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

कायप का मांक – ४२ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.३.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे माच - २०१५ ची मा सक मा. महापा लका सभा 
शु वार द.२०.३.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 
उपि थत होत.े  

 

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.  मा.जाधव साधना रामदास 

१२.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५.  मा.काळजे नतीन ताप 

१६.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७.  मा.जगद श शे ी 

१८.  मा.बाबर शारदा काश 

१९.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

२०.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
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२१.  मा.उ हास शे ी 

२२.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२३.  मा.पवार संगीता शाम 
२४.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२६.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२७.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२८.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२९.  मा.भारती फरांदे 

३०.  मा.आर.एस.कुमार 

३१.  मा.जावेद रमजान शेख 

३२.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

३३.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३४.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३५.  मा.राजू मसाळ  

३६.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३७.  मा.नेटके सुमन राज  

३८.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३९.  मा.भ डवे सं गता राज  

४०.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

४१.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
४२.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

४३.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४४.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४५.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४६.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४७.  मा.अपणा नलेश डोके 

४८.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४९.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  
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५०.  मा.जय ी वसंत गावड े

५१.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

५२.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

५३.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५४.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५५.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५६.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५७.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५८.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५९.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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

६१.  मा.सुपे आशा र वं  

६२.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६३.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६४.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६५.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६६.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६७.  मा. दा बाजीराव लांड े

६८.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६९.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

७०.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

७१.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

७२.  मा.सावळे समा र वं  

७३.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७४.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
७५.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७६.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७७.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७८.  मा. गता सुशील मंचरकर 
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७९.  मा.कैलास महादेव कदम 

८०.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

८१.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

८२.  मा.टाक अ ण मदन  

८३.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

८४.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८५.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८६.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८७.  मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

८८.  मा.काळे वमल रमेश 

८९.  मा.पाडाळे नता वलास 

९०.  मा. वनोद जयवंत नढे 

९१.  मा.तापक र अ नता मि छं    

९२.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९३.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९४.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९५.   मा.बारणे नलेश हरामण 

९६.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९७.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९८.   मा.बारणे माया संतोष 

९९.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

१००.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

१०१.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

१०२.   मा.कलाटे वाती मयुर  

१०३.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१०४.   मा.च धे आरती सु रेश 

१०५.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०६.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०७.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
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१०८.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०९.   मा.जगताप राज  गणपत  

११०.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१११.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

११२.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

११३.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

११४.   मा.जम सोनाल  पोपट 

११५.   मा. शांत शतोळे 

११६.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११७.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११८.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११९.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१२०.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१२१.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१२२.   मा.संजय केशवराव काटे 

१२३.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२४.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२५.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२६.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२७.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 
     

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

मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.पाट ल, 

मा.च हाण-सह शहर अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडुसकर, मा.खांडकेकर, मा.दुरगुड-ेसहा.आयु त, 

मा.पवार- कायदा स लागार, मा.दुधेकर, मा.साळवी, मा.कुलकण , मा.बरशे ी, मा.कांबळे, 

मा.ग ू वार, मा.सोनवणे-काय.अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

                                    ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
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मा.उ हास शे ी  – मा.महापौर साहेब, कृ णा क ले- ये ठ पा वगा यका, द ताराम आबाजीराव 

भोसले, वण द ताराम भोसले, र ी वण भोसल,े कुमार शौय वण भोसल,े सौ. शंदे, 

कसनराव काळभोर, वेणूबाई गजानन काळभोर यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  

अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.द ताञय सान े– मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
 

मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 

 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सभा सोमवार द. ६/४/२०१५ रोजी दुपार  २.०० पयत 

तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर – स मा.सभागृ ह, नगरसेवक, नगरसे वका, आयु त साहेब, सव अ धकार  वग, 

पञकार व नागर क या सवाना गुढ पाड या या शुभे छा देवून सवा या संमती माणे सोमवार 

दनांक ६/४/२०१५ रोजी दुपार  २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  

            -------- 
 

  
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ४२. 

सभावृ तांत 
( दनांक २०/३/२०१५ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ६.४.२०१५                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे माच-२०१५) दनांक २०.३.२०१५ ची तहकूब 
मा.महापा लका सभा सोमवार द.६.४.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल 
स मा.सद य उपि थत होते. 

 

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.   मा.जाधव साधना रामदास 

११.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.बाबर शारदा काश 

१७.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१८.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
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१९.  मा.उ हास शे ी 

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

२२.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२३.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२५.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२६.  मा.भारती फरांदे 

२७.  मा.आर.एस.कुमार 

२८.  मा.जावेद रमजान शेख 

२९.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

३०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३२.  मा.राजू मसाळ  

३३.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४.  मा.नेटके सुमन राज  

३५.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६.  मा.भ डवे सं गता राज  

३७.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

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

४०.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४१.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४२.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४३.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४४.  मा.अपणा नलेश डोके 

४५.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४६.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४७.  मा.जय ी वसंत गावड े
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४८.  मा. साद शे ी  

४९.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

५०.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५१.  मा.शेख अ लम शैकत 

५२.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५३.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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

५५.  मा.सुपे आशा र वं  

५६.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५८.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६०.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६१.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

६२.  मा. दा बाजीराव लांड े

६३.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६४.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६५.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६६.  मा.सावळे समा र वं  

६७.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६८.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६९.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७०.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७१.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७२.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७३.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७४.  मा.कैलास महादेव कदम 

७५.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७६.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  



10 
 

७७.  मा.टाक अ ण मदन  

७८.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७९.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८०.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८१.  मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

८२.  मा.काळे वमल रमेश 

८३.  मा.पाडाळे नता वलास 

८४.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८५.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८६.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८७.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८८.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८९.   मा.बारणे नलेश हरामण 

९०.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९१.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९२.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९३.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९४.   मा.च धे आरती सुरेश 

९५.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९६.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९७.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९८.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९९.   मा.जगताप राज  गणपत  

१००.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०१.   मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०२.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०३.   मा. शांत शतोळे 

१०४.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०५.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
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१०६.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०७.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०८.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०९.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११०.   मा.संजय केशवराव काटे 

१११.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११२.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११३.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम  
 

 
 

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

मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वै यक य 

अ धकार , मा.ठाकुर- उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, 

मा.पाट ल, मा.च हाण-सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े 

मा.कडुसकर, मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े मा.फंुदे, मा.दुरगुड-ेसहा.आयु त, 

मा.सातव- . श णा धकार  (मा य मक), मा.दधुेकर, मा.सवणे, मा.तांब,े मा.साळवी, मा.पठाण, 

मा.कुलकण , मा.दांगट, मा.कांबळे, मा.ओंबासे, मा.ग ू वार-काय.अ भयंता, मा.पाट ल- शासन 

अ धकार  व मा.लावंड-कायदा अ धकार   हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    
-----------  

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

अ) मा.महापा लका सभा मांक – ३३ दनांक १९/८/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत 
आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.    
 

  ब) मा.महापा लका सभा मांक – ३५ दनांक २०/०९/२०१४ व १०/११/२०१४ (द.ु२.०० व २.२०   
    वा.)चा सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.   
 

क) मा.महापा लका सभा मांक – ३७ दनांक २०/११/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत 
आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

----- 
मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, सूरज सजराव मो हत-ेदहशतवाद  ह यात शह द झालेले 

जवान, सा.रे. पाट ल - माजी आमदार, कृ णराव साबळे- ये ठ शा हर, जयंत ब े - ये ठ 

रंगकम , लेखक यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी 

सूचना मी मांडत.े 
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मा. मंदा कनी ठाकरे  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े  

मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 

(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 

मा.नगरस चव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माहे माच-२०१५ चे 

मा.महापा लका सभेम ये मा.सौ.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल यांना वचारावयाचे न. 

मा.महापौर - मा.अि वनी चचंवड ेयांना वचारावयाचे न घेणेत यावेत.  

मा.अि वनी चंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधु 

भ गनी. शहर सुधारणा स मती या मा यमातून झोपडप ी पुनवसन क प गु ंडाळून 

क पासाठ  क शासन व रा यशासनाकडून ा त झाले या नधी पैक  न वापरलेला नधी   

याजासह परत कर यात यावा या मा यतेसाठ  सवसाधारण सभेपु ढे वषय आहे व यास 

अनुस न माझे नो तरे आहेत कारण मा या भागातील वेताळनगरम ये हा क प सु  

आहे. हा क प समाजातील जो वग  आ थक टया दबुल आहे झोपडप ीत राहतो, मोलमजुर  

क न उदर नवाह करतो अशा बांधवासाठ  आहे. सदरचा हा वषय शहर सुधारणा स मती पु ढे  

आ यानंतर मा या पु ढे अनेक न उभे रा हले.  कारण शहरातील १००८० पाञ लाभाथ ना घरे 

मळू शकणार नाह त व ११५२ सद नकांचे काम सु  आहे या पुण कशा होणार? याचा खुलासा 

हावा. या झोपडप ीधारकांना महापा लकेनी सात वषापुव  घराचे व न दाखवले यांनी 

पुढ या लॉटम ये घरे मळणार हणून येक दवाळी, दसरा, आषाढ  साजर  केल . यांचे 

व न धुळीस मळतात क  काय असा न उपल ध झालेला आहे. या नागर कांना याय 

मळवून देणे नगरसेवक हणून आमचे कत य आहे. मी असेल, संद प चंचवड े असतील, 

उ हास शे ी, तानाजी खाडे, पठाणताई, ठ बरेताई, सुलभाताई आ ण छायाताई यां या वॉडात हा 

क प आहे. या यामुळे नगरसेवकांपु ढे हा न उभा आहे. शहरातील एखादया नागर कांनी 

बांधकाम परवानगीसाठ  अज केलातर सव कागदपञांची पुतता महापा लका करते सव एनओसी 

घेते यानंतर लॅन मंजूर करते व बांधकाम सु  कर यास सांगते. मग अशा मह वकां ी 

झोपडप ी पुनवसन क पाम ये काम करणारे जबाबदार अ धकार , कोटयावधी पये 

मेहनताना घेणारे स लागार यांना या जागा कुठे आहेत, रेडझोनम ये आहेत का ीन झोनम ये 

आहेत, आर ण कुठले आहे, मैलाशु द करण आहे, भाजीमंडई आहे, नवासी आहे का डांगण 

आहे, कोण या कोण या एनओसी या या लागतात हे मा हत होत े का? सव क पासाठ  

स ला दे यासाठ  स लागारांना कोटयावधीचा मेहनताना दला जातो. स लागारांची नयु ती 

कशासाठ  केल  जाते हा न मोठा आहे. क प सु  कर यापुव  ञुट  नदशनास आ या 

न ह या असे बेजबाबदार उ तर मला दले, मग या स लागारांना २३ कोट  कशाला दले. 

क सलट टने एकाच ईमारतीचे तीच तीच डझाई स कॉपी पे ट करायची. कोटेशन, मटेर अल 

काय वापरायचे याचे एक सुंदर पु तक तयार करायच आ ण मग गेले एक कोट  पये. 
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यामुळे या क पाचे तीन तेरा वाजले आहेत. स लागार ओंकार असो सएटचा करारनामा 

तपासला आहे यांनी जी जी कामं केल  नाह त याबाबत यांना जाब वचार याचे धाडस 

महापा लकेनी फ त एकदाच दाख वलेले आहे असे नदशनास येत.े स लागारा या नेमणुकची 

यावेळेस वतमानपञाम ये बातमी पण आलेल  होती क  तीन ठकाणी क प सु  आहेत 

हणून. आ पा बारणे यांनी यावेळेस न उपि थत केलेला होता. स लागाराची नेमणुक 

२४/११/२००६ ला झालेल  आहे. स लागाराला कारणे दाखवा नोट स मळ यासाठ  द.१६/६/२०१४ 

उजाडले असे उ तरात सांगीतलेले आहे. ह  नोट स दे यामागे महापा लकेनी उ शर का केला? 

तसेच स लागाराने या नोट सीचा कोणता खुलासा केला तो लेखी व पात दयावा व सभागृ हास 

याची प रपुण मा हती दयावी, सभागृ हाला पुणपणे अंधारात ठेवले जात.े ह  कारणे दाखवा 

नोट स उ तरात आलेल   आहे याचे पु ढे काय झाले याचा खुलासा हावा. वशेष हणजे सात 

वषापुव  हा क प सु  झा यापासून क पांबाबत त काल न सवप ीय नगरसेवक, सामािजक 

कायकता संघटना, लोकशाह चा चौथा तंभ पञकार बंधु वतमानपञामधुन अनेकवेळेस अ लेख 

वाचलेले आहेत परंतु या क पावर काम करणारे अ धकार  वग स ला देणारे स लागार, 

ठेकेदार या नगरग  य तीने याम ये सोई कर दुल  केलेले दसत.े महारा  दुषण 

नयंञण मंडळान े २५/८/२००९ रोजी नोट स दलेल  होती यानंतर त बल आकरा म ह यानी 

पयावरण दाखला मळव यासाठ  १५/७/२०१० ला आपण अज केला असे उ तरात सांगीतले. 

यास जबाबदार कोण आहे. २००९ साल  नोट स पाठवलेल  आहे आ ण २०१० साल  आपण 

तीकडे ताव पाठ वतो. क शासनान,े रा यशासनान,े था नक वरा य सं था यां या माफत 

लेखापर ण केले आहे परंतु याम ये जे आ ेप घेतलेले आहेत यांची पुतता के यानंतर 

आ ेप नर त कर यात आलेले आहेत का या बाबतीत मा हती दलेल  नाह  याचा पण 

खुलासा करावा. झोपडप ी पुनवसन क पातील काह  इमारती बांधुन तयार हो या परंतु 

दुषण नयंञण मंडळातील consent to operate मळ यास वलंब झा यामुळे इमारतीचे 

ह तांतरण कर यास उ शर झाला. ह  चुक स लागारांची का अ धका-यांची याची जबाबदार  

नि चत केल  गेल  पा हज.े सह शहर अ भयंता यां याकडे झोपडप ी पुनवसन क पा बरोबर 

घरकुल योजना, बीआरट एस क पाचे देखील काम आहे या ती ह  क पाचे तीन तेरा 

वाजलेले आहेत यामुळे यां या अ धकार क ेतील या ती ह  क पाची चौकशी हावी. २००७ 

साल  झोपडप ी पुनवसन क पातील कामाचे टडर झाले ते हा नवीदेतील मुळ दरापे ा जवळ 

जवळ ३० ट के अबो हने ह  कामे केल  गेल , यामुळे ठेकेदाराला परवडले नाह  असे हणताच 

येणार नाह . उलट मुदतवाढ दरवाढ दल  गेलेल  आहे. या मह वकां ी क पाम ये शहर 

झोपडप ीमु त कर याचा संक प होता परंतु मनमानी, नयोजनशु य आ ण गलथान 

कारभारामुळे असे झालेले आहे. क प गु ंडाळणार आहोत, क शासन व रा यशासनाला 

याजासह कती र कम परत देणार मग अधवट राह ले या ईमारती कशा पुण करणार. 
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यासाठ  महापा लके या बजेटम ये तरतूद आहे का? ऑग टपासून एलबीट  बंद होणार आहे, 

यावर शासनाची भु मका काय हे सांगाव.े मी थमच नवडून आलेल  आहे परंतु 

झोपडप ीतील बांधवा या त डातील घास कोणीतर  हरावून घेते हे समाजासमोर आलेच पा हज.े 

मला संबंधीत अ धकार  वगाने सागीतले क  ह कामे पुण होतील परंतु याचे नयोजन 

यां याकडे अजीबात नाह . या पाञ लाभा याना भ व यात घर मळणार क  नाह त. 

वचारले या नांना गोलगोल उ तर दल  आहेत. वेळ मा न ने याचा य न केलेला आहे, 

सभागृ हाची दशाभूल केलेल  आहे व मु य मा हती लपवल  जाणार हे काह  नवीन नाह . काह  

क प यायालयीन नणयावर लंबीत आहेत परंतु वेताळनगर क पाला तशी कुठल च 

अडचण न हती. ये ठ सद य आर.एस.कुमार यांना सभागृ हातील नो तराम ये वेताळनगर 

क प काम वेळेत पुण न झा याब ल दलेल  कारणे आ ण आज जे डॉकेट म ये आहे ते 

पुणत: वेगवेगळे आहे याचाच अथ कुठेतर  चुकांवर पांघ ण घाल याचे काम के याच े

नदशनास येते. झोपडप ीतील झोपडप ीधारकांचे सव ण करणे, बायोमे क करणे, पाञ 

लाभाथ  ठर वण,े ह  कारणे दलेल  आहेत परंतु ती न पटणार  आहेत. क येक पाञ 

लाभा याना काह तर  कागद कमी आहे हणून अपाञ केलेले आहे व नंतर दलाला माफत पाञ 

ठरलेले आहेत. यामुळे झोपडप ी पुनवसन वभाग दलालांचा अ डा झालेला आहे. येक पाञ 

लाभा याची जर न ती तपासल तर अनेक करण उघडक स येतील. उदा.वेताळनगरम ये 

सद नकेसाठ  लाच मागीत यामुळे झोपडप ीधारकांनी आ महा या केल  अशी यावेळ या 

वृ तपञाम ये बातमी आलेल  आहे आ ण समाताईनी सु दा याबाबतीत आयु तांकडे सगळी 

मा हती माग वलेल  होती.  झोपडप ी शासन वभागाने खोट  व अधवट मा हती दल  आहे. 

काह  अ धका-यांची नाव पण लपवलेल  आहेत. आप याच सह ने दलेल  मा हती आहे. सव 

दलेल  मा हती खोट  व अधवट अस यामुळे सभागृ हाचा अपमान झालेला आहे. तर  संबं धत 

अ धका-यावर कारवाई करावी अ यत: रा यशासनाकडे याबाबत त ार केल  जाणार आहे. या 

क पातील ढसाळ नयोजनास जवाबदार कोण आहे याचा शोध भ व यात आ ह  घेणार 

आहोत. यामुळे दनदुबळया, गोरगर ब सामा य नागर कांना, पाञ लाभा याना याय 

मळेपयत आ ह  लढणार आहोत. क प वेळेत पुण न हो याची जी कारणे दलेल  आहेत 

यां या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. याक रता या क पाची स व तर चौकशी हावी व हा 

क प समीत न करता महापा लकेनी पुण क न दयावा अशी मी मागणी करत.े स लागाराची 

नेमणुक २४/११/२००६ रोजी कर यात आलेल  आहे. क पाम ये अनेक अडचणी, ञुट  त बल 

सात वषा नंतरह  २०१४ रोजी कारणे दाखवा नोट स याबाबत खुलासा, क शासना या कॅग, 

रा यशासन, था नक वरा य सं था यां या माफत लेखाप र ण झालेले आहे. परंतु याम ये 

जे आ ेप घेतले आहेत यांची पुतता आ ण ते नर त झालेले आहेत का, याबाबतीत पुण 

झालेला पञ यवहार याची मा हती सभागृ हाला मळावी. २००९ रोजी महारा  दुषण नयंञण 
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मंडळान ेनोट स दलेल  आहे. या यानंतर आकरा म ह यानी पयावरण दाखला मळ यासाठ  

१५/७/२०१० रोजी अज दाखल के याचे नदशनास येत ेव याचा खुलासा झोपडप ी पुनवसन 

वभागाने चुक ची मा हती दल  व अ धका-यांनी नावे लपवल  याबाबत खुलासा, सदर क प 

पुण कर यासाठ  नयोजना बाबतीत मा हती दयावी, ध यवाद.  

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह, सव ये ठ सद य, 

पञकार मञ. आताच आम या भ गनी यांनी पुनवसन क पा संदभात वचारणा केल  आ ण 

शासनाने यांना गोल गोल व नेहमी माणे उ तर देवून समाधान कर याचा य न केला 

यामुळे प ह यांदा शासनाचा नषेध करतो. साहेब, झोपडीत कोणी हौसेनी रहायला जात नाह  

हो. हे वाढत ेशहर वाढ या शहरा या वाढ या गरजा, उदयोगधंदे हणून माणसं या शहरात 

आल , हाताला काम मळालं पण सं याकाळ या नवा-याच काय? हणून पुलाखाल , दसेल 

या मोकळया जागेत कुठेतर  नवारा शोधून माणसं राहू  लागल. ह माणसं राहत असताना ती 

अ धकृत होती, अन धकृत होती त ेकायदया या नयमात बसत होते कायदया या नयमात 

बसत न हते हा वेगळा मु ा. पण हळूहळू आ हांला हा काचे घर मळावं, आम या डो यावर 

हा काच छ पर असावं हणून बायका मुलां सारखी गर ब माणस मळेल तथ े राहू  लागल. 

पयायाने कायदयाचे संर ण मळालं. द. १/१/१९९५ चा जीआर युती या यावेळेस या शासनाने 

जाह र केला आ ण राहत घर या माणसाचे हाटवल ंजाणार नाह  असा शासन नणय १९९५ 

या जीआरनं गर ब माणसाला सौर ण मळालं, याच घर हा काच ंझालं. पुढे याला बळकट  

आल . २००० या जी.आर.ने पु हा याला बळकट  आल . याला घर हा काच मळालं. साहेब, 

हौसेन रहायचंतर आ ह  या ा धकरणात राहायला जाऊ, या घाणी या सा ा यात आ ह  

नाह  राहणार. आमचा नाईलाज आहे, पाचपंचवीस वषापुव  हे कुटंूब थलांतर त तथं होतं मला 

मुलं झाल , मा या मुलां या मुलांना मुल झाल, मला नाञु ंड आल , पञु ंड आल  या १०X१० 

या खुराडयात नरक यातना भोगताना आ हांलाह  जीव नकोसा होतो पण कुठेतर  पाठ 

टेकायला राञीची जागा असते हणून आ ह झोपडप यात राहू  लागलो. साहेब, झोपडप यातह  

माणसच राहतातहो गुर, ढोर, जनावर नाह त राहत. पण झोपडप ी या पुनवसनाचा आ ण 

यांच े जीवनमान उंचाव याचा न आला क , का आप या आ ण शासना या पोटात 

दुखायला लागतहो. आ ह ह  माणसच आहोत हो, आ हांलाह  वाटतहो चांगले कपडे घालवे, 

गोडधोड करावं, आमचीह  मुलं कॉ हे ट या शाळेत जावी, का नाह  वाटायच.ं  मी पा लके या 

शाळेत शकलो, माझी मुलं पा लके या शाळेत शकल  पण ह  सामाजीक वषमता जे हा दुर 

करायला कायदा पु ढे येतो यावेळेला या माणसाना हा काच घर मळावं असा कायदा सांगतो. 

बॉ बे हायकोटाच ं एक ज मट आहे, या केसमधील ते अतीशय लॅ डमाक ज मट आहे. ते 

असे सांगत आपण नाह  वेगळ क  शकत कोणाला. पुनवसन या श दाची या याच समजावून 

घेतलेल  नाह . क प करायचे, ट केवार  यायची याच पुढं काय होतय हे कोणालाच काह  
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मा हती नसतं. ह  बाहेर चचा आहे हो, वतमानपञातून रकानेची रकाने छापून येऊ लागले 

आहेत. साहेब, आप या काह  अ धका-या या ट केवार वर लोक चौकात चचा क  लागल त. 

आ हांला ते ऐकायला लाज वाटत,े मा या ब हनीने उ लेख केला दलाल. आ ण एका य तीनं 

वेताळनगर या पुनवसन क पाम ये केलेल  आ महा या. साहेब, गंभीर गो ट  आहेत, नवगुणे 

नावाचा एक लाक आहे याची चौकशी करावी. काल अपाञ झालेलं आज दलाला माफत पाञ 

झालं कसं. साहेब, बायका मुल ंजीव मुठ त घेवून राहत असताना मा या डो यावरच छ पर 

जाणार आहे हणून मा या माईनं सु दा मंगळसुञ मोडलेले आहे हो, कारण माझ घरं पाञ 

होणार आहे. साहेब, या पापाचे भागीदार आपण का होता. एक सोपी गो ट आहे. जरा लगल 

डपाटमटला बोलवावं. साहेब, आपल  नयमावल  आपण तयार केलेल  नाह . साहेब, तु ह  

महारा  शासनाची नयमावल  वापराना,ं एसआरएची कशासाठ  वापरता. आप याला मा हती 

नसेल एसआरएची नयमावल  सु दा मॉडी फकेशनसाठ  नगर वकास खा याकडे पडून आहे. 

या यावर नणय झालेला नाह . महापौर साहेब, यांना नगर वकास खा याची नयमावल  

मागवायला लावा. हे अ धकार  सांगतात सभागृ हाला एसआरएचा ोजे ट आहे, या सभागृ हाला 

सांगतो हे अ धकार  खोटं सांगतात. आप या महापा लकेनी आतापयत कुठलाह  एसआरएचा 

ोजे ट केलेला नाह , एकह  ोजे ट कायाि वत नाह . फ त उ तर दे यासाठ  आ ण तु हांला, 

आ हांला बेघर कर यासाठ  अ धकार  खोटारडेपणा करतात. आयु त साहेब, या सगळया 

गो ट ची तपासणी करा. दहा हजार लोकांना आप याला पाञ करता येईल, आयु त साहेब ह  

तुम या अ धकारातील गो ट आहे. यावेळेला दुबल घटकांसाठ  योजना आपण केल, मला 

मा य आहे. पण इतर पुनवसन क पाम ये जर एसआरएची तु ह  नयमावल  लावता पाञ 

कर यासाठ , मग ७० ट के लोकांची परमीशन घेतल  आहे का? जर ७० ट के लोकांची तु ह  

परमीशन घेतल  नाह तर वाढ व ऐर या दलेला आहे का? या जर दोन गो ट  करत नसालतर 

यांना बेघर का करता. तु ह  घराला घर देता. २५ वषापासून मी येथे राहत होतो, या घराचं 

पुनवसन क न मला या ब डींगम ये घर मळतयं. “हे घर मा या हा काच,ं नाह  कोणा या 

बापाच”ं. १/१/१९९५ या जी.आर.न ेमी मालक झालोय. २००० या जी.आर.न ेमला बळकट  

दल ये, ग हमट या जी.आर.ने मी घरात जातोय हणून मला बेघर कर याच पाप तु ह  क  

शकत नाह त. कायदा मा या बरोबर आहे, कायदा मा या पा ठशी उभा आहे. यावेळेला 

कायदयाचे अनेक लॅ डमाक, ज मट आप यासमोर येतील यावेळेला अ धका-यानां कळेल या 

बेघरा पासून आपण कती पैसे कमावलेत, दलाला माफत सुळसूळाट क न घेतलाय. साहेब, 

बाजार मांडलाय हो, बाजार. एक कडे चांगल शहर आपण नमाण करतोय, बे ट सट च ऍवॉड 

आप याला मळालयं. माट सट म ये आपला उदया सहभाग होणार आहे. आ हांलाह  वाटतय 

हो साहेब, या शहरात झोपडया नसा यात, सगळयांना छोट  मोठ  का होत नाह  पण चांगल  

घरे मळावीत. झोप येत नाह , पा लकेचा बुलडोझर कधी येणार, कधी नोट स येणार आहे, 
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सणासुद ला सु दा भयभीत होणार  माणसं आ ह  पा हल त साहेब, कारण माझा ज म 

झोपडप ीत झालेला आहे. झोपडीत या गटारावर अ यास करताना नरकयातना आ ह  सहन 

के यात या झोपडप ीवासीयांचा तनीधी हणून बोलतोय साहेब. झोपडप ीम ये सु दा 

माणुसच राहतो. कोटाचे ज मट वाचा साहेब, आप याला गर बानां घरा पासून बेघर करता 

येणार नाह . दलालांचा सुळसूळाट झालेला आहे. पेपरम ये बातमी आलेल  आहे. कती चुक या 

गो ट  आपण करतो. झोपडप ी पुनवसन क प रखड यास स लागार जबाबदार असून याना 

काळया याद त टाका आ ण संबं धत पा लका अ धका-याची खाते नहाय चौकशी करा साहेब. 

क शासना या जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत झोपडप ी पुनवसन क प .२२ मल ंदनगर, 

अजंठानगर वेताळनगर, उदयोगनगर, पञाशेड, लकंरोड या ठकाणी राब व यात येत आहे. या 

क पासाठ  मे.ओंकार असो सएटस ्यांची वा तु वशारद हणून नयु ती केलेल  आहे यांना 

आजपयत आपण १३ कोट  २५ लाख पये मेहनताना हणून दलेले आहेत. तसेच मे.ओंकार 

एश स जॉ ट हे चर यांची ोजे ट मॅनेजमट क सलटंट हणून नेमणूक केलेल  आहे. 

यांना सु दा १० कोट  ११ लाख आदा केलेले आहेत. दो ह  मळून २३ कोट  ३६ लाख पये 

आपण स लागार फ आकारलेल  आहे. क सरकार बरोबर केले या करारानुसार हे सव क प 

३१ माच २०१५ पयत पुण करणे अपे ीत होते य ात ते अदयाप पुण झालेले नाह त. या 

क पा या असले या ववीध परवान या, पयावरण वषयक ववीध परवान या घे याची, याचा 

पाठपुरावा कर याची गरज होती ती स लागाराने पुण केलेल  नाह . ९.५ ट यांनी शासनाला 

पैसे दयायचे आहेत ह  चुक कोणामुळे झालेल  आहे. मल ंदनगरम ये रझ हशन मा हत होतं, 

तथं ब डींग बांधुन ठेवल , परवाना वभाग काय करतय, क सलटंट काय करतयं. आहो 

साहेब, “कुञ दळतं आ ण आंधळ पठ खातं” असं झालेल आहे. या सगळया गो ट चा आपण 

सारासार वचार केला गेला पा हज.े आयु त साहेब हेर ंग तु ह  घेता यावेळेला तु ह  असता. 

भारतीय सं वधानाम ये स म अ धकार  हणून तु ह  खुप काह  क  शकता. ७६ 

झोपडयाप या आप या शहरातच आहेत. आप या अ धका-यांना आपण थोडा वेळ दया. 

अ धका-यांना समजावुन सांगा. कायदया या नॉ स या पल कडे काय मागणार, साहेब. आ ण 

कायदया या पल कडे तु हाला-आ हांला काह च करता येणार नाह . फ त आपल  मानसीकता 

बदललेल  आहे. एखादया क पाम ये पुण वाला जाईपयत आयु त हणून, हातात रंग 

मा टर हणुन हा टर असायला पा हज.े आहो साहेब, हे इतके गमतीशीर अ धकार  आहेतनां  

हे आ णासाहेब मगर यां या काळात भरती झालेले अ धकार  आहेत. आ ह  यां याकडे गेलोनां 

क  गोलगोल उ तरे देतात. पाच वष आ ह  बोलता बोलता नघुन जातात. जे नयम आहेत जे 

नॉ स आहेत यात बसवून आप याला करता ये यासारखं आहे. अ धकार  कामचुकार झालेले 

आहेत आ ण बाक या गो ट ततर पटाईत आहेतच. ३१ माच २०१५ पयत लोकांची अनेक सं थ े

म ये पैसे नाह त हणून ब बाब ब आहे. आपण खच क  शकलो नाह त हणून आपले पैसे 
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परत चाललेत हो. ९.५ ट यानी आप याला पैसे परत करायचे आहेत आ ण परत नामु क  

आप यावर आहे. हणज े या सगळया गो ट म ये आपण सापडलेलो आहोत. ठक आहे 

कोटा या काह  गाईडलाई स आहेत पण उदा. वेताळनगर, व लनगर यांना कोटा या काह  

अडचणी आले या नाह त पुण वाला जाऊ शकणार आहे पण वेळीच थोडीशी गती दे याची 

गरज आहे. आ ण पाञ अपाञतेचा जो मु ा आहे. मला सांगा असं कुठं लह लेल आहे क एक 

घर घेतलेतर दुसरे देवू नका असे कुठे हणलेले आहे. १०X१० या घरात ठेवता ९५ या 

जीआर नुसार मालक केलेले आहे, बँकेनी पैसे भ न घेतलेले आहेत. २५ वष १०X१० या घरात 

राहतात यांनी एक गु ंठा जागा घेतल तर तु ह  अपाञ ठरवता. यां या घराला घर तु ह  देता. 

एखादा कोटात गेलातर नणय आम याच बाजुने लागणार आहे. कोट असा चुक चा नणय 

देवूच शकणार नाह . या यासाठ  तु ह  वतंञ नयोजन तयार करा. तु ह  या नयमावल चा 

आधार घेता, या नयमावल चा आधार घेता. कायदा समोर या, नयमावल  समोर या. 

वत:ची नयमावल  तयार करा. आम याकडे वषय येवु दया आ ह  याला मा यता देवू पण 

गर ब माणसाने कुठेतर  अधा गु ंठा जागा घेतलेल  आहे २५ माणस एका घरात राहतात आता 

ती २५ ची ५० झालेत तु ह  कशाला काढताय. उदा. दयायच झालतर व लनगर या ोजे टची 

आठ ए कर जागा तु हांला अ रश: चांग या ोजे टसाठ  मळणार आहे. यातला एक जर 

अपाञ तु ह  काढू शकला नाह त तर आठ ए करचा लॉट ता यात घेता येणार नाह . स.नं. 

१०० म ये फ त ४ हजार कवे.फुट फायर गेडच रझ हशन आहे आ ण नंतरची जागा 

तु हांला हौ संग साठ  वापरता येणार आहे. चांगल हौ संग तथं तु ह  क  शकता. पुनवसन 

क पाची ती जागा आहे, ऑलरेडी टेडीअमम ये श ट के यामुळ तो लॉट रकामा 

मळतोय. या ठकाणी चांगला ोजे ट उभा राहु  शकतो पण या घराला घर दयायच आहे. 

१९९५ या जीआरने घरमालक केलेल आहे. २००० या जी.आर.ने याला बळकट  दलेल  आहे 

आ ण हणून आज या सगळया नॉ सचा अ यास क न पाञ अपाञ करणा-या या 

दलालापासून हा क प वाचवा व आलेला नधी खच करा आ ण झोपडप ीमु त शहर करा, 

आ ह  झोपडीतल  लोक तुम या बरोबर आहेत हो, आ हांला नाह  आवडत हो, झोपडप ीत 

राहायला. कुणाला आवडणार आहेत झोपडया, आ हांलाह  वाटतनेां आ ह  सु दा रो-हौसेसम ये 

जाव,ं फाई ह टार हौ संगम ये राहायला जावं, ि वमींग पुल असावा, गाडन असाव, जॉगींग 

पाक असावं, सगळं काह  वाटतहो पण नशीबाने आ ह  झोपडप ीम ये आहोत. आमचे 

जीवनमान उंचाव यासाठ  तु ह  पु ढे या आ ण या झोपडप ीचे अधवट राह लेले क प पुण 

करा, याला नधी आणा तो कसा आणायचा कुठून आणायचा, काय आणायचा हे तु ह  बघा 

आ ण आ हा ंझोपडप ीवासीयांना चांग या घरात राह यासाठ  दया एवढ च मी कळकळीची 

वनंती करतो आ ण थांबतो, जय हंद, जय महारा  !                         
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मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. चंचवड े ताईनी 

या ठकाणी झोपडप ीचे न उपि थत केलेले आहेत. लोखंडे यांनीह  या ठकाणी सांगीतलेले 

आहे. आप या शासनाला झोपडप ीत काम कर याचा उ साहच रा हलेला नाह . यावेळेला हा 

क प राब व याचे ठरले आज पंधरा वषा या कालावधीम ये मनात आले असतेतर हा सहज 

क प पुण झाला असता, हे पैसे परत पाठ व याचा नच रा हला नसता. कुठेतर  

आप याकडून पाठपुरावा  करायला कमी पडलेलो आहोत. नेहमीच या वषयावर झोपडप ीचा 

तनीधी हणून आ ह  बोलत असतो. आमची मागणी एवढ च असते क  झोपडप ीतील 

लोकां यासाठ  सव सुखसोई उपल ध हा या एवढ  अपे ा असत.े शासना या मा यमातून  

१९९५ ते २००० चा जी.आर.आलेला आहे या मा यमातून तो हा क यांना मळ यासाठ  

सवजण य न करत असतात. गेल  तीन ते साडेतीन वष  झोपडप ीमधील त नधी व करत 

असताना, पाठपुरावा करत असताना अ धका-यांम ये उ हास रा हलेला नाह . आपण काम 

कर यासाठ  नेहमी य न करत असतो. आप या बरोबर दोन-तीन वेळेला मट ंग झालेल  आहे 

पण मला नाह  वाटत हे लोक तु हांला र पॉ स देत असतील. तुम या ऑफसम ये, 

केबीनम ये या गो ट  हे सांगतात पण ॅ ट कल  तशी प रि थती नाह . अजंठानगर या 

संदभात बोलायच झालतर गेले दोन-तीन वषाम ये चार-पाच ब डींग या ठकाणी असताना       

दोन ब डींग आपण ता यात द या उरले या अजूनह  तीन ब डींग पे डींग आहेत हे काम 

कोणाचे आहे. या ठकाणी तीन ब डींग उ या राहू न याला पण दोन चार वष झाले या कधी 

पुण झाले या नाह त. या ठकाणी मे टेन स, याचे रपेअर, याच ेनेज याचा पाठपुरावा 

करणं या सगळया गो ट ला शासनच जबाबदार आहे. मी आप याला मागेह  बोललो होतो क  

आपण यावेळेस पुनवसन क प करत असताना, झोपडप ी वरह त शहर आप याला करायच 

असताना यावेळेला आपण झोपडप ीमध या लोकांना घर देताना हे ॅ झीट कँपम ये घर आहे 

ते तु ह  परत करा हे आप याकडून, अ धकार  वगाकडून ते होत नाह . पण आप याला जे 

करायचे आहे त ेसा य होणारच नाह . मी दोन तीन वष पाठपुरावा करतो. तु ह  पुनवसन 

क पाम ये जे हा यांना घर देता यावेळेस या ठकाणी ॅ ि झट कँपम ये घर असतील याच 

ठकाणी मॅच केले पा हज.े जेणेक न मोकळया जागेत या योजना राबव या जातील. यां या 

सुखसोईसाठ  मोकळी जागा लागणार आहे. पण आपण कंटाळा करतो. स ह करतो, स ह ण 

करतो हणून आपण ढकलत असतो. गावडे साहेबांनी या ठकाणी र पॉ स दला, चांगले काम 

कर याचा य न केला. आता तीन ब डींग आहेत. आप या बरोबर मट ंग झाल  यावेळेस तो 

वषय झाला क  आपण ताबडतोब दयावी हणून आ ण दोन-तीन दवसाम ये केबीनम ये 

जावुन साहेबांशी बोललोतर  ते हणाल े१५  तारखेला एक ब डींग देणार आहेत. एक ब डींग 
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का, दोन ब डींग आपण का देत नाह त. कारण काय आहे. ब डींग उभी आहे, लोक  पाञ 

आहेत सव आहे मग आपण दे यासाठ  का कंटाळा करतो. काय अडचण आहे. याच एकच 

कारण आहे आप या शासनाला झोपडप ीम ये काम कर यासाठ  बलकूल इ े ट नाह .   

कसे तर  तीन वष काढायचे आ ण नंतर दुस-या वभागात जायचे एवढाच वेळकाडूपणा 

चाललेले आहे. पाञता यादयाम ये तफावत आहे. झोपडप ी तुम याकड,े तु हांला सव मा हती 

आहे, तु ह  स ह ण केलेल आहे, पाञता याद  तुम याकडे आहे. मग आता लोखंडे साहेबांनी 

सांगीत या माणे तु हांला या ठकाणी एखादयाला पंधरा वषापासून घर देता आले नाह तर या 

माणसाने शहरात कुठं घरच यायचे नाह  का. १०X१० ची खोल  याने घेत यानंतर यास 

तु ह  याला घर आहे हणून घरच दयायच नाह  हे चुक च आहे. लोखंडे साहेबांनी सांगीतल 

क  असे कुठेच लह लेले नाह  क  घर असेलतर घर देवू नये हणून. दहा-पंधरा वषापासून 

यांची कुटंूब वाढणार नाह त का मग यांनी एखाद मुलांनी मोठ घर घेतलतर तु ह  याला घर 

देणार नाह त का. घरा या बद यात घर दयायच असतांना या सगळया पळवाटा काढून तो 

क प रखडलेला आहे. आ हांला बाक च काह  हणायच नाह  पण या झोपडप ीचा स ह 

के या माणे तु ह  यांना घर देणार आहेत हे आ हांला मा हती आहे याच घराची मागणी 

करतो. अजून नवीन काह  मागतोय का २००० या नंतर या लोकांना घर दया अस ेआ ह  

हणत नाह त पण ते तुम या स हम ये आलेलं आहे. १९९५ ला २००० ला शासनाने जी.आर. 

दलेला आहे या मा यमातून घर दयावे अशीच आमची अपे ा आहे. याक रता या दरंगाईला 

जबाबदार कोण? झोपडप ीधारक जबाबदार आहेत का लोक तनीधी जबाबदार आहेत. मग  

तु ह  तसं सांगाव क  आ ह  सव जबाबदार आहोत, तु ह  पाठपुरावा केलेला नाह तुम यामुळे 

झाल नाह  यामुळे हे रखडलं,  स लागार लोकांनी स ला दलेला आहे या या संदभात काय 

करायचे यांची जबाबदार  नाह  का? ब डर लोकांची जबाबदार  नाह  का?  यांनी वेळेवर 

क प पुण करायला पा हज.े तु ह  यांना पैसे दले नाह त अशातलाह  भाग नाह . या गो ट  

करत असताना झोपडप ी मधील नागर कांवर का अ याय करायचा. काय यांचा दोष आहे, 

काय यां या चुका आहेत. झोपडप ी वरह त शहर करायचा असा तुमचा मानस आहे, शहराचा 

आहे, शासनाचा आहे आप या सवाचाच आहे. यासाठ च आमची मागणी आहे क  या सवाना 

घर दले पा हजेत. यांची चुक नसताना, कारण आता काय होणार आहे झोपडप ीतले सवजण 

यांना घर मळालेले नाह त ते सगळे आम या अंगावर येणार आहेत. उदया तु ह  हात 

झटकून बसणार क  शासनाकडून आलेले आहे यामुळे याजासह त देणार कती देणार काय 

देणार या याशी आमचा काह  संबंध नाह .आमची एवढ च मागणी आहे क  झोपडप ीतील  पाञ 

लोकांना घर देणार आहोत, ह  जबाबदार  आपल  नाह  का? आपल  जबाबदार  आहे.  बाक  

तु ह  केलेले आहे. ५० ते ६० ट के लोकांना घर दलेले आहेत. उरले या लोकांना घर नाह  

दलेतर कसे होणार. आ ह  तु हांला वनंती क  शकतो क हे क प पुण करावा असे आ ह  
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सांगातो. इतर ठकाणचे ोजे ट असु देत पण मी य तीगत मा या अजंठानगर संदभात 

बोलतो. मागे स ह ण के या माणे काह  एमआयडीसी मधील, काह  ा धकरणामधील असेल 

या पाञ लोकांना घर दयावेत आ ण तो अजंठानगरचा प रसर चांगला, सुशो भत करावा अशी 

वनंती करतो. माझी वनंती आहे क  या तीन ब डींग आहेत आपण मट ंग घेतल  होती पण 

अजूनह  या याम ये जो ि पड पा हजे तो नाह . तु ह  अ धका-यांना वनंती करा आ ण या 

तीन ब डींग पण ताबडतोब दया जेणे क न या ठकाणी ११२X३ केअर होईल व उरले या  

जागेम ये झोपडप ीतील लोकांसाठ  एक चांगल समाज मंद र, गाडन असू दयात आ ण दुसर 

हणजे येक ब डींगम ये या ठकाणी छोटेछोटे शॉप कराणा दुकानासाठ  आपण ोि हजन 

केलेल  आहे, पाक गम ये, बेसमटम ये. या ठकाणी असलेले कराणा दुकान तथं तु ह  

पञाशेडम ये, ॅि झट कँपम ये गेले सात आठ वष ते भीजत पडले तथं सुखसोई नाह त. 

यांना या ठकाणी रेडी ब डींगम ये तु ह  शॉप टाकुन देवू शकत नाह त. हे सगळ पाञता 

याद म ये आहे, तुम या स हम ये आहे केवळ तुम या शासना या लोकांना तथं  इ े ट 

नस यामुळे या ठकाणी एक छोटेसे दुकान तुम या मंजूर लॅनम ये आहे, परंत ु त े एकाह  

ब डींगला नाह . आपण या ठकाणी सँ शन करत असताना नेहमी या युजेससाठ  काह  गो ट  

लागतात यासाठ  या ठकाणी एका दकुानाची यव था येक ब डींगम ये  आपण केलेल  

आहे पण ते अजूनह ॅ झीट कँपम ये, पञाशेडम ये इकड ंतीकडचं पडलेलं आहे. यांना का 

देत नाह त, काय ॉ लेम आहे, आपण ब डर कडून ते सगळ क न घेतलय, सँ शन 

लॅनम ये आहे. ते करायला आ ह  कतीतर  वेळा म यंतर  राजन पाट ल साहेबांना सांगीतल, 

तांबेसाहेब होते यांना सांगीतल, गावडे साहेबांनी सांगीतल,  मंगलाताईनी यावेळेला कतीतर  

वेळा या यापा-यासाठ  भांडण आहे पण ते घर अजूनह  देत नाह त. माझी वनंती आहे क  

या लोकांसाठ  दुर जायची जी यव था आहे ती जवळच हावी अशी मी वनंती करतो. 

यापा-यांना याय मळावा अशी मी वनंती करतो, ध यवाद.          

मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मी सव नगरसेवकांना 

आ ण मा.महापौरांना वनंती करते क  आम या सहकार  नगरसेवीका अि वनी चंचवडे यांनी 

यांचे काह  वत:चे न या याम ये अस यामुळे हे न वचारलेले आहेत. पुढे आपण 

व. .६ वषयावर वर चचा करणारच आहोत. अि वनी चंचवडे यांनी न वचारलेला आहे     

वेताळनगर भागा मधील यां या वॉड मधला तो न आहे या याम ये यांनी जे उ तर 

मागीतलेले आहेत ते आ हांला सगळयांना अपे ीत आहे. तु ह  एक तासाचा वेळ दलेला आहे 

आ ण नंतर या यां या मु याकडे गांभीयाने बघीतल गेल पा हज े कंवा मा.आयु त 

साहेबांकडून आ हांला जे उ तर अपे ीत आहे या उ तरासाठ  मा.महापौरांना वनंती करत ेक     

वेताळनगरमधील यांनी जे न वचारलेले आहेत. तेथे आ महा या झाल  या या संदभाम ये 

नंतर पाञ केल गेल आहे तो एक न आहे. ज ेपाञ लाभाथ  आहेत यांना घर का नाह  दले 
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कंवा स ह ण का राह लेलं आहे. वेताळनगर या कोटाम ये बाक या गो ट या काह ह  

अडचणी नसताना वेताळनगर क प मागे का रा हलेला आहे याला जबाबदार कोण आहे.  

या यावर काय कारवाई करणार याचा खुलासा करावा, खुलासा झा यानंतर वेळ रा हलातर 

बाक यांनी बोलावे अ यत: ६ नंबर वषयावर आपण बोलावे. कारण येका या मा या सु दा 

वॉडम ये झोपडप ी आहे आ हांला सगळयांनाच बोलायचे आहे. परंतु वेळेचे बंधन असताना 

आ ण न वचारणा-यांना उ तर अपे ीत असताना आपण यांचा थम खुलासा करावा. 

मा.आयु तांचा खुलासा आ हांला अपे ीत आहे. आम या नाचे उ तर दयावे नंतर चचा 

करावी थमत: खुलासा करणे आव यक आहे. 

मा.महापौर- आयु त साहेबांनी खुलासा करावा. 

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, मा.सभागृ ह. मा. चंचवडे मॅडमचे पाच न आहेत.         

स लागारांची नेमणुक द.२४/११/२००६ रोजी कर यात आलेल  आहे. त बल सात वषानंतर 

द.१६/६/२०१४ रोजी कारणे दाखवा नोट स दे यात आलेल  आहे याचा खुलासा करावा हणून. 

याब ल आ ह  व तुि थती नमुद केलेल  आहे, तर  सांगू इि छतो क  २००६ पासून २०१४ 

पयत आता आपण हट या माणे, सवच स मा.सद यांनी सांगीत या माणे ब-याच ञुट  

हो या. नोट स दे यासाठ  का उ शर कर यात आला आ ण नोट सी नंतर यांनी काय  खुलासा 

दलेला आहे तो समाधानकारक आहे का नाह  यासवच बाबी आप याला लेखी व पात आमची 

दे याची तयार  आहे. वेताळनगरम ये इ सीटू ोजे ट हणजे पुव या झोपडया बाजुला करणे 

आ ण या ठकाणी इमारतीला जागा उपल ध झा यानंतर इमारती बांधणे. आ ण आपले से. २२ 

सोडलेतर बाक  सगळया पुनवसनम ये हाच न अस यामुळे ख-या अथानं या झोपडया 

बाजूला क न एक एक साईड देता आल  नाह  हणून या ब-याच गो ट मुळे याला उ शर 

झालेला दसतो. आपला मु ा मांक ६ जो आहे या याम ये आपण सवसाधारणपण ेउ तर 

दे याचा य न केलेला आहे. याम ये क प वेळेत पुण न हो याची कारण सवसाधारण 

दे यात आलेल  आहेत. या याम ये आप याला ऐन हारो मट ि लअर स आ ण क से ट टू 

ऑपरेट हा जो आप याला एमपीसीबी कडून मळायला पा हज े तो मळ यासाठ  कालावधी 

लागलेला आहे. येक ब डींगची सोसायट  करायची असते यासाठ  वेळ लागलेला दसतो 

आहे. यानंतर लाभा याचे बँकेत खाते काढण,े लाभा याचा व ह सा जमा करणे, बँकेकडून 

लोन घेणे हे काम रा हलेले आहेत. या याम ये कोण िज मेदार आहे, नोट स का उ शरा दे यात 

आल , क सलट सी यांनी काम केले का नाह  याची मा हती स व तर दे यात येईल. परंतु ततू 

आपण वचारता क  सवसाधारण कामं काय आहेत ते मी सांग याचा य न करतो आहे. 

याम ये वेताळनगर, अजंठानगर, व लनगर, म लंदनगर, उदयोगनगर या ठकाणी 

अशा कारे डे हलपमट करायची होती या ठकाणी या ववीध कामामुळे लेट झालेले आहे. मी 

एक सांगू इि छतो क  हा वषय आ ह  आणलेला आहे. नो तरावरतर बोलतो आहोतच तर  
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पण मी वषय नंबर ६ ब लह  थोड यात सांगू इि छतो. हा क प क शासनाने दले या 

जेएनएनयुआरएम अंतगत ३१ माच २०१५ पयत याची मुदत होती या यानंतर क शासनाने 

मुदत वाढ वल तर महापा लका कंवा शासन कंवा हे सभागृ ह सु दा कोणीह  या मताचे नाह  

क  हे बंद करावे. तथा प से-२२ म ये हायकोटाचा टे असेल, से.२२ सोडून बाक  इतर या 

साईड आहेत या येक ठकाणी कमीत कमी एक ब डींग व जा तीत जा त तीन ब डींग 

अशा रा हले या आहेत आ ण यासाठ  फार जा त र कम लागणार नाह . शासनाने हा 

ताव या यासाठ  ठेवलेला आहे क  या याम ये टेट ले हलवर जे आहे ते सारखे मागे 

लागलेले आहेत. 

मा.अि वनी चंचवड-े  मा.महापौर साहेब, परवान या कोणी याय या आहेत. 

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. आपला दुसरा न वचारला गेला याम ये  

क  शासनाचे कॅग, रा यशासन, था नक वरा य सं था यां या माफत लेखाप र ण झालेले 

आहे. परंतु याम ये जे आ ेप घेतले आहेत यांची पुतता के यानंतर आ पे नर त झालेले 

आहेत का याबाबत मा हती दयावी असा आहे. कॅगचा मुळ रपोट या याम ये आलेले आ ेप, 

यावर आ ह  दलेलं उ तर, कॅगन ते ऍ से ट केलं कंवा नाह  केल. ह  सव मा हती 

आप याला मी देतो. आपण न . ३ उपि थत केलेला आहे क  महारा  दुषण नयंञण 

मंडळाने द.२५/८/२००९ ला नोट स दल  होती ह  व तुि थती आहे. यानंतर त बल आकरा 

म ह यानी पयावरण दाखला मळ यासाठ  १५/७/२०१० रोजी महानगरपा लकेनं महारा  दुषण 

नयंञण बोडाकड े अज के याचे आपण नमुद केलेल आहे हे आम या उ तारतून आ ह  

हणलेल आहे. ११ म ह याचा उ शर का झाला असा न आपण उपि थत केलेला आहे.  

महारा  दुषण नयंञण बोडाकडून नोट स आलेल  असतानाह  ११ म हने उ शर का केला 

याचे उ तर आप याला ती मुळ फाईल बघुनच दयाव लागणार आहे. वेताळनगरम ये जेथे जेथे 

डले झालेला आहे याब ल स व तर चौकशी कर यासाठ  शासन तयार आहे. द ता 

वभागामाफत चौकशी क  कंवा थड पा टमाफत हणजे तो वभाग सोडून इतर वभाग जो 

आहे, यातला एखादा जबाबदार अ धकार  कंवा ऍडीशनल कमीशनर, आम याकड ऍडीशनल 

कमीशर टेि नकल बाबी मधले आहेत आ ण द ता वभागह  आहे. दो ह  पण इ डेपे डंट 

आहेत टेि नकल  लोक आहेत. हे दो ह  आयु तां या अख यार त आहेत यामुळे या दो ह  

पैक  एका अ धका-या माफत या वेताळनगर क पाची सुरवात कशी झाल  आ ण आता पयत 

उ शर कसा कसा झाला, याम ये कोण दोषी आहे याची मा हती यायची आमची तयार  आहे. 

पुढ या नाकडे जातो झोपडप ी पुनवसन शासन वभागाने चुक ची व खोट  मा हती दल  व 

काह  अ धका-यांचे नावाचाह  खुलासा करावा. याब लह  शासनाकडून या कालावधीम ये हा 

क प राब वणारे अ धकार  कोण होत,े कोणाचे नाव लपवले, ती का लपवले याची पण चौकशी 

क .  वेताळनगरम ये तीन इमारती आप याला पुण कराय या आहेत.  
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मा.अि वनी चंचवडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मेन हणज ेचाफेकर चौकातला 

तो क प होता आ ण चाफेकर चौकातले या यामुळे सुशो भकरण रा हलेले आहे. आ ण जे 

पाञ आहेत तथला अगोदर वषय सोडवायचा आहे. जे अ धकार  दोषी असतील यांची चौकशी 

झाल  पा हजे.  जे पाञ आहेत यांना लाभ हा मळालाच पा हज.े 

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. आपला शेवटचा न असा आहे क  हा 

ोजे ट पुण कर यासाठ  पुढ ल मा हती दे यात यावी यासाठ च आपण हा वषय ठेवलेला 

आहे. याम ये मी सभागृ हाला सांगू इि छतो क क शासनाने ह ि कम ३१ माच २०१५ ला बंद 

करायचे ठर व यामुळे आ ह  आप याकडे आलेलो आहोत. परंत ुक शासन नवीन योजना घेवून 

येत आहे. रा यशासन सु दा नवीन हौ संग धोरण घेवून येत आहे आ ण या य तर त या 

एक, दोन, तीन इमारती राह ले या आहेत यासाठ  काह  जा त पैसे लागणार नाह त 

महापा लके या फंडातून सु दा त े होवू शकेल, तो धोरणा मक नणय घे यासाठ  आपण 

यावेळेस तो वषय चचला येईल यावेळेस ठरवावं अशी माझी सभागृ हाला वनंती आहे. 

वेताळनगर क पाबाबत स व तर चौकशी कर यात येईल. 

मा.अि वनी चंचवडे -  मा.महापौर साहेब, पाञ सव लोकांना वेताळनगरम ये घरे मळाले 

पा हजेत. आप या अ धका-याची चुक होती परवा पाऊस पडला नवीन ब डींग या टेरेसच काम 

करायच हणून तथल  भींत पाडल  या दवशी खुप पाऊस झाला आ ण लोकां या घरात पाणी 

घुसलं याचे सव मी तु हांला हॉटसऍपवर फोटो पाठ वत.े या अ धका-यांवर सु दा कारवाई 

हावी अशी माझी मागणी आहे.  

मा.महापौर -   नो तराचा तास संपलेला आहे वषय मांक १ यावा. 

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

ठराव मांक – ६५७           वषय मांक – १ 

दनांक – ६/४/२०१५           वभाग- मा.आयु त    

      

   संदभ :- १) मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल शतोळे यांचा ताव. 

          २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१०८१९ द.२१/२/२०१५   

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका नाग रक सावज नक चॅ रटेबल ट, पंपर  या 
ट वारे दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदूचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त 

आ ण दुधर आजारांनी ासले या णांना तसेच नैस गक आप ती पी डतांना मदत 
महापा लकेकडून तवष  मळणा-या र कम .२५,००,०००/- या अनुदानातून अथसहा य 
केले जात.े शासन नणय मांक पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व२२ मं ालय, मु ंबई- 
४०००३२ दनांक १८.१२.२००७ नुसार या टला दरवष  र. .२५,००,०००/- एवढे अनुदान 
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दे यास मा यता दे यात आल  आहे. यानुसार सन २०१४-१५ या आ थक वषाक रता 
र. .२५,००,०००/- इतके अनुदान टला मंजूर कर यास मा यता देणेत येत आहे.     

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े  

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

  अनुकूल- ८१                                     तकुल- ० 

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

      ------ 

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

             वषय मांक – २ 

दनांक – ६/४/२०१५           वभाग- मा.आयु त   

         संदभ :- १) मा.आशा सुयवंशी, मा.उ हास शे ी यांचा ताव. 
           २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४२ द.४/३/२०१५ 

         पंपर , काळेवाडी (पवनानगर) प रसराम ये स.नं.८८, ९०, ९१, ९५ व ९६ (आर ण 

.६३९) सन १९८४ पासून नाग रक वा त य कर त आहे. येथील नाग रक सवसामा य व 

कामगार वगातील असून सदरचे आर ण वक सत के यास येथील नाग रकांवर व था पत 

(बेघर) हो याची वेळ येईल. सदरचे नाग रक सन १९८४ पासून राहत असून महापा लकेचा 

वकास आराखडा सन १९९५ म ये केलेला असून या म ये आ. .६३९ हे उ यानासाठ  

आर त केलेले आहे. यानुसार स.नं.८८ मधील े ावर महानगरपा लकेने उ यान वक सत 

केलेले आहे. परंतु येथील नाग रकांचा वचार क न उव रत स.नं.९०, ९१, ९५ व ९६ या स.नं. 

आ. .६३९ (उ यान) महारा  ादे शक नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 

कायवाह  क न आर णातील े  नवासी भागात समा व ट कर यास मा यता देणेत येत 

आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े  

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या वाढ व ेञाची वकास योजना (आराखडा) सन २००९ साल  मंजूर केलेल  

आहे. याम ये भाग . १८ कवळे वकासनगर मधील स.न. ४६ अ आर ण . 

पी.एस.४/१०९ ( ाथ मक शाळा) आर ण .पी.जी. ४/११० (खेळाचे मैदान) तसेच स.नं. ४२ अ 

मधील आर ण . पी.एस. ४/११३ ( ाथ मक शाळा) स.नं. ६६ आर ण . ४/१०३ 

(एस.ड यू.ट ) अशी व वध कारची आर णे दश वलेल  आहेत. या आर णा या जागेवर 

ामपंचायतीपासून हणजेच सन १९९७-९८ पूव  पासून नाग रक वा त य कर त आहेत. तेथील 
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नाग रक सवसामा य, कामगार व सेवा नवृ ती वगातील असून सदरचे आर ण वक सत 

के यास तेथील नाग रकांवर बेघर हो याची वेळ येईल. 

 सदर बाबींचा वचार क न स.नं. ४६ मधील पी.एस. ४/१०९, पी.जी.४/११० ह आर णे 

पूणत: वगळ यात यावीत व स.नं. ४२ अ पी.एस. ४/११३ स.नं.६६ मधील ४/१०३ अंशत: 

हणजेच नवासी ेञ वगळून आर ण वक सत करावी.  सदर आर ण महारा  ादे शक 

अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  क न आर णातील ेञ नवासी भागात 

समा व ट कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब,  उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक -  ६५८           वषय मांक – २ 

दनांक – ६/४/२०१५           वभाग- मा.आयु त   

         संदभ :- १) मा.आशा सुयवंशी, मा.उ हास शे ी यांचा ताव. 
           २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४२ द.४/३/२०१५ 
 
   पंपर , काळेवाडी (पवनानगर) प रसराम ये स.नं.८८, ९०, ९१, ९५ व ९६ (आर ण .६३९) 

सन १९८४ पासून नाग रक वा त य कर त आहे. येथील नाग रक सवसामा य व कामगार 

वगातील असून सदरचे आर ण वक सत के यास येथील नाग रकांवर व था पत (बेघर) 

हो याची वेळ येईल. सदरचे नाग रक सन १९८४ पासून राहत असून महापा लकेचा वकास 

आराखडा सन १९९५ म ये केलेला असून या म ये आ. .६३९ हे उ यानासाठ  आर त केलेले 

आहे. यानुसार स.नं.८८ मधील े ावर महानगरपा लकेने उ यान वक सत केलेले आहे. परंतु 

येथील नाग रकांचा वचार क न उव रत स.नं.९०, ९१, ९५ व ९६ या स.नं. आ. .६३९ (उ यान) 

महारा  ादे शक नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  क न 

आर णातील े  नवासी भागात समा व ट कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच  पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ेञाची वकास योजना (आराखडा) सन २००९ साल  मंजूर 

केलेल  आहे. याम ये भाग . १८ कवळे वकासनगर मधील स.न. ४६ अ आर ण . 

पी.एस.४/१०९ ( ाथ मक शाळा) आर ण .पी.जी. ४/११० (खेळाचे मैदान) तसेच स.नं. ४२ अ 

मधील आर ण . पी.एस. ४/११३ ( ाथ मक शाळा) स.नं. ६६ आर ण . ४/१०३ 

(एस.ड यू.ट ) अशी व वध कारची आर णे दश वलेल  आहेत. या आर णा या जागेवर 

ामपंचायतीपासून हणजेच सन १९९७-९८ पूव  पासून नाग रक वा त य कर त आहेत. तेथील 

नाग रक सवसामा य, कामगार व सेवा नवृ ती वगातील असून सदरचे आर ण वक सत 

के यास तेथील नाग रकांवर बेघर हो याची वेळ येईल. 
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 सदर बाबींचा वचार क न स.नं. ४६ मधील पी.एस. ४/१०९, पी.जी.४/११० ह आर णे 

पूणत: वगळ यात यावीत व स.नं. ४२ अ पी.एस. ४/११३ स.नं.६६ मधील ४/१०३ अंशत: 

हणजेच नवासी ेञ वगळून आर ण वक सत करावी.  सदर आर ण महारा  ादे शक 

अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  क न आर णातील ेञ नवासी भागात 

समा व ट कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

 अनुकूल- ८१            तकूल- ० 

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

      ----- 

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

                                                वषय मांक – ३ 

दनांक – ६/४/२०१५           वभाग- मा.आयु त   

 

   संदभ :– १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/वाकड/६६३/२०१४,  

             द.१७/१२/१४ 

          २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४३ द.४/३/२०१५ 
 
       मौजे वाकड जगताप डेअर  ते बालेवाडी बाणेर या दो ह  ठकाणांसाठ  जोडणा-या 

पुलाकर ता वाकड येथील स.नं.२६० पैक  ज मनीवर मु ंबई ां तक महापा लका अ ध नयम १९४९ 

चे कलम २०५ अ वये ३५ मी. ं द र ता दनांक २४/१०/२०१३ अ वये घो षत केलेला आहे.  

सदर मुळा नद वर ल पुलाचे काम चालू केलेले अस यामुळे मौजे वाकड येथील कलम २०५ 

अ वये घो षत केले या ३५ मी. ं द र याकर ता जमीन संपादन करणे आव यक आहे. मौजे 

वाकड येथील स.नं.२६० पैक  मु ंबई ां तक महापा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ 

अ वये घो षत केले या ३५ मी. ं द र याखाल ल ज मन महारा  ादे शक व नगररचना 

अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अ ध नयम १८९४ तातडीचे कलम १७ अ वये 

संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे 

पाठ वणसे मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.अनंत को-हाळे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसचूना मांडतो- मौजे चंचवड 

महापा लके या वकास आराखडयाम ये असले या मोरया हॉि पटलसमो न केशवनगरमाग 

चंचवड-काळेवाडी पुलाकडे जाणा-या र याला रहदार  / वाहतुक खुप वाढल  असून बरेच 

अपघात या रोडला होत असतात. याच र याला समांतर असणारा महानगरपा लके या वकास 
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आराखडयाम ये असलेला तालेरा हॉि पटल समो न काकडे टाऊन शप मधुन मोरया गोसावी  

डांगणासमो न चंचवड काळेवाडी पुलाला जाणारा र ता ८० ट के पुण झालेला असून २० 

ट के र याची जागा ता यात आल  नस याने या र याने वाहतुक होवू शकत नाह. 

केशवनगर माग चचंवड-काळेवाडी पुलाकडे जाणा-या र याची रहदार  वाहतुक कमी हो यासाठ  

हा र ता पुण होणे गरजेचे आहे. तर  या र याचे भूसंपादन अ ध नयम १८९४ तातडीचे कलम  

१७ अ वये भुसंपादन करणे कामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा. िज हा धकार  पुणे 

यां याकडे पाठ व याकामी मा यता देणेत यावी. 

मा.सदगु  कदम – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे मोशी भाग 

. ६ मधील आर ण . १/२०२ क ट मनलचे आर ण असून सदर आर णाम ये १९९५ 

पासून नागर क वा त य कर त असून तेथील सवसामा य नागर क व कामगार वग 

मोठया माणावर असून सदर ठकाणचे आर ण वक सत के यास तेथील नाग रकांना 

व था पत (बेघर) हो याची वेळ येईल. यामुळे सदर आर ण . १/२०२ क ट मनल र  

क न र हवास वभागात समा व ठ करावे. अथवा सदर आर ण याच भागातील आर ण . 

१/१७०  जकात नाका या ठकाणी यातील द णेकडील २० गु ंठे सोडून उवर त ेञावर 

महारा  ादे शक नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये थलांतराची कायवाह  

क न सदर आर ण . १/२०२ क ट मनल नवासी वभागात समा व ठ करणेस मा यता 

देणेत यावी. 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा. करण मोटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ , पञकार मञ. मी 

एका गो ट कडे ल  वेधू इि छतो क , मा या भागातील आर ण . २० बेघरासाठ  घरे. 

आता याप दतीने आर णाचा वषय झाला ३७ (२) अ वये वषय झाला असा वषय २००७ 

ला झालेला आहे. या यानंतर हे पञ पुढे शासनाकडे गेले यानंतर शासनाने सांगीतले 

बेघरासाठ  घरे हणून हे आर ण आहे परंत ु सदर आर णा या ठकाणी जवळ जवळ ६० 

ट के आर ण अन धकृत बांधकामान े बाधीत आहे. शासनाने असं सांगीतल क  तु ह  

आम याकडे पाठ वलेले आहे, तु ह  हे तुम या ले हलला करा परंतु आप याकडून या यावर 

नणय झालेला नाह . शासनाने असं सांगीतलं आहे क  गु ंठेवार  कायदया वये ह  घरे 

रे युलराईज केल तर ऍटोमॅट क कलम ३७ ची आव यकता न राहता ऍटोमॅट क सदर आर ण हे 

र  केले जाईल. आज पण तु ह  सांगीतलेल आहे क  अन धकृत बांधकामा या संदभात 

रा यशासनाने आप याला यायालयाम ये भू मका मांडायला लावलेल  आहे.  फ न फ न  

महापा लकेकडे येतात मग आपण का नणय नाह  यायच.े २००९ ला पञ आले आ. .२० 
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संदभात यो य तो नणय महापा लका शासनान े यावा. तो वषय एक पे शफ क वषय 

होता, आर णापुरता होता आज सु दा आपण पञकारा समोर बोललात क  आता जे चाललेल 

आहे ते यायालया या आदेशानुसार बांधकाम पाड याचे आप याला आदेश आलेले आहेत, 

शासनाने सांगीतले आहे क  महापा लकेनी बाजू मांडायची हणून. आयु त साहेबांचच पेपरम ये 

ि पच आहे. मग असं कधीपयत चालणार. महापा लके या शासनाने काह  नणय घेतला का 

नाह . तुम या, यायालया या आदेशा माणे परत एकदा तेथील र हवाशांना घर पाड याची 

नोट स आले या आहेत. आ ह  याय कोणाला मागायचा. आयु त साहेब, या वषयावर  

संबं धत अ धका-यांनी खुलासा करावा. या याम ये बाक या या भागाम ये गाईडलाई स 

मळणार आहेत तर  खुलासा करावा हणजे या वषयामुळे आप याला ब-याचशा ठकाणी 

मदत होणार आहे. आपण या सभागृ हात नागर कांना याय दे यासाठ  नवडून आलेलो आहोत. 

परंतु आप या कुठ याह  नणयाचा फुटबॉल कसा केला जातो हे या यातून कळणार आहे. 

महापौर साहेब, आपण पण एक लोक तनीधी आहात, यामुळे या वषयाकडे गांभीयाने बघावे. 

फ त आर ण २० चा वषय नाह , असे बरेचसे वषय झालेले आहेत. या या पु ढे जावुन काय 

होत.े ह  फाईल कशी ॅक झाल  कशी महापा लकेकडे परत आलेल  आहे याची टोर  

समजल तर  कोणच या सभागृ हात थांबणार नाह त सगळे नषेध क न नघुन जातील, तर  

खुलासा करावा.           

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. स मा.सद यांनी न उपि थत केलेला आहे 

ते पुव चे आर ण असेल यावरती काह  अन धकृत बांधकाम असेलतर या अनुषंगाने या 

सभागृ हात ३७ चा ताव मा य क न रा यशासनाला पाठवला असेलतर याचे काय असा 

न आहे. यांचे आर ण . २० कासारवाडीच ेआहे याबाबतीत आता मा हती देता येणार 

नाह  परंतु याम ये ३७ माणे पुण कारवाई झाल  असेल यावेळी सभागृ ह काय करतं अशा 

एखादया आर णा या बाबतीत ठराव मंजूर करताना यावर सुनावणी घेणे, सुनावणीनंतर 

आले या आ ेपांचा वचार क न तो ताव रा यशासनाला पाठ वणे यासाठ  आयु तांनाच 

अ धकार आहेत या माणे आयु त या करणाची सुनावणी घेवून नंतर तो ताव 

रा यशासनाला पाठवत असतात. आर ण ं . २० संदभात नेमक काय झालेल आहे हे आपण 

बघुयात आ ण या आर णा बाबतीत शासनाचे काय आर ण आहेत, या माणे पुढची कारवाई 

का नाह  झाल  याची मा हती आप याला देता येईल परंत ु ती फाईल बघीत या नंतर 

आप याला कळेल काय करता येईल. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकार या आहेत. 

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ६५९                                       वषय मांक – ३ 

दनांक – ६/४/२०१५             वभाग- मा.आयु त   
 

      संदभ :– १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/वाकड/६६३/२०१४,  

                द.१७/१२/१४ 

             २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४३ द.४/३/२०१५ 
 
      मौजे वाकड जगताप डेअर  ते बालेवाडी बाणेर या दो ह  ठकाणांसाठ  जोडणा-या 

पुलाकर ता वाकड येथील स.नं.२६० पैक  ज मनीवर मु ंबई ां तक महापा लका अ ध नयम १९४९ 

चे कलम २०५ अ वये ३५ मी. ं द र ता दनांक २४/१०/२०१३ अ वये घो षत केलेला आहे.  

सदर मुळा नद वर ल पुलाचे काम चालू केलेले अस यामुळे मौजे वाकड येथील कलम २०५ 

अ वये घो षत केले या ३५ मी. ं द र याकर ता जमीन संपादन करणे आव यक आहे. मौजे 

वाकड येथील स.नं.२६० पैक  मु ंबई ां तक महापा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ 

अ वये घो षत केले या ३५ मी. ं द र याखाल ल ज मन महारा  ादे शक व नगररचना 

अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अ ध नयम १८९४ तातडीचे कलम १७ अ वये 

संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे 

पाठ वणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे चंचवड महापा लके या वकास 

आराखडयाम ये असले या मोरया हॉि पटलसमो न केशवनगरमाग चंचवड-काळेवाडी पुलाकडे 

जाणा-या र याला रहदार  / वाहतुक खुप वाढल  असून बरेच अपघात या रोडला होत असतात. 

याच र याला समांतर असणारा महानगरपा लके या वकास आराखडयाम ये असलेला तालेरा 

हॉि पटल समो न काकडे टाऊन शप मधुन मोरया गोसावी डांगणासमो न चंचवड काळेवाडी 

पुलाला जाणारा र ता ८० ट के पुण झालेला असून २० ट के र याची जागा ता यात आल  

नस याने या र याने वाहतुक होवू शकत नाह . केशवनगर माग चंचवड-काळेवाडी पुलाकडे 

जाणा-या र याची रहदार  वाहतुक कमी हो यासाठ  हा र ता पुण होणे गरजेचे आहे. तर  या 

र याचे भूसंपादन अ ध नयम १८९४ तातडीचे कलम  १७ अ वये भुसंपादन करणे कामी सदर 

र याचा भूसंपादन ताव मा. िज हा धकार  पुणे यां याकडे पाठ व याकामी मा यता देणेत 

येत आहे.  तसेच मौजे मोशी भाग . ६ मधील आर ण . १/२०२ क ट मनलचे आर ण 

असून सदर आर णाम ये १९९५ पासून नागर क वा त य कर त असून तेथील सवसामा य 

नागर क व कामगार वग मोठया माणावर असून सदर ठकाणचे आर ण वक सत के यास 

तेथील नाग रकांना व था पत (बेघर) हो याची वेळ येईल. यामुळे सदर आर ण . १/२०२ 

क ट मनल र  क न र हवास वभागात समा व ठ करावे. अथवा सदर आर ण याच 

भागातील आर ण . १/१७०  जकात नाका या ठकाणी यातील द णेकडील २० गुंठे 

सोडून उवर त ेञावर महारा  ादे शक नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
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थलांतराची कायवाह  क न सदर आर ण . १/२०२ क ट मनल नवासी वभागात 

समा व ठ करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल-८१       तकूल- ० 

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

        ------               

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

                                                        वषय मांक – ४ 

दनांक – ६/४/२०१५             वभाग- मा.आयु त   
 

          संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाल  जवळकर यांचा ताव. 

                 २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४४ द.४/३/२०१५ 
 
        वकास नयं ण नयमावल स अ धन राहू न इमारतीचा वकास आराखडा मंजूर 

कर यात आला आहे.  या नयमांचे सरास उ लंघन होत आहे आ ण यामुळे अशी प रि थती 

नमाण झाल  आहे क , वकास नयं ण नयमावल तील तरतूद नुसार अगोदर मंजूर कले या 

आराखडयामधील पुन वकास करता येत नाह . पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने मंजूर केले या 

आराखडयातील सोसायट  थापन झालेनंतर एक त जागेम ये कोण याह  कारची वभागणी, 

बदल एक त जागेवर करता येणार नाह  आ ण तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकेकडून 

लेखी परवानगी ा त क न घेत याखेर ज करता येणार नाह .  आ ण याअथ  आराखडयात 

व वध कार या इमारती उदा.सद नकां या इमारती/रोहाऊसेस/दु हेर  बंगला/सुखसु वधा इमारत 

इ.चा समावेश आहे, पंपर  चंचवड महानगरपा लकेकडून लेखी परवानगी घे यापूव  

सोसायट /सं थेची/दालनाची/सभासदांची (बहु मत/ठराव) लेखी संमती घेणे आव यक आहे. आ ण 

मंजूर आराखडयातील समा व ट उपल ध कोण याह  सोयी-सु वधा दश वले या संबं धत जागेवर 

अथवा इमारतीम ये सव सभासदांस उपभोगासाठ  वापरता येतील. या माणे धोरण नि चत 

कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुमन नेटके  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते.                  

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधुनो. 

व. .४ म ये वकास कामासाठ  वकास आराखडा मंजुर केला जातो. या वेगवेगळया 

इमारती या उंच रो हौसेस व उंच इमारती इ याद साठ  सामायीक मोकळी जागा व सु वधा या 

सव सभासदां या वापर यासाठ  असतात परंतु आयु त साहेब, अशा मोठया सोसायट म ये 

वकास कामाबाबत मनपाची पुवपरवानगी न घेता अन धकृत मागणी केल  जात.े र हवाशाना 
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सामायीक सु वधा वापर यास म जाव केला जातो. या शवाय भ व यात अशा सोसायटयाम ये 

रडे हलपमट पुनव वकास कर याचे झालेतरच कुठ याह  इमारती या जागा मालकाने 

गाळेधारकांना कती चटई ेञ वापरावे हे नि चत होणार नाह  याची आपण द ता घेतल  

पा हज.े आयु त साहेब, आपण बेकायदे शर बांधकाम असेल, गुठेवारचे बांधकाम असेल या 

बांधकामाना या सु वधा पुर व या जातात यांचा टॅ स घेतलेला आहे आ ण शा तीकरह  

घेतलेला आहे पण असे घेत असताना ऑथोराईज ब डींग बेकायदे शर असतात पण ऑथोराईज 

ब डींग के या जातात याचा डे हलपमट चाज घेतला जातो, अशा ब डींगला सु वधा देत 

नाह  फ त ेनेजलाईन महापा लका देते. डांबर  र ता करायचा असेलतर कंवा इतर सु वधा 

यांना देत नाह त. तर  अशा सोसायटयांना सु दा दयावे, कारण आपण यां याकडून पाणीबील 

घेतो, यां याकडून टॅ स घेतला जातो असे आपण घेतलेतर नि चतपणे उ प नाम ये वाढ 

होवू शकत.े यांना सु वधा पुर व या पा हजेत. कारण आपण सांगतो क  यांना सु वधा देवू 

शकत नाह त असे सांगीतले जात.े इतर बांधकाम कायदे शर कर यासाठ  य न करत असतो. 

यांना सु वधा दयाय या झा यातर मा या मा हती माणे पुव  आपण १०० पया या 

टॅ पपेपरवर मालकांकडून आ ह  पञ लहू न घेतले ते हा तो रोड केलेला आहे. तो रोड कशा 

प दतीने केलेला आहे, महापा लका या ब डींगचा यावेळेस यां याकडून डे हलपमट चाज 

घेत े यावेळेस यांना या सु वधा महापा लकेनी दया यात अशी वनंती आहे.  

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे ताथवडे या 

गावाचा पंपर  चंचवड महानगरपा लकेत समावेश झाला असून सदर गावात स.नं.९२ पैक  

मे.संघवी मु हस ल मटेड यां या मालक ची जागा पुणे िज हा या ादे शक योजनेनुसार 

नवासी वभागात समा व ट आहे. सदर जागेवर ा झीट गोडावूनसाठ  मा.िज हा धकार , पुणे 

यांचे माफत PRA/NA/SR/140/III/2002   द.२५/२/२००३ अ वये   NA Permission ा त आहे. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेत सदर गावाचा समावेश झा यानंतर महानगरपा लकेने महारा  

ादे शक नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम २६ अ वये स द केले या ा प वकास 

योजनेत स.नं.९२ पैक  मे. संघवी मु हस ल मटेड यांचे मालक ची मळकत औ यो गक 

वभागात दश वलेल  आहे. याबाबत पैक  मे. संघवी मु हस ल मटेड यांनी हरकत अज 

महानगरपा लकेस सादर केला. तथा प गठ त नयोजन स मती वा मा.महापा लका सभेने 

वकास योजना शासनास मंजुर तव सादर करताना यांनी दाखल केले या हरकत अजाचा 

वचार झालेला नाह . वा त वक पाहता तुत मळकतीवर यापूव  दलेले NA Permission पुणे 

ादे शक योजनेत नवासी वापर, औदयो गक वभागात दाखवणे हे अ यायकारक आहे. सबब 

ताथवडे गावाची वकास योजना शासन तरावर मंजुर ची कायवाह  करताना म.े संघवी मु हस 

ल मटेड यांची स.नं. ९२ मधील मळकत औदयो गक वभागाऐवजी नवासी वभागात 

दश वणेबाबत मा.महापा लका सभा या ठरावा वये शफारस कर त आहे. या माणे ताथवडे 
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गावाची वकास योजना मंजुर करताना उ त माणे फेरबदल क न शासन मंजुर  मळणेबाबत 

ताव शासनास सादर करणेकामी मा.आयु त पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना या 

ठरावा वये ा धकृत कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ६६०                                        वषय मांक – ४ 

दनांक – ६/४/२०१५              वभाग- मा.आयु त   
 

          संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाल  जवळकर यांचा ताव. 

                २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४४ द.४/३/२०१५ 
 

वकास नयं ण नयमावल स अ धन राहू न इमारतीचा वकास आराखडा मंजूर  

कर यात आला आहे.  या नयमांचे सरास उ लंघन होत आहे आ ण यामुळे अशी प रि थती 

नमाण झाल  आहे क , वकास नयं ण नयमावल तील तरतूद नुसार अगोदर मंजूर कले या 

आराखडयामधील पुन वकास करता येत नाह . पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने मंजूर केले या 

आराखडयातील सोसायट  थापन झालेनंतर एक त जागेम ये कोण याह  कारची वभागणी, 

बदल एक त जागेवर करता येणार नाह  आ ण तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकेकडून 

लेखी परवानगी ा त क न घेत याखेर ज करता येणार नाह .  आ ण याअथ  आराखडयात 

व वध कार या इमारती उदा.सद नकां या इमारती/रोहाऊसेस/दु हेर  बंगला/सुखसु वधा इमारत 

इ.चा समावेश आहे, पंपर  चंचवड महानगरपा लकेकडून लेखी परवानगी घे यापूव  

सोसायट /सं थेची/दालनाची/सभासदांची (बहु मत/ठराव) लेखी संमती घेणे आव यक आहे. आ ण 

मंजूर आराखडयातील समा व ट उपल ध कोण याह  सोयी-सु वधा दश वले या संबं धत जागेवर 

अथवा इमारतीम ये सव सभासदांस उपभोगासाठ  वापरता येतील. या माणे धोरण नि चत 

कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे ताथवडे या गावाचा पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेत समावेश झाला असून सदर गावात स.नं.९२ पैक  मे.संघवी मु हस ल मटेड 

यां या मालक ची जागा पुणे िज हा या ादे शक योजनेनुसार नवासी वभागात समा व ट 

आहे. सदर जागेवर ा झीट गोडावूनसाठ  मा.िज हा धकार , पुणे यांचे माफत 

PRA/NA/SR/140/III/2002   द.२५/२/२००३ अ वये   NA Permission ा त आहे. पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेत सदर गावाचा समावेश झा यानंतर महानगरपा लकेने महारा  ादे शक 

नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम २६ अ वये स द केले या ा प वकास योजनेत 

स.नं.९२ पैक  मे. संघवी मु हस ल मटेड यांचे मालक ची मळकत औ यो गक वभागात 

दश वलेल  आहे. याबाबत पैक  मे. संघवी मु हस ल मटेड यांनी हरकत अज महानगरपा लकेस 
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सादर केला. तथा प गठ त नयोजन स मती वा मा.महापा लका सभेने वकास योजना शासनास 

मंजुर तव सादर करताना यांनी दाखल केले या हरकत अजाचा वचार झालेला नाह . 

वा त वक पाहता तुत मळकतीवर यापूव  दलेले NA Permission पुणे ादे शक योजनेत 

नवासी वापर, औदयो गक वभागात दाखवणे हे अ यायकारक आहे. सबब ताथवडे गावाची 

वकास योजना शासन तरावर मंजुर ची कायवाह  करताना मे. संघवी मु हस ल मटेड यांची 

स.नं. ९२ मधील मळकत औदयो गक वभागाऐवजी नवासी वभागात दश वणेबाबत 

मा.महापा लका सभा या ठरावा वये शफारस कर त आहे. या माणे ताथवड ेगावाची वकास 

योजना मंजुर करताना उ त माणे फेरबदल क न शासन मंजुर  मळणेबाबत ताव 

शासनास सादर करणेकामी मा.आयु त पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना या ठरावा वये 

ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

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

     ------ 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक – ६६१                                        वषय मांक – ५ 

दनांक – ६/४/२०१५              वभाग- मा.आयु त   

       संदभ – १) शासन  अ धकार  यांचे प  .फ ेका/सभा/का व/२६/२०१५,  

                दनांक – १२/०२/२०१५    

              २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४५ द.४/३/२०१५ 

               मा. फ भाग स मती ठराव मांक ५४ दनांक ११/०२/२०१५ अ वये मौजे चखल  

येथील गट .१६५५ (१) व १६५५ (२) याम ये १८ मीटर र याचे आर ण टाक यात आले 

असून यामुळे या गटातील ी. शवाजी बबन मोरे या शेतक-या या ह यातील ७ एकर 

े ापैक  ६.५ एकर े  आर णात येत असलेने यांचेवर भमूी हन हो याची वेळ आलेल  

असून यांचे कुटंूब हवाल दल झाले आहेत. यांना भूमी हन होऊ नयेत या क रता १६५५(१) व 

१६५५ (२) या गटातील १८ मीटर र याचे आर ण र  क न ते गट .१६५४ या सरकार  

गायरानाचे े ावर थलांतर त करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा. वाती साने -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
  
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल-० 

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

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

                                      वषय मांक – ६ 

दनांक – ६/४/२०१५              वभाग- मा.आयु त   
 

         संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . थाप य BSUP  

                 /७१/२०१५, दनांक – २४/०२/२०१५    

         २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४६ द.४/३/२०१५ 
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत JnNURM – BSUP अंतगत शहरात खाल ल  

ठकाणी झोपडप ी पुनवसन क प राब व यात येत आहेत. १) से. . २२ नगडी, 
२)अजंठानगर, ३) म लंदनगर, ४) वेताळनगर, ५) उ योगनगर व ६) प ाशेड, लंक रोड  
उपरो त क पांची मा हती खाल ल माणे. 

अ) से टर .२२ नगडी झोपडप ी पुनवसन क प 

 से. .२२ नगडी येथील झोपडप ी पुनवसन क प हा संर ण खा या या रेड झोन या 
ह ीम ये येत अस याने सदरबाबत मा. उ च यायालयमुंबई येथे . १८०६/२०११ अ वये 
या चका दाखल कर यात आलेल  आहे. सदर या चकेस अनुस न मा. उ च यायालय, यांनी 
से टर .२२ नगडी येथील झोपडप ी पुनवसन क पास द. १२/०४/२०१२ रोजी थ गती 
दलेल  असून सदर या थ गती आदेशापासुन क पाचे काम आहे या ि थतीत बंद कर यात 
आलेले आहे. सदर क पाबाबत वेळोवेळी सुनावणी झालेल  असून अ यापपयत नणय झालेला 
नाह . 
सुनावणी या तारखा :- १०/०३/२०११,०२/०२/२०१२, १९/०३/२०१२, ३०/०३/२०१२, १२/०४/२०१२, 

१८/१०/२०१२, २१/११/२०१२, २३/११/२०१२, १४/०१/२०१३, २५/०२/२०१३, १६/०४/२०१३, 

०८/०७/२०१३, ०२/१२/२०१३, १३/०२/२०१४, ११/०६/२०१४, ११/०९/२०१४, ०२/१२/२०१४. 

       दर यान, वषयां कत क पाचे ठेकेदार यांनी क प आहे या ि थतीत बंद कर याची 
मागणी क न व वध Claims सादर केलेले आहेत (सोबत ठेकेदारांची प े अवलोकनाथ). सदर 
या चकेवर नणय झा यानंतर याबाबत वचार करता येईल असे वेळोवेळी या बैठक त 
ठेकेदारांना सांग यात येत होत.े तथा प, सदर दा याची यायालयाम ये सुनावणी होऊन 
दा याचा अं तम नणय कधी लागेल याबाबत नि चत अशी कालमयादा नाह . थ गती 
आदेशापासून क पाची कामे पूणत: बंद आहे. सदरची कामे बंद अस याने  ठेकेदारांचे Claims  
म ये वाढच होत आहे. या पा वभुमीवर से टर .२२ नगडी येथील क प आहे या ि थतीत 
समीत (Curtailment) करणे यो य राह ल. क प समीत करणे याकामी खाल ल बाबींचा 
वचार हावा. 
१) मा. उपा य  तथा मु य कायकार  अ धकार , MHADA यांनी यांचे प  .एमएच/ 
   मुअ-१/पर प के/न .१४८/२०१३ द.१८/०६/२०१३ नुसार मनपाकडे अख चत पडून 

   असले या नधीवर ९.५ % दराने याज आका न ते क शासनाकडे परत करणे  
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   आव यक आहे असे कळ वले आहे. सदर प ाची छायां कत त सादर कर यात  

   आलेल  आहे. 

२) से. .२२ नगडी येथील क पा या कामास मा.उ च यायालय, मु ंबई यांनी मनाई आदेश 
दलेला असून सदरबाबत वारंवार सुनाव या झाले या असून अ यापपयत कोणताह  नणय 
झालेला नाह . सदर क पाचे ठेकेदार Claims मागणीबाबत प यवहार करत असून 
यां या Claims म ये दवस दवस वाढच होत आहे. वर ल सव बाबींचा वचार करता 
से. .२२ नगडी येथील क प आहे या ि थतीत थांब वणेत यावा कंवा कसे याबाबत 
मा.डॉ. ी. ए.के. म ा, स चव, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, 
Government of India  यांना .CivilBSUP/56/2014  द.१५/०२/२०१४ रोजी प  
पाठ व यात आलेले असून सदरबाबत अ भ ाय माग वणेत आलेला होता. 

३) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत से. .२२ नगडी येथील क प समीत कर याबाबत 
.CivilBSUP/56/2014  द.१५/०२/२०१४ या प ा वये माग वले या अ भ ायास 

अनुस न मा. ी जॉयदेव ामा णक, सम वयक JnNURM& RAY Government Of India 
यांनी JnNURM अंतगत राब व यात येत असलेले क प द. ३१/०३/२०१५ पूव  पुण 
करावयाचे आहेत. क पासाठ ची जागा, यायालयाची थ गती, लाभा याचे न इ. 
कारणांसाठ  रखडलेला अथवा बंद असलेला क प आहे या ि थतीत समीत कर यात 
यावा. तसेच क पासाठ  दे यात आले या नधीपैक  न वापरलेला नधी Government Of 
India  यां याकडे जमा करणेबाबत याचे द. २४/०३/२०१४ चे प ानुसार कळ वलेले असून 
सदर प ाची त सोबत जोडलेल  आहे. JnNURMयोजनेअंतगत झोपडप ी पुनवसन 
क पासाठ  क शासन व रा यशासन यां यामाफत मनपास नधी ा त झालेला आहे. 

सदर नधी मनपा या खा यावर जमा असून यावर ल याज मनपा या खा यावर जमा 
होत आहे.  

४) Central sanctioning & Monitoring Committee of Ministry of Housing and Urban 

Poverty Alleviation (CSMC) कडील द. ११/११/२०१४ रोजी झाले या १५८ या 
मट ंगम ये म लंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, उ योगनगर, लंक रोड प ाशेड व 
से. .२२ नगडी येथील क पामधील बांधकामास सु वात न केले या सद नका समीत 
कर याबाबत नणय घे यात आलेला अस याबाबत उप मु य अ भयंता, JnNURM, 
MHADA  यांनी द.०८/१२/२०१४ या email वारेकळ वलेले आहे. सदर या Minutes of 
Meeting  व email ची त सोबतअवलोकनाथ जोडलेल  आहे.  

५) मा. मु य अ भयंता -२, महारा  गृ ह नमाण व े  वकास ा धकरण यांनी बीसएसयुपी / 
आयएचएसडीपी अंतगत अ यापह  काम सु  न झालेल  घरकुले क पातून वगळून समीत 
कर याचा तावसादर करणे वषयी यांचेकडील प  . एमएच/मुअ-२/उमुअ/काअ-
२/जे/ ा./न. .२४/१५७२/१४ द.१५/१२/२०१४ या प ा वये कळ वलेले आहे. सदर प ाची त 
सोबत अवलोकनाथ जोडल  आहे. 

६) से. .२२ नगडी येथील झोपडप ी पुनवसन क पातील ठेकेदार मे. बी.जी. शक व इतर 
यांनी सदरचा क प समीत कर याबाबत मागणी केलेल  आहे. सदरची कामे बंद 
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अस याने ठेकेदारा या Claims  म ये दवस दवस वाढच होत आहे. यामुळे  “ न वदा अट  
व शत  CSD Volume – I Clause No.59 Pg. No. 53 &54  नुसार क प आहे या 
ि थतीत समीत करणेबाबत क पाचे स लागार ी. मोहन साखळकर, मे. ओमकार 

एश स JVयांनी यांचेकडील प  . OC/PCMC/14-15/50 द.२७/०५/२०१४ या 
प ा वये अ भ ाय दलेला आहे. सदर प ाची छायां कत त सोबत जोडलेल  आहे. 

७) से. .२२ नगडी येथील क प आहे या ि थतीत समीत करणे आव यक असून यात 
फ त सवाथाने पुण झाले या इमारतींचाच अंतभाव करणे यो य  राह ल. सदर क पातील 
अधवट बांधकाम अव थेत असले या इमारती अपुण इमारती माच २०१५ पूव  पुण करणे 
अवघड आहे तसेच मा. उ च यायालयाकडे सदर क पाबाबत दाखल केले या या चकेवर 
नणय नंतर कधी लागेल याबाबतह  स यि थतीत नि चत असा कालावधीचा अंदाज 
करता येत नाह .   

८) भ व यात अपुण इमारतीसह उवर त रा हले या इमारतींचे बांधकाम करावयाचे झा यास 
म.न.पा.स क शासन (GOI) व रा यशासन (GOM) कडून ह सा मळणार नाह . बांधकाम 
सा ह याम ये भाववाढ होणार, यामुळे सदर इमारतींचे बांधकाम पूण करणेसाठ  न याने 
न वदा काढा या लागतील. न याने काढ यात आले या न वदांचे दरह  यावेळ या च लत 

D.S.R. नुसार दर जा त येतील व हा सव भार मनपास उचलावा लागेल. 
वर ल सव बाबींचा वचार करता सदरचा क प आहे या ि थतीत समीत कर यात यावा 

व  क शासन व रा यशासन यांचेकडून क पासाठ  ा त झालेला नधी पैक  न वापरलेला 

नधी याजासह परत करणेत यावे असे या वभागाचे मत आहे. 

ब) लंक रोड प ाशेड ६७२ सद नका 

 लंक रोड प ाशेड चंचवड येथे JnNURM – BSUP योजनेअतंगत झोपडप ी पुनवसन 
क प राब वणेत येत असून सदर क पांतगत ६ इमारतींचे बांधकाम ता वत आहेत. सदर 

६ इमारतींपैक  ५ इमारतींची बांधकाम पूण झालेल  असून १ इमारतीचे बांधकाम होणे बाक  
आहे. सदर क पा या जागेबाबत मा. उ च यायालय, मु ंबई येथे . ७४/२०१३ अ वये 
जन हत या चका दाखल कर यात आलेल  आहे. सदर क पास मा. उ च यायालयाने द. 
०९/०७/२०१४ रोजी लंक रोड प ाशेड येथील बांधकाम पूण झाले या इमारतीमधील सद नकांचे 
लाभा याना वाटप न कर याचे आदेश दलेले असून क पास थ गती दलेल  आहे. 
स यि थतीत ५ इमारतींचे बांधकाम पूण असून यायालया या आदेशामुळे सदर इमारतींचा 
लाभा याना ताबा देता येत नाह . उव रत एका इमारतीचे बांधकामासाठ  वतं  न वदा काढून 
इमारतीचे बांधकाम पूण कर याबाबत यायालयाने आदेश दलेले आहेत. सदर कामाबाबत 
मनपामाफत न वदा स द कर यात आलेल  असून न वदा या चालू आहे. 
JnNURMकामांचा Mission Period माच २०१५ अखेर संपत अस यामुळे सदर इमारतीचे काम 
Mission Period या नधार त कालावधीम ये होणार नाह . सदर क पातील एका इमारतीचे 
बांधकाम के यास उव रत पा  लाभा याना इमारतीचा ताबा देता येणार आहे. क प पूण 
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कर या या ट ने सदर इमारतीचे काम होणे आव यक आहे. यामुळे सदर इमारतीसाठ  
लागणारा खच हा महानगरपा लके या नधीमधून करावा लागणार आहे. 
 

क) म लंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, व लनगर व उ योगनगर येथील झोपडप ी पुनवसन क प 

 JnNURM – BSUP योजनेअंतगत महापा लकेमाफत म लंदनगर, वेताळनगर, 
अजंठानगर, व लनगर व उ योगनगर येथे झोपडप ी पुनवसन क प राब व यात येत आहे. 
झोपडप ीतील झोपडी धारकांचे सव ण करणे, बायोमे क करणे, पा  लाभाथ  ठर वणे, 
सोसाय यांचे सोडत काढणे, पा  लाभा याचे रिज ेशन करणे, बँक लोन करणे मंजूर करणे 
तसेच इतर शासक य कामे महानगरपा लके या झोपडप ी नमुलन व पुनवसन वभागामाफत 
कर यात येतात. सदरचे सव क प हे Insitu क प असून इमारतीचे बांधकाम करावया या 
जागेवर ल झोप या काढून सदर जागेवर ल झोपडी धारकास मनपामाफत बांधले या प ाशेड 
(Transit Camp) म ये हल व यात येत.े सदर या झोप या काढून मोक या झाले या जागेवर 
इमारती बांधून पा  झोपडप ी धारकांना बांध यात आले या इमारतींम ये ताबा दे यात येतो.  
 म लंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, व लनगर,उ योगनगर, से. .२२ नगडी व लंक 
रोड प ाशेड या क पां या ठेकेदारास कामाचे आदेश दलेले आहेत. सदर ोजे टनुसार 
संबं धत ठेकेदारांना दले या कामाचे आदेशाची मा हती पुढ ल माणे… 
अ. 
. 

ठेकेदाराचे 
नांव 

क पाचे नांव कामाचा आदेश 
दनांक 

बांधकाम 
करावया या 

एकूण इमारती 

एकूण  
सद नका 

 
 

१ 

 
 

म.ेइंदु  
ोजे टस ्
ल. 

व लनगर झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १३ १४५६ 

अजंठानगर झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १३ १४५६ 

वेताळनगर झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १२ १३४४ 

उ योगनगर झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ ०४ ४४८ 

२ म.े बी.जी. 
शक 

लंक रोड प ाशेड झोपडप ी 
पुनवसन क प 
 

१८/०२/२०१० ०६ ६७२ 

३ म.े IVRCL म लंदनगर झोपडप ी पुनवसन 
क प 

११/१२/२००७ ११ १२३२ 

४ म.े तभा 
क शन 

स.े .२२ नगडी झोपडप ी 
पुनवसन क प (पॅकेज ५ व ६) 

१४/१२/२००७ ५७ ४५६० 

५ म.े बी.जी. 
शक 

स.े .२२ नगडी झोपडप ी 
पुनवसन क प 
(पॅकेज . ७ व ८) 

११/१२/२००७ ६१ ४८८० 

६ म.े IVRCL स.े .२२ नगडी झोपडप ी 
पुनवसन क प(पॅकेज . ९) 

११/१२/२००७ २९ २३२० 

 एकुण २०६ १८३६८ 
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सदर क पासाठ  D.P.R रकमेवर GOI कडून ५०%  व GOM कडून ३०% या माणे मंजूर नधी व 

ा त नधीची मा हती पुढ ल माणे... 
 

अ. . क पाचे नांव क पासाठ  GOI कडील 
नधी 

क पासाठ  GOM कडील 
नधी 

शेरा 

  मंजूर नधी ा त नधी मंजूर नधी ा त नधी 

१ व लनगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१६.३० १६.४४ ९.१४ ९.४८ 

२ अजंठानगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१६.०५ १२.१५ ९.०३ ७.०५ 

३ वेताळनगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१५.१५ १६.३९ ८.४२ ९.४४ 

४ उ योगनगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

५.१२ ६.८४ २.८३ ३.९६ 

५ लंक रोड प ाशेड 
झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१२.८९ ९.६६ ७.७३ ५.६१ 

६ म लंदनगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१३.६९ १४.३७ ७.६४ ८.३१ 

७ स.े .२२ नगडी 
झोपडप ी पुनवसन 
क प (पॅकेज५ व ६) 

४५.२२ ३३.९२ २९.८५ २०.२७  

८ स.े .२२ नगडी 
झोपडप ी पुनवसन 
क प (पॅकेज .७व ८) 

४५.२२ ४५.२२ २९.८५ २७.०३ 

९ स.े .२२ नगडी 
झोपडप ी पुनवसन 
क प (पॅकेज . ९) 

१६.७७ १६.७७ ११.०७ १०.०३ 

 एकुण १८६.४१ १७१.७६ ११५.५६ १०१.१८ 

 
सदर क पांतगत ोजे ट माणे स यि थती खाल ल माणे..... 
 

क पाचे नांव क पानुसार मंजूर 
सद नका (Revised 
D.P.R.)(इमारती) 

लाभा याना 
ह तांत रत 
सद नका 
(इमारती) 

ह तांतरणासाठ  
तयार सद नका 

(इमारती) 

ग तपथावर ल 
सद नका 
(इमारती) 

समीत 
करावया या 
सद नका 

व लनगर 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१४५६ (१३) ११२० (१०) ३३६ (०३) ० ० 
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अजंठानगर 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१४५६ (१३) ४४८ (०४) ३३६ (०३) ० ६७२ (०६) 

वेताळनगर 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१३४४ (१२) ४४८ (०४) ११२ (०१) ४४८ (०४) ३३६ (०३) 

उ योगनगर 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

४४८ (०४) ० ० ० ४४८ (०४) 

लंक रोड 
प ाशेड 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

६७२ (०६) ० ५६० (०५) 
 

० ११२ (०१) 

म लंदनगर 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१२३२ (११) २२४ (०२) ११२ (०१) २२४ (०२) ६७२ (०६) 

स.े .२२ नगडी 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 
(पॅकेज ५ व ६) 

४९६० (६२) १०४० (१३) २४० (०३) ० ३६८०(४६) 

स.े .२२ नगडी 
झोपडप ी 
पुनवसन 
क प(पॅकेज 
. ७ व ८) 

४९६० (६२) १२८० (१६) १६० (०२) ४८० (०६) ३०४० (३८) 

स.े .२२ नगडी 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 
(पॅकेज . ९) 

१८४० (२३) ४८० (०६) २४० (०३) ० ११२० (१४) 

एकुण १८३६८ ५०४० २०९६ ११५२ १००८० 

 

टप –     १) से. .२२ नगडी येथील क पाम ये एका इमारतीत (G+4) ८० सद नका  
            आहेत. 

२) म लंदनगर, व लनगर, अजंठानगर, वेताळनगर, उ योगनगर, लंक रोड 
      प ाशेड येथील क पाम ये एका इमारतीत (P+7) ११२ सद नका आहेत. 

         सदर या आदेशानुसार या या झोपडप ्यां या जागेवर ठेकेदारांमाफत इमारतींचे 

बांधकाम सु  कर यात आले व काह  इमारतींचे बांधकाम पूणह  झाले परंतु झोपडप ी नमुलन 

व पुनवसन वभागाकडील पा  लाभाथ  ठर वणे व इतर शासक य बाबी पूण करणेसाठ  बराच 

कालावधी लागला. यामुळे नयोिजत वेळेम ये बांध यात आले या इमारतींचा पा  लाभा याना 

ताबा देता आला नाह . सदर या कारणांमुळे वर ल क पांचे काम पूण करणेस वलंब झाला. 
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उ योगनगर क पातील इमारतींचे बांधकाम करणेसाठ  जागा उपल ध झाल  नस यामुळे सदर 

क पातील इमारतींचे बांधकाम सु  करता आलेले नाह . 

 JnNURMकामांचा Mission Period माच २०१५ अखेर संपत अस यामुळे सदर 

क पातील रा हले या इमारतींचे काम Mission Period या नधार त कालावधीम ये पूण होणे 

श य नाह . यामुळे सदर क पातील रा हले या इमारतींचे बांधकाम हाती न घे याबाबत 

नणय होणे आव यक आहे. क पांचे काम सु  होऊन ७ वष कालावधी झालेला असून 

वेळोवेळी ठेकेदारास मुदतवाढ दलेल अस याने भाववाढ या खचातह  (Escalation Cost) 

दवस दवस वाढत आहे.  

 सदर क पासाठ  आतापयत झाले या खचाची मा हती पुढ ल माणे... 
क पाचे नांव R.A Bills Escalation एकुण 

व लनगर झोपडप ी पुनवसन क प ५९.१९६ ८.६१६ ६७.८१२ 
अजंठानगर व उ योगनगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१७.८७६ २.९६९ २०.८४५ 

वेताळनगर झोपडप ी पुनवसन क प ३१.३९४ ७.७७१ ३९.१६५ 
लंक रोड प ाशेड झोपडप ी पुनवसन 
क प 

२१.०७ ५.६३६ २६.७०६ 

म लंदनगर झोपडप ी पुनवसन क प २४.७६९ ६.४२५ ३१.१९४ 
स.े .२२ नगडी झोपडप ी पुनवसन 
क प (पॅकेज ५ व ६) 

४६.३५५ ७.१२३ ५३.४७८ 

स.े .२२ नगडी झोपडप ी पुनवसन 
क प(पॅकेज . ७ व ८) 

५७.९०२ ८.२३१ ६६.१३३ 

स.े .२२ नगडी झोपडप ी पुनवसन 
क प(पॅकेज . ९) 

२८.९९६ ४.२५५ ३३.२५१ 

एकुण २८७.५५८ ५१.०२६ ३३८.५८४ 

 

क प वेळेत पूण न हो याची कारणे पुढ ल माणे – 

१) से. .२२ नगडी येथील क पाचे बांधकाम संर ण खा या या Red Zone ह ीम ये  

   येत अस याने सदर बाबत मा. उ च यायालयाम ये दावा दाखल कर यात आलेला  

   आहे. सदर दा याबाबत यायालयाकडील नणय लं बत आहे. 

२) लकं रोड प ाशेड येथील क पा या जागेबाबत मा. उ च यायालय, मु ंबई येथे  
   जन हत या चका दाखल कर यात आलेल  असून सदर या चकेवर यायालयाकडील  

   नणय लं बत आहे. 

३) JnNURM – BSUP या योजनेअंतगत राब व यात येत असले या म लंदनगर, 
   व लनगर, अजंठानगर, वेताळनगर, उ योगनगर व से. .२२ नगडी येथील क पांसाठ   

   Environment Clearance व Consent to Operate मळणेसाठ  बराच कालावधी लागला. 

४) इमारतीतील पा  ११२ लाभा याची  सोसायट  कर यास होणारा वलंब. 
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५) सोसायट  तयार झालेनंतर लाभा याचे बँक खाते काढणे, लाभाथ ना व ह सा  
   भरणेक रता बँक लोन करणे तसेच बँक लोन मंजूर होणेकामी संबं धत बँकांकडून  

   होणारा वलंब.  

६) कामाचे आदेशानुसार नयोिजत कालावधीम ये इमारतीचे बांधकाम पूण झालेले परंत ु   
   पा  लाभा याना इमारतीचा ताबा दे याबाबत महानगरपा लके या झोपडप ी नमुलन  

   व पुनवसन वभागाकडून शासक य बाबींची पूतता व हत मुदतीत झाल  नस याने  

   बांधकाम पूण झाले या इमारतींचा ताबा लाभा याना वेळेत देता आला नाह . 

७) इमारतींचा ताबा वेळेत न द या गे याने पुढ ल इमारतींचे बांधकामासाठ  जागा (Site) 
   उपल ध झाल  नाह  यामुळे पुढ ल इमारतींचे बांधकाम करता आलेले नाह. 

 वर ल सव बाबींचा वचार करता म लंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर व लंक 

रोड प ाशेड येथील क पातील सु  असले या इमारतीचे बांधकाम पूण क न उव रत 

इमारतींचे बांधकाम न करता तसेच स.े .२२ नगडी येथील झोपडप ी पुनवसन 

क पातील अपूण अव थेत असले या इमारतींचे बांधकाम आहे या ि थतीत समीत 

(Curtailment) करणेत यावा असे या वभागाचे मत आहे.सदरबाबत या माणे नणय 

झा यास क शासन (GOI) व रा यशासन (GOM) यांचेकडून क पासाठ  ा त 

झाले या नधीची उवर त र कम याजासह परतावा करणे आव यक आहे. 

 
क पाचे नांव क पानुसार 

मंजूर 
सद नकांची 
सं या 

लाभा याना 
ह तांत रत 
सद नका 
(इमारती) 

ह तांतरणा
साठ  तयार 
सद नका 
(इमारती) 

ग तपथा
वर ल 

सद नका 
(इमारती) 

समीत 
करावया या 
सद नका 

व लनगर, अजंठानगर, 
वेताळनगर, उ योगनगर, लंक 
रोड प ाशेड, म लंदनगर, 
स.े .२२ नगडी (पॅकेज ५, 
६,७,८ व ९), झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१८३६८ ५०४० ११५२ १४७२ १००८०** 

एकुण १८३६८ ५०४० ११५२ १४७२ १००८० 

 
** टप – समीत करावया या एकूण १००८० सद नकांपैक  ७८४० सद नका या से. .२२,  
        नगडी येथील झोपडप ी पुनवसन क पातील आहेत. 

    तर  उपरो त सव बाबी ल ात घेता से. .२२ नगडी, म लंदनगर, वेताळनगर, 

अजंठानगर व उ योगनगर व लंक रोड प ाशेड येथील क प आहे या ि थतीत समीत 

करणे यो य राह ल तसेच क शासन व रा यशासन यांना क पासाठ  ा त झाले या नधीची 

उवर त र कम नयमानुसार परतावा करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.सुमन नेटके -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े                              

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार व नागर क. 

से.नं.२२ चा ोजे ट जेएनएनयूआरएम माफत जो क शासनाने मंजूर क न या ठकाणी 

पाठ वला होता याचे पैसे क शासनास परत कर याबाबत पञ आलेले आहे. सुरवातीला काँ ेस 

शासनाने हे मंजुर केलेले होत.े आता बीजपेीचे शासन साडेनऊ ट यां या याजासह त नधी 

परत मागतात. हा ोजे ट पुण बंद करायचा आहे, याचे कारण दलेले आहेत. रेडझोनसारखे 

कारणं दलेल  आहेत. पंपर  चंचवड महानगरपा लके या अख यार त शहराम ये या 

झोपडप या आहेत या झोपडप या काह  शासक य जागेवर झाले या आहेत, काह  

गायरानावर झाले या आहेत. गायरानाम ये झाले या झोपडप यांचे पुनवसन महापा लकेनी 

कर याचे धोरण आहे. एमआयडीसी या या जागेवर झोपडप या झाले या असतील याच 

पुनवसन कर याच ंएमआयडीसीच काम आहे, ा धकरणा या जागेम ये झोपडप या झाले या 

असतीलतर या ा धकरणाने पुनवसन करायचं आहे. आपणच यांची जबाबदार  घेतो.   

आयु त साहेब, भारतीय सं वधानाने दलेले मुलभूत हा क, आथ क दुबल घटकातील असले या 

गोरगर ब जनतसेाठ  काह  योजना असतील, झोपडप यांच पुनवसन असेल, गर बांना याय 

दे यासाठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी काह  घटना लह ले या हो या आ ण या या आधारे 

या प रसरात असणा-या झोपडप ीम ये राहणारा माणूस, मगाशीच सांगीतल क  तो काह  हौस 

हणून झोपडप ीत राहत नाह . आपल  सुरवाती या काळात ामपंचायत होती, नगरपा लका 

झाल , नगरपा लका मा या डोळयासमोर झालेल  आहे. नगरपा लकेची ब डींग व या या 

बाजुला असलेल  ह  झोपडप ी या झोपडप ीम ये माझा ज म झालेला आहे. झोपडप ी मधील 

काह  अडचणी असतीलतर यां या अडचणी सभागृ हात सुट या पा हजेत हणून या या 

भागातील लोकांनी या या प रसरातील लोकांना नवडून दलेल ं असत.े या प रसराम ये 

असले या नागर कांना याय दे यासाठ  यांनी नवडून दले हणून आ ह  या ठकाणी उभा 

आहेत. माझे लहानपण झोपडप ीम ये गेलेले आहे. झोपडप ी या अडचणी पा हले या आहेत. 

पंपर म ये असलेल  झोपडप ी या ठकाणी असलेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा अधवट पुतळा 

तो पुण कर यासाठ  चोवीस तासाची नोट स दलेल  होती. सं या. ५ वाजता महापा लका बंद 

झा यानंतर नोट स वाटायला सुरवात झाल  आ ण दुस-या दवशी सकाळी ७ वाजता गाडया 

उ या राह या यावेळेला वाडेकर साहेब असतील, गराडेसाहेब असतील आ ण कै.शंकर गावडे हे 

यावेळेस शासन अ धकार  होते यावेळेला नगरसेवक सु रेशभाई सोनवणे होत.े झोपडप ीम ये 

असले या नागर कांचा कुठ याह  गो ट चा वचार न करता से.२२ या ठकाणी सुरवाती या 

काळात  मा या अंदाजाने यावेळेला गावडे साहेब नगरसेवक असतील. द. २६/१०/१९८९ चा 

ठराव आहे. से.२२ येथील ओटयावर तळमजला व प हला मजला, झोपडप ी पुनवसन 

क पांतगत ३५४० गाळे बांधणेकामी येणारे र. . १० कोट  ५४ लाख या खचास शासक य 
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मा यता होती. व. .३६ ठ. .१३१७ तो ठराव यावेळेसचा आहे यावेळेसचे नगरसेवक अशोक 

पारखी, जमालभाई स ीक  हे नगरसेवक सुचक आ ण अनुमोदक होत.े से.२२ येथील ओटयावर 

तळमजला व प हला मजला झोपडप ी पुनवसन क पांतगत  ३५४० गाळे बांधणे कामी येणारे 

र. . १० कोट  ५४ लाखा या खचास शासक य मा यता दे याचा ठराव झालेला होता. हा 

झोपडप ीमाफत जी.बी.ला वषय पाठ वलेला होता.  याकाळाम ये से.२२ या ठकाणी झोपडप ी 

पुनवसन झाले, तु ह  हणता या ठकाणी झोपडप ी पुनवसन झाल मग ती जागा कोणाची 

होती. ती जागा शेतक-यांची होती. काळभोर यां या ज मनी ा धकरणाने ऍ वॉयर के या 

यानंतर या ठकाणी झोपडप ी पुनवसनाच े रझ हशन या यावर टाकलं आ ण या 

रझ हशनसह तची १०० ए कर जागा महापा लकेला वकलेल  आहे आ ण महानगरपा लकेनी 

ती जागा वकत घेतलेल  आहे. महापा लकेनी ती जागा वकत घेवून ३५५४ गाळे या ठकाणी 

ओटे बांधले गेले. यावेळेस कटा रया यांनी ओटे बांधलेले आहेत. ओटे बांध यानंतर 

ा धकरणाम ये असलेल  झोपडप ी यावेळेस आर.एस.कुमार, मधुकर आ णा पवळे  

नगरसेवक होत.े या ठकाणची झोपडप ी ा धकरणाने काढल  आ ण आप या महापा लके या 

जागेवर, ओटयावर पाठ वल . यावेळेसच धोरण होतं शहरा या बाहेर झोपडप ी हणजे 

गावा या बाहेर महारवाडा. मागे मागासवग यांना घरा या बाहेर, गावा या बाहेर ठेवायचं तो 

दवस आ ण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यावेळेस या घटनाम ये लह यानंतर आज 

आ हांला माणसाम ये घेतल. आज आ ह  माणसाम ये आ यानंतर या प रसराम ये  

आम यासाठ  गावा या बाहेर ओटे बांधले यावेळेस जे कोणी शासन असेल या शासनाची 

बु द . झोपडप ी श ट करायची वा त वक पाहता हे ा धकरणाचे षडयंञ होतं क  

ा धकरणा या जागेम ये या काह  झोपडप या आहेत या ठकाणी ा धकरणाला जागा वकून 

शहरातील राहणा-या कामगारांना या जागा दयाय या हो या या काळात तेथील असले या 

झोपडप या असतील तथं संत तुकाराम यापार  संकुलन आहे, आरट ओ या तथं दोन 

झोपडप या आहेत यां ठकाणी पाठ वले यांना अँगल, पञ ेआ ण ओटा हा येकाला दला 

गेला. या ठकाणी लोकांनी आपआप या प दतीने घरे बांधल  आ ण राह यासाठ  गेले. 

या ठकाणी रहात असताना या काळाम ये १९८६-८७ ला यांना या ठकाणी घर दल . मी 

यावेळेस लहान होतो यावेळेला मा या बरोबर आई-वडील आ ण तीन भाऊ होते, या ती ह  

भावांची ल न झाल  यांना मुलं आहेत. माझ वैय तीक सांगतो मला अजुन घर मळालेले 

नाह . हणून मी एक झोपडप ीधारक हणून या ठकाणी बोलतो. मी मा या अंतकरणापासून 

बोलतो याच कारण या झोपडप ीम ये असले या लोकांचे या ठकाणी फ त राजकारण केले 

जात,े नुसतं युज ऍ ड ो. कोणीह  यायच आ ण टकल  मा न जायच ं आ ण राजकारण 

करायचे आ ण आपले पोट भ न यायचे. या काळाम ये कासारवाडीचं आनंदनगर       

या ठकाणी श ट केलं आ ण या ठकाणी ओटे बांधले गेले. ३५०० ओटयापैक  १५०० ओटे 
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या ठकाणी वाटले गेले. १५०० ओटयाम ये लोकांनी आपआप या प दतीने बांधुन काह नी पञे 

ठोकून छोटस १८० वे.फुटाचे घर लोकांनी थाटलं. लोकांची धुन-भांडयाच काम करायचं, 

गंवडया या हाता खाल  काम करायच,े हॉटेलम ये काम करायचे, लोकांची कपडे धुवायच े हे 

सगळे क न झोपडप ीतील नागर क या ठकाणी वा त य करत आले. राह ले या १५०० 

गाळयावरती आप याच शासनाने दुमजल  गाळे बांधले. बी.ज.े शक यांना काम दले. १२९ 

वे.फुटाचा गाळा यात संडास, बाथ म, कचन या घरात एक खाट टाकल  क  संपला 

वषय. या झोपडयाम ये कुटंूब राहत होत ं या घराम ये कुटंूबासह मी आज पण राहतो. 

एकूण गाळे ३४६८ या यावर एकुण खच र. . १० कोट  ४ लाख ७९ हजार ३३५. त ेगाळे 

बी.जे. शकनी बांधलेले आहेत यावेळेला शहरातील झोपडप या गावा या बाहेर याय या हो या 

आ ण या ठकाणी महारवाडा करायचा होता. वा त वक खाल या दजाच बोल याच कारण 

साहेब, तळतळ आहे, मन दुखतय. या ठकाणी झोपडप ी नेत असताना वेताळनगर, पंपर चं 

राहू लनगर आ ण बाक  झोपडप या यायच ठरलेले होतं. वेताळनगरन े यावेळेस वरोध केला.  

गावडेसाहेब नगरसेवक  होते यांनी वरोध केला. यांचा वरोध ल ात घेवून आयु त साहेबांनी 

रा यशासनास पञ पाठ वले. अशी भू मका घेणे यो य ठरणार नाह  कारण घटनेची पायम ल  

केल  जात.े आपण जर शहरातून झोपडप या काढून एका साईडला टाक यातर या लोकांचा 

वरोध आहे हणून यावेळेला बांधलेले ३४६८ गाळे या गाळयाम ये लोक घुसल , अ त मण 

झाले. झोपडप ी कशामुळे होते हे मगाशी लोखंडे साहेबांनी सांगीतले आहे. झोपडप ी हायला 

कारण ब डर, ठेकेदार आहेत. कमी कमंतीत बाहेर या रा यातून, बाहेर या गावातून नागर क 

बोलवायचे कमी पगार दयाचा, यां या असणा-या जागेत झोपडया टाकून काम क न यायचे. 

यांच काम एक आ ण दोन म ह यात होत नाह  ब डींग हो यास कमीत कमी एक दोन वष 

जातातच. यानंतर इले शनचे दवस आले क  मतदार यादयाम ये नाव न दणी होत,े रेशन 

काड होतं आ ण ते कुठेतर  झोपडप ी बघतात आ ण झोपडप ी या ठकाणी जागा बघुन 

या ठकाणी झोपडी ऍ वॉयर क न या ठकाणी झोपडी बांधतात. शेवट  नाईलाजा तव आप या 

शासनाला यांना सु वधा दया या लागतात. मग या भागातले नगरसेवक असतील ते 

नगरसेवक यांना सु वधा देतात. नगरसेवक ह  झोपडप ी वाढवत नाह तर हे ब डर 

वाढ वतात. यासाठ  कायदा हायला पा हजे तो कायदा आपण करत नाह . शासनाने या यावर 

आळा घातलातर झोपडप या वाढणार नाह त, गु हेगार  वाढणार नाह . परंतु आपण या ठकाणी 

यांना सुट देतो याचे कारण ब डर लोकांचे दलाल लोक जे असतात नां एखादया वषयासाठ  

दलाल  क न, पैसे टाकून यांना एनओसी मळवून दयाय या आ ण आपले शासन यानां 

खतपाणी घालणारं आहे. हणून या झोपडपटृया वाढतात. तुम या मा हतीसाठ  सांगतो बी.जे. 

शक यां या ता यात गाळे २५१०, मनपा या ता यात गाळे ९६६, वाटप ४१९. आयु त 

बंग या या ठकाणी, कोटा या ठकाणी झोपडप ी होती. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरा या पुतळयाच 
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पुनवसन करायच ेहोतं हणून या ठकाणच राहू लनगर. राहू लनगर येथील लोकांना २४ तासाची 

नोट स दल  आ ण यांना या ठकाणी  श ट केलं. दळवीनगर या ठकाणी शमीमताई पठाण 

यां या समोर जो ीज केलेला आहे तो ीज करत असताना या जागेवरती या काह  झोपडया 

हो या यांचे पुनवसन कराय या हो या हणून या ठकाणी दुमजल  गाळयाम ये केले. या 

काळाम ये ४१९ गाळे वाटप केले ५४० गाळे श लक रा हले हे फ त महापा लके या ता यात 

होत.े हे का सांगतो क  आप या अ धका-यांनी केले या चुका आहेत. या काळाम ये 

बी.जे. शक या यां या ता यात २५१० गाळे होत.े  हे सगळे करत असताना खच झाला १० 

कोट  ४ लाख ७९ हजार ३३५. यासाठ  हु डकोकडून कज घेतलं र. . ६ कोट  ७३ लाख १३ 

हजार, मनपाचा खच ३ कोट  ३१ लाख ६६ हजार ३३५, गाळयाचे ेञफळ १८५ चौ.फु. 

गाळयाची कमंत र. .३१५७७  परतफेडीचा कालावधी १४ वष असेलतर ह ता .२९०. मी या 

गाळयाम ये राहतो या गाळयाची टॅ सपावती आहे. गाळा कती बाय कतीचा याचा याम ये 

उ लेख केलेला आहे. से.२२ लोडबेअर ंग १२९.८२ चौ.फु. संडास, बाथ म, कचनसह. सांगायचे 

ता पय हणज े यावेळेसचे टडर १८५ वे.फुटाचे होते झोपडप ीधारकांना दलेले गाळे ११९ 

वे.फुटाचे कती मोठा टाचार आहे.  आ ह  या ठकाणी राहतो.  ा धकरणातील जागेपोट  

१५,२०,६२५ पये आपण ा धकरणास दलेले आहे. यावेळेला २५६ गाळे हणजे लोकशाह र 

आ णाभाऊ साठे वसाहत, नगडी जकातना या या पाठ मागे २५६ गाळे बांधले गेले. तेथील 

खच आलेला आहे १३,२५,२०० पये हा १९७७-७८ सालचा वषय आहे. आ ण सन १९८५-८६ 

साल  ३३३३  ओटा बांधकामाचा खच १ कोट  ६७ लाख ७७ हजार ७६९ पये. सन १९८८-८९ 

ला ५७६ गाळे बांधले.  याला आपण कमचार  वसाहत हणतो. आप या महापा लकेचे 

चतुथ ेणीचे जे कामगार आहेत या कामगाराना या ठकाणी घर दलेले आहेत याचा खच 

१८,८९,३७,१५२ . सन १९९० ते १९९३ ला ३४६८ गाळे बांधले, या गाळयाला खच आला १० 

कोट  ४ लाख ७९ हजार ३९५ . सावज नक सु वधापोट  केलेला खच . .२,१०,६५,९३०. एकुण 

झोपडप ी पुनवसनासाठ  झालेला खच १६,०१,७९,६१ . अशा प दतीचे पुनवसन केले गेले. 

या ठकाणी घरं बांध यानंतर राहू लनगर, दळवीनगर या झोपडप या श ट के या गे या. 

या ठकाणी मधुकर पवळे नगरसेवक असताना या ठकाण या सु वधा या सगळया गो ट  करत 

असताना  १९९७ साल  मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाल  यावेळेला मा.मु यमंञी शरद 

पवार साहेब होते आ ण मा.पंत धान ह .पी. सग होत.े यांनी नगरपा लकेम ये 

मागासवग याना ३५ ट के आर ण दले. या आर णा म ये मा यासारखा नगरसेवक नवडून 

आलेला आहे या दवसापासून आजपयत मी या प रसरातील लोकां या अडीअडचणी 

सोड व याचे काम करतो. २००७ म ये नवडून आलो यावेळेला मध या काळाम ये आपले 

आयु त दल प बंड होते यांनी घुसखोर बाहेर काढायचे हणाले, ह  घुसखोर  होत होती 

यावेळेला तेथील नगरसेवक मधुकर पवळे यांनी सु दा यावेळेला महापौर असतांना सांगीतले 
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होते क  या ठकाणची घुसखोर  काढा हणून परंतु आप या शासनाने ते काढले नाह. 

सा.सहाराम ये आलेले होते ओटा ि कममधील ३ हजार घुसखोरांना बाहेर काढावे. यावेळेला 

काढले नाह . ते काढायचे हणलेतर मा यासारखा कायकता नगरसेवक हणून नवडून 

आ यानंतर मा.अजीतदादा पवार यां याकडे गेलो, पवार साहेबांकडे गेलो. शेवट  योगायोग 

आ हांला महा मा फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां यामुळे या ठकाणी डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकरां या पुतळयाचे अनावरण झाले यां या बाजूला महा मा योतीबा फुले यांचा पुतळा 

आहे या पुतळयाचे अनावरण होत,े या उ घाटना यावेळेला मा.पवार साहेब, मा.रामदास 

आठवले, मा.छगन भुजबळ या ठकाणी आले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळया या तथं आ ह  

आंदोलन करत होतो मा.पवार साहेबांनी आ हांला बोलावलं, आ ह  गेलो. मा. पवार साहेबांना 

र वे ट केल  या भागातील गोरगर ब लोक कुठे जाणार ते पोट भरायला आलेल  आहेत यांना 

या ठकाणाहू न काढलं यांना राह यासाठ  जागा नाह, आ महा या करावी लागेल या लोकांना 

वाचवा साहेब अशी वनंती केल ,  पवारसाहेबांनी यावेळेस जाह र सभेम ये सांगीतले यावेळेस 

दल प बंड आयु त होते यांनी ऐकले. यांचे घर जाईल याला एक घर मळेल. घराची जी 

कमंत असेल ती तु हांला फेडावी लागेल, आ ह  हणलो फेडू साहेब, पण आ हांला वाचवा. 

यानंतर आम यावर ल अ त मण कारवाई थांबल . २००७ ला मी परत नवडून आलो, 

योगायोगाने यावेळेस मी झोपडप ी स मतीचा चेअरमन झालो. काँ ेस प  असेल रा वाद ची 

युती होती यावेळेला जे शासन होते यांनी जेएनएनयूआरएम अंतगत या शहरातील 

झोपडप यांचे पुनवसन करावे, पाणीपुरवठा योजना, ववीध योजना कायाि वत हा यात हणून 

क शासनाने पैसे पाठ वल.े याम ये काह  झोपडप यांचे पुनवसन घेतलेले होत.े याम ये से.२२ 

आ ण अजंठानगर, व लनगर, वेताळनगर, म लंदनगर, उदयोगनगर झोपडप ी पुनवसन या 

सगळया झोपडप ी पुनवसनाचे काम जेएनएनयूआरएम अंतगत कर याचे धोरण आखले गेले. 

यावेळेला या ठकाणचे नगरसेवक या ना यान े शासनाने सहकायाचे काम केले. वा त वक 

पाहता “रा हल याचे घर, कसेल याची ज मन” आज रा यसरकार असो, क सरकार असो 

कोणीह  असो तो येतो आ ण जाह र करतो. या लोकांना हा क मळाला पा हज.े परंतु खाल या 

लोकांकडे आ यानंतर यांनी कुठ यातर  फाईल काढाय या, काह तर  कागदपञ मागायच,े 

तु हांला घर पा हजे असेलतर कागदपञ आ हाला दया हणायच.ं झोपडप ीम ये असलेले लोक 

शकलेले असतेतर झोपडप ीम ये रह लेच नसत.े यांना एवढ  अ कल असतीतर लोकां या 

घरात धुन-ेभांडी केले नसते, हॉटेलम ये भांडे कोणी घासल  असती. ा धकरणामधील लोकांचे 

धुन-ेभांडे कोण करतयं याच झोपडप ीमधले लोक करतात. या सगळया गो ट त, र यावर 

भाजी वकणारा झोपडप ीमधीला आहे. हे सु श ीत असतेतर झोपडप ीम ये राह ले नसत.े 

आज यांचे कडे कागदपञ नाह त. १९९५ चा कायदा ाहय धरा. घरात लोकच राहतात, उं दर, 

घुशी राहात न ह या. या ठकाणी राह लेले लोकच होत.े कायदा आडवा आला, कायदयाम ये 
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कागदपञ दया ते कागदपञ देत असताना अंध, अपंग, मुकबधीर अशी लोक राहतात. ते लोक 

भीक मागतात. छोटया मोठया खेळ या बनवुन वकतात, र यावर भीक मागणारे लोक आहेत. 

पोटाची खळगी भर यासाठ  काय काय धंदा करावा लागतो. शासन योजना आणत,े या 

योजनेम ये आ हांला राह यासाठ  घर, खा यासाठ   अ न आ ण कपडे. रोट , कपडा, मकान 

यापु ढे काय पा हजे आ हांला. कायदयाम ये तरतुद केलेल  आहे बजेट या ५ ट के यां यासाठ  

ठेवावेत हणून हे असताना आपण खच करत नाह त. बजेटचे याज सु दा खच करत नाह त 

एवढ  शासनाची लाजीरवाणी गो ट आहे. लाज वाटते या ठकाणी बोलताना. या लोकांना घर 

मळ यासाठ  कागदपञ काय लागतात ते आ ह  गोळा क न दलेले आहेत यावेळेस यांना 

घरं मळालेल  आहेत. साहेब, मी मा या आईला देव मानतो. मा या तेथे जेवढ  घरं दल  

असतील एकाह  घरात या एकाह  बाईकडून कंवा एकाह  माणसाकडून मी एक पया जर  

घेतला असं कोणी हणलं असेलतर आ ख घरदार सोडून मी गावाला नघून जाईल. एक पया 

सु दा घेतलेला नाह . या ठकाणी सभागृ हात इ जत ठेवायची हणून ठेवतो. माणुस सगळयात 

इ जतीला घाबरतो, इ जत अतीशय मह वाची आहे. आज सु दा तीन वष झाले तेथील काम 

बंद आहेत या लोकां या अडीअडचणी आहेत. झोपडप ीत एखादयाचे ल न आलेतर ल नाला 

पैसे नसतात, यां या मुलांचे ल न क न दयावे लागत.े प रि थती नसत,े पाच हजार, दहा 

हजार पये आ ह  देतो. वायसीएमम ये ४० ट के माफ करतो आ ण ६० ट के बील घेतो. 

वायसीएमला गे यानंतर गोळया मळत नाह त, सट  कॅन करायला, ए स-रे करायला पैसे 

नसतात. आ हालंा घरात खा यास नसलेतर  आ हांला या ठकाणी यांना दयावे लागत.े यांचे 

कैवार  हणून आ ह  काम करतो. क येक वेळा आ ह  पैसे दलेले आहेत. १८ वषात एक 

पया सु दा खा लेला असेलतर सांगावे. मा.महापौर साहेब, रेडझोनमुळे घर चाललेत तो कायदा 

कधी येणार, कधी कायदयाची अंमलबजावणी होणार, कधी उ तर भेटणार. या दवशी होईल 

या दवशी होईल तोपयत आ ह  काय करायचं.  या ठकाणी राहणारे लाखो लोक  असतील 

यांनी काय करायचे हा गंभीर न उपि थत झालेला आहे. या प रसराम ये असलेले लोकांचे 

जीन हराम झालेले आहे. करण मोटे यांनी वषय उपि थत केललेा आहे. शहरामधील वाढ व 

बांधकामांच ेकटआवूट लागलेले आहेत. मागच सरकार पडलं हे राजकारण या याम ये पण 

झालेले आहे. हा वषय आ ह  पोटतीडक ने सांगतो. मला लोकांनी नवडून दलेले आहे. मी 

वत: या ठकाणचा र हवाशी आहे. या रेडझोन या कारणामुळ मलाह  घर मळालेल नाह . 

ठक आहे कायदा आहे, मी कायदयाचा आदर करतो. वाढ व बांधकामाचे वषय कोटात आहेत. 

झोपडप ी मधील लोक कोटात जाणार नाह त. कोटात जा यासाठ  पैसे लागतात, हा पैसा 

कुठून आणायचा. घर मळ यासाठ  आम या आई-ब हणीनी मंगळसूञ घाण ठेवलेले आहे. 

लोकांचे याजाने पैसे घेतलेले आहेत. आ हांला मा हती होते का रेडझोन येणार आहे. एक 

वषापुव  मी राञी या १२ वाजता मट ंग घेतल  आ ण लोकांना सांगीतले ताबडतोब तु ह  
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सोसायट  करावी हणून, चेअरमन हावे, अ य  हावे, सोसायट ला नाव दयावे, मा या आई-

ब हणीनो सोनं-नानं मोडा आ ण सोसायट  लवकर करा आ ण १० ट के र कम भरा असे 

सांगीतले होत.े मा.महापौर साहेब, १८० वे.फुटाचे घर दयायला पा हजे होत,े ते का दलेले 

नाह . आज मी क येक वष या ठकाणी राहतो. शासनाने चुक केलेल  आहे. लोकांनी मला 

नवडून दलेले आहे हणून यांचे काम करणार आहे. यासाठ  नगरसेवक पदावर काम करतो 

याचा मला आनंद आहे. झोपडप ी सुधारणाचा चेअरमन होतो, शहर सुधारणा स मती केल  

अ धकार या ठकाणी नाह त, अ धकार नसतीलतर काय करणार तथं. सगळे अ धकार 

शासनाकड ेआहेत, नगरसेवकांनी काय करायच.े लोकांना घर मळाले नाह तर मी आ महा या 

करेल. झोपडप ी मधील लोक घर  येवून रडतात, मी काय क . सुलभाताईना मा हती आहे, 

पवारताई आहेत यांना मा हती आहे यां या सु दा अडचणी सुट या नाह त. ब डींगची 

तकृती उभी केलेल  आहे. जेएनएनयूआरएम माफत घरे केलेले आहेत हे घर करत असताना 

आपण  क स ट सी नेमलेल  आहे यांचे काम या सगळया गो ट  बघाय या होतं. यावेळेस 

वण संह परदेशी होत,े जेएनएनयूआरएमला झोपडप ी पुनवसन ा धकरण नेमलेले होत.े 

ा धकरणाम ये वण संह परदेशी यांनी मु य कायकार  अ धकार  हणून काम पा हलेले 

आहे. नगडी से.नं.२२ ची यांनी पेपरला नोट स सु दा दलेल  होती. कोणाच ऑ जे शन 

असेलतर सांगा हणून, महारा  शासनाने महारा  झोपडप ी सुधारणा नमुलन वकास 

अ ध नयम १९७१ चे कलम ३ अ अ वये पुणे व पंपर  चंचवड ेञा या झोपडप ी पुनवसन 

ा धकरणाची नयु ती केल  आहे व अ धसूचना . झोपडप ी पुनवसन योजना 

२००४/२१३/झो नप/ू द.३०/६/२००५ मधील ३ नुसार आयु त पुणे मनपा यांना उ त ा धकरण 

मु य कायकार  अ धकार हणून ा धकृत केले आहे. या झोपडप ी पुनवसन ा धकारणा या 

अ धकारात येणा-या ेञासाठ  झोपडप ी पुनवसन योजना ह  स द कर यात आल  आहे. व 

सदर ल योजनाची नावन दणी ह  नगडी से.नं. २२ येथील रिज टरवरती ३३७७४२.८० चौ.मी. 

ेञाक रता जागा मालक वकास पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांनी झोपडप ी पुनवसन 

ा धकरणाकडे उ त झोपडप ी पुनवसन योजना आव यक या सव कागदपञ व तावासह 

द. ५/३/२००७ रोजी दले आहे. याअथ  सदरचा प रसर झोपडप ीस य अस यामुळे स म 

ा धकार , पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांनी द.२६/१०/२००७ रोजीचे माणपञ दले आहे. 

यानुसार यांनी सदर या ेञातील र हवासी भाग, पुनवसन ेञ जाह र कर याबाबत 

कळ वलेले आहे.  सबब  खाल  नमुद केलेले ेञ हे झोपडप ी पुनवसन ेञ हणून घोषीत 

क न शासनाने अ धकृत भाग पञात स द करणे आव यक झाले आहे. सदर ल पुनवसन 

ेञाचा तपशील खाल ल माणे- नगडी से.नं. २२  घोषीत ेञ ३३७७४२.८० चौ.मी. योजनेचे 

ेञ ३३७७४२.८० चौ.मी. घोषीत दनांक राजपञातील स द योजनाची च:तु समा पुवस तळवडे 

गावची ह  व स.ेनं.२०, द णेस से.नं. २१, पि चमेस मु ंबई-पुणे र याचा भाग व स.ेनं. २३, 
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उ तरेस तळवडेगाव व देहू. एकुण योजनेच े ेञ ३३७७४२.८० चौ.मी. एकूण झोपडप ीची सं या 

५०५८, जागेवर य  असले या झोपडप ीची सं या या सगळया गो ट  या ठकाणी दले या 

आहेत. वण संह परदेशी, मु य कायकार  अ धकार , झोपडप ी पुनवसन ा धकरण, पुणे व 

पंपर  चंचवड ेञ, पुणे. महारा  झोपडप ी सुधारणा अ ध नयम १९७१ अ वये मला ा त 

झाले या अ धकारात वर नमुद केलेले सदर ल ेञ झोपडप ी पुनवसन ेञ असून त ेआदेशाने 

घोषीत कर त आहे. सदर ल झोपडप ी पुनवसन ेञ मा या सह  व श यासह पा रत करत 

आहे. उ त अ ध नयम कलम ३ सह २ माणे मी पा रत केले या उ त आदेशा वये बाधीत 

होणा-या कोण याह  य तीस असा आदेश स द झालेपासून वशेष याया धशाकडे अ पल 

दाखल करता येईल आ ण वशेष याय ा धकरणाचा नणय अं तम असेल याची न द यावी. 

पुणे- द. २/११/२००७. खाल  वण सहं परदेशी, मु य कायकार  अ धकार , झोपडप ी पुनवसन 

ा धकरण पुणे व पंपर  चंचवड ेञ. या सगळया अ धकृत गो ट  झा यानंतर या ठकाणी 

ोजे ट आला आ ण काम चालू झाले.  हे काम तीन ठकाणी घेतले गेले यात तीन ठेकेदार. 

अशा तीन ठेकेदाराना ती ह  ठकाणचे काम दले गेले. ती ह  ठेकेदाराचे येक ठकाणी काम 

चालू होत.े आज तीच घरे गळतात यांना २३ ट के वाढ व दलेले आहे आ ण यांचा दर 

ब घतलातर, घराची कमंत काढल तर चौ.मी. म ये राजन पाट ल सांगतील. या घराचे ेञफळ 

२७० कारपेट आहे. ३०३ बी टप आहे. या जागेची एकूण कमंत मला मळाल तर बरे होईल. ती 

कमंत मळणे आव यक आहे. ह  कामे केल  गेल  याम ये लकेजेस फार आहेत. मी 

वेळोवेळी शासनाला सांगीतलेले आहे. फोटो, पञ यवहार केलेला आहे. ती घरे गळतात. अंध 

कुटूंब खाल या घरात राहतात यांचे घर गळत.े दरवाजाचे कडीकोयंडे ब घतलेतर याची कमंत 

बाजारात ब घतल तर याची इ वॉयर  लावल  पा हज.े या सगळया गो ट ला कारणीभूत 

असेलतर तो क सलटंट. ओंकार असो सएटस ्  आ ण ओंकार एशन या लोकां या गलथान 

कारभारामुळे, आज २३ ते २४ कोट  पये यांना दलेले आहेत. फ त ोजे टसाठ  बजेट या ४ 

ट के र कम यांनी घेतलेल  आहे.  दोन ब डींगम ये अंतर कती असत,े एक गाडी गेल तर 

दुसर  गाडी जात नाह . फायर गेडची गाडी या ब डींग या आतम ये नेवून दाखवावी. 

आप याला जागा भेटल , करा बांधकाम असं झालेल आहे. ेनेज लाईनचे बांधकाम वशाल 

कांबळे यांनी केले. ती ेनेज लाईन सु दा सापसुरळीसारखी केलेल  आहे या ठकाणी १२ नं. 

ब डींग आहे तेथे आतापण चला दलदल आहे. पीनगरचे पाणी तेथील एकाच ेनेजला येत.े 

स लागारांना आपण करोडो पये दलेले आहेत. अशा लोकांना लॅक ल ट केले पा हजे, 

यां यावर कारवाई झाल च पा हज.े “आंधळ दळतं आ ण कुञ पठ खातं” आप या शासनाचे 

अ धकार  तीकडे जातच नाह त. ट केवार त सगळे वाटले गेलेत. मदन साळवे अ धकार  होते 

ते ऐकत नसायचे या यानंतर राजन पा टल, सुधीर जोशी आले. सुधीर जोशी यांनी काय काय 

केले हे तु हांला मा हती आहे का. सुधीर जोशी झो नपुचे अ धकार  होते यांनी सोसायटया 
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करत असताना जातीवाचक सोसायटया यांनी के या. या वषयाला १० ट के दे यास माझा 

वरोध होता. या माणसाने लालच दल  १० ट केवर सहया घेत या. वा त वक पाहता 

झोपडप ीधारकांनी १० हजार पये भरावे असं होतं. या ोजे टला उ शर लागला तो सोसायट  

कर यासाठ  उ शर, पैसे काढायला उ शर, लोकांनी सोन-नानं गहाण ठेवलं आ ण घराची कमंत 

काय लावल , फार वाईट प रि थती आहे. या ठकाणी घरा या कमंती ब ल मला आ ेप 

यायचा होता सुधीर जोशी यांनी ऐकले नाह . यांना र वे ट केल  होती. या शहरात 

एचआय ह त बाधीत मुल असतील, आज आपण पेपरम ये वाचतो लहान मुलांना काम देवू 

नका, बालकामगारांना कामावर ठेवायचे नाह . आज घरातील लहान लहान मुलांनी काम केले 

नाह तर घर चालत नाह , अशा लोकांना श ण देता येत नाह . हणून मी हणालो महा मा 

फुले यां या नावाखाल  या शहरात अनाथ आ म कढावे. गोरगर ब कुटंूबातील आप य असतील, 

बाल मजुर कामगार असेल यासाठ  या सभागृ हाम ये १ के खाल  ठराव सु दा केलेला आहे. 

आ खी फाईल तयार केलेल  आहे.  ती आ खी फाईल सुधीर जोशी यांनी गायब केलेल  आहे 

या माणसाच ेपाय धुवून पाणी पऊ का. आ ह  पोटतीडक ने बोलतो ती फाईल गायब केलेल  

आहे. या गो ट  बोलायला गेलंतर लई आहेत. “नंगेसे तो खुदाभी डरता ह.” रेडझोनचं 

कायदयानं काय होईल त ेहोईल. आज या ठकाणी राहणा-या लोकांचे आपण काय करणार. 

या ठकाणी २ हजार याडम ये असले या लोकांना काह  झालेतर माझी र वे ट आहे 

या ठकाणी या लोकांचे काय करणार याची उ तर दयावीत. पंपर  चंचवड चौकामधुन 

आ हांला बाहेर हाकलले, आता आ हांला परत शहरात यावे. या लोकांचे पुनवसन राह लेल 

आहे यांच पुनवसन तु ं ह  करायला पा हज.े क सलट सीचे एनओसी घे याचे काम होते यांनी 

एनओसी घेतल  नाह  यामुळे कामास अडचणी आले या आहेत आ ण काम बंद पडलेले आहे. 

काम बंद पडले हणून ओंकार असो सएटस ्  आ ण ओंकार एशन यांची इ वॉयर  क न 

यांना काळया याद त टाकावे. आयु त साहेब, आपण हणाल आता कोटात केस आहे, नकाल 

लागेल यावेळेस यांच पुनवसन क , आपण अशा पळवाटा काढताल. माझी वनंती आहे 

यावेळेस २ हजार याड घोषीत केलेले, या लोकांना आपण बाहेर कुठेतर  श ट करा. नाह तर 

कायदयाच कसं आहे, बाबर  म जीदचा अजून नकाल लागलेला नाह . तर  रेडझोन मुळे याचा 

नकाल कधी लागेल हे सांगता येत नाह . आ हांला दुसर कडे श ट करा. क शासनाने 

साडेनऊट के याजाने पैसे मागीतलेले आहेत. माझी वनंती आहे क  क शासनाने झोपडप ीचे 

राजकारण क न ठेवलेले आहे. बंद पाईपलाईन या योजनेचे पैसे पडून आहेत. ते पैसे घेवून जा, 

झोपडप ीचे पैसे का नेतात. गोरगर बांना धा य मळतं ते सु दा या लोकांनी बंद केलेले आहे. 

माझी हात जोडून सभागृ हाला, मा.महापौर आप याला व पञकार आप याला सु दा वनंती आहे 

क  जोपयत झोपडप ी पुनवसन होत नाह  तोपयत पैसे रटन देवू नये. अशी मी वनंती करतो 

अ यत: अंदोलन कर यात येईल तोपयत हा  वषय तहकूब ठेवावा अशी वनंती करतो.  
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मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, पञकार बंधु. 

“ याचं जळतं यालाच कळतं” जेएनएनयूआरएमचे पैसे परत गे याचे सवात जा त दु:ख 

आ हांला आहे. हे जेएनएनयूआरएम, एसआरए आ ण बीआरट एस, मला वाटतं क शासनाचा 

जो नधी येत होता या नधीचा वनीयोग कर याचे काम मला वाटते एकाच अ धका-यांकडे 

आहे. या अ धका-यां या कामाचे ऑडीट करा, चेक करा. एसआरएचे शु य काम आहे. 

बीआरट एस र ता चार वषात एकह  सु  झालेले नाह  आ ण पुनवसनाचे हे असं, काय काम 

झाले. आऊटपुट काय आहे यां या कामाच.ं सु वधा कती, आतापयत कती नधी खच केला, 

कुठं केला आ ण उ शर का लागला. आज आ ह  जे ओरडतो, आप याला दुदवाने हा जो वषय 

आणावा लागला आहे याचं कारण एकमेव या अ धका-याला धरा साहेब. तु ह  असे केले 

नाह तर तुमचा काह ह  उपयोग नाह . आयु त साहेब तु ह  मट ंग घेता याचे मनीटस 

असतात का? याचा पुनआढावा घेता का? कामं होत नाह त, नगरग  झालेले आहेत 

अ धकार . मा. ीकर परदेशी साहेब होते यावेळेला काह  जणांनी घाब न ह आरएस घेतले. 

यावेळेला सु दा या नरढावले या अ धका-यांवर काह ह  प रणाम झालेला नाह . आपणतर 

गोडीतह  घेतात, कडकह  वागतात, मट ंग घेता. असे असताना सु दा काम “जैसे थ"े िजथे 

आहे तथेच,  गती शु य. यां यावर काह ह  फरक पडत नाह  हणून ह  प रि थती आलेल  

आहे. यामागे इतरह  काह  कारणं आहेत. एसआरएचे काम शु य आहे. मा या वॉडातील तो 

वषय आहे. वजयनगर झोपडप ी आहे या झोपडप ीम ये आपण गेलो होतो. या 

झोपडप ीला रोड नाह  आपण तथूनच ओळलो. एसआरएची खासगी मालक ची जागा आ ण ती 

यांचे दारे वकसन करायचे आहे. साहेब, एकाह  अ धका-यांना तु ह  वचारा कारण ती 

झोपडप ी, कोणा या मालकाची आहे याची मा हती यां याकडे आहे काय?  या ठकाणची 

यांचेकडे काह  मा हती नसेल या झोपडप ीम ये काह  धनाढय लोक गेले यानी या 

झोपडीम ये सोसायटया थापन के या. कदा चत या बोगस सोसायटया असतील कंवा  

ख-याह  असतील. या लोकांना पैसे दले आ ण यां याकडून या जागा वकत घेत या. 

सोसायट म ये जेवढे लोक होते यांना पैसे मळाले नाह. यांनी पैसे घेतले ते शांत आहेत 

पण यांना मळाले नाह त त े याच सोसायट चे लोक आता वरोधात गेले. अशा कारे या 

सोसायटया बनवून कायदयात बसवून काह  धनदांडगे लोक हे या झोपडीचे मालक झालेले 

आहेत. यापे ा या झोपडप ीवा यांच दुदव दुसरं नाह. आयु त साहेब, आपण या 

महापा लकेचे सवसवा आहात. आ ह  मागणी केल तर याची पुतता तु ह च करणार आहात. 

गर ब लोक राहतात, कोणाचह  घर १०X१० पे ा मोठं नाह . एकाह  घरातील बाई घर  बसत 

नाह  ती सकाळी ६ वाजता बाहेर पडते व दुपार  ४ वाजता घर  येत.े कोणीतर  दलेलं, 

उ टमा ट उरलेलं, शळपाकं अ न ती खात े आ ण ४ वाजता घर  येते. साहेब, या 

झोपडप ीम ये तु ह  सकाळपासून गे यानंतर ४ ते ५ वाजेपयत घर  कोणीह  सापडणार नाह . 
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अगद  मेनरोडवर अशा कारची झोपडप ी आहे. आप याला जर ल  देता आलं आ ण या 

मेहरबान साहेबां याकड काम असेलतर यांनी याबाबतीत काय केल.ं अशा अनेक झोपडप या 

आहेत याबाबतीत कधीतर  नजर वळवा. एसआरए या झोपडप या खासगी मालक चे ते 

हणतात पुव  होती काय असं कुठं काय काय झालय, मा या बाबतीतला मी एक तु हांला 

अनुभव सांगीतला आहे. मी एसआरए ऑफ सम ये जावून आले. माझा अज सु दा दलेला 

आहे. मा या वॉडमधील ह  झोपडप ी आप या अंतगत पुनवसन करणार आहात तर यांनी 

सांगीतले या ठकाणी आ ह  काह  क  शकत नाह त कारण खासगी मालक ची आहे. कधी 

झाल  खासगी मालक , ती नंतर झाल . बरं झाल तो गु ंडाळला एसआरए क प. अजीबात या 

झोपडप ी या या ऑफ सम ये काह ह  काम होत न हतं, नुसतच टव या भव या करणारे 

अ धकार  मी पा हलेले आहेत. मी जेवढे य न करायचे तेवढे केलेले आहेत. शेवट   हात 

टेकावे लागलेले आहेत. एसआरएचा हा ोजे ट आप या साहेबांकडे आहे हे मला नंतर कळलं. 

आता नो तरात स मा.नगरसद या अि वनीताई चंचवडे यांनी न वचारले याला उ तर 

दलेले आहे. व. . ६ होताच. जवळ जवळ दोन-चार म ह या पुव पासून हा न गाजतो आहे. 

जेएनएनयूआरएम अंतगत असलेला फंड क शासन परत मागत.े हा ोजे ट बंद होतो तर  

नो तर आलेले आहेत, असु दयात. नवडणूका लढवाय या अस या क  असे काह  नो तरे 

कंवा या मा यमातून आप याला सभागृ हात बोलावच लागत.ं मला असे सांगायचे आहे क , 

पुनवसना या बाबतीत आपलं शासन कोणा या तर  दबावाखाल  काम करतं. एकतर 

नगरसेवकां या कंवा यां या घर यां या, लोकमत वृ तपञाच मी अ भनंदन करते क यांनी 

ठळक अशी बातमी दलेल  आहे. या लोकां या अंडर ेशर आपले शासन काम करत,े यांना 

थोडं काह तर  वाटलं पा हजे. आपण एवढा मोठा पगार घेतो. या प दतीने या माणे आपण 

वेताळनगरचे पुनवसन करायला पा हजे होते या माणे यांनी केलेले नाह. मा.गावडे साहेब, 

मा.तांबे साहेब आ ण यांचे मुख हणून मा.राजन पा टल साहेब यांनी याबाबतीत मला 

खुलासा करायचा आहे. कोणा या अंडर ेशर यांनी ए,बी,सी,डी सगळच जर पुनवसन हायचं 

होतं तर यांनी म येच का डी च,ं ई चं पुनवसन केलं, सलग का केले नाह  तो न चच या 

वेळेस स मा. सद य का वचारत नाह त. मोरयानगर झोपडप ी मा या वॉडात येत े हणून 

काय राजकारण करायच ंतहे  गर ब आहेत. वशेष हणजे वेताळनगरमधुनच तो ोजे ट आहे. 

याला वेताळनगर असेच नाव आहे हे माग या नगरसे वका मा.आशा सुयवंशी यांना मा हती 

आहे. एकाच ठकाणी राहणारे लोक र ता एक कडून बजल नगरकड,े ा धकरणाकडे जातो, 

एक कडून पुण-ेबॉ बे रोडला आकुड ला मळतो आ ण अशा या दोन रोड या म ये अ यंत छोट  

अशी साधारणत: २५० कुटंूब असलेल  ह  झोपडप ी आहे. वेताळनगरची प रि थती काय आहे 

ती सांगत.े वेताळनगरच नाव मोरयानगर आहे या ग ल च हणून ती बाजूला ठेवताय का? 

ती मा या वॉडात आहे हणून बाजूला ठेवताय का? हणजे अशा कारे आम यावर अ याय 
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करताय का? हे चुक च आहे. या वेताळनगरम ये १३१३ एकूण लाभाथ  आहेत यापैक  १०३३ 

पाञ आहेत. वेताळनगर याचा अथ फ त वेताळनगर नाह  मोरयानगर याम ये इ यूड 

आहे. सवात अगोदर मोरयानगरचे पुनवसन हायचं होतं. आता सु दा सांगतात क आ द 

वेताळनगरच करा हणून. मी अ धका-यांना सांगते कोणा या दबावाखाल  जर तु ह  काम 

केलंतर मा या इतकं वाईट नाह , आयु त साहेब, याची न द या. लोकांना कशाला सांगायचे 

आ ह  क  तुमचे हत चंतक आहोत. आताच यांनी वषय काढला हणून सांगत.े दोन वष 

झाले दोन इमारती तयार हो या. खुप ेम मतदारावर आहे मला मा हती आहे. दोन इमारती 

तयार हो या. वेताळनगरचे अपाञ एक-दोन लोक मा या कडे आले आ ण हणाले बाई 

आम याकडे पेपर आहेत. मी हणाले यो य असेल, पाञ असतीलतर पाञ करावे आ ण पेपर 

कमी असतीलतर यां याकडून पेपर मागवून या. आप या ेनेज या अ धकार  तथेच हो या 

मी यांना बोलावून घेतलं.  दोन इमारती पुण आहेत  या का देत नाह त ते हणाले ेनेजचे 

काम अपुण आहे. १०० ते २०० मी.चे काम असेल, तेथून लोक हाटतच नाह त ते आ हांला 

परवानगी देत नाह त असे हणाले. मी हणाले मा या बरोबर चला. १९७० सालापासून मी या 

जागेमधुन  जा ये करत.े माझा दररोजचा शाळेत जा याचा तो र ता आहे. २५ फुट र ता होता. 

या र यातून फोर ि हलरह  जायची. एकच खोल  यांची होती यांनी वाडया या वाडया तथे  

वाढ वले या आहेत. मी या ठकाणी गे यानंतर सगळे ओळखीचेच लोक. मॅडमला मी घेवून 

गेले आ ण यांना मी सांगीतले तु ह  जर हालला नाह तर मुळची झोपडप ीची जेवढ  जागा 

आहे तेवढ च दयायला लावेल. तथं र यात कोणी बाथ म बांधलेल, या ठकाणी कोणी 

नुसतचे पञे लावलेले, कोणी लाकडी काह तर  लावलेल ंआ ण उगीचच जागा बळकावल . मी 

यांना बोलले तथले चार लोक ओळखीचेच आहेत या ठकाणी सात आठ लोक होते 

यां यामुळे दोन वष ेनेजचे काम रा हलेले आहे. यांना थोडस दरडावून, थोड ेमाने 

सांगीत यावर यांनी ते मा य केलं. मी हणल ंतु ह  या ठकाणीच राहाल. या इमारती आहेत 

या या काचा फुट यात कोण भ न देणार. साहेब, यांनी त ेमा य केलं व यांनी दुस-याच 

दवशी लेखी दलं. क न ठ अ भयंता वाघ मॅडम मा या बरोबर हो या यानां हे मा हत आहे. 

लगेच यांनी ेनेज पुण केलं. एनओसी घेतल  आ ण आज वाटप कर या या लायक या दोन 

इमारती आहेत. जेवढ श य आहे तेवढ आपण लोक तनीधी हणून केलं पा हजेत, लोक सात 

देतात. आता स मा.नगरसेवीकांनी सांगीतले क  यां या घरात या यामुळे पाणी गेलं एवढं घर 

वाढ वलेतर पाणी जणारच. दोन ब डींग, दोन वष आडले या हो या. ेनेजचे काम झा यामुळे 

या आज पुण झाले या आहेत. सगळयांचा सहभाग यायला पा हजे तो होत नाह . लोकांनी 

अडवणूक चे धोरण ि वकारलेतर आप या अ धका-यांना काह  घेणंदेणं नाह . यांना 

आप याकडून पगार मळतो. तु हांला नवडून यायचेतर तु ह  लोकांचे न सोडवा. यांना 

काह ह  देणंघेणं नाह  कोणीह  आ मीयतेने या नाचा पाठपुरावा करत नाह , ना या 
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इमारतीकडे जात. जे हा होईल ते हा होईल. दोन इमारती पुण हो या या अगोदर सोसायटया 

के या अस या, यां याकडून यांचा व ह सा घेतला असतातर आतापयत झाले असत.े 

अशा कारची प रि थती आहे. मा.आयु त साहेब आपण चार म ह यापुव  मट ंग घेतलेल  

होती, झो नपूचे सव कमचार, आजी, माजी सहा.आयु त, शासन अ धकार  होते आ ण या 

मट ंगम ये मी सु दा होत.े चुकून मला बोलावल, यां या यानीमनीह  नाह , क  मी पण 

झोपडप ीची नगरसेवीका आहे. या ठकाणी आपण सांगीतले क  आपण झोपडप ीधारकां या 

घर  जावं, साहेब, मी तु ह  करता या चांग या गो ट चे कौतूक करत असत.े यां या घर  जा, 

यांना पुरावे सादर कर यासाठ  सांगा. एखादा कमी पुरावा असेलतर तो कसा सादर करायचा 

ते सांगा. व ह सा भर यासाठ  तयार करावे, असेह  तु ह  सांगीतल क जाह र कटन दया व 

लोकांना १५ दवसांची मुदत दया. मला वाटतं याला सहा म हने झाले असतील कदा चत. ए 

आ ण बी वंग म ये जवळ जवळ मी सगळयां या घर  गेले यांना सांगीतले आप याला या 

ब डींगम ये श ट हायच आहे. दोनच असे गर बी हणून, असहा य हणून ते लोक भ  

शकत न हत.े काह  थोडे बोटावर मोज या इतके दोन-चार लोक. बाक चे सवाची तयार  आहे 

परंतु शासन या झोपडप ी पयत यां या घरापयत गेलेलं नाह . शेवट  तु ह  ना शक 

फाटयावर जशा कारे सम वयक ठेवलेला आहे तसा ठेवा हणाले. यां या पायाला मद  

लावलेल  असेलतर सम वयकाला पाठवा. ते लोक तयार आहेत. पण मी तु हांला सांगते क  

मोरया नगर यायचे नाह  आगोदर आमच ं या असे जे सांगतात यांचा मी या सभेम ये 

नषेध करत.े जे या सभागृ हात नाह त यांनी याम ये सहभाग घेवू नये. अ धका-यांवर 

अजीबात ेशर पाडायचे नाह . जे व ह सा भरतात यांना ताबडतोब घर दयायची यव था 

करावी. यांची सोसायट  करावी व लगेच यांना ताबा दयावा. अगोदर ए-बी वंग हायला हवी 

होती ती नका घेवू हणून सांगतात आ ण दंडवते साहेबांना सांगावे या यानंतर अंडर ेशर 

रहायचे नाह . साहेब, तु ह  दळवीनगरला आलां होतात आ ण या ठकाणी लोकांनी तुम या 

समोर काय वतन केले हे मला मा हती आहे. मी ताबडतोब तथून हाटवल लगेच आपण 

नघालोत. वधानसभेची नवडणूक पाच वषानी आहे. चार-दोन लोक गोळा करतात आ ण 

देतात घोषणा. “ यांच जळतं यालाच कळतं.” या ठकाणी  राञी १०, ११ नंतर थांबा हणाव 

मी तुमची पाठ थोपटेल. एखादया या पञाशेडम ये रहा एक दोन दवस हणजे कळेल काय 

प रि थती आहे ती. कती तुमची बहादुर  आहे ती तथं तु हांला कळेल. यांना खुप ेम आहे 

यांनी आपल  जागा मोफत दयावी. आता जे व ह सा भर यासाठ  तयार आहेत या 

झोपडप ीधारकांना वर त घर दे यात यावे अशी मी वनंती करत.े १३१३ एकूण लाभाथ  आहेत  

संपुण वेताळनगरम ये, यापैक  १०३३ पाञ आहेत आ ण यातले २८० अपाञ आहेत. साहेब, 

आपण ४४८ लोकांना ताबा दलेला आहे व दोन इमारती तयार आहेत. २२४ लोक याम ये 

बसतील. आ ण २६३ उरतात यामधले आमच ेमोरयानगर जे आहे तो वेताळनगरचाच भाग 
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यातले २६३ झोपडप ीधारक आहेत पैक  १८२ पाञ आहेत. अजूनह  कोणी जर यांचे पुरावे 

दलेतर ते पाञ होवू शकतात. वषानुवष चाललेले आहे लोकांनी पण आपल  सोय करायला हवी 

होती. हणून मी सांगत ेहा जो भाग आहे तो दोन र या या मधील भाग आहे तो आपण 

रकामा के या शवाय, या ठकाणी बस टॉप उभार या शवाय आप या चचंवडच जे हे ठगळ 

आहे त ेकमी होणार नाह , पुनवसन सुरवात तर  तेथून करायला हवी होती शेवटतर  तथून 

करा असं मी तु हांला सांगत.े साहेब, आ द ती सुरवात होती ती सुरवात करा आ ण नंतर 

उरले या लोकांना दया. आयु त साहेब २४९ एवढे झोपडप ीधारक तथे उरतात. मी मगा 

मा.गावडेसाहेबांशी बोलले, चचा केल  यांनी सांगीतले क  शासक य नयमानुसार यांचे घरे 

आहेत ते वगळलेतर आमचे ऑ जे शन नाह . तुम या नयमात बसतील यांना घरे दयावीत 

परंतु लवकर पुनवसन करा हेच आमचं हणणं आहे. यापैक  दोन ब डींग अपुण आहेत एक 

लॅब टाकून पुण झालेल  आहे ह  तीसर  ब डींग आहे आ ण एका ब डींगचे ि लंथ, कॉलम 

उभे राह लेले आहेत. या दोन ब डींगसाठ  जेएनएनयूआरएम अंतगत ३८ कोट  आपण ठेवलेला 

नधी आहे तो नधी या ब डींगसाठ  खच करणार आहेत का. आपण कसे पुण करणार 

आहात. झोपडप ी नमुलन या नावाखाल  काह  नधी ठेवलेला आहे काय? या शवाय दुसरा 

नधी मा या पाह यात आलेला नाह . परंतु या जागेम ये आपण ि लंथ पुण केलेल ेआहे, 

कॉलम उभा केलेले आहेत या ठकाणी नधी कमी लागणार आहे. आप याकडे स या नधी 

श लक असलातर  क शासनाने कतीह  पञ पाठवू दयात तो नधी परत देवू नका अशी मी 

वनंती करत.े मला वाटतं स मा.सभागृ ह याला मा यता देईल. जे कोणी असं भासवत 

असतील क  आ ह  रा वाद  काँ ेसचे नगरसेवक हा ोजे ट बंद करतोय हा कोणाचा 

गोडगैरसमज असेलतर तो यांनी दुर करावा कारण हा ोजे ट १९८९ म ये.. आता मला तो 

इ तहास सांगायचा नाह . आताच मा.तानाजी खाडे मनापासून बोलले. संपुण सालासह 

सभावृ तांत यांनी सांगीतलेले आहेत. १९८९ ला ठराव झाला याचवेळी काँ ेसने पुनवसनाचा 

ठराव क न सुरवात केल .  यां या काळात सुरवात होत होत गेल . समजा हेच पुव चेच 

सरकार असतेतर आणखी एक दोन वषानी नवडणूका झा या अस या, सरकार बदललं 

नसतंतर कदा चत आपले ोजे ट पुण झाले असत.े रा वाद  काँ ेस आ ण काँ ेसने या 

ोजे टला नधी मंजूर केलेला आहे. कोटयावधी पयाचे कामं झालेल  आहेत. व लनगरचा 

ोजे ट पुण झालेला आहे याब ल ध यवाद दयायला पा हज.े म लंदनगरचा बराचसा ोजे ट 

पुण झालेला आहे. वेताळनगरचे सु दा आपण मनात आणलेतर सव लाभा याना घरे मळतील 

आपण थोडस जा त वेगाने काम केले पा हज,े आपण मनावर घेतलं पा हजे आप याकडे नधी 

उपल ध आहे. से टर २२ ची टे ऑडर आहे यावर मी बोलू शकत नाह . परंतु मागील 

सरकारचे कौतूक करावेसे वाटत े क  यांनी क शासनाकडून नधी पाठ वलेला आहे आ ण 

गोरगर बांना ह  घरे मळावीत हणून हे काम चालू ठेवलेले होत ेपण ते का बंद झालं. माच 



57 
 
२०१५ पयतची मुदत दल  होती परंतु आता समजा आमचे सरकार असतेतर ह  मुदत वाढवुन 

न क च घेतल  असती. परंतु हे सरकारनेच सु  केलेले आहे. आपण राजकारणी आहोत आपण 

काह  संत महा मे नाह त. मी या ठकाणी काह  तारखा देत.े ए लला सरकार आले ३ मे २००० 

ला. माच १२ ला एक पञ आलं. १० डसबर २०१४ ला एक पञ आलं. १५/२/१४ ला एक पञ 

आलं, लगेच १७/२/१४ ला एक पञ आलं. एक क शासनाच,े दुसरे हाडाचे असे सतत पञ येत 

गेले तु ह  ोजे ट बंद करावा हणून. २९/१/२०१५ ला एक पञ आलं आ ण शेवटचे ६/२/२०१५ 

ला हाडाचे एक पञ आलं. या याम ये २७/११/२०१४ ला क शासनाची सँ शनींग आ ण 

मॉ नटर ंग स मती बीएसयूपी बंद करा या संदभात मट ंग मधील क शासनाचे स चव यांचा 

ठराव आहे या ठरावासह आपण या ठकाणी सगळं आ हांला दलेल आहे. वेळोवेळी यांनी 

पञ यवहार केलेला आहे हा पञ यवहार वर त बंद करा अशा कारे यांनी आप याला सतत 

धम या दले या आहेत. जेएनएनयूआरएमखाल  गोरगर बांना आपण जी घरं देत होतो यां या 

आ ूचंी जी फुल होत होती या ोजे टमुळे गोरगर ब वशेषत: पंपर  चंचवडम ये काँ ेस या 

आ ण रा वाद या मागे होते. याचीच धा ती या न या सरकारने घेतल  यांनीच हा नंबर 

एकचा ोजे ट कसा बंद होईल व लोकांना कसं र यावर आणायच,ं लोकांना कसं नाराज 

करायच ंअशा कारचे काम यांनी हा ोजे ट बंद क न चालवलेले आहे. एवढेच न हेतर यांनी 

जे पैसे परत मागीतलेले आहेत या यावर पुव  ८ ट के याजाचा रेट ठरलेला होता आता ९.५० 

ट के याजाचा रेट यांनी घेतलेला आहे असं हे सावकार  काम यांनी चालवलेल आहे. 

गोरगर बांना सबका सात, सबका वकास. गोरगर बांना सोडून, फ त आदाणी आ ण अंबानी 

इनके सात आ ण इनकां वकास. मला या सरकारचातर जाह र नषेध करायला पा हजे कारण 

यांनी हा ोजे ट बंद करायला लावलेला आहे यांनी मुदतवाढ दलेल  नाह . सवाना 

सवसामा य जनतेला जर वाटत असेल क आ ह  बंद करतोय तर तसे नाह . आ ह  

गोरगर बां या बरोबर आहोत, आम या धोरणाम ये आम या नतीम ये, आम या नयमाम ये 

कंवा आमचे जे राजक य धोरण आहे या याम ये गर ब सवात आ द आहेत. शासना या 

धोरणामुळे आपण बंद करतोय परंतु आपला पण कमद र पणा याला कारणीभूत आहे. वेळेत 

जर पुण केला असतातर ह  वेळ आल  नसती, यांनी सतत आप याला अशा पञवजा धम या 

द या नस या आ ण आपण हा नधी परत दयायची वेळ आल  नसती. मला खुप वाईट 

वाटतय यां या बरोबर गेल  अनेक वष मी राहात.े उदयोगनगर झोपडप ीचे पुनवसन 

याम येच होतं. त ेपुनवसन होईल हणून मी परवाच मा.अजीतदादा यां या समोर तु हांला 

बोलले. साहेब, आपण बोलतोत, दादाला सांगून तुम यावर वशेष काह  फरक पडेल असं वाटत 

नाह  पण तर  बोलले. उदयोगनगर पुनवसन क प सु  करणार हणून २००७ ला मोठा 

गाजावाजा क न भु मपजून केले. भु मपजून के यानंतर काह तर  चांगल  बातमी काह तर  

भ व यात चांगलं घडेल असे वाटतं पण भु मपजून एवढं वाईट असतं, खडतर असतं, इतक 
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घाणेरड असतं हे या पञाशेडव न कळलं. इथं आणून वेताळनगरचे लोक ठेवले. आमचे 

अगोदर पुण करायच होत ते सोडलं आ ण वेताळनगर सु  केले. ठक आहे, वेताळनगरचह  ब-

याच वषापासून जागेवरच पुनवसन करा हणून यांचा हा  होता यामुळे तथं ३३०० घरे 

बांधुन सु दा ती पु हा घुसखोरांनी काबीज केल . आमचे सोडले आ ण आम या डो यावर 

वेताळनगरचे लोक आणुन ठेवले. एकदा गलेे परत दुसरे आले दुस-यांदा गेले परत तीसरे आल.े 

झोपडप ीवा यांना घरे मळावेत अशी माझी पण इ छा आहे परंतु साहेब, झोपडप ीवाले कोण? 

यांना खरंच आव यकता आहे यांनाच मळावे. चाळीत सु दा लोक राहतात. खुप घुशीने घर 

पोखरलेले आहे. चाळीतपण असेच लोक आहेत, आम या पांढरकरां या चाळी आगद  अशाच 

आहेत. फार वाईट प रि थती आहे तथे पण लोक राहतात. पण झोपडप ीत घर नाह , लोक 

राहू देत नाह त. यांना आव यकता आहे यांना घरे मळाले पा हजेत. मा.पंत धानांनी 

आवाहन केलेले आहे यांना श य असेल यांनी घरगुती गॅसची सब सडी घेवू नये तसे यांना 

आव यकता नाह  यांनी घरे घेवू नये. वेताळनगरम ये आपण यां या नावावर घर दलेले 

आहे त े तथ ं कती राहतात? एकदा याचे ि टंग ऑपरेशन करा हणजे कळेल. सा या 

टॅ पपेपरवर लहू न दलेले आहे आ ण घरं दुस-याची आहेत. ह  वृ ती आप या अ धका-

यां या न काळजीपणामुळे या ठकाणी घडलेल  आहे. या ठकाणी पुनवसन चालू आहे. याचं 

येणे-जाणे का नाह . या ठकाणी यांनी ल  का दलेले नाह . हणजे तथे जे घुसखोर आलेले 

आहेत याला सु दा आपले अ धकार  जबाबदार आहेत. पञाशेडम ये  ८८ ते ९० एवढेच तथ े

लाभाथ  आहेत. लोक पाञ आहेत ते सु दा या ठकाणी राहत नाह त. ते सु दा दुसर कडे 

राहतात. अगद  दहा ते वीस लोक वत: राहत असतील. या सभागृ हाम ये कतीवेळा पञाशेडचे 

वणन तुम यासमोर केलेले आहे, तु ह वत: गेला होतात. चंचवड रे वे टेशन मधुन येणारे, 

ा धकरणात जाणारे, चंचवड गावात काह  जाणारे, आम याकडून काह  जाणारे हजारोनी लोक 

चंचवड टेशनव न लोकलनी सुटले कंवा गाडीनी आले क  याच र याने जातात. र ता 

मोठा झालेला आहे चांगला झालेला आहे, थाप य वभागाला मी खुप खुप ध यवाद देईल. 

या ठकाणी या र यावर या पञाशेडमधील ेनजेसाठ  जाळया लावले या आहेत. चारह  

बाजुने जाळया लावले या आहेत. आतून एक जाळी, बाहे न एक जाळी, साईडने जाळी. यातले 

काह  काह  लोक इतके दर  आहेत क  ते लोक जाळया काढून वकतात. ते मु ामहू न 

करतात क  काय याचीह  चौकशी केल  पा हज.े लॅि टक या अधवट तुटले या बकेट आहेत 

याच ेमी तु हांला फोटो पाठ वलेले आहेत. आपले सहा ते आठ ेनेजचे लोक या टँकरसह व 

जे आपले जे.ई. डु ंबरे साहेब आहेत यांचेसह ते लोक काम करत असतात परंतु आठ-आठ 

दवस ते चोकअपच नघत नाह . ४०० ची लाईन आहे. ेनेजची मोठ  लाईन आहे तर ह  ते 

सा ह य यातून नघत नाह . संपुण रोड ग च भरतो, सगळं मैला म ीत पाणी या ठकाणी 

असतं. हे यांनी तथं नीट वागायला नको का आ ण याना घर दया हणणा-यांनी एकदातर  
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या ेनेज या आडले या पा याला भेट दयावीनां. यांना घर पा हजेत, यांची मनापासून 

इ छा आहे त ेअसं वाकड वागणार नाह त. शासनाला ते एवढे वाईट काम क  देणार नाह त. 

असे लोक गु ंड लोक या ठकाणी राहतात. माझ खोटं असेलतर चंचवड पोल स टेशनम ये 

कती गु हे पञाशेडमधील नमुद आहेत हे वचारा हणजे तु हांला कळेल कती या ठकाणी 

गुडंगीर  आहे. या ठकाणी एक शडे आहे, परवा कशा यातर  नमी ताने गेले, आपण लोखंडी 

खु या ठेवतो बागेत, या खु यानी र यावर ल ती खोल  ग च भरलेल  आहे. आम या तेथील 

मुल माग े लागल  हणाले आ हांला बाकडे पा हजेत. मी हणले ते तोडा आ ण घेवून या. 

साहेब, अशी प रि थती आहे. परवा दंडवते साहेबांकड े ते लोक भेटले ते यांचा व ह सा 

भर यासाठ  तयार आहेत. साहेब, जरा शासन हालवा. यांना व ह सा यायला सांगा, यांना 

वत:ला ते बनवायला सांगा. एक म ह या या आतम ये ते काम पुण होईल. पण आपण 

हालत नाह त. उदयोनगर ब लतर काय बोलायचे, आता सांगीतल  १९८९ ला ठराव झाला आहे. 

१९९२-९३ पासून यां या सव सु वधा बंद के या, का बंद के या. गटर करायचे नाह , र ते 

करायचे नाह , टॉयलेट बांधायचे नाह त. आता बांधलेले आहेत पण दहा हजार लोकसं येला 

वीस आहेत यातील काह  बंद असतात फार भयानक प रि थती आहे. यां या सु वधा बंद का 

के या, पुनवसनाम ये ह  झोपडी आहे. साहेब, मी आ यानंतर सांगीतलं उदया पुनवसन करा, 

आज मला सुधारणा क  दया. लोक मातीत बसायच,े वाईट प रि थती होती आता कुठे या 

दोन वषात लॉक टाकलेले आहेत. अजुन गटार च काम झालेल ंनाह . मा या लोकांना तु ह  

सु दा ल  दलेले नाह . राजन पा टल यांना सांगायचं यांनी या झोपडप ीच, तु ह  ह  

झोपडप ी पुनवसनातून वगळणार होता. तु हांला जेएनएनयूआरएमचे पैसे परत दयायचे होत े

तर या झोपडप ीसाठ  तु ह  जादा नधी उपल ध का क न दला नाह . अजीबात संवेदना 

राह ले या नाह त या अ धका-याम ये, गर बां या बाबतीत यांना काह ह  घेणंदेणं  नाह . याची 

दखल साहेब तु ह  घेतल  पा हज.े एकतर यांच पुनवसन तु ह  कॉप रेशन या पैशातून करा 

अ यत: यांना सगळया सु वधा दया. तु ह  सटर संघटनेला स ह करायला दलेला आहे. माझी 

झोपडप ी यात न हती ती आता घेतल  का नाह  मा हत नाह , कृपाक न ती या. 

पंत धानां या कायालयाकडून मोठमोठया जाह राती झळकतात, आ ण आम या म हला या 

नुस या जाह रातीच बघतात. काह तर  तुम याकडून तर  होवू दयात. एखादं आठवणीत 

राह यासारखं काम होईल. जसं चाळी या बाबतीत तु ह  करणार आहात. मा या चाळीचा 

सु दा तु ह  स ह केलेला नाह . एखादा वॉड तु ह  गाळला का? या याम ये मा या चाळी 

पण नाह त आ ण झोपडया पण नाह त. वषय घेतलेला आहे हणून आ ह  नो तरावर 

बोललो नाह त, वषय आलेला आहे आ ण तो िज हार  लागलेला आहे. पैसे परत दया हणुन 

क शासन तुम याकडे तगादा लावतयं तो वषय आपण घेतलेला आहे. साहेब, सटर 

संघटनेकडून जर पुनवसन हायचं नसेलच, ते जर तुमच फ स झालेल असेलतर मा या 



60 
 
झोपडप ीम ये या सटर संघटनेचा स हसाठ  लगेच उदया तु ह  यांना तसे पञ दयाव. 

याबाबतीत क शासना या अनुदानातून काह  अनुदान आलेतर यांना ती पण मदत करावी. 

बाक या कामात आ ह  पण तु हांला मदत क  यात. पण या ठकाणी पु हा एकदा 

गोरगर बांसाठ  झोपडप ी पुनवसन ह  योजना या सरकारने बंद क न पैसे परत माग वले 

आहेत या सरकारचा मी या ठकाणी ध कार करते आ ण थांबते, जय ह द.                                   

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, या वषयाची गांभीयता पाहता या वषयावर सवानाच 

बोल याची फार इ छा आहे. हा वषय आपण तहकूब करणार आहोत. पुढ यावेळेस हा वषय 

येईल यावेळेस सवाना संधी दयावी आ ण हा वषय तहकूब करावा अशी मी सूचना मांडतो. 

मा.राजू मसाळ -  मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.                                     

 यानंतर सूचने माणेचा वषय मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ६६२              वषय मांक – ६ 

दनांक – ६/४/२०१५            वभाग – मा.आयु त    

 

        संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . थाप य BSUP  

                 /७१/२०१५, दनांक – २४/०२/२०१५    

         २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४६ द.४/३/२०१५ 
 
           वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   
 
     अनुकूल- ८१        तकूल- ० 
 
  अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          ------  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
                                                    वषय मांक – ७ 

दनांक – ६/४/२०१५          वभाग – मा.आयु त    
 
               संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
                        .पअक/३/का व/६१०/२०१४ दनांक २६/१२/२०१४    

            २) मा. महापा लका सभा ठ. .६५२ द. २६/२/२०१५  
  

पंपर  चंचवड शहरातील हवा दूषण कमी कर या या ट ने पंपर  चंचवड मधील 

तीन चाक  ऑटो र ाना सी.एन.जी. कट बस वणे आव यक आहे. स या मनपा ह ीम ये 

एकुण अंदाजे ५८०० ऑटो र ा आहेत. पुणे मनपा या धत वर सी.एन.जी. अनुदानासाठ  र ा 

पंचायत पुणे- पंपर  चंचवड व ांती र ा सेना यांनी नवेदना वारे मागणी केलेल  असुन अशा 
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कारे अनुदान द याने सी.एन.जी. चा वापर वाढणार आहे व या अनुषंगाने शहरातील 

दुषणाची पातळी कमी हो यास मदत होणार आहे. यानुसार शहरातील र ा पंचायत व ांती 

र ा सेना यांनी नवेदना वये पुणे महानगरपा लकेने सीएनजी कट बसवुन घेणा-या र ांना 

दहा हजार पये अनुदान दलेले असुन याच धत वर पंपर  चचंवड महानगरपा लकेने अनुदान 

देणेत यावे अशा मागणीचे नवेदन मा.आयु त सो. यांना देणेत आलेले आहे. यानुसार 

मा.आयु त सो. व मा.महापौर पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांचेम ये झाले या चचम ये 

ताव सादर करणेबाबत सुचना दले या आहेत. 

यापुव  मनपा या मा. थायी स मती सभा ठराव .८३७ द.२४/७/२०१२ अ वये  

शहरातील दुषण कमी कर यासाठ  येथील वाहने सव थम र ा एल.पी.जी. सी.एन.जी. 

सार या पयावरण म  इंधनावर कर याचे नदश मा.सव च यायालयाने नेमले या भु रेलाल 

स मतीने दले आहेत. यानुसार शहरातील सव जु या र ा एल.पी.जी. व सी.एन.जी. 

कर याचा आदेश रा य शासनाने ादे शक प रवाहन ा धकरणाने दले आहे. यानुसार पुणे 

महानगरपा लके या धत वर पंपर  चंचवड शहरातील या र ाचालकांनी आप या जु या व 

न या र ा सी.एन.जी. कट बस वल  आहे अशा र ांना येक  र. .१२,०००/- एकदाच 

अनुदान शहराची पालक सं था हणुन दे याचा नणय पंपर  चंचवड महानगरपा लका थायी 

स मती घेत आहे. याक रता आगामी अंदाजप क सन २०१३-१४ म ये ५ कोट ची तरतुद करणे 

बाबत व सदरचे काम तातडीने करणे बाबत सुचना केले या आहेत.  

यानुसार सदर या कामासाठ  पयावरण वभागाकडे सन २०१४-१५ या 

अथसंक पाम ये “ तन चाक  र ांसाठ  प.ं च.ंमनपामाफत सी.एन.जी. कटसाठ  सहा य 

अनुदान देणे” या लेखा शषाखाल  पान .१४६ अ. .२५ वर र. .१,२०,००,०००/- ची तरतुद 

करणेत आलेल  आहे. तर , मा. थायी स मती सभा ठराव .८३७ द.२४/७/२०१२ अ वये 

र. .१२,०००/- ऐवजी पुणे मनपा या धत वर शहरातील सव पा  र ाचालकांना 

सी.एन.जी./एल.पी.जी. कट बस वणेकामी सहा य अनुदान हणुन एक त र. .१०,०००/- चे 

सहा यक अनुदान देणेस व सदर अनुदान वाटपाबाबतची कागदप े एक त ठेवणे, याम ये 

र ांचे आर.सी. पु तकाची झेरॉ स, सी.एन.जी. कट बस व याची पावती, लायस स, परमीट, 

फ टनेस स टफ केट, पी.यु.सी. व मनपा ह ीम ये १० वषाचा अ धवास, या कागदप ांची तसेच 

न वन आले या तावांची तपासणी आर.ट .ओ. कडे असले या मा हतीबरोबर जुळवुन 

पडताळणी करणे, तावां या रकमचे बल मनपा या लेखा वभागाकडे सादर करण,े तसेच 

र ाचालकास चेकचे वाटप करणे इ. सव बाबींचे कामे पयावरण वभागाकडील तरतुद मधुन 

कायशाळा वभाग, व ॅफ क सेल वभागाकडुन क न घेवुन ट या ट याने शहरातील सव पा  

र ांना सहा यक अनुदान देणे या धोरणास मा यता देणेत येत आहे.                              
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मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े    

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड 

शहरातील हवा दूषण कमी कर या या ट ने पंपर  चंचवड मधील तीन चाक  ऑटो र ाना 

सी.एन.जी. कट बस वणे आव यक आहे. यानुसार पुणे महानगरपा लके या धत वर पंपर  

चंचवड शहरातील सव जु या र ा एल.पी.जी. व सी.एन.जी. बस वणेकर ता येक र ांना 

येक  १२,०००/- अनुदान तवष  ६० लाख मयादेपयत देणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेचे सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ च े न वन अंदाजपञकास 

मा. थायी स मती सभा ठराव मांक १०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा य क न महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ मधील ९६ माणे अं तमत: मा.महापा लका सभेपुढे 

शफारस क न सादर केले आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या 

अंदाजपञकात थाप य, वदयुत, पाणीपुरवठा, जल न:सारण, पयावरण व अ य सव 

वभागां या भांडवल  कामांचा समावेश कर यात आलेले आहे. या कामांम ये जु या व न या 

कामांचा समावेश कर यात आलेला आहे. सन २०१५-१६ या अंदाजपञकातील नवीन कामां या 

न वदा स द करणेसाठ  स म स म यांची शासक य मा यता यावी लागत.े शासक य 

मा यता घेणेसाठ  तपशीलवार अंदाजपञके तयार क न तदनंतर स म स मतीपु ढे मा यतेकामी 

सादर करणे यासाठ  मोठा कालावधी लागतो व यामुळे नवीदा स द करणेस व यानंतर 

कामाचा आदेश दे यास बराच वलंब होतो व पयायाने स माननीय सद यां या भागातील 

कामे कर यासाठ  होणारा वलंबामुळे त ार  वाढत जातात. अंदाजपञकातील तरतुद चा पु रेपुर 

वापर हावा व होणा-या कामाचा फायदा नाग रकांना लवकरात लवकर हावा यासाठ  

शासक य मा यता तातडीने मळणे आव यक आहे. सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकातील 

(अंदाजपञक पु तक मांक ३) सव वभागांची नवीन वकास कामे लवकरात लवकर सु  

हावीत व याचा लाभ नाग रकांना हावा यासाठ  सदर कामांना एक ञत शासक य मा यता 

दे यात यावी. 
 

मा.राजू मसाळ – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
 

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना ि वकार या आहेत. 
 

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-    
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ठराव मांक – ६६३                                    वषय मांक – ७ 

दनांक – ६/४/२०१५          वभाग – मा.आयु त    
 
               संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
                        .पअक/३/का व/६१०/२०१४ दनांक २६/१२/२०१४      

            २) मा. महापा लका सभा ठ. .६५२ द. २६/२/२०१५    
 

पंपर  चंचवड शहरातील हवा दूषण कमी कर या या ट ने पंपर  चंचवड मधील 

तीन चाक  ऑटो र ाना सी.एन.जी. कट बस वणे आव यक आहे. स या मनपा ह ीम ये 

एकुण अंदाजे ५८०० ऑटो र ा आहेत. पुणे मनपा या धत वर सी.एन.जी. अनुदानासाठ  र ा 

पंचायत पुणे- पंपर  चंचवड व ांती र ा सेना यांनी नवेदना वारे मागणी केलेल  असुन अशा 

कारे अनुदान द याने सी.एन.जी. चा वापर वाढणार आहे व या अनुषंगाने शहरातील 

दुषणाची पातळी कमी हो यास मदत होणार आहे. यानुसार शहरातील र ा पंचायत व ांती 

र ा सेना यांनी नवेदना वये पुणे महानगरपा लकेने सीएनजी कट बसवुन घेणा-या र ांना 

दहा हजार पये अनुदान दलेले असुन याच धत वर पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने अनुदान 

देणेत यावे अशा मागणीचे नवेदन मा.आयु त सो. यांना देणेत आलेले आहे. यानुसार 

मा.आयु त सो. व मा.महापौर पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांचेम ये झाले या चचम ये 

ताव सादर करणेबाबत सचुना दले या आहेत. 

यापुव  मनपा या मा. थायी स मती सभा ठराव .८३७ द.२४/७/२०१२ अ वये 

शहरातील दुषण कमी कर यासाठ  येथील वाहने सव थम र ा एल.पी.जी. सी.एन.जी. 

सार या पयावरण म  इंधनावर कर याचे नदश मा.सव च यायालयाने नेमले या भुरेलाल 

स मतीने दले आहेत. यानुसार शहरातील सव जु या र ा एल.पी.जी. व सी.एन.जी. 

कर याचा आदेश रा य शासनाने ादे शक प रवाहन ा धकरणाने दले आहे. यानुसार पुणे 

महानगरपा लके या धत वर पंपर  चंचवड शहरातील या र ाचालकांनी आप या जु या व 

न या र ा सी.एन.जी. कट बस वल  आहे अशा र ांना येक  र. .१२,०००/- एकदाच 

अनुदान शहराची पालक सं था हणुन दे याचा नणय पंपर  चंचवड महानगरपा लका थायी 

स मती घेत आहे. याक रता आगामी अंदाजप क सन २०१३-१४ म ये ५ कोट ची तरतुद करणे 

बाबत व सदरचे काम तातडीने करणे बाबत सुचना केले या आहेत.  

यानुसार सदर या कामासाठ  पयावरण वभागाकडे सन २०१४-१५ या 

अथसंक पाम ये “ तन चाक  र ांसाठ  प.ं च.ंमनपामाफत सी.एन.जी. कटसाठ  सहा य 

अनुदान देणे” या लेखा शषाखाल  पान .१४६ अ. .२५ वर र. .१,२०,००,०००/- ची तरतुद 

करणेत आलेल  आहे. तर , मा. थायी स मती सभा ठराव .८३७ द.२४/७/२०१२ अ वये 

र. .१२,०००/- ऐवजी पुणे मनपा या धत वर शहरातील सव पा  र ाचालकांना 
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सी.एन.जी./एल.पी.जी. कट बस वणेकामी सहा य अनुदान हणुन एक त र. .१०,०००/- चे 

सहा यक अनुदान देणेस व सदर अनुदान वाटपाबाबतची कागदप े एक त ठेवणे, याम ये 

र ांचे आर.सी. पु तकाची झेरॉ स, सी.एन.जी. कट बस व याची पावती, लायस स, परमीट, 

फ टनेस स टफ केट, पी.यु.सी. व मनपा ह ीम ये १० वषाचा अ धवास, या कागदप ांची तसेच 

न वन आले या तावांची तपासणी आर.ट .ओ. कडे असले या मा हतीबरोबर जुळवुन 

पडताळणी करणे, तावां या रकमचे बल मनपा या लेखा वभागाकडे सादर करण,े तसेच 

र ाचालकास चेकचे वाटप करणे इ. सव बाबींचे कामे पयावरण वभागाकडील तरतुद मधुन 

कायशाळा वभाग, व ॅफ क सेल वभागाकडुन क न घेवुन ट या ट याने शहरातील सव पा  

र ांना सहा यक अनुदान देणे या धोरणास मा यता देणेत यावी अशी मा.आयु त यांची 

मागणी असल तर  पंपर  चंचवड शहरातील हवा दूषण कमी कर या या ट ने पंपर  

चंचवड मधील तीन चाक  ऑटो र ाना सी.एन.जी. कट बस वणे आव यक आहे. यानुसार 

पुणे महानगरपा लके या धत वर पंपर  चंचवड शहरातील सव जु या र ा एल.पी.जी.  व 

सी.एन.जी. बस वणेकर ता येक र ांना येक  १२,०००/- अनुदान तवष  ६० लाख 

मयादेपयत देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे सन 

२०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ चे न वन अंदाजपञकास मा. थायी स मती सभा ठराव 

मांक १०७३० द.१८/०२/२०१५ अ वये मा य क न महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 

१९४९ मधील ९६ माणे अं तमत: मा.महापा लका सभेपु ढे शफारस क न सादर केले आहे. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजपञकात थाप य, वदयुत, 

पाणीपुरवठा, जल न:सारण, पयावरण व अ य सव वभागां या भांडवल  कामांचा समावेश 

कर यात आलेले आहे. या कामांम ये जु या व न या कामांचा समावेश कर यात आलेला आहे. 

सन २०१५-१६ या अंदाजपञकातील नवीन कामां या न वदा स द करणेसाठ  स म 

स म यांची शासक य मा यता यावी लागत.े शासक य मा यता घेणेसाठ  तपशीलवार 

अंदाजपञके तयार क न तदनंतर स म स मतीपु ढे मा यतेकामी सादर करणे यासाठ  मोठा 

कालावधी लागतो व यामुळे नवीदा स द करणेस व यानंतर कामाचा आदेश दे यास बराच 

वलंब होतो व पयायाने स माननीय सद यां या भागातील कामे कर यासाठ  होणारा 

वलंबामुळे त ार  वाढत जातात. अंदाजपञकातील तरतुद चा पु रेपुर वापर हावा व होणा-या 

कामाचा फायदा नाग रकांना लवकरात लवकर हावा यासाठ  शासक य मा यता तातडीने 

मळणे आव यक आहे. सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकातील (अंदाजपञक पु तक मांक ३) सव 

वभागांची नवीन वकास कामे लवकरात लवकर सु  हावीत व याचा लाभ नाग रकांना हावा 

यासाठ  सदर कामांना एक ञत शासक य मा यता दे यात येत आहे.  
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 अनुकूल- ८१       तकूल – ० 

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

       ------ 

मा.सुजाता पालांडे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                     वषय मांक – ८ 

दनांक – ६/४/२०१५             वभाग – मा.आयु त    
 

         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .वै य/३/का व/११३/२०१५ 

                  द.१६/०२/२०१५   
 

      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या उ प नाम ये वाढ हो याचे उ ेशाने शहराचे 

काय े ाम ये वै यक य यवसाय करणा-या यावसायीकांकडून परवाना शु क आकारणेस 

मा.महापा लका सभेम ये ठराव . ४७२ द.२०/०२/२०१४ अ वये मा यता दे यात आलेल  आहे. 

यानुसार शहरातील वै यक य यावसा यकांकडून परवाना शु क आकार यात येत आहे. तसेच 

याम ये मुदतीत शु  क न भर यास दंडाचीह  तरतूद कर यात आलेल  आहे. याचा तप शल 

खाल ल माणे – 

अ. . खाटांची सं या दर (र. ) दंड 

१ १ ते १० २,०००/- 

१ ए ल ते ३० जून या 
कालावधीत र कम 
जमा न के यास 
तम हना फ  चे 

१०%तथा प कमाल 
१२०%वा षक दंड 

२ ११ ते ४९ ५,०००/- 
३ ५० ते १०० १२,०००/- 
४ १०१ ते ४९९ १,००,०००/- 
५ ५०० या पुढे २,००,०००/- 

६ 
ि लनीक, ड पे सर , लॅबॉरेटर , क स टेशन, पशु 
दवाखाने, फिजओथेरेपी व इतर वै यक य सेवा 

पुर वणा-या सं था 
१,२००/- 

       यानुसार, द.१६/०१/२०१५ पासून न दणी अथवा नुतनीकरणाक रता येणा-या वै यक य 

यावसा यकांकडून वलंब शु क आकार यात येत आहे. आजतागायत परवाना शु काचे 

रकमेपोट  एकूण र. .२,३६,६००/- व वलंब शु कापोट  र. .६२०/- इत या रकमेचा भरणा 

महानगरपा लके या कोषागाराम ये कर यात आलेला आहे. 

       तथा प, मा. थायी स मती सभेम ये वक ल, चाटड अकाऊंटंट, आ कटे ट या 

यावसा यकां माणे डॉ टरांकडून परवाना शु क आकर यात येऊ नये याबाबत ठराव . ९०५७ 

द.५/११/२०१४ रोजी सद य ठराव पा रत कर यात आलेला आहे.        
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     यानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लके या काय े ाम ये कायरत असले या वै यक य 

यावसा यकांकडून आकार यात येणारा परवाना शु क र  करणेबाबत तसेच आजतागायत 

आकार यात आलेला परवाना शु कापोट ची य  र कम संबं धत वै यक य यावसा यकांना 

परत न करता ती र कम पुढ ल जैववै यक य घनकच-याचे शु काम ये समायोिजत करणसे 

मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- महापा लके या आजी 

व माजी कमचा-यांसाठ  ता वत असलेल  ध वंतर  योजना द.१/४/२०१५ पासून य  

अंमलबजावणी कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.राजू मसाळ -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-        

ठराव मांक - ६६४                                      वषय मांक – ८ 

दनांक – ६/४/२०१५            वभाग – मा.आयु त    
 

         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .वै य/३/का व/११३/२०१५ 

                  द.१६/०२/२०१५   

      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या उ प नाम ये वाढ हो याचे उ ेशान े शहराचे 

काय े ाम ये वै यक य यवसाय करणा-या यावसायीकांकडून परवाना शु क आकारणेस 

मा.महापा लका सभेम ये ठराव . ४७२ द.२०/०२/२०१४ अ वये मा यता दे यात आलेल  आहे. 

यानुसार शहरातील वै यक य यावसा यकांकडून परवाना शु क आकार यात येत आहे. तसेच 

याम ये मुदतीत शु  क न भर यास दंडाचीह  तरतूद कर यात आलेल  आहे. याचा तप शल 

खाल ल माणे – 

अ. . खाटांची सं या दर (र. ) दंड 

१ १ ते १० २,०००/- 

१ ए ल ते ३० जून या 
कालावधीत र कम 
जमा न के यास 
तम हना फ  चे 

१०%तथा प कमाल 
१२०%वा षक दंड 

२ ११ ते ४९ ५,०००/- 
३ ५० ते १०० १२,०००/- 
४ १०१ ते ४९९ १,००,०००/- 
५ ५०० या पुढे २,००,०००/- 

६ 
ि लनीक, ड पे सर , लॅबॉरेटर , क स टेशन, पशु 
दवाखाने, फिजओथेरेपी व इतर वै यक य सेवा 

पुर वणा-या सं था 
१,२००/- 
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      यानुसार, द.१६/०१/२०१५ पासून न दणी अथवा नुतनीकरणाक रता येणा-या वै यक य 

यावसा यकांकडून वलंब शु क आकार यात येत आहे. आजतागायत परवाना शु काचे 

रकमेपोट  एकूण र. .२,३६,६००/- व वलंब शु कापोट  र. .६२०/- इत या रकमेचा भरणा 

महानगरपा लके या कोषागाराम ये कर यात आलेला आहे. 

       तथा प, मा. थायी स मती सभेम ये वक ल, चाटड अकाऊंटंट, आ कटे ट या 

यावसा यकां माणे डॉ टरांकडून परवाना शु क आकर यात येऊ नये याबाबत ठराव . ९०५७ 

द.५/११/२०१४ रोजी सद य ठराव पा रत कर यात आलेला आहे.        

      यानुसार पंपर  चंचवड महानगरपालके या काय े ाम ये कायरत असले या वै यक य 

यावसा यकांकडून आकार यात येणारा परवाना शु क र  करणेबाबत तसेच आजतागायत 

आकार यात आलेला परवाना शु कापोट ची य  र कम संबं धत वै यक य यावसा यकांना 

परत न करता ती र कम पुढ ल जैववै यक य घनकच-याचे शु काम ये समायोिजत करणसे 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच महापा लके या आजी व माजी कमचा-यांसाठ  ता वत 

असलेल  ध वंतर  योजना द.१/४/२०१५ पासून य  अंमलबजावणी कर यास मा यता देणेत 

येत आहे.    

 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

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

              -----   

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

ठराव मांक - ६६५                                      वषय मांक – ९ 

दनांक – ६/४/२०१५            वभाग – मा.आयु त    
 

         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील   

                  जा. .झो नप/ु था/जा/का व/६८/२०१५ दनांक ०९/०३/२०१५    
 

भमश तीनगर झोपडप ीचा भाग हा से. . २० म ये येत असुन सदरचा भाग हा पंपर  

चंचवड नवनगर वकास ा धकरणा या आर त े ात येत आहे. सदर भागातील नाग रक 

नागर  सु वधा मळणेबाबत वारंवार मागणी कर त आहेत. 

 द. ०७/११/२०१४ रोजीचे भमश तीनगर येथील झोपडप ीमधील नाग रकां या सम या 

संदभात मा. आयु त साहेब यांचेकडे चचा केल  असता भमश तीनगर येथे कायम व पी 

शौचालय बांधणेबाबत मा. आयु त सो यांनी सुचना दले या आहेत. सदर या ठकाणी पंपर  

चंचवड नवनगर वकास ा धकरणाकडुन नाहरकत दाखला मळालेनंतर सदर ठकाणी 

मनपामाफत शौचालय बांधणेचे काम हाती घेणेत येईल. तथा प भमश तीनगर येथे शौचालय 

बांधणे या कामाचा सन २०१४-१५ चे मुळ अंदाजप कात समावेश नसलेने याकर ता सदर 
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कामाचा समावेश मुळ अंदाजप कात करावा लागणार आहे व तसेच याकर ता तरतुद ह  वग 

करावी लागणार आहे. 

 तर  वॉड . ४ कृ णानगर येथील भमश तीनगर झोपडप ीम ये जुना ८ स सचा 

संडास लॉक पाडुन न वन २६ स सचा दुमजल  संडास बांधणे या कामाचा सन २०१४-१५ चे 

अंदाजप काम ये समावेश करणे व सदर कामासाठ  र. . ५.०० लाख तरतुद भाग  ४२ 

मधील आंबेडकरनगर झोपडप ीम ये सां कृ तक क  इमारत बांधणे (८७१/४७) कामामधुन वग 

करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  

 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

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

          ----- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

          वषय मांक – १० 

दनांक – ६/४/२०१५            वभाग – मा.आयु त    
 

      संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ .भूिज/६/का व/१००/२०१५  

               द.१०/३/२०१५ 
 

         आ दवासी वकास वभाग, महारा  शासन यांचे अंतगत एकाि म क   आ दवासी 

वकास क प कायालय कायाि वत आहे. सदर कायालयास आ दवासी मुलांचे शासक य 

वस तगृहासाठ  तातडीने म.न.पा ह ीत इमारत उपल ध  होणेकामी याचंी मागणी होती. कामाची 

तातडी ल ात घेता म.न.पा.चे अ णासाहेब मगर टे डयम, पंपर - नेह नगर आवारातील डा 

बो धनी वस तगृ हाची इमारत आ दवासी मुलांचे शासक य वस तगृ हासाठ द.३/१/२०१५ रोजी 

एकाि मक आ दवासी वकास क प कायालयास मा.महापा लका सभेचे मा यतेस अ धन राहू न 

भाडेत वावर उपल ध क न देणेत आल  आहे. 

            तुतकामी नगररचना वभागाने ठर वलेला भाडेदर व म.न.पा. या अट /शत  लागू 

राहणार आहे व तर  महारा  शासन, आ दवासी वकास वभाग यांचे अंतगत कायाि वत 

एकाि मक आ दवास क प कायालय यांना आ दवासी मुलांचे शासक य वस तगृ हासाठ  

म.न.पा.चे अ णासाहेब मगर टे डयम, पंपर  नेह नगर आवारातील डा बो धनी 

वस तगृहाची इमारत भाडेत वावर व म.न.पा.चे अट /शत नुसार उपल ध क न दले असलेने 

यास काय तर मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
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मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- महारा  शासन, 

आ दवासी वकास वभाग यांचे अंतगत कायाि वत एकाि मक आ दवासी वकास क प 

कायालय यांना आ दवासी मुलांचे शासक य वस तगृ हासाठ  म.न.पा.चे अ णासाहेब मगर 

टे डयम, पंपर  – नेह नगर आवारातील डा बो धनी वस तगृ हाची इमारत भाडेत वावर द. 

३/१/१५ रोजी उपल ध क न दल  आहे. तथा प सदरची इमारत एकूण फ त ६ (सहा) म हने 

कालावधीसाठ च सदर सं थेस देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.राजू मसाळ -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

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

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ६६६                                      वषय मांक – १० 

दनांक – ६/४/२०१५            वभाग – मा.आयु त    
 

      संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ .भूिज/६/का व/१००/२०१५  

               द.१०/३/२०१५ 
 

        आ दवासी वकास वभाग, महारा  शासन यांचे अंतगत एकाि म क   आ दवासी 

वकास क प कायालय कायाि वत आहे. सदर कायालयास आ दवासी मुलांचे शासक य 

वस तगृ हासाठ  तातडीने म.न.पा ह ीत इमारत उपल ध  होणेकामी याचंी मागणी होती. कामाची 

तातडी ल ात घेता म.न.पा.चे अ णासाहेब मगर टे डयम, पंपर - नेह नगर आवारातील डा 

बो धनी वस तगृ हाची इमारत आ दवासी मुलांचे शासक य वस तगृहासाठ द.३/१/२०१५ रोजी 

एकाि मक आ दवासी वकास क प कायालयास मा.महापा लका सभेचे मा यतेस अ धन राहू न 

भाडेत वावर उपल ध क न देणेत आल  आहे. 

            तुतकामी नगररचना वभागाने ठर वलेला भाडेदर व म.न.पा. या अट /शत  लागू 

राहणार आहे व तर  महारा  शासन, आ दवासी वकास वभाग यांचे अंतगत कायाि वत 

एकाि मक आ दवास क प कायालय यांना आ दवासी मुलांचे शासक य वस तगृ हासाठ  

म.न.पा.चे अ णासाहेब मगर टे डयम, पंपर  नेह नगर आवारातील डा बो धनी 

वस तगृहाची इमारत भाडेत वावर व म.न.पा.चे अट /शत नुसार उपल ध क न दले असलेने 

यास काय तर मा यता देणेत येत आहे. तसेच महारा  शासन, आ दवासी वकास वभाग 

यांचे अंतगत कायाि वत एकाि मक आ दवासी वकास क प कायालय यांना आ दवासी मुलांचे 

शासक य वस तगृ हासाठ  म.न.पा.चे अ णासाहेब मगर टे डयम, पंपर  – नेह नगर 

आवारातील डा बो धनी वस तगृ हाची इमारत भाडेत वावर द. ३/१/१५ रोजी उपल ध क न 
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दल  आहे. तथा प  सदरची इमारत एकूण फ त ६ (सहा) म हने कालावधीसाठ च सदर 

सं थेस देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल-८१       तकूल- ० 

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

       ------  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

                                                      वषय मांक – ११ 

दनांक – ६/४/२०१५               वभाग – मा.आयु त    
 

            संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  

                           . शासन/८/का व/१३७/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
 

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क ( नवृ त) यांचे कायकाळात 

यशवंतराव च हाण णालयासाठ  एच.बी.ओ.ट  म शन खरेद तील अ नय मतता, णालयीन 

कमचा-यां या बद यां ये ठतेने न करणे, एन.एस.ट  म शन उपकरणे खरेद  न तीतील 

अ नय मतता, सुपर पेशा ल ट अ ा मॉ युलर ओ.ट  उभारणीची न वदा या करतानाचे 

मूलभूत नयमांचे पालन न करता, सदर न वदा येम ये मो या माणात अ नय मतता 

आढळून आ याने सेवेत असताना नवृ ती या दवशी दनांक ३१/०१/२०१३ रोजी खाते नहाय 

चौकशीचे आदेश पा रत कर यात आले असून सदर आदेशानुसारच सेवा नवृ ती वषयक लाभ 

रोखून ठेव यात आलेले आहेत. दनांक १५/०३/२०१३ रोजी चौकशीकामी दोषारोपप  दाखल 

कर यात आले. तुत करणी वधानसभा तारां कत न  १०३१८१ उपि थत झालेला 

असून वधानप रषद तारां कत न  ३८८५६ या अनुषंगाने क  अ धकार, नगर वकास 

वभाग यांनी दनांक २५ माच २०१३ रोजी वभागीय आयु त, पुणे वभाग यांना चौकशी 

कर याचे नदश दलेले आहेत. 

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क ( नवृ त) यांचे करणी वभागीय 

चौकशीचा अहवाल दनांक २७/१०/२०१४ रोजी ा त झालेला आहे. सदर वभागीय चौकशी 

अहवालानुसार खाल ल माणे न कष ा त झालेले आहेत.  

दोषारोप प  बाब १ 

 डॉ. जगदाळे यांनी म ट लेस मशीनचे खरेद  बाबत शफारस करतांना म ट लेस 

मशीन हे Risk to patient and attendant असले बाबत नमूद असतांनाह , तसेच एका वेळी 
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म ट लेस मशीनसाठ  ६ कमचार  एका श टम ये लागत असतांना व ३ श टम ये १८ होत 

असतांनाह  व या मशीनची कंमत र. .२,७९,२४,७५०/- हणजेच मोनो लेस मशीनचे कमती 

पे ा ५.५ पट जा त असतांनाह  या बाबत अ भ ायात नमूद केलेले नाह . यामुळे डॉ. जगदाळे 

यांनी व तु न ठ अ भ ाय सादर केला नस याचे दसून येते. 

 मोनो लेस म ट लेस बाबत स व तर मा हती न घेता या मशीनची पाहणी न 

करता, य  डेमो न घेता, डॉ.जगदाळे यांनी शफारस के याचे दसून येत.े 

 वायसीएम णालयाम ये सदर या उपकरणाची तातडीने आव यकता असले 

बाबत कोणतेह  ठोस कारण नमूद केलेले नाह . 

 डॉ. जगदाळे वै यक य अ ध क यांनी सदर मशीनची वायसीएमएच णालयास 

गरज आहे असे शेरांकन मशीनची पाहणी न करता मा हती न घेता, डेमो न घेता, केलेल  

अस याने या शेरांकनास / अ भ ायास ते जबाबदार अस याचे प ट होत आहे. 

 द.३०/९/२०१२ व द.५/११/२०१२ अखेर आरो य वै यक य अ धकार  डॉ. जगदाळे 

यांनी मुदत वाढ दलेल  आहे. वा त वक या कामी मा. आयु त यांची मा यता घेऊन मुदतवाढ 

देणे आव यक होत.े  

 मशीन य  काया वीत झालेले नसतांना द.२०/११/२०१२ या आदेशा वये 

मनाल  ए टर ाईजेस यांना ५ ट के अनामत वजा क न उवर त रकमेचा धनादेश अदा 

कर यात आलेला आहे. 

शासनाचा अ भ ाय :  
१. M/S Kasco उ पाद त Multiplace HBOT Chamber/Machine खरेद चे आदेश 

दे यापूव  या HBOT या Technical Specifications चे कोणाह  स म अ धका-

याकडून/एज सीकडून प र ण/ न र ण क न अ भ ाय घे यात आलेला नाह . यामुळे 

Specifications मधील येक बाबीसंबंधी प टता / खातरजमा क न घेणे राहू न गेले 

आहे. 

 
२. वाय.सी.एम.एच मधील बायोमे डकल इंिज नअर यांनी या HBOT मशीनचे न र ण व 

प र ण क न अ भ ाय दला होता ते अमेर केतील M/S Sechrist यां याकडून उ पा दत 

Monoplace (Single Seater) with ventilator मशीन होत.े सदर मशीनची खरेद  झाल  

असती तर यात ृट  राहू न जा याची श यता न हती. 

 
३. HBOT Machine/ System ह  उपरो त M/S Sechrist यांचेकडील Monoplace  

प दतीची असावी असे ता वत होत.े हा ताव M/S Sechrist यांचेकडील Monoplace 

HBOT System या तां क मा हतीप ा या आधारे सादर कर यात आला होता. 
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य ात यासाठ  कोणाचीह  सु प ट व रतसर मागणी नसताना तशी मागणी अस याचे 

तावात खोटे नमूद कर यात आले होत.े डॉ. जगदाळे त काल न वै यक य अ ध क व 

डॉ. गायकवाड त काल न उपअ ध क तसेच ये ठतम सजन डॉ. पानसे यांनी मु ंबई या 

जसलोक हॉि पटल भेट नंतर द. २९/०७/२०१० रोजी केले या प ट व जोरदार 

शफरशीनुसार मा.आयु त यांनी M/S Sechrist कंपनीचे Monoplace HBOT System 

खरेद  कर यास मा यता दल  होती. यानंतर मा.आयु तांचे अपरो  त काल न आरो य 

वै यक य अ धकार  डॉ.अ यर, वै यक य अ ध क डॉ.जगदाळे व डॉ.गायकवाड यांनी 

अचानक व संगनमताने M/S Sechrist कंपनीचे Monoplace HBOT System ऐवजी 

M/S Kasco  यांचेकडील Monoplace HBOT System खरेद  कर याचा नणय घेतला 

व मा.आयु तांची वा र  थेट न वदा स द या तावावर घेतल .  

४. Multiplace HBOT System चे पुरवठादार M/S Manali Enterprises यांना HBOT 

System चा पुरवठा कर यासाठ  त काल न आरो य वै यक य अ धकार  डॉ. जगदाळे 

यांनी एकुण दोन वेळा ९५ दवसांची ( द. ३०/०७/२०१२ ते ०५/११/२०१२ या कालावधीत) 

नयमबा यपणे व वत: या मज ने मुदतवाढ दल  आहे. यामुळे Multiplace HBOT 

System वाय.सी.एम.एच म ये पोहच यास ९५ दवस वलंब झाला व यामूळे मशीनचे 

Inspection  क न ृट ंची पुतता क न घे यास तेवढा वेळ कमी पडला.  

५. णालयासाठ  कोणतेह  Machine/Equipments खरेद  कर यापुव  यासाठ  लागणार  

जागा, व युत पुरवठा, पाणीपुरवठा, आव यक गॅसेसचा पुरवठा, आव यक कमचार  वग व 

यांचे श ण, Machine / Equipments चे र ण इ याद  बाबींचे नयोजन क न 

यांची पुतता क न घेणे आव यक असत.े Multiplace HBOT Machine सारखे 

अवाढ य, गुंतागु ंतीचे अनेक घटक/काय णाल  असणारे, चंड कमतीचे मशीन बाबत अशा 

पायाभूत बाबींची आधी पतुता क न घेणे आव यक आहे. करणी पायाभूत बाबीं या 

पुततां या बहु तांशी नदशांकड ेडॉ.जगदाळे यांनी पुणत: दुल  के याचे दसून येते. 

६. Multiplace HBOT System चे Installation व काया वयन पुण झाले नसताना 

पुरवठादारास एकुण कंमती या ५०% र कम हणजे पये १,३९,६२,३७५/- नयमबा यपणे 

अदा कर यात आल  आहे. 

 
दोषारोप प  बाब २ 

वै यक य वभागान े दनांक ०५/०९/२०१२ चे बद यांबाबतचे प रप कातील सुचनांचे पालन केले 

नस याचे व काह  सेवाजे ठ कमचा-यां या बद या न करता कमी कालावधी कायरत असणा-या 

क न ठ कमचा-यां या बद या के या बाबतचे ा त त ार त त य आढळून आलेले आहे. 

हणजेच डॉ.जगदाळे यांनी वभाग मुख हणून कायरत असतांना द.५/९/२०१२ चे 
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प रप काम ये दले या सुचनांचे पालन न क न मा.आयु त यांची मा यता न घेता अंतगत 

बद या के याचे प ट होत आहे. 

शासनाचा अ भ ाय :  
दनांक ०५/०९/२०१२ चे प रप कातील सुचनांचे पालन न करता जे ठता डावलून 

डॉ.जगदाळे यांनी वभाग मुख हणून कायरत असताना बद या केले या आहेत. हे ल ात 

आ यानंतर शासन वभागाने बद या न झाले या सेवा ये ठ कमचा-यां या बद या केले या 

आहेत. 

दोषारोप प  बाब ३ 

न तीमधील कागदप े काढून न वन कागदप े यात समा व ट करणे ह  बाब गंभीर व पाची 

आहे. अपचार  सेवक हे आरो य वै यक य अ धकार  या पदावर यावेळी कायरत अस याने, 

वभाग मुख हणून यांनी यांची जबाबदार  मा णकपणे पारपाडणे आव यक होत.े  तथा प, 

यांनी वभाग मुखा या जबाबदार चे उ लंघन के याचे प ट झाले आहे. 

शासनाचा अ भ ाय :  
न तीतील कागदप े काढतांना व न वन कागदप े समा व ट करताना डॉ.जगदाळे यांनी 

वभाग मुख हणून जबाबदार चे पालन केले नाह .  

दोषारोप प  बाब ४ 

Super Specialty Ultra Modular O.T उभारणीची न वदा नोट स स द 

के यानंतर मु य लेखा पर क यांनी चौकशी क न केले या तपासणीत आढळून आले या 

अ नय मतता नमूद केलेल  आहे. याम ये संद भय कामास होणा-या खचास मा.महासभेची 

शासक य मा यता घेत याचे दसून येत नाह , बांधकाम परवानगी वभागाची मंजूर  घेत याचे 

दसून येत नाह . तसेच ओट  कॉ ले सचे ा ग त सम आ कटे ट यांचेकडून तयार व 

मा णत क न घेतलेले नाह त. तसेच कामाचे तयार केलेले लॅन व नमूद केले या न वदा 

पेसीफ केशन माणे थाप य वषयक कामाचे तसेच व युत वषयक कामाचे खचाचे अंदाज 

प क शहर अ भयंता व वकास अ भयंता यांचेकडून तयार क न घेतलेले नाह .  तसेच यास 

तां क मंजूर ह  घेतलेल  नाह , तसेच ओट  साठ  लागणारे सा ह य व मशीनर चे 

पेसीफ केशन माणे अंदाजप क तयार कर यासाठ  कमान तीन सं थांकडून दरप कासोबत 

पेसीफ केशन, ोशर इ. माग वणे आव यक असतांना फ त दोनच सं थाकडून दरप के 

माग वलेल  आहेत. तसेच येणारे खचाचे तप शलवार अंदाजप क तयार क न यास 

बायामे डकल इंिज नयर यांची मा यता घेणे आव यक असतांना ती घेतलेल  नाह .  न वदा 
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येम ये मु य लेखा पर क यांनी नमूद केले या अ नय मत बाबींमुळे व ऑ ट न तसेच 

मे डकल ॉड ट स ह सेस यांचेकडून ई- न वदे बाबत व यातील ृट  बाबत त ार  आ याचे 

कागदप ाव न प ट होत आहे व या त ार या अनुषंगानेच न वदा या र  कर यात 

आलेल  अस यान,े आढळून आले या अ नय मततेस डॉ.जगदाळे हे जबाबदार अस याचे प ट 

होत आहे.  

शासनाचा अ भ ाय :  

करणी होणा-या खचास महासभेची शासक य मा यता नाह , बांधकाम परवानगी 

वभागाची मंजूर  नाह .  तसेच ओट  कॉ ले सचे ा ग त सम आ कटे ट यांचेकडून तयार व 

मा णत क न घेतलेले नाह त.  तसेच कामाचे तयार केलेले लॅन व नमूद केले या न वदा 

पेसीफ केशन माणे थाप य वषयक कामाचे तसेच व युत वषयक कामाचे खचाचे 

अंदाजप क शहर अ भयंता व वकास अ भयंता यांचेकडून तयार क न घेतलेले नाह .  तसेच 

यास तां क मंजूर ह  घेतलेल  नाह , तसेच ओट  साठ  लागणारे सा ह य व मशीनर चे 

पेसीफ केशन माणे अंदाजप क तयार कर यासाठ  कमान तीन सं थांकडून दरप कासोबत 

पेसीफ केशन, ोशर इ. माग वणे आव यक असतांना फ त दोनच सं थाकडून दरप के 

माग वलेल  आहेत. तसेच येणारे खचाचे तप शलवार अंदाजप क तयार क न यास 

बायामे डकल इंिज नयर यांची मा यता घेणे आव यक असतांना ती घेतलेल  नाह . या 

अ नय मततेस डॉ.जगदाळे हे कारणीभूत अस याचे चौकशीत प ट झाले असून न वदा या 

र  कर यात आलेल  अस यान े व तसे चौकशीत शाबीत झाले आहे. पंरतु सदर करणी 

न वदा र  झा याने मनपाचे कोणतेह  आ थक नुकसान झालेले नाह. 

दोषारोपप  बाब ५  

डॉ.जगदाळे यांनी वै यक य अ ध क या पदावर कायरत असतांना एच.बी.ओ.ट  म शन 

खरेद पोट  अदा करावया या रकमे या संदभात जकातीची र कम भरल  कंवा नाह  याबाबत 

खा ी क न नंतरच बीलाची अदायगी करणे वभाग मुख हणून डॉ.जगदाळे, आरो य 

वै यक य अ धकार  यांची जबाबदार  होती. तथा प दंडास हत जकात वसूल के याने 

महापा लकेचे आ थक नुकसान झालेले नाह . 

शासनाचा अ भ ाय :  

एच.बी.ओ.ट  म शन खरेद पोट  अदा करावया या रकमे या संदभात जकातीची र कम 

भरल  कंवा नाह  याबाबत खा ी क न नंतरच बीलाची अदायगी करणे वभाग मुख हणून 

डॉ.जगदाळे, आरो य वै यक य अ धकार  यांची जबाबदार  होती तथापी याचे पालन झाले 
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नस याची बाब चौकशी अहवालाव न प ट होत.े तथा प दंडास हत जकात वसूल के याने 

महापा लकेचे आ थक नुकसान झालेले नाह . 

डॉ.जगदाळे आनंदराव, वै यक य अ ध क यां या सेवा नवृ ती या दवशी दनांक 

३१/०१/२०१३ रोजी यां यावर ल आरोप कळ व यात येऊन यांची वभागीय चौकशी सु  

कर यात आलेल  आहे. सदर कायवाह कामी डॉ.जगदाळे यांनी आव यक ते सहकाय केलेले आहे 

सदर कायवाह  पुण होऊन अहवाल ा त झाला असून सदर अहवालावर डॉ.जगदाळे यांनी 

द.१०/१२/२०१४ रोजी अ भवेदन सादर केलेले आहे. सदर अहवालानुसार स द झाले या 

आरोपांसाठ  यो य श ा करणे आव यक आहे. 

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क हे दनांक ३१/०१/२०१३ रोजी 

सेवा नवृ त झालेले असून महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील २७ (१) 

नुसार नवृ तीवेतनधारक हा, या या सेवे या कालावधीत गं भर गैरवतणूक ब ल कंवा 

न काळजीपणाब ल अपराधी अस याचे कोण याह  वभागीय कंवा या यक कायवाह म ये 

दसून आले तर, महानगरपा लकेला लेखी आदेशा दारे नवृ तीवेतन कंवा याचा कोणताह  

भाग कायमचा कंवा व श ट कालावधीसाठ  रोखून ठेवता येईल कंवा काढून घेता येईल आ ण 

झाले या कोण याह  आ थक नुकसानीची वसुल देखील अशा नवृ तीवेतनातून पुणत: कंवा 

अंशत: कर याचा आदेश देता येईल. डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क 

यां या केले या वभागीय चौकशीस काय तर मा यता मळ याकर ता व वभागीय चौकशी 

अहवालातील न कष वचारात घेवून डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क 

( नवृ त) यां या नवृ तीवेतनातील २०% भाग ५ वषापयत रोखून ठेव यास मा यता देणेत येत 

आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.िजत  ननावरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी 

करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.अ ण टाक – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक - ६६७                                      वषय मांक – ११ 

दनांक – ६/४/२०१५               वभाग – मा.आयु त    
 

          संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .   

                   . शासन/८/का व/१३७/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
 
          वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   

 अनुकूल- ८१      तकूल- ० 

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

      ----- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े     

                                                      वषय मांक – १२ 

दनांक – ६/४/२०१५               वभाग – मा.आयु त    

  
            संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                     . शासन/८/का व/१३८/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क ( नवृ त) यांचे कायकाळात 

यशवंतराव च हाण णालयासाठ  एच.बी.ओ.ट  म शन खरेद म ये व इतर करणी 

अ नय मतता आढळून आ याने सेवेत असताना नवृ ती या दवशी दनांक ३१/०१/२०१३ रोजी 

खाते नहाय चौकशीचे आदेश पा रत कर यात आले होत.े करणी वभागीय चौकशीचा अहवाल 

दनांक २७/१०/२०१४ रोजी ा त झालेला आहे. सदर वभागीय चौकशी अहवालानुसार 

डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य संचालक (सेवा नवृ त) यांचे करणी खाल ल माणे न कष 

ा त झालेले आहेत.  

१. मोनो लेस तावात न वदा काढणेस मा यता मा. आयु त यांनी दलेल  असतांनाह  

आरो य वै यक य अ धकार  डॉ. अ यर यांनी डॉ. जगदाळे यांचा अ भ ाय ा त झाले 

नंतर वर ल व तू न ठ मा हती घेऊन छाननी क न नणय घेणे आव यक असतांनाह  ती 

न घेता व खा ी न करता न वदा या राबवणेस मा. आयु त यांची मा यता न घेता 

म ट लेस मशीन खरेद  करणे संबंधात न वदा येस व: अ धकारात मा यता दलेल  

आहे. 
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२. दोन बेड व ४ सीट मतेचे म ट लेस उपकरण र. .२,७९,२४,७५०/- इत या कमतीस 

महानगरपा लकेने खरेद  करणेपुव  रा य अथवा रा य पातळीवर ल सवात खप असले या 

वतमान प ाम ये न वदा जा हर करणे आव यक होत.े  तथा प, सदरची न वदा नोट स ह  

द.१३/१२/२०११ रोजी दै नक पुढार , सामना व भात या था नक वतमान प ात वशेष 

न वदा नोट स स द कर यात आ याने फ त दोनच न वदा ा त झा या अस याचे व 

अ धक महाग मशीन खरेद  करणेचे अस याने नकोप पधा होणे आव यक होते व 

यासाठ  फेर न वदा काढणे गरजेच ेहोत.े  तथा प, फेर न वदा काढ या नस याचे दसून 

येत.े 

३. डॉ. अ यर, आरो य वै यक य अ धकार  यापदावर ए ल २०११ पासून मे २०१२ या 

कालावधीत कायरत होत.े  हणजेच सदरची न वदा नोट स डॉ. अ यर हे आरो य 

वै यक य अ धकार  या पदावर कायरत असतांना स द कर यात आ याचे दसून येत.े  

४. मशीन खरेद  संबंधात न वदा या राब वणे पासून मशीन खरेद  करे पयत संपुण 
सहभाग डॉ. अ यर यांचा अस याचे कागदप ाव न प ट होत आहे.   

तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासाठ  

खरेद  कर यात आले या Multiplace HBOT System चे  Inspection (तपासणी/प र ण), 

Installation ( थापना) व Commissioning (काया वयन) करणे तसेच अ य काह  

अनुषं गक बाबीसंबंधी अ भ ाय देणे या योजनाथ ग ठत कर यात आले या “तदथ स मतीचा 

(HBOT Adhoc Committee)” अहवाल सादर करणेकामी मा.आयु त यांचेकडील 

आ.क /का व/१८०/२०१३ द. १५/०६/२०१३ अ वये आदेश दे यात आले असले बाबत तदथ 

स मतीने सादर केले या अहवालाव न नदशनास येत.े सदर स मतीने आपला अहवाल दनांक 

१३/०१/२०१४ रोजी सादर केलेला आहे. तदथ स मती या अहवालानुसार डॉ.राजशेखर अ यर, 

वै यक य संचालक (सेवा नवृ त), यांची पुढ ल बाबतींत जबाबदार  न चत केलेल  आहे.  

१. M/S Kasco कडील HBOT Machine/Chamber खेरद चा आदेश त काल न आरो य 

वै यक य अ धकार  डॉ.अ यर यांनी कोणाचीह  मागणी नसले या अ या यकता नसले या 

व चंड कंमती या तसेच गु ंतागु ंती या HBOT Machine या खरेद चे आदेश यां या 

सेवा नवृ ती या दवशी दनांक ३१/०५/२०१२ रोजी हणजेच सेवा नवृ ती या दवशी दला 

आहे. 

२. HBOT Machine/Chamber खरेद  न तीम ये डॉ.अ यर यांनी तावात अमेर कन 

बनावट चे (Sechrist) Monoplace HBOT Machine/Chamber घे यासाठ  न वदा 

या सु  कर यास मा.आयु तांनी मा यता दल  होती. याऐवजी था नक बनावट चे 
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(Kasco) Multiplace HBOT खरेद  कर याची जी कलाटणी या करणास मळाल  आहे 

तचे मुळ डॉ.अ यर यां या दनांकरह त शेरांकनात आहे. 

३. खरेद साठ  कमान ३ न वदांचा नयम असताना दोनच न वदा येऊनह  न वदा या 

पुण कर यात आल  व M/S Kasco कडील Multiplace HBOT ची खरेद  कर यात 

आल  

खाते नहाय चौकशी अहवाल व तदथ स मती या अहवालातील उपरो त न कष पहाता 

सदर करणातील अ नय मततेक रता जबाबदार डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य संचालक 

(सेवा नवृ त) यांची वभागीय चौकशी होणे आव यक आहे. तर  डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य 

संचालक हे दनांक ३१/०५/२०१२ रोजी सेवा नवृ त झालेले असून महारा  नागर  सेवा 

( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील २७ (१) (ब) नुसार कमचार  सेवा नवृ त हो यापुव 

वभागीय कायवाह  चालू झाल  नसेल तर शासना या मंजूर शवाय ती चालू केल  जाणार नाह. 

अशी तरतुद आहे. यामुळे महापा लका अ धका-यां या बाबतीत सेवा नवृ तीनंतर वभागीय 

कायवाह  कर यासाठ  मा.महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. डॉ.राजशेखर 

अ यर, वै यक य संचालक ( नवृ त) यां या वरोधात महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) 

नयम १९८२ मधील नयम २७ मधील तरतुद  नुसार खाते नहाय चौकशी सु  कर यास 

मा.महापा लका सभेची मा यता घे याकर ता व महारा  नागर  सेवा ( श त व अ पल) नयम 

१९७९ मधील नयम ८ म ये व न द ठ त केले या कायप दतीनुसार, करणात दोषारोपप  

दाखल करणे, चौकशी अ धकार  व सादरकता अ धकार  यांची नयु ती करणेबाबत व एकुण 

करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.िजत  ननावरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी 

करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.अ ण टाक -   मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक- ६६८                                       वषय मांक – १२ 

दनांक – ६/४/२०१५               वभाग – मा.आयु त    

  
            संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                     . शासन/८/का व/१३८/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
 
            वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 

 अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------ 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
                                                      वषय मांक – १३ 

दनांक – ६/४/२०१५               वभाग – मा.आयु त    
 

          संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                   . शासन/८/का व/१३९/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासाठ  खरेद  

कर यात आले या Multiplace HBOT मशीन करणाम ये डॉ.जगदाळे अनंदराव, वै यक य 

अ ध क (सेवा नवृ त) यांची खाते नहाय चौकशी कर यात आल  आहे. Multiplace HBOT 

System चे  Inspection (तपासणी/प र ण), Installation ( थापना) व Commissioning 

(काया वयन) करणे तसेच अ य काह  अनुषं गक बाबीसंबंधी अ भ ाय देणे या योजनाथ 

ग ठत कर यात आले या “तदथ स मतीचा (HBOT Adhoc Committee)” अहवाल सादर 

करणेकामी मा.आयु त यांचेकडील आ.क /का व/१८०/२०१३ द. १५/०६/२०१३ अ वये आदेश 

दे यात आले असले बाबत तदथ स मतीने सादर केले या अहवालाव न नदशनास येत.े सदर 

स मतीने आपला अहवाल दनांक १३/०१/२०१४ रोजी सादर केलेला आहे. तदथ स मती या 

अहवालानुसार डॉ.गायकवाड शामराव बाजीराव, वै यक य उपअ ध क (सेवा नवृ त) यांची पुढ ल 

बाबतीत जबाबदार  न चत केलेल  आहे.  

“डॉ. जगदाळे हे द. ३१/०१/२०१३ रोजी नवृ त झा याने यांचा पदभार डॉ. गायकवाड 

यां याकडे आला डॉ. गायकवाड हे द. ३१/०५/२०१३ रोजी नवृ त झाले यांचे चार म ह याचंे 

सेवाकालात HBOT Machine/Chamber या कमचार  श णासह अ य सव पायाभूत 

बाबींची पुतता करवून HBOT Machine काया वीत करणे यांना श य होत.े  डॉ. जगदाळसह 
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डॉ. गायकवाड हे आरो य वै यक य आ धकार  हो यापूव  वै यक य उपअ ध क अस याने 

HBOT Machine बाबत या पायाभूत बाबींची पुतता क न घे याबाबत ते अ धकच जबाबदार 

होत.े परंतु या ट ने यांनी पावले उचलेल  नाह त. म शन काया वीत होईपयत पुरवठादारास 

र कम अदा न कर याची खरेद  आदेशात जी अट होती ती पुणत: डावलून बायोमे डकल 

इंिज नअरचा दाखला नसताना डॉ. गायकवाड व डॉ. जगदाळे यांनी पुरवठादार M/S Manali 

Enterprises यांना एकुण कंमती या ५०% र कम हणजे  १,३९,६२,३७५/- अदा कर याचा 

नणय घेतलेला आहे.” 

तर  डॉ.गायकवाड शामराव बाजीराव, वै यक य उपअ ध क हे दनांक ३१/०५/२०१३ 

रोजी सेवा नवृ त झालेले असून महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील २७ 

(१) (ब) नुसार कमचार  सेवा नवृ त हो यापुव  वभागीय कायवाह  चालू झाल  नसेल तर 

शासना या मंजूर शवाय ती चालू केल  जाणार नाह . अशी तरतुद आहे. यामुळे महापा लका 

अ धका-यां या बाबतीत सेवा नवृ तीनंतर वभागीय कायवाह  कर यासाठ  मा.महापा लका 

सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. डॉ.गायकवाड शामराव बाजीराव, वै यक य उपअ ध क 

(सेवा नवृ त) यां या वरोधात महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील नयम 

२७ मधील तरतुद नुसार खाते नहाय चौकशी सु  कर यास मा.महापा लका सभेची मा यता 

घे याकर ता व महारा  नागर  सेवा ( श त व अ पल) नयम १९७९ मधील नयम ८ म ये 

व न द ठ त केले या कायप दतीनुसार, करणात दोषारोपप  दाखल करणे, चौकशी अ धकार  

व सादरकता अ धकार  यांची नयु ती करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  

ता वत कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास 

मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.िजत  ननावरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी 
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.अ ण टाक – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक- ६६९                                       वषय मांक – १३ 

दनांक – ६/४/२०१५               वभाग – मा.आयु त    
         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                  . शासन/८/का व/१३९/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
 

        वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
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 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ---- 
मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.   
 

ठराव मांक- ६७०                                       वषय मांक – १४ 

दनांक – ६/४/२०१५               वभाग – मा.नगरस चव    
 

मा.शहर सुधारणा स मती 
 

    अ) द.१९/११/२०१४, द.३/१२/२०१४ व १०/२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम  
       करणेत येत आहे. 
    ब) द.३/१२/२०१४ व द.१०/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.     
    क) द.४/२/२०१५ व द.९/२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   
  
मा.राजू मसाळ -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-     
 अनुकूल-८१              तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      -----      
मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.   
 

ठराव मांक- ६७१                                       वषय मांक – १५ 

दनांक – ६/४/२०१५               वभाग – मा.नगरस चव    
 

     मा. डा स मती  
 

    द.२१/१/२०१५ व द.४/२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.राजू मसाळ -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-     
 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      -----      
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मा.महापौर- सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 
         
 
 

                                                               

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर – ४११०१८ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/१७८/१५ 
दनांक – १/६/२०१५          
                                

                                                                                      
             नगरस चव 

          पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                       पंपर  – ४११ ०१८. 

 
   

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
    कायवाह साठ  रवाना.                 
  

 

 


