.आयु   
 
        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. 
                  . था/का व/बीआरट एस/७३०/२०१८ 
                  द. १८/०९/२०१८. 
 

थाप य बीआरट एस वभागामाफत बीआरट एस र यांची, उ डाणपुल व ेड 
सेपेरेटर बांधणेची कामे करणेत येतात. पुणे आळंद, सांगवी कवळे व जमा-३१ या 
र याची ं द करण व मजबुती करणाची कामे करणेत आलेली आहेत. तथा प 
यायालयीन बाबी अथवा इतर बाबींमुळे काह  ठकाणी र ता ं द करणाची कामे करता 
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आलेली नाह . तथा प स थतीत यायालयाचा िनकाल लाग यामुळे तसेच 
शासन/सं था तरावर ल िनणय घेणेत आ यामुळे पुणे आंळद  र ता व जमा -३१ 
या र याचे उवर त ठकाणचे र ता ं द करण करता येऊ शकेल.  

पुणे आंळद  र यावर ल वडमुखवाड  फाटा ते चो वसावाड  फाटा येथील कृषी 
खा याकड ल ६०.०० मी. ं द या र ता ं द ने बाधीत े  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ता यात देणे बाबत मा.संचालक, वसंतराव नाईक रा य कृषी 
व तार यव थापन िश ण सं था नागपुर यांचे कड ल प  . 
वनामती/बांधकाम/२५२५/२०१८, द.१६/०८/२०१८ अ वये ाचाय ादेिशक व तार 
यव थापन िश ण सं था पुणे यांना कळ वणेत आले आहे. यानुसार यांनी 
द.०७/०९/२०१८ अ वये पुणे आळंद  ६०.००मी. ं द र ता बािधत २७८९.०० चौ.मी. 
जागा ह तांतर स करणेस सहमती दली असुन द.१२/०९/२०१८ रोजी जागेचा ताबा 
दला आहे. सदर ठकाणी र ता ं द करण करणे व ना याचे बांधकाम करणे या कामी 
क प यव थापन स लागार मे.सी. ह .कांड क लटंट ा.िल. यांनी रा य तर य 

दरसुची नुसार अंदाजप क तयार केले असुन यास र. .२६,००,००,०००/- खच येणार 
आहे.  

जमा -३१ या र यावर ल भुमकर चौक ते मनपा पयत या र याची 
६६३ चौ.मी. ता यात न आ यामुळे येथे र ता ं द करण करणेत आलेले नाह . तथा प 
मा.उ च यायालय मुंबई येिथल यायालयीन अवमान यािचका .१२४/२०१८    
द.०३/०८/२०१८ मा. यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे तेिथल जागेत र ता 
ं द करणाचे काम करता येईल. क प यव थापन स लगार मे. इ ा कंग. 
क सं ट ंग इं ज. ा.िल. यांनी, सदर ठकाणी र ता ं द करण कर या या कामाचे 
रा य तर य दरसुची नुसार अंदाजप क तयार केले असुन यास र. .२,८०,००,०००/- 
इतका खच येणार आहे. 

सांगवी कवळे र यावर ल साई चौक (जगताप डेअर ) ते पुनावळे चौका पयत 
र यावर ल पावसाचे पाणी वाहुन जाणेसाठ  टॉम वॉटर लाईन ह  र या या कडेला 
फुटपाथ लगत टाकणे अपे ीत होते. तथा प ता कालीन शहर अिभयंता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांचे सुचनेनुसार र या या म यभागी आ यामुळे चबरसची नेहमी 
तुटफुट होत असुन ते खच याचे माण जा त आहे. यामुळे वाहने चाल वताना 
ासदायक होत असुन नाग रकां या वारंवार त ार  येत आहेत. याबाबत 
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द.२३/०८/२०१८ रोजी खासदार, आमदार व नगरसद य यांचे बैठक त चचा झाली 
असुन सदर ठकाणची टॉम वॉटर लाईन फुटपाथ लगत न याने टाकणे बाबत 
सवानुमते ठरले आहे. यानुसार सदरकामांचे मे.इ ा कंग स हसेस ा. िल. यांनी 
रा य तर य दरसुची नुसार अदांज प क तयार केले असुन यास 
र. .२०,५०,००,०००/-  खच येणार आहे.  

उपरो   उ लेख केलेली ित ह  कामांचा मनपा या सन २०१८-१९ अंदाजप कात 
सामवेश नाह . सदर ित ह  कामांना मनपा सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तसेच 
सदर कामांना आव यक ती तरतुद बीआरट एस वभागातील  इतर कामांवर  होणा-या 
वाढ /घट क न करावी लागणार आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव शासक य 
मा यता 

घेणेची र. . 

लेखािशष पान 
./ 

अ. . 

सन 
२०१८-१९ 

ची 
तरतुद 

वाढ 
र.  

घट 
र. . 

सन २०१८-
१९ चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 
१ पुणे आळंद  

र यावर ल 
वडमुखवाड  फाटा ते 
चो वसावाड  फाटा 
येथील कृषी 
खा याकड ल 
ता यात आले या 
जागेवर र ता 
ं द करण व 
ना याचे बांधकाम 
करणे. 

२६.०० 
कोट  

UTF 
अंतगत 
बीआरट एस 
र यांची 
अनुषंिगक 
काम े

- - २.५० 
कोट  

- २.५० 
कोट  

२ जमा-३१ या 
र यावर ल भुमकर 
चौक ते मनपा 
ह पयत या 
र यावर ल  सव 
नं.८३ येिथल जागा 
मनपा या ता यात 
आ याने तेथे र ता 
ं द करण करणे. 

२.८० कोट  UTF अंतगत 
बीआरट एस 
र यांची 
अनुषंिगक 
काम े

- - १.५० 
कोट  

- १.५० 
कोट  

३ सांगवी कवळे २०.५० UTF - - २.५० - २.५० 
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र यावर ल साई 
चौक (जगताप 
डेअर ) ते पुनावळे 
चौक पयत या 
र यावर ल टॉम 
वॉटर लाईन 
र याकडे या 
कडेला  फुटपाथ 
लगत टाकणे. 

कोट  अंतगत 
बीआरट एस 
र यांची 
अनुषंिगक 
काम े

कोट  कोट  

४ सागंवी फाटा ते 
कवळे र तावर 
र क चौक येथे 
सबवे बांधण े

१०.०० कोट  UTF 
अंतगत 
बीआरट एस 
र यांची 
अनुषंिगक 
काम े

५२२/२० ७.०० 
कोट  

- ६,५०,
कोट  

५० 
लाख 
 
 

 एकुण-    ७.०० 
कोट  

६.५० 
कोट  

६.५० 
कोट  

७.०० 
कोट  

  

तर  वर ल माणे शासक य मा यता व िनयो जत कामांना वाढ/घट ारे 
करावयाची तरतुद यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

           ---- 
 
 
 
 



217 
 

  

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

                                   
(राहुल गुलाब जाधव) 

महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  -४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/६/का व/५०२/२०१८ 
दनांक - २७/११/२०१८       
 
                                               

                                                                                                
                                  (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

  पंपर  – ४११ ०१८. 
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
      कायवाह साठ  रवाना.            


