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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २२ 

सभावृ ांत 

दनांक – १९.१०.२०१३    वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर २०१३ ची मा.महापािलका सभा 
शिनवार द.१९.१०.२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

5. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

6. मा.भालेकर अ णा दलीप 

7. मा.सौ. वाती मोद साने 

8. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

9. मा.थोरात विनता एकनाथ 

10. मा.सायकर अजय शंकरराव 

11. मा.जाधव साधना रामदास 

12. मा.जाधव राहल गुलाबु  

13. मा.आ हाट मंदा उ म 

14. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

15. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

16. मा.जगद श शेटट  

17. मा.बाबर शारदा काश 

18. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

19. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
20. मा.पवार संगीता शाम 

21. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

22. मा.तानाजी व ठल खाडे 

23. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

24. मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 

25. मा.भारती फरांदे 

26. मा.आर.एस.कुमार 

27. मा.जावेद रमजान शेख 
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28. मा.चा शीला भाकर कुटे 

29. मा.भालेराव ितभा ाने र 

30. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

31. मा.नंदा वकास ताकवणे 

32. मा.नेटके सुमन राज  

33. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

34. मा.भ डवे संिगता राज  

35. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

36. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

37. मा.ल ढे गणेश नारायण 

38. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
39. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

40. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

41. मा.अपणा िनलेश डोके 

42. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

43. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

44. मा.जय ी वसंत गावडे 
45. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

46. मा.वाबळे संजय म हारराव 

47. मा.म डगेर  वषा वलास 

48. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

49. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

50. मा.सुपे आशा र वं  

51. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
52. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
53. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

54. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
55. मा. दा बाजीराव लांडे  

56. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

57. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

58. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

59. मा.सावळे िसमा र वं  

60. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

61. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

62. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

63. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

64. मा.कदम सदगु  महादेव 
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65. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
66. मा.कैलास महादेव कदम 

67. मा.छाया जग नाथ साबळे 
68. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

69. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

70. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

71. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

72. मा.काळे वमल रमेश 

73. मा.पाडाळे िनता वलास 

74. मा. वनोद जयवंत नढे 

75. मा.तापक र अिनता म छं  

76. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

77. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
78. मा.बारणे िनलेश हरामण 

79. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

80. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

81. मा.बारणे माया संतोष 

82. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

83. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

84. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

85. मा.कलाटे वाती मयुर 

86. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

87. मा.च धे आरती सुरेश 

88. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

89. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

90. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

91. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

92. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

93. मा.जगताप राज  गणपत 

94. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

95. मा.जगताप नवनाथ द  ु

96. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

97. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

98. मा.जम सोनाली पोपट 

99. मा. शांत िशतोळे 

100. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
101. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
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102. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

103. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

104. मा.शडगे आशा सुखदेव 

105. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

106. मा.संजय केशवराव काटे 

107. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
108. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

109. मा.पाट ल सु जत वसंत 

110. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

111. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.झुरे-सह 
आयु ,मा.गायकवाड,मा.डॉ.माने,मा.कुलकण ,मा.दरुगुडे,मा.खांडकेकर-सहा.आयु ,मा.घाडगे -
मु यलेखाप र क,मा.गावडे-नगरसिचव,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास 
अिभयंता,मा.च हाण,मा.पाट ल-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय-
.आरो य वै .अिधकार ,मा.भदाणे-उपसंचालक(नगररचना), मा.सवणे,मा.तांबे,मा.साळवी,  

मा.कुलकण ,मा. परजादे,मा.स यद,मा.दांगट,मा.बरशेटट -काय.अिभयंता,मा.उबाळे- शासन 
अिधकार , मा.च हाण-आरो य कायकार  अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

----------- 
 

(१) जुनी सांगवी येथे जुनी ६ ल  िलटर पा याची टाक , पंप हाऊस व पंप पाडून १५ ल.िल. 
मतेची नवीन टाक  बांधणे या कामास अंदाजप कातील शासक य मा यते या र कमेत 

बदल करणेबाबतचा वषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १ (क) अंतगत दाखल 
क न घेणेबाबत मा.आयु  यांचे तावास शासक य मा यता देणेबाबत सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

अनुकूल - ८५      ितकूल – ० 
 

  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 

 (२) जल े  . ड/१२ पंपळे गुरव प रसरातील गु व वा हनीवर ल थेट पाणीपुरवठा बंद 
करणेकामी स.नं.७२ येथे २० द.ल.िल. मतेची टाक  बांधणे या कामास अंदाज प कातील 
शासक य मा यते या र कमेत बदल करणेबाबतचा वषय महारा  महानगरपािलका 

अिधिनयम कलम १ (क) अंतगत दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांचे तावास 
शासक य मा यता देणेबाबत सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी 

मतास टाकणेत आली असता - 
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अनुकूल - ८५      ितकूल – ० 
 
  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 

 (३) कासारवाड  मैलाशु द करण क ामधील या केलेले पाणी, CME येथ े पुर वणेबाबत. 
मा.आयु  यांचे तावास शासक य मा यता देणेबाबत वषय महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १ (क) अंतगत सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची 
मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

अनुकूल - ८५      ितकूल – ० 

  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

 
(४)  मौजे ताथवडे या न याने पंपर  िचंचवड मनपात समा व  झाले या गावाची वकास 
योजना महारा  ादेिशक व नगररचना अिध.१९६६ या कलम ३० अ वये शासनास सादर 
करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम १-के अंतगत वषय दाखल क न 
घेणेबाबत मा.आयु  यांचे तावास शासक य मा यता देणेबाबत सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 
   
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.महापािलका सभेत ऐनवेळचा वषय 
दाखल क न घेत आहोत. यावेळ  महापािलका सभा झाली, यावेळ  १के खाली वषय आला 
होता. या ठकाणी या- या सद यां या ताथवडे गावा या ड.पी. म ये य  अ य पणे 
जागा आहेत, या सद यांना या चचत भाग घेऊ देऊ नका. यांचे सात/बारा मा याकडे आहेत. 
ते असतील कंवा यांचे पाटनर असतील. या वषयावर चचा चालू असताना यांनी या चचत 
सहभाग घेतला तर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम ११ ड नुसार अशा सद यांचे 
पद डायरे ट र  होते. या संदभात मी आप याला प  दले होते. ताथवडे गावाचा ड.पी. चा 
वषय दाखल क न घेत असताना माझे हणणे सु ा सभा कामकाजात सामील क न घे यात 
यावे.  
 
मा.महापौर – आ ा फ  वषय दाखल क न घेणार आहोत. नंतर या वषयावर चचा करणार 
आहोत. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी आप याला प  देऊ का? यांचे 
हतसंबधांचे वषय असतील, ते या सभागृहात ड.पी.वर बोलणार असतील तर यांचे कसे काय 
करणार? हा सभागृहाचा व आपला अिधकार आहे. आयु  साहेबांचा अिधकार आहे. सद य 
यां या हतात िनणय घेणार असतील तर तसे प  मी आप याला ावे? हे प  नगरसिचव 

यांनी प हले वाचून दाखवले होते. पूव  यू लाईन, रेड लाईनचा वषय झाला होता. याबाबत 
या सद यांची सात/बारावर नावे आहेत, यां या जागा आहेत. याबाबत ठोस भूिमका घेतली 

पा हजे. तसा तु ह  वचार करा. मी प  देते.  
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मा.महापौर – हा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घे य़ात येत आहे. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तसे नगरसिचव यांनी मला सांगावे. 
तुमचे सु ा कायदा सांगायचे काम आहे. तु ह  फ  खुच वर बसणार आहात का? महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमानुसार महापािलकेचा कारभार चालतो. तु ह  सांगावे क , यांचे 
हतसंबंधांचे वषय असतील यांनी सभागृहाबाहेर जावे हणून. सभागृह िनयमानुसार चालले 
पा हजे. यांना वाथ साधायचा आहे, ते याच प तीने वषय मांडणार, ते यांचे आिथक 
हतसंबंध जोपासणार. िनयमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी हावी. नगरसिचव यांनी आपली 
भूिमका कणखरपणे बजावली पा हजे. तु ह  तुमची युट  बजावणार आहात का? वषय 
चचसाठ  ये याआधी इथे सांिगतला पाह ज.े यांचे हतसंबंध असतील यांनी बाहेर जावे. 
नाह तर मी कोटात जाणार. कलम ११ ड नुसार या सद यांचे पद अनह ठरव यात यावे असे 
सांगणार.  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय आ ा न घेता शहर सुधारणा 
सिमतीमाफत येऊ ा. शहर सुधारणा सिमतीत काह  वषय येत नाह त. हा वषय सिमतीतून 
आला पा हजे. १के खाली वषय दाखल कर यास  माझा आ ेप आहे.    
 
मा.आ पा बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ताथवडे गावाचा ा प 
आराख यासंदभात १के खाली वषय घेतला आहे. वषयाला मंजूर  देत असताना हरकती/सूचना 
देऊन परत 1के खाली वषय घेतोय. हा वषय अजडावर का घेतला नाह ? १ के खाली घेताय. 
ताथवडे गावा या डपी संदभात अनेक वेळा वतमानप ांम ये बात या आ या आहेत. 
या ठकाणी ब-याचशा माणात सावळा ग धळ झालेला दसतो आहे. यात कोणाचे हतसंबंध 

आहेत. हे हतसंबंधदेखील उघड झाले पा हजेत. याचा सु ा खुलासा करावा. आयु ांनी वषय 
ठेवला आहे. यांनी खुलासा करावा. 1के खाली वषय का ठेवला आहे? एवढ  घाई का होते आहे 
हे सु ा सभागृहाने सांगावे. याचा खुलासा क न नंतर वषय दाखल क न यावा. 
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, हा वषय दाखल कर यासंबधी वषय़ आहे. स मा. 
सद यांना जा तीत जा त मते मांड याचा अिधकार आहे. महापौर साहेब, मी तु हाला वनंती 
करतो क , हा वषय सभा कामकाजात दाखल क न यावा. नंतर चचा कर यासाठ  पुरेसा वेळ 
ावा. आप याला वनंती आहे, वषय दाखल क न यावा. तो आपला अिधकार आहे.  

 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी शहर सुधारणा सिमती या 
सद यांनी सांिगतले आहे, शहरा या वकासासाठ  शहर सुधारणा नावाची सिमती िनमाण केली 
आहे. महापािलका सभेत गावां या वकास आराख याचा वषय डायरे ट १ के खाली येतो आहे. 
आयु  साहेबांमुळे येकाला काटेकोरपणे काम करायची सवय लागली आहे. मा  आप या 
उप थतीत हे घडते आहे. वकास आराख याचा वषय १के खाली आला होता. आ ा सु ा 1के 
खालीच वषय येतो आहे. यामागे काय कारण आहे हे लअर करा. १के खाली वषय 
घे यासाठ  माझा वरोध राह ल. शहर सुधारणा सिमतीतून वषय येऊ ा. इतके दवस वकास 
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आराखडा दडपून ठेवला होता. याम ये सग या नगरसेवकांची बदनामी होते. देणे नाह  घेणे 
नाह  तर  नागर कांचा आम याकडे पहायचा ीकोण बदलून गेला आहे. याचा खुलासा झाला 
पा हजे. वषय १के खाली यायची वेळ का आली? वषय दाखल करत असताना आम या 
सग यांचा वरोध न दवून या. आयु  साहेबांनी याचा खुलासा करावा.  
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, १के खाली वषय दाखल करायला 
हरकत नाह . मा.िसमाताई सावळे यांनी सांिगत या माणे िनयमानुसार सभा चालली आहे. 
यांना यांना जे जे आ ेप न दवायचे आहे यांनी न दवावेत. हा महासभेचा अिधकार आहे. १ 

के खाली वषय दाखल करायचा का नाह  करायचा. जे हा मूळ वषय दाखल केला ते हा सु ा 
१के खाली वषय दाखल केला होता. २/३ वष वषय लं बत होता. या कालावधीत कोण याह  
य ने आ ेप न दवलेला नाह . सभागहृापुढे वषय िनयमानुसार मा यतेसाठ  येणार आहे. हा 
वषय आज जर  दाखल केला तर  यावर स व तर चचा होणार आहे. वषय का घेतला कारण 
वषय मांडायची अज सी आहे. ऑलरेड  उशीर झाला आहे. पूण जु या ह वर या नकाशा या 
र हजनसाठ  वषय येणार आहे. ोसेस पूण झाली पा हजे. ६० दवसांचा कालावधी पूण झाला 
आहे. सूचना/हरकती घेत यानंतर यानुसार सद यांचे काय हणणे, सिमतीचे काय हणणे हे 
या सिमतीने स व तरपणे महासभेसमोर मांडले आहे. यांचे गा-हाणे उघड होणार आहे, यावर 
चचा होणार आहे. वषय कोणी दाखल करायचा, कशासाठ  दाखल करायचा, आयु ांना का घाई 
आहे, हे  बाजूला ठेवून वषय येईल ते हा तु ह  हे  वचा  शकता.  
 
मा.महापौर – वषय दाखल क न घे यात येत आहे. या वषयावर नंतर चचा करणार आहोत. 
यावेळ  आयु  साहेब सव मा हती सांगतील. 

 
मा. ीरंग बारण े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आयु ांनी खुलासा का केला नाह . 
अजडा १० तारखेला झाला यावेळ  अजडावर वषय का येऊ दला नाह  ते सांगा. 
 
मा.महापौर – जी किमट  याक रता नेमली होती, यांनी पूण अ यास क न हा वषय ठेवलेला 
आहे. 
 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तु हाला खुलासा करायला सांिगतला 
होता, तु ह  का केलेला नाह ? 
      

अनुकूल - ८५      ितकूल – ० 

  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

 
 (५)  पुणे-नािशक महामागावर ल भोसर  येथील राजमाता जजाऊ उ डाणपुलाखालील प रसर 
वकसीत व सुभोिभकरण करणेबाबतचा वषय महारा  महापािलका अिधिनयम कलम- १(क) 
अंतगत महापािलका सवसाधारण सभेची शास कय मा यता घेणेसाठ  वषयप  दाखल क न 
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घेणेबाबत मा.आयु  यांचे तावास शासक य मा यता देणेबाबत सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

अनुकूल - ८५      ितकूल – ० 
 
  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 

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

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृह दनांक 
२६/९/२०१३ या पा क तानी अितरे यांनी केले या ह यात श हद झालेले जवान यांना तसेच 
डॉ.मोहन धा रया - माजी क य मं ी व वनराई सं थेचे सं थापक पदम वभूषण, दशरथ 
ानोबा लांडगे - माजी नगरसेवक, साद शेटट  - हॉटेल यवसाियक व थायी सिमती माजी 

सभापती जगद श शेटट  यांचे बंधू, शंकर नारायण नवरे (शं.ना.नवरे) - जे  लेखक, राजीव 
पाट ल - पदम ी पुर कार स मािनत सु िस द द दशक, ह.भ.प.ध ड बा मा ती वाघेरे, 
भानुदास तापक र, आर.ओ.पाट ल, आ णा जाधव, नूतन गजानन च हाण, कुमार भारत कोकरे 
- ोपा.कोकरे मंडप, पावती शंकरराव देशमुख, पोपट दळवी, नदाफ शेख, व ताद कसन उफ 
बापू नाना तरस, कै. वमल द ा य राऊत, भामाबाई रामचं  िचंचवडे (पाट ल) यांना दांजली 
अपण करावी अशी वनंती करतो. 

 

मा.रामदास बोकड  - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू ) 
 

मा. शांत िशतोळे - ह  सभा शु वार दनांक २५/१०/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. पयत 
तहकूब करावी अशी वनंती करतो. 
 

मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे शु वार दनांक  २५/१०/२०१३  रोजी 
दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 
 
 
 
 

       (मो हनीताई वलास लांडे) 
     महापौर 

     पपंर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २२ 

सभावृ ांत 

( दनांक १९.१०.२०१३ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २५.१०.२०१३    वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर २०१३ द.१९.१०.२०१३ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा शु वार द.२५.१०.२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ     - 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 दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१३. मा.आ हाट मंदा उ म 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१५. मा.काळजे िनतीन ताप 

१६. मा.जगद श शेटट  

१७. मा.बाबर शारदा काश 

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ट  

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२२. मा.पवार संगीता शाम 

२३. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२४. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२५. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 
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२६. मा.भारती फरांदे 

२७. मा.आर.एस.कुमार 

२८. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२९. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३०. मा.नेटके सुमन राज  

३१. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३२. मा.भ डवे संिगता राज  

३३. मा.मोरे र महाद भू डव े

३४. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३५. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३६. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३८. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

३९. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४०. मा.अपणा िनलेश डोके 

४१. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४३. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४४. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४५. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

४६. मा.सुपे आशा र वं  

४७. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४८. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

४९. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५०. मा. दा बाजीराव लांडे  

५१. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५२. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

५३.मा.सावळे िसमा र वं  

५४. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

५५. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५६. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

५७. मा.कदम सदगु  महादेव 

५८. मा.कैलास महादेव कदम 

५९. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

६०. मा.आसवाणी स वता धनराज  

६१. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

६२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 
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६३. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६४. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६५. मा.काळे वमल रमेश 

६६. मा.पाडाळे िनता वलास 

६७. मा. वनोद जयवंत नढे 

६८. मा.तापक र अिनता म छं  

६९. मा.कैलास गबाजी थोपटे 

७०. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७१. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७२. मा.बारणे िनलेश हरामण 

७३. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७४. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

७५. मा.बारणे माया संतोष 

७६. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

७७. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

७८. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७९. मा.कलाटे वाती मयुर 

८०. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८१. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

८२. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

८३. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

८४. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

८५. मा.जगताप राज  गणपत 

८६. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

८७. मा.जगताप नवनाथ द  ु

८८. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

८९. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

९०. मा.जम सोनाली पोपट 

९१. मा. शांत िशतोळे 

९२. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

९३. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

९४. मा.शडगे आशा सुखदेव 

९५. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

९६. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९७. मा.संजय केशवराव काटे 

९८. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

९९. मा.पाट ल सु जत वसंत 
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१००. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०१. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

       यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा.झुरे-सह आयु ,मा.टेकाळे, मा.डॉ.माने, 
मा.कुलकण , मा.दरगुडेु , मा.माछरे - सहा.आयु , मा.घाडगे-मु यलेखाप र क,मा.गावडे-
नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.च हाण, मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.दधेकरु , 
मा.सवणे, मा.िनकम, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.साळवी, मा.स यद, मा.कुलकण , मा.बरशेटट  
- काय.अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.च हाण-आरो य कायकार  
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सादबा उफ आ पासाहेब काटे-माजी 
महापौर,म ना डे उफ बोधचं  डे– हंद  िच पट संगीतात ठसा उमट वणारे ये  
गायक,ऋषीकेश बापू सरोदे–मनपा शाळेतील व ाथ  यांचे दःखद िनधन झाले अस याने यांु ना 

ांजली वाह यात यावी.  
 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, आप या शहराचे आदश य म व व शहराचे माजी 
महापौर सादबा उफ आ पासाहेब काटे यांचे काह  दवसांपूव  िनधन झाले. आपली महापािलका 
थापन झाली, या कालावधीत यांना सावळे महापौर पद िमळाले होते. आज यादर यान 

अनेक वषाचा कालावधी उलटून गेला आहे. आज या ठकाणी मा.आ पा बारणे, मा.भाऊसाहेब 
भोईर ह  जुनी मंडळ  यांनी यां या बरोबर, यां या सहका-यांबरोबर राहन यांचे काम पाह ले ू
आहे. यावेळ  सांगवी, पंपळे गुरव, पंपळे सौदागर, पंपर , आकुड , िनगड  अशी छोट  छोट  
गावे होती. आज या छो या छो या गावांचे िमळून एक वेगळे अ त व असलेले शहर उभे 
रा हलेले पाहतोय. पूव या काळ  कै. आ पासाहेब हे महापौर असताना यावेळची प र थती 
वेगळ  होती, मानिसकता वेगळ  होती. यायल-जायला र ते न हते. यावेळ  यांनी घेतलेले 
धडाड चे िनणय सग यांना मा हत आहेत. मा.शरद पवार यांचे नेतृ व मानणारे कै.आ पासाहेब 
हे होते. यां या वचारांतून होणार  चांग या काम,े या कामांना गती दे याचा य  यां या 
कालावधीत केलेला आहे. या शहरा या जडणघडणीत याचे य  होते. शंभर ट के गाववाले 
होते. यांना या गावांचे िमळून एक शहर करायचे होते. आज या ठकाणी अितशय सुिनयो जत 
वकास झालेले शहर दसते आहे. यामागचे कारण हेच आहे. कोण याह  अनाव यक गो ींची 
इथे उपल धता नाह . हे क  न दे यात यां यासार या वचारवंत लोकांचा सहभाग आहे. या 
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शहरासाठ  याचे मोठे योगदान दसून येते. या नगर ला उ ोगनगर  हणून संबोधले जाते. 
उ ानांची नगर  हणून संबोधले जाते. या शहराचे वेगवेगळे पैलू बघायला िमळतात. जे हा 
महापािलका अ त वात आली यावेळ  प ह या टमचे नेतृ व यांनी केले. यातील 
आ पासाहेब एक होते. यांचे काह  दवसांपूव  दःखद िनधन झालेु  आहे. मी सभागृहा या वतीने 
यां या वचारांशी सुसंगत आहे. यांचे वचार आप याबरोबर कायम राहतील अशीच अपे ा 
य  करतो. यांना भावपूण ांजली वाहतो.  

 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज आपण पंपर  िचंचवडचे ये  
नेत,े पंपर  िचंचवड शहरा या जडणघडणीत यांचा सहभाग आहे असे आ पासाहेब काटे यांना 
शहर ांजली अपण कर त आहे. पंपर  िचंचवडची जडणघडण, यां या क पनेतून झाली, 
यांनी हे शहर हणून साकार केले, या आदरणीय कै.आ णासाहेब मगर यां या खां ाला 

खांदा लावून काम करणारे आ पासाहेब काटे यां याबरोबर काम करायचा योग मला सु ा 
आलेला आहे. खूप कमी बोलणारे, मीतभाषी परंतू सवावर दरारा असणारे, िश त य असे कै. 
आ पासाहेब आमचे मागदशक होते. आदरणीय शरदचं जी पवार यां याबरोबर, यां या 
वचारांशी, यां या कायाशी ते नेहमीच सहमत होते. सतत यां या बरोबर असायचे. 
शेवटपयत यां या वचारांशी एकिन  राह ले होते. असे आमचे नेते आदरणीय आ पासाहेब 
काटे यांचे िनधन झाले आहे. यांना इथे ांजली अपण करते. 
 

मा. ीरंग बारण े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कै.सादबा काटे यांना या सभागृहा या 
वतीने भावपूण ांजली वाहत असताना एक आदश य व व सभागृहाचे ये  सद य. 
खरेतर यांनी यां या सामा जक व राजक य कारक द त अनेक सं थांवर काम केले होते. 
पंपळे सौदागर गावाचे सरपंच, पंचायत सिमतीचे सद य नंतर ज हा प रषद सिमतीचे 
सद य, महापािलके या थापनेनंतर प हली िनवडणूक झाली, यावेळ  शहरात जे ६० सद य 
िनवडून आले होते याम ये आ पासाहेब सु ा एक नगरसेवक हणून िनवडून आले होते. 
यानंतर यांना या नगर चे महापौर पद सु ा िमळाले. अितशय शांत वभाव, सवाना िमळून-

िमसळून घेणारे असे आ पासाहेब होते. यां या चेह-यावर कधी राग पा हलेला नाह . 
सातत याने पंढर ची वार  करणारे, महापौर असताना सु ा रांगेत थांबून पंढरपूर या पांडूरंगाचे 
दशन घेणारे पंढर चे वारकर  होते. कै.आ णासाहेब मगर, कै.रामकृ ण मोरे व मा.शरदचं जी 
पवार यां या बरोबर काम करणारे य व, नेतृ व या शहराला लाभले होते. शहरा या वतीने, 
आ पासाहेब काटे यांना भावपूण ांजली वाहतो.  
 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कै. आ पासाहेब ऊफ सादबा काटे 
यांना ांजली अपण कर यासाठ  सभागहृात तहकूबी घेतली आहे. शहरात अशी य वे 
होऊन गेली आहेत, यांचे आवजून नाव यावे असे ऋ षतु य, आदरयु  य म व हणजे 
कै.आ पासाहेब काटे. काह  लोकांची ित ा पदामुळे वाढते. काह  य ंची या पदामुळे 
शहराम ये ओळख िनमाण होते. काह  य मुंळे पदाची ित ा वाढते. कै.आ पासाहेब असे 
य म व होते, यां यामुळे महापौर पदाची ऊंची वाढली आहे. वतःचे नाव, पद बाजूला 
ठेवून ते शहरात कायम कायरत राह ले. १९८६ या िनवडणुकांनंतर शहरात वेगळे वातावरण 
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होते. २४ सद य काँ ेस आय चे व १० सद य एस काँ ेसचे होते. एस काँ ेस काँ ेस आय 
म ये वलीन झा यानंतर कै.रामकृ ण मोरे यांनी काह  लोकांना पदािधकार  हणून यांचे नाव 
िन त केले होते. यातील एक नाव कै.आ पासाहेब काटे हे होते. दवंगत मोरे साहेब यांनी 
यांची दखल का घेतली असेल? यावेळ  वातावरण वेगळे होते. राजकारणात, चढाओढ 

वेगवेगळे कार अवलंबले जात होते. राजकारणाची पत कमी होते का असा  यांना पडला 
होता. यावर एकच उ र होते, आदरणीय आ पासाहेब काटे यांना या खुच वर बसवायचे. 
यावेळ  सव नगरसेवकांवर काय ाचे बंधन न हते. फार मोठ  कारवाई होत न हती. सगळे 

सभागृहात एक राह ल.े आ पासाहेबांनी महापौर पदाची उंची वाढवली. जा तीत जा त काय 
असो, कोण याह  रोडला द ती असली तर  आ पासाहेब ु १५ दवस वार ला जात होते. माझे 
ना यातील संबंध अस यामुळे यां याशी वेग या प तीची जवळ क आहे. कायक याना स  
न करता काम झाले नाह तर, अबोल भाषेने या यावर कती ेम करायचे, असे राग न येणारे 
य म व होते. मी व ाथ  दशेत काम करत असताना एक फोनवर काम होत होते. 
आ पासाहेबांची अपॉ टमट यावी लागते, यांची पी.ए. असतो असा कार यांना मा हत 
न हता. यावेळ  वायरलेस होते. मुलांना नाराज करायला नको असे समजून यांना आिशवाद 
देणारे आ पासाहेब, यां या जा यामुळे यां या कुटंू बयांचे कधीह  न भ न येणारे नुकसान 
झाले आहे. शहराम ये काह  नावे यावी लागतात तरच शहराचा इितहास पूण होतो. पंपर  
िचंचवड ज हा काँ ेस किमट या वतीने यांना भावपूण ांजली अपण करतो.  
 

मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ये  मागदशक, मीतभाषी वभावाचे 
आदरणीय माजी महापौर सादबा काटे आम याच कुटंूबातील होते. आपण सवानी यांना 

ांजली वा हली आहे. सभागृहाला वनंती करतो क , आजची सभा शिनवार दनांक 
१६/११/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. पयत तहकूब कर यात यावी. 
 

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर – आपण आ ाच आ पासाहेब काटे, माजी महापौर यांना पंपर  िचंचवड शहरा या 
वतीने ांजली वा हली आहे. उप थत स मा.सद यां या भावना ल ात घेऊन शिनवार 
दनांक  १६/११/२०१३  रोजी दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 

 

       (मो हनीताई वलास लांडे) 
     महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २२ 

सभावृ ांत 

( दनांक १९.१०.२०१३, २५.१०.२०१३ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – १६.११.२०१३                               वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर २०१३ द.२५.१०.२०१३ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा शिनवार द.१६.११.२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे    - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ     - 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 दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९. मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१२. मा.आ हाट मंदा उ म 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१४. मा.काळजे िनतीन ताप 

१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र  

१६. मा.जगद श शेटट  

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१८. मा.उ हास शे ट  

१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२०. मा.पवार संगीता शाम 

२१. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२. मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 

२३. मा.भारती फरांदे 

२४. मा.जावेद रमजान शेख 



16 
 

२५. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२६. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२७. मा.नंदा वकास ताकवणे 

२८. मा.नेटके सुमन राज  

२९. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३०. मा.भ डवे संिगता राज  

३१. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३२. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३३. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३४. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३५. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

३६. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३७. मा.अपणा िनलेश डोके 

३८. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३९. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४०. मा. साद शे ट  

४१. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४२. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४३. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४४. मा.शेख अ लम शैकत 

४५. मा.मासुळकर समीर मोरे र  

४६. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

४७. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

४८. मा.सुपे आशा र वं  

४९. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५०. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५१. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

५२. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५३. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

५४. मा. दा बाजीराव लांडे  

५५. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५६. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

५७. मा.सावळे िसमा र वं  

५८. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

५९. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

६०. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६१. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
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६२. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६३. मा.कदम सदगु  महादेव 

६४. मा.िगता सुशील मंचरकर 

६५. मा.कैलास महादेव कदम 

६६. मा.छाया जग नाथ साबळे 

६७. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

६८. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

६९. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

७०. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७१. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७२. मा.काळे वमल रमेश 

७३. मा.पाडाळे िनता वलास 

७४. मा. वनोद जयवंत नढे 

७५. मा.तापक र अिनता म छं  

७६. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७७. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७८. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७९. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८०. मा.बारणे माया संतोष 

८१. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८२. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८३. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८४. मा.कलाटे वाती मयुर 

८५. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८६. मा.च धे आरती सुरेश 

८७. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

८८. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

८९. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९०. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९२. मा.जगताप राज  गणपत 

९३. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९४. मा.जगताप नवनाथ द  ु

९५. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९६. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

९७. मा.जम सोनाली पोपट 

९८. मा. शांत िशतोळे 



18 
 

९९. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१००. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  

१०१. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०२. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०५. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१०६. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०७. मा.पाट ल सु जत वसंत 

१०८. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी - आयु , मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.टेकाळे, 
मा.गायकवाड, मा.डॉ.माने, मा.माछरे, मा.खांडकेकर - सहा.आयु , मा.घाडगे - मु यलेखाप र क, 
मा.गावडे - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण-
सह शहर अिभयंता, मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.पठाण, 
मा.साळवी, मा. परजादे, मा.बरशेटट  - काय.अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.च हाण - आरो य कायकार  अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------- 
 

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

मा.योगेश बहल –मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, द ा य सखाराम पाट ल - माजी 
महापौर व सभागृह नेता सौ.मंगलाताई अशोक कदम यांचे वड ल, डॉ. दिलप सोपानराव घुले – 
रा वाद  काँ ेस या जे  नागर क सेलचे देशा य , मु ाबाई कसन मुरकुटे – नगरसद या 
अ णा भालेकर यां या मातो ी, अनुसया धमाजी वा हेकर – िशवसेना शहर मुख भगवान 
वा हेकर यां या मातो ी, कृ णाबाई साहेबराव भापकर– पंपर  िचंचवड मनपाचे माजी नगरसेवक 
मा ती भापकर यां या मातो ी, मालती जोशी – प कार मदन जोशी यां या मातो ी, सुधीर 
भट – जे  ना यिनमाते, सोपानराव दगडू काळभोर – िनगड  येिथल जे  नागर क यांचे दःखद ु
िनधन झाले अस याने यांना ांजली वाह यात यावी.  
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पा शे ट  – पंपर  िचंचवडचे माजी 
नगरसेवक सव म शे ट  यां या प ी, बालकृ णन महादवन – िस  †ò›ü होकेट, महादेव 
केमसे – लोकमतचे प कार मयुर केमसे यांचे व डल, सिचन लांडे – पंपर  िचंचवड मनपा या 
माजी नगरसे वका ीमती सुमन पवळे यांचे जावई यांचे दःखद िनधन झाले अस याने यांना ु

ांजली वाह यात यावी. 
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मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.महापािलका सभा गु वार द.२१/११/२०१३ रोजी 
दपार  ु १.०० पयत तहकूब करणेत यावी.  
  

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 
मा.महापौर – उप थत स मा.सद यां या भावना ल ात घेऊन गु वार दनांक  २१/११/२०१३ 
रोजी दपार  ु १.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 
 
 
 
 

       (मो हनीताई वलास लांडे) 
     महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २२ 

सभावृ ांत 

( दनांक १९.१०.२०१३, २५.१०.२०१३, १६.११.२०१३ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २१.११.२०१३                         वेळ – दपार  ु १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर २०१३ द.१६/११/२०१३ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा गु वार द.२१.११.२०१३ रोजी दपार  ु १.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे    - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ     - 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 दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९. मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१२. मा.आ हाट मंदा उ म 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१४. मा.काळजे िनतीन ताप 

१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र  

१६. मा.जगद श शेटट  

१७. मा.बाबर शारदा काश 

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१९. मा.उ हास शे ट  

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२१. मा.पवार संगीता शाम 

२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३. मा.तानाजी वठठल खाडे 

२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
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२५.मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 

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 र 

३१. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३. मा.नेटके सुमन राज  

३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५.मा.भ डवे संिगता राज  

३६. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३७.मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३८. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३९. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
४१. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

४२. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४३. मा.अपणा िनलेश डोके 

४४.मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४६. मा. साद शे ट  

४७. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४८. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४९. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

५०. मा.शेख अ लम शैकत 

५१. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५२.मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५३.मा.वाबळे संजय म हारराव   

५४. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

५५. मा.सुपे आशा र वं  

५६. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५८.मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

६०. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६१. मा.महेशदादा कसन लांडगे 
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६२. मा. दा बाजीराव लांडे 

६३.  मा. †ò›ü.िनतीन ाने र लांडगे  

६४. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६५. मा.ननवरे जत  बाबा 
६६. मा.सावळे िसमा र वं  

६७. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६८. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

६९. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

७०. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७१. मा.सौ.पानसरे अिमना 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.आसवाणी स वता धनराज 

७७. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७८.मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७९. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८०. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८१. मा.काळे वमल रमेश 

८२. मा. वनोद जयवंत नढे 

८३. मा.तापक र अिनता म छं  

८४. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८५.मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८६. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेू  

८७.मा.बारणे माया संतोष 

८८. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८९. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९०. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९१. मा.कलाटे वाती मयुर 

९२. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९३. मा.च धे आरती सुरेश 

९४. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९५. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

९६. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९७. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९८. मा.जगताप राज  गणपत 
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९९. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

१००. मा.जगताप नवनाथ द  ु

१०१. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०२. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०३. मा.जम सोनाली पोपट 

१०४. मा. शांत िशतोळे 

१०५. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  

१०६. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०७. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०८. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०९. मा.संजय केशवराव काटे 

११०. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१११. मा.पाट ल सु जत वसंत 

११२. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११३. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

   यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी - आयु , मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.टेकाळे, 
मा.माछरे, मा.डॉ.माने, मा.खांडकेकर - सहा.आयु , मा.गावडे - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर 
अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु य 
लेखापाल, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.साळवे - अित.वै . अिधकार , मा.भदाणे 

- उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.तांबे, मा.काची, मा.पठाण, मा.साळवी, मा.कुलकण , 
मा. परजादे, मा.स यद, मा.बरशेटट  - काय.अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.च हाण - आरो य कायकार  अिधकार , मा.जगताप - समाज वकास अिधकार , मा.जरांडे - 

सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
----------- 

 

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

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा या भागातील सामा जक कायकत बाबाजी उ म 
सोनवणे, व सलाबाई द ोबा कवडे यांचे दःखद िनधन झाले अस याने यांना ांजली ु
वाह यात यावी.  
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, आकुड  भागातील बंडोपंत जगताप यांचे दःखद िनधन ु
झाले अस याने यांना ांजली वाह यात यावी.  
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मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, केशवनगर भागातील सिमर रानवडे, संुदराबाई ल मण 
दातीर यांचे दःखद िनधन झाले अस याने यांना ांजली वाह यात यावीु .  
 

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
  

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन ू दांजली अपण करावी. 
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

--------- 
मा.महापािलका सभा .२० द.१९/०८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 

मा.महापौर यांनी कट केले. 
--------- 

 

ो रे 
 

मा.महापौर – हा  याय व  आहे हणून फ  चचा करता येईल. 
 

मा.अनंत को-हाळे – मी मािगल महापािलका सभेम ये काह  ो रे वचारली होती. 
ईड यूएस संदभात सवाचे ल  वेधू इ छतो क, हा ोजे ट २००८-०९ ला सु  झाला असला 
तर  या ोजे टचे काम आ ा सु ा चालू आहे. या ोजे टम ये जो काह  ाचार होतो आहे, 
याकडे ामु याने ल  वेधू इ छतो. मी  .२ (अ) वचारला होता, मंजुर  घे यात आली 
यावेळ  ित चौ.फु. बांधकामाचा दर कती होता? याचे मला उ र दे यात आले आहे क , 

मंजुर स अनुस न इमारती बांधकामाचा ित चौ.फुट दर पॅकेज-१ साठ  र. .११००/- व पॅकेज-५ 
व ६ साठ  र. .११५२/- एवढा दर येतो आहे. दो ह म ये बांधकाम सारखेच आहे. दो ह  
पॅकेजम ये एकाच कारची ब ड ंग बांधली जाणार आहे. मग पॅकेज ५ व ६ चा दर जा त 
आहे. सवात मह वाची गो  हणजे हा दर ठर वताना ड एसआरचा वापर कर यात आला नाह . 
यावेळ  ड एसआर माणे, बांधकाम रेट धोरणा माणे ९००/९५० घरांसाठ  १५०/२०० ित 

चौ.फूट दरवाढ जा त आकार यात आलेली आहे. ाचाराची सु वात इथूनच झालेली आहे. 
१५०/२०० कोट ंचा ाचाराचा हा वषय आहे. शहरातील नागर कांना आप याकडून भरपूर 
अपे ा आहेत. आपण पंपर  िचंचवड शहरात या भागातून अितशय काटेकोरपणे भरपूर काम 
केलेले आहे. यामुळे नागर क आप याकडे या अपे ेने बघतात क , जे काह  क प राब वले 
जातात ते लवकरात लवकर पूण होऊन याचा लाभ लाभा याला िमळावा. या उ े याने 
आप याकडे पा हले जाते. आपण जर बिघतले तर सवात मह वाचे हे क  हा ठराव 
ईड यूएसचा वषय कोणी मांडला. या वषयी मा हती िमळाली नाह . न क  ठराव कोणी 
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आणला? गोरगर बांना घरे दे यासाठ  आणला आहे का आपले खसे भर यासाठ  ह  योजना 
तयार केलेली आहे. याचे खूप मोठे कोडे नागर कांना इथे आहे. संबंिधत अिधका-यांना जे  
वचारले, याची स व तर उ रे दे यासाठ  यांना बोलवावे.  

 

मा.महापौर – हा वषय याय व  आहे हणून अशी ांची उ रे देता येणार नाह त.  
 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी ाचारा वषयी बोलतोय. मागील 
महापािलका सभेत पा या या बंद पाईप लाईनसंदभात यावेळ  चांगलीच चचा झालेली होती, 
यावेळ  हा मु ा का काढला नाह . उ रे ायची नसतील तर लोकांना कशाला सुळावर 
यायच?े 

 

मा.नगरसिचव – अिधिनयमातील तरतुद  इथे वाचून दाखवतो, याम ये जे  वचारले कलम 
५ अनुसूची ड म ये याची तरतूद आहे. कोणताह   लादले या िनबधा या क ेत येतो 
कंवा नाह  याबाबत शंका उप थत झा यास या मु ावर मा.महापौर यांनी िनणय दला आहे. 
यांचा िनणय अंितम असेल.   

 

मा.महापौर – हा वषय याय व  आहे हणून या वषयावर चचा करता येत नाह  हे आधीच 
सांिगतले आहे. (बंद पाईप नळ योजना याय व  नाह .)  
 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ाचारा वषयी चचा करतोय. 
एफ.एस.आय. वषयी बोलणार नाह . शासनाला पा ठशी घालणार असाल तर िन त 
नागर कांची दशाभूल करताय अशी नागर कांना घरासंदभात शंका येते आहे. ठरा वक ांची 
उ रे ायला सांगा.  
 

मा.महापौर – लेखी उ रे दली आहेत.   
 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उ रे चुक ची दलेली आहेत.  
 

मा.महापौर – आयु ांशी परत एकदा बोला.  

--------- 
मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
     

       वषय मांक - १ 
दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/वा.क/का व/१४६/२०१३  
        द.३१/७/२०१३ 

                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१०९  द.२१/०९/२०१३ 
 मा.शहर सुधारणा सिमती सभा दनांक २६/०८/२०१३ ठराव .२७ नुसार,               
पुणे शहर वाहतूक पोिलसांनी केले या मागणीनुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह तील िनयो जत 
बी.आर.ट . मागातून अवैधपणे/अनिधकृतपणे संचलन करणा-या शहरातील इतर र यावर ‘नो 
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पाक ग’ झोनम ये उभी राहणार  व शहरात इतर ठकाणी अवैध पाक ग क न वाहतूक चे 
सुरळ त संचलनात अडथळा ठरणा-या सव कार या वाहनांवर दंडा मक कारवाई करणेस व 
यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या पावती पु तका ारे 

वसूल क न यातील ५० ट के र कम वाहतूक पोिलसांना वाहतूक चे सा ह य खरेद  इ.साठ  
ठेवून उव रत ५० ट के र कम महानगरपािलके या कोषागारात भरणा वाहतूक पोिलसांनी 
करावा.  सदर तावानुसार मनपा र यावर अवैध पाक ग करणा-या व ‘नो पाक ग’ म ये 
उ या राहणा-या आ ण बी.आर.ट . मागामधून अनिधकृतपणे संचलन करणा-या सव कार या 
वाहनांवर कारवाई कर यासाठ  आ ण यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य 
शु क खालील माणे आकारणेत यावे. 

उपरो  माणे वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या पावतीपु तका ारे 
वसुल कर यासाठ  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम २०८ अ वये मनपाचे अिधकार 
वाहतूक पोिलसांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, बीआरट  माग व इतर माग आहेत, 
या ठकाणी वाहनधारकांकडून काह  िनयम मोडले तर ॅ फक पोिलसाकडून यां यावर कारवाई 

केली जाते. दंडा मक कारवाई कर यासाठ  यांना परवानगी दे याचा वषय आहे. आपली 
परवानगी असो कंवा नसो, हा वभाग अितशय स म, अ ट ह असलेला वभाग आहे. न 
सांगता सु ा कारवाई होतच असते. रोख व पात, पावती देऊन कंवा पावती न देताह  
नागर क दंड भरत असतात. ते यांचे काम करत असतात. आपण ठराव क न यां या हातात 
कोलीत देतो आहोत. हा सग यांचाच अनुभव आहे. खरेतर यां या वभागाचे कोणीतर  इथे 
असायला पा हजे होते. यां या समोर बोललो असतो तर यांना सु ा कळाले असते. यांनी 
फ  दचाक ंसाठ च ठराव पास के यानंतर मोठमोठे आकडे दले होतेु . अवजड वाहने, रोडरोलर, 
इं डका, नॅनोसार या कार ह  वाहने उचलत नाह त. कंटनेरसारखी अवजड वाहने कधी 
उचलणार? ेमलोक पाक हे पा कग तुम याकडे दलेले आहे. पुढार म ये,पेपरम ये सु ा आले 

अ.
. 

वाहनाचा कार वमोचन व शासक य 
शु क र कम पये 

१ अवजड वाहने क, बस, ेलस इ. ५,०००/- 
२ रोड रोलर, इतर यं  सामु ी ३,०००/- 
३ हलक  वाहने १० टनापयत मता २,५००/- 
४ कार, जीप इ. २,०००/- 
५ सहा आसनी र ा, टे पो इ. १,५००/- 
६ वयंचिलत दचाक  वाहनेु  १,०००/- 



27 
 
होते. मा या वॉडात रोड वायड ंगच ेकाम अधवट रा हलेले आहे. या जागेत एका -एका वेळेला 
८/८ कंटेनर लागतात. आपण ॅ फक पोिलस यांना ितथेच ऑ फस बांधून दले होते. एकदा 
यां या समोरच द या या साईडला अंधार होता. ितथे कंटेनर उभा अस याब ल मी 
यां याकडे गेले होते. या ठकाणी चोर याने ८२ वषा या आजीं या ग यातले लुटले होते व 

चोर या कंटेनरखाली लपला होता. या कंटेनरमुळे ॅ फकला सु ा इतका अडथला होत असतो. 
८/१० कंटेनर रोडम ये आलेले असतात. टे को कंपनी या गेटपासून एसकेएफ कंपनी या 
गेटपयत कंटेनर लागलेले असतात. मी पीएसआयकडे गेले यांना हणाले, हे काय आहे. 
रोडवर कती कंटेनर उभे आहेत. यांना जामर का लावला नाह त. ते हणाले, ते चाक काढन ू
घेऊन जातात. या पोिलसाकडून हे उ र िमळाले. ते या वाहनांवर कारवाई करत नाह त. ५ 
फूटांवर वाहने लावलेली असतात. ऑ फस या समोर लावले या वाहनांवर कारवाई करत नाह त. 
आपण यांना कायदेशीर अिधकार देतोय. मा या भागात ेनेजचे काम करायचे होते. यांची 
लेखी परिमशन घेतली होती. रोडवर या साहेबाला काय मा हत याने रोड खणायला सु वात 
केली. ते हा ॅ फक पोिलसाने यांना थांबवले. रोड खणायचा नाह  हणून सांिगतले. मला 
अिधका-यांचा फोन आला, काह  कळत नाह . मी यांना सांिगतले, लेखी परवानगी आहे. ते 
हणाले मा या ल ात नाह . एवढे होऊन सु ा नंतर महापािलकेचे कमचा-यांकडे ॅ फक 

पोिलस पु हा ितथे गेला व आप या अिधका-यांना यांना सांिगतले, आम या काह  
चहापा याची यव था आहे का नाह . अशा कारचे हे लोक आहेत. कतीह  काह  केलेतर  
मला वाटत नाह  यां यात काह  फरक पडेल. यांचे काळे धंदे चालतात, याला पांढरे 
करतोय. असा कार सग यांना मा हती आहे. ॅ फक कं ोल करायचे सोडून र या या एका 
बाजूला जाऊन उभे राहतात. सावज कसे आप या हातात येईल ते बघत असतात. मला सव 
सभागृहाला, मा.महापौरांना वनंती करायची आहे क , आपला वाहतूक वभाग फ  नावालाच 
आहे. ितथे काळा बाजार सु  झाला आहे. यावर काह  कारवाई करत नाह . हे काम 
आम याकडे नाह  असे उ र यां याकडून आले आहे. परंतू अशा कारे आ हाला कुठेह  सहकाय 
िमळत नाह . यां या ऑ फससमोर वाहने उभी असतात. आ ा गेलात तर  ितथे ६ कंटेनर उभे 
आहेत. म हनाभर/१५-१५ दवस पडून असतात. कोणीह  कुठलीह  कारवाई करत नाह . अशा 
कारे तु ह  यां या हातात अिधकार देऊ नयेत अशी वनंती करते. हा वषय तहकूब 

कर यात यावा अशी सूचना करते.  
 
मा.यमुनाताई पवार – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देते.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी अवजड वाहने, क, बस, 
ेलस, रोडरोलर, सहा आसनी र ा, टे पो, वयंचिलत दचाक  वाहने ु असे हटले आहे. जेवढ  

गद ची ठकाणे आहेत, यापार  संकुल, ऑफ सेस, भाजी मंडई ितथे पा कग यव था आहे का 
हे आधी तपासले पा हजे. संबंिधत ब ड ंग यांनी पा कगची यव था केली नसेल तर तेथे 
जाणा-यांनी यांची वाहने कुठे लावायची?  अवजड वाहनासंदभात बोलायचे नाह . ते कमिशयल 
यूजम ये असतात. टू हलर या संदभात बोलायचे तर टू हलरचा जा त वापर म हला 
भिगनी करत असतात. संबंिधत ब ड ंग मालकाने जागा केली नसेल तर गा या कुठे 
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लावाय या? एव या मो या माणात दंड घेणार असाल तर ह  अ यायकारक भूिमका आहे. 
या इमारतींनी वाहतूक यव था केली नाह , यांना आधी पा कगची सु वधा उपल ध क न 
ायला सांगा. तुमचा महसूल वाढव यासाठ  सामा य नागर कांना कायम बळ  दले जाते. पैसे 

कमी पडतात हणून पा या या बीलाचे दर वाढवा, टॅ स वाढवा. सवसामा य वग यात भरडला 
जातो. उ च ू लोकांना काह  फरक पडत नाह . जे ामा णकपणे टॅ स पेअर आहेत, यांना 
कायम बळ  दले जात असते. झोपडप ट तील लोकांना पाणी, लाईट सव फुकट देतो. जोपयत 
ब ड ंग या मा यमातून पाक ग उपल ध क न देत नाह , तोपयत दचाक ंचा समावेश यात क  ु
नय.े राजमाता जजाबाई कॉलेज, भोसर  इथे काह  ल झर  बसेस लागतात. ओपन पेस आहे 
ितथे यां याकडून .१००/१५० भाडे घेतले जाते. ितथे पा याची लाईन मु ाम फोडली आहे. 
बसेस धुत या जातात. ाय हर आंघोळ करतात. जागा फुकट वापरली जाते. पा याचा अप यय 
होतो. ितथे ाय हेट वाहनतळ उपल ध क न देऊन हजारो लाखो पयांचा महसूल वसूल करत 
आहेत. महापािलकेची जागा आहे का ाय हेट जागा आहे. ाय हेट जागा असलीतर  यां यावर 
कोण टॅ स लावतोय? सवसामा य नागर कांना नोट स देऊन यां यावर ज ी लावता. 
यां यावर कारवाई करता. ह  धूळफेक कधी बंद करणार आहात. भोसर  उ डाणपूल १०० कोट  

खच क न बांधतोय. भोसर तील नागर कांना याचा कती फायदा होणार आहे हा संशोधनाचा 
वषय आहे. इथून गाड  सु  होऊन डाय़रे ट नािशक रोडलाच गाड  बाहेर पडते. पण 
भोसर तील ल न कायालयात जायचे असेल तर ५ िमिनटां या र ता पार करायला आ हाला 
पाऊण तास लागतो. एवढे ॅ फक जाम होते. अशात काय करणार आहात? आम यासार यांचे 
हाल होतात. आप याला माझी वनंती आहे क , पा कगची सूचना आलेली आहे. केवळ र ा, 
सहा आसनी र ांना यांचे थांबे फ स क न दले तरच उपयोग होतो. ॅ फक पोिलस सहा 
आसनी र ावा यांकडून पैसे घेतात. यांचे ह े ठरलेले आहेत. र ा र यात, िस नलला 
पॅसजर घे यासाठ  थांबले या असतात. यात ल  ा. ाय हेट हईकलसाठ  कोणतेह  शु क 
घेऊ नये. दंडा मक कारवाई क  नये अशी वनंती आहे.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पुणे शहर वाहतुक पोिलस यांनी 
मागणी केली आहे. पंपर  िचंचवड शहरात बीआरट साठ  र ते ता वत आहेत. यात 
काळेवाड  ते देह रोड हा र ता ता वत आहेू . या र यावर अनिधकृतपणे चाल वली जाणार  
वाहने कंवा शेती करणा-यांची वाहने यां यावर पोिलसांकडून दंड लावला जातो. यािशवाय 
शहरात अनिधकृत पा कग के यानंतर दंड करायचा आहे तो महापािलका व पुणे वाहतूक 
वभाग यां याकडे जमा करायचा आहे. तो यांनी ५०/५० ट के वाटून यायचा आहे असा 
वषय आहे. या वषयाची घाई कशासाठ  आहे? अजून एकह  बीआरट  र ता तयार नाह . 
दापोड  ते िनगड  फ  या र याचे बीआरट  साठ  काम झालेले आहे. या र यावर थां यांचा 
प ाच नाह . फ  १८ ते २० बस टॉपचे काम झाले आहे. औंध-रावेत र ता अपूण आहे. 
काळेवाड -देह रोड हा र ता अपूण आहेू . नािशक फाटा-आळंद  हा र ता अपूण असताना देखील 
दंडा मक कारवाई करायचा वषय इथे का आणला आहे? बीआरट  शहराला नवीन आहे. र ता 
कधीह  चालू होऊ ा. नागर कांना ठोस िश णाची गरज आहे. दशादशक फलक र यांवर 
लावले पाह जेत. २/३ म हने झा यानंतर नाग रक बेकायदेशीरपणे संचालन करत असतील 
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तरच यां याकडून दंड आकारला जावा. याचबरोबर मुळात बीआरट  र ता असावा याब ल 
हरकत आहे. शहरात बीआरट  र याव न जाणा-या वाहनांना शासन झाले या शु काची 
र कम ते आप याकडे ा सफर करतील असे हणणे चुक चे वाटते. पुणे-मंुबई हा र ता सलग 
६१ मी. र ता आहे. बाक  र ते काह  ठकाणी ४५ मी., ३० मी. झाले आहेत. काळेवाड  – देह ू
फाटा हा र ता ४५ मी., ३० मी. आहे. द ड मीटर फूटपाथसाठ  ठेवला आहे. २ मी. सायकल 
ॅक ठेवला आहे. बीआरट साठ  ११ मी., इतर वाहनांसाठ  ७ १/२ मी. चा ॅक केलेला आहे. 

बीआरट व न श यतो बसेस धावणार आहेत. मोठे ेलर, जड वाहने, ाय हेट बसेस, कार, 
र ा, टे पो या साडे सात मीटर र याव न जाणार आहेत. शहरात बीआरट  जा तीत जा त 
नागर कांनी बसमधून वास कर यासाठ  केलेली आहे. तर सु ा नागर क इतर वाहनांतून वास 
करणारे सु ा शहरातीलच नागर त आहेत. बीआरट बाबत सांगायचे तर, बसेस व र याव न 
जाणार  हजारो वाहने यांचा वचार केला तर वाहनचालकांवर अ याय होणार आहे. शहरात 
पा कग यव था जे हा कराल ते हा दंड आकारावा. यव था नसेल तर ह  दंड आकारणी करणे 
देखील चुक ची आहे. िचंचवड टेशन, बीआरट  र ता कुठेह  पा कग यव था आहे का?  ितथे 
मोठे कमिशयल सटर आहे. आजूबाजूला ३०/३५ बँका आहेत. ारकादाससारखी मोठमोठ  
कप याची दकानेु  आहेत. खे यापा यातील लोक ल नाचा ब ता बांधायला ितथे येत असतात. 
ितथे पा कगची यव था नाह . िनगड , िचंचवड टेशन असेल जथे कमिशयल शॉ पंग सटस 
आहेत. ितथे पा कगची यव था केली पाह जे. जोपयत ह  यव था होत नाह , तोपयत 
अनिधकृत वेशावर दंड लावता कामा नये असे मला वाटते. दंडाची र कम बिघतली तर 
.५,०००/-, .३,०००/- .५००/-. टू हलरच जा त पकड या जातात. त ण त णी चालवत 

असतात. शाह नगरू , संत तुकाराम नगर इथे पोिलस उभा असतो. आमचे कायकत पकडले 
जातात. ते मला फोन करतात. हवालदाराशी बोलायला सांगतात. हवालदार दोनशे पयाची 
पावती फाडायला सांगतो. कायक याकडे तेवढे सु ा पैसे ायला नसतात. या वषयात हजारो 
पयांचा दंड लावला आहे. ह  र कम कती अवाजवी, न परवडणार  आहे. यात देखील कुठेतर  

कमी करायला पाह जे. एखा ाने चूक केली, अनिधकृतपणे संचालन केले, पा कगम ये गाड  
उभी केली नाह तर यां यावर दंड लावताना या चालकाकडे तेवढे पैसे ायला असले पाह जेत. 
हजार पये देत नाह तर दोनशे दे, तीनशे दे असा प तीने यातून मो या माणात ाचार 
बोकाळणार आहे. जोपयत बीआरट  र ता चालू होत नाह , शहरातील लोकांना बीआरट  हणजे 
काय, यातून वाहने कशी चालवायची याचे िश ण िमळत नाह , पा कगची यव था होत 
नाह , तोपयत दंड आका  नये. हा वषय फेटाळून लावावा.                          
 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ख-या अथाने नागर कांना िश त 
लागावी, िश तीने वाहने चालवावीत हणून हा वषय ठेवलेला आहे. खरेतर वषय चांगला 
आहे. परंतु वषय चांगला असताना याची अंमलबजावणी होईल का. हे देखील आपण पा हले 
पा हजे. ामु याने या वषयात बीआरट  चा उ लेख केलेला आहे. आपण पु याम ये पहा 
बीआरट ची काय अव था झालेली आहे. हडपसर बीआरट  मागावर, वारगेटला सु ा बीआरट  
मागाव न इतर वाहने जात असतात. काय प र थती आहे. शंभर ट के अयश वी झालेली 
आहे. आप याकडे सु ा हेच होणार आहे. नवीन काह  होणार नाह . परंतू या महापािलके या 
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शासनाने महापािलकेम ये डे हलपमट होत असताना महापािलके या कती जागा पा कगसाठ  

ठेव या. ह  सु ा महापािलकेची जबाबदार  आहे. कती पा कग रझवशन ता यात घेतले. 
नागर कांची कती सोय केली. यां याकडून कर वसूल करतो तर यांची सोय देखील केली 
पाह जे. वषय अितशय संुदर आहे. शहरात अनेक ठकाणी अपघात होतात. बरेचसे क 
ाय हर गा या लावून जातात. यामुळे अपघात होतात. सात याने एखादा ाय हर 
या ठकाणी पा कग करत असेलतर, खाजगी बस ाय हर असेल तर या यावर कारवाई झाली 

पा हजे. या यावर दंड लागला पा हजे. ब-याचशा माणात महापािलकेने को यावधी पये खच 
क न र ते केलेले आहेत. या यावर आजदेखील पा कगसाठ  जे र ते झालेले आहेत ह  
व तु थती आहे. या वषयी काह  ुट  आहेत. वषय चांगला आहे परंतू वषयात ुट  आहेत. 
दचाक वा यांना अचानक द डु /एक हजार दंड लावला आहे. हे मा  जा त होते आहे. हे कुठेतर  
कमी केले पा हजे. ह  वाहतूक पोिलस खा याची सु ा जबाबदार  आहे. नो पा कगम ये गाड  
लावली तर शंभर पये वाढतात, ह  तफावत दर केली पा हजेू . केवळ बीआरट  र ता खुला 
रहावा हणून दंड आकारत असालतर हे चुक चे आहे. भ व यात या र याव न वाहने जाणार 
आहेत. पु याम ये सु वाती या कालावधीत मो या माणात वाहने जात होती. आज ितथे 
बीआरट  र ता रा हलेला नाह . चारचाक  सु ा घालत आहेत. मी पु याम ये गेलोतर  मी सु ा 
बीआरट  रोडम ये गाड  घालतो. कोणी अडवत नाह . ह च प र थती आज शहरात आहे. यावर 
स ह केला पा हजे. शहरात कती गा या र यालगत लागतात. आठ दवसांत संपूण स ह 
केलातर, कदािचत आप याकडे असा स ह केला असेलतर हे देखील शासनाने सांगावे. 
ामु याने या- या भागात र यावर जा त वाहने लागतात, या वाहनां या सं येनुसार 

सभागृहाला सांिगतले पा हजे. मी या ठरावाशी सहमत आहे. वाहने चालवणा-यांना िश त 
लागली पा हजे. कुठेह  गा या पाक के या नाह  पा हजेत. यामुळे अपघात होतात. डांगे 
चौकात पदमजी पेपर िमलपयत क, बसेस पाक केले या असतात. यामुळे ितथे अनेक वेळा 
अपघात झाले आहेत. हंजवड  पोिलस टेशन या रेकॉडनुसार ५/६ वषात आज ५६ जण 
दगावले आहेत. हे केवळ चुक या प तीने गा या लाव यामुळे अपघात झाले आहेत. मी या 
मताशी सहमत आहे. ठराव करताना तो चुक चा झाला नाह  पा हजे. ५,०००/-, ३,०००/-, 
२,०००/- असे शु क आकारले आहे. यात काह तर  तफावत आहे, जा त वाटतो. दंड कमी 
व पात असावा, जेणेक न वाहनचालकांना िश त लागली पा हजे. दंड व पात पैसे 

िमळव याचा उ ेश नसावा. यांनी िश तीने पा कगम ये गा या उ या के या पा हजेत. 
आपणदेखील महापािलके या वतीने पा कग झोन, ड .पी. रझवशन आहे. ामु याने तेथे 
पा कग झोन करावा. पुणे महापािलकेत शहरात ब-याच माणात पा कग झोन वकिसत केलेला 
आहे. ४/५ ठकाणी बीओट वर पा कग केलेले आहे. तु ह  पु याम ये गेलातर डबल डबल 
मजली पा कग झोन केलेले आहेत. ५/६ वषात या शहराला देखील हे करावे लागणार आहे. 
शहरात िन यावर बांधकामे अनिधकृत आहेत. जु या काळातील अिधकृत बांधकामां या 
पा कगम ये संपूणपणे अनिधकृत बांधकामे झालेली आहेत. बांधकाम परवानगी देत असताना 
पूणपणे चुक या प तीने इमारती बांधले या आहेत. पाऊस झा यावर पाणी पा कगम ये 
साठते. इमारती ख याम ये केले या आहेत. यामुळे ितथे गा या लावता येत नाह त. मग 
र यावर गा या लाव या जातात. यानंतर नाईलाजा तव ामु याने मो या माणात 
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र याव न जाणा-या वाहनांना अडथळा ठरतो. महापािलकेची चूक आहे. या इमारतीला 
महापािलकेने परवानगी दलेली आहे. यात अनिधकृत बांधकाम केलेले असेल, हॉटेल टाकले 
असेल, चर उभे केले असेलतर ते काढन वेगळे केले पा हजेू . काह  असो, पूव  जी घरे 
बांधली या या पा कगसाठ  जागा ठेवलेली नाह . नाईलाजा तव र यावर गा या लावतात. 
अशा ठकाणी कर लागू केला, बोड लावलातर नागर कांवर देखील अ याय होतो. नागर कां या 
सोयीसाठ  पा कग झोन असेलतर पुणे इथे पा कग झोनम ये पास/शु क लावले जाते. मािसक 
पास दला जातो. या प तीने आप याकडे देखील मोकळे लॉट वकिसत होत आहेत. ५/१० 
वषाम ये पंपर  िचंचवडम ये पु यासारखी प र थती होणार आहे. अडचणींवर मात 
कर यासाठ  अितशय चांग या कारचा वषय आयु  साहेबांनी, शासनाने ठेवला आहे. सव 
सद यांनी या वषयाला वचारपूवक पा ठंबा दला पाह ज.े वाहतूक सम या केवळ वाहने जा त 
झाली हणून नाह  तर चुक या प तीने वाहने लावतात हणून देखील सम या वाढत चालली 
आहे. यावर मात कर यासाठ  शहरातील जबाबदार नागर क, रा यकत हणून आपले देखील 
कत य आहे. याची काळजी घेतली पाह जे. याअनुषंगाने आपण वषय ठेवला आहे. या 
वषयातील ुट  दर क न चांग या प तीने वषय मांडला आहेू . कती र यांवर गा या 
लावतात हे सभागृहाला सांिगतले तर सभागृहाचे सु ा मत प रवतन होईल. काह  सद यां या 
भागात हा  नसेल. जथे मो या माणात अपघात होतात ते र यावर पा कग 
अस यामुळे. हे माण भ व यात वाढणार आहे. महारा ाम ये पुणे व पंपर  िचंचवडम ये 
दचाक  व चारचाक चे आरट ओ र ज ेशन सवात जा त होतेु . आपली मानिसकता स म 
हायला पा हजे. आपण स म झाले नाह तर केवळ शासनाला दोष देऊन उपयोग नाह . 
आपण आप या जबाबदार पासून दर झाले नाह  पाह जेू . यातील ुट  दर करा यात एवढेच ू
सांगतो. 
 
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पुणे शहर वाहतुक पोिलस बीआरट  
र ते व नो पा कग झोनम ये यांनी दंडा मक कारवाई कर याचा वषय आहे. पण इतर 
ठकाणी सु ा पा कगची यव था नाह . आज आप या भागात येक कुटंूबात दचाकु , 
चारचाक  आहेत. जी काह  बांधकामे जु या प तीने झाली आहेत, यात दचाक  वाहनां या ु
हशोबाने जागा ठेव यात आली होती. पंपर  िचंचवड म ये सव गा या र यावर रा ी लाव या 
जातात. आपण यां याकडून शु क आकारणी करतोय. या या सोयी उपल ध कर यासंदभात 
काह च ीकोण ठेवत नाह . आपण या भागात पु यासारखाच पा कग मॉल करणे गरजेचे 
आहे. हा भांडणाचा वषय झालेला आहे. मा या भागात कतीतर  भांडणे या वषयाव न होत 
असतात. नागर कांशी एकमेकांशी भांड याची वृ ी वाढायला लागली आहे. शु क आका न 
दंडा मक कारवाई क न हा वषय सुटणार नाह . हा ठराव अितशय यो य आहे. थम याची 
सोय कशी होईल. आर त लॉट आहेत ितथे पा कग मॉल उभा केलातर कायम व पी उ प न 
िमळेल. हे पा कग क या र यावर असावे. या सव गो ींचा आपण वचार करावा. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
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ठराव मांक -३९६     वषय मांक - १ 
दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/वा.क/का व/१४६/२०१३  
        द.३१/७/२०१३ 

                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१०९  द.२१/०९/२०१३   
     

वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत येत आहे. 
अनुकूल  - ९२      ितकूल – ०  

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

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

ठराव मांक -३९७     वषय मांक - २ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.चं कांत वाळके,मा.सौ.सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 
             २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१५७  द.२१/०९/२०१३ 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील सव नगरसद य यांना मानधनात वाढ कर यात 

यावी. दरमहा सभेसाठ  नगरसद य यांना २५,०००/- (पंचवीस हजार फ ) एवढे मानधनात 
वाढ कर याबाबतचा ठरावास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, या ठकाणी िमड याकडून ेपण होते आहे. 
चॅन सवा यांना इथे म जाव केलेला आहे. याचे कारण काय याचा खुलासा हावा. लोकसभा, 
रा यसभा याचे लाई ह ेपण दाखवले जाते. पठासीन अिधका-यांचा तो ह क आहे. आपला 
कारभार पारदशक आहे. सारथी हे पलाईन ऑनलाईन चालू आहे. मग इथे प कारांना का बंद  
आहे? महासभेत चुक चे घडतेय. े ागॅलर तून सु ा कोणी शूट क  शकतो. यांचा रोष आ ह  
का प करावा? असा वचार करावा. महापौर साहेब, हा तुमचा अिधकार आहे.  
 
मा.महापौर – सव पदािधकार  यांनी िमळून िमट ंग घेऊन या वषयावर िनणय यावा. 
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, लोकसभा, रा यसभेचे ेपण करतात. अिधवेशनाचे 
े पण बाहेर दसते आहे. एकतर प कारांची, े ा गॅलर  आहे, आमची त डे तर  दसतात 

का? 
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मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, हा तुमचा अिधकार आहे. तुम या अिधकारात प कारांना 
इथे सभा पाहायला परिमशन ा.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, यांना आ ा ेपण करायला संधी ा. आपण यां या 
अिधकारावर गदा आणतोय. आ ा ेपण होऊ ा. 
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, फ  यांना परिमशन ा. तुम या अंगावर कशाला 
घेताय? िम डयाकडून बाहेर जाऊ ा, महारा ाम ये जाऊ ा.  
 
मा.शिमम पठाण – हा वषयप केवर ल वषय नाह .  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, हे आम यासाठ च चालले नाह . हा महापौरांचा अिधकार 
आहे. यांनी िनणय यावा. 
 
मा.िसमा सावळे – कशासाठ  सहन करायचे?     
 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, प कारांनी सु ा सभेवर ब ह कार टाकला आहे. 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, या वषयावर चचा हो याचे काह च कारण नाह . वषय 
प केवर ल वषय चालू आहेत.  
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, सुलभा ताई हणतात, यांची मागणी चुक ची आहे 
असे ब कूल नाह . परंतू महापौर जी सूचना करतात यात वावगे नाह .प कारांनी िस  दली 
पाह जे. िस  मा यमांची कशा प तीने यव था असावी हे मा.महापौर यांनी िमट ंग घेऊन 
जा हर करावे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ०  

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

मा.भारती फरांदे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक - ३ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/तळवडे/१८/५१/२०१३   
           द.१९/९/२०१३ 
       २) मा. थायी सिमती ठराव .४२१३ दनांक १/१०/२०१३ 



34 
 

देह रोड अँ युिनशन डेपोभोवतीची ू २००० याडाची ह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
वाढ व ह या भागश: मंजूर वकास योजनेतील तावांशी वसंगत होत आहे. िचखली, 
तळवडे या गावां यित र  मौजे िनगड , रावेत, कवळे, मामुड  यागावातील काह  िमळकतींह  रेड 
झोनम ये येत अस याचे दसून येत आहे. सदर रेड झोनने बािधत होणा-या े ातील वकास 
परवानगीचे काम ठ प झालेले आहे. सदर भागात मो या माणात ितिनबधक े ात 
यापूव च बांधकामे झालेली आहेत. या सव बाबी वेळोवेळ  संर ण वभागा या िनदशनास 
आणून दले या आहेत. तथा प संर ण वभागामाफत यासंदभात ठोस िनणय घे यात आलेला 
नाह . रेडझोन संदभात मे. इसेन असोिसए स ( रट पट शन मांक ८९८५।२००९) व ीमती 
सीमा सावळे ( रट पट शन मांक १८०६।२०११) या दोन यािचका मा.उ च यायालयात दाखल 
आहेत. सदर दो ह  यािचकांम ये महापािलकेने मा.उ च यायालयात ित ाप  दाखल केलेली 
असली तर  महापािलकेची बाजू स मपणे मांड यासाठ  वतं  यािचका दाखल करणे गरजेचे 
होते. यामुळे तशी यािचका मनपामाफत मा.उ च यायालयात ( रट पट शन मांक 
१९३५७।२०१३)  दाखल कर यात आलेली आहे. तर  यािचका दाखल कर य़ा या तावास व 
यािचकेसाठ  येणा-या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, सदर वषयाला सूचना मांडते. मा.महापािलका आयु  
यांचे प  मांकः नर व/का व/तळवडे/१ब/१७०/२०१३ द.२५/१०/२०१३ चे नुसार 
मा.महापािलका आयु  यांना यांचे वषय .३ वर ल वषयप  मागे घेणेस मा यता देणेत 
यावी.  
 
मा.अिनता ताप कर – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देते.  
 
मा.महापौर – आयु ांनी वषय मागे घेतला आहे. चचा करायचे काह च कारण नाह .  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज सभागृहात हा वषय 
रेडझोनसंदभात आहे. मला आयु  साहेबांना वनंती करायची आहे क , रेड झोन हणजे नेमके 
काय होते आहे ते आ हांला तर  कळू ा. यासंदभात स व तर मा हती ावी. आज मा य़ा 
प रसरात से टर २२ हा पुनवसन क प आहे. या ठकाणी महापािलकेने ािधकरणाकडून 
जागा घेतली आहे. या जागेवर गाळे बांधले आहेत. शहरातील झोपडप ट  ा सफर केलेली 
आहे. गेली २० वष झाली आहेत. झोपडप ट तील नागर क ितथे राहत आहेत. ितथे या 
भागातील लोकांना मला सु वधा पुरवता येत नाह त. पाणी नाह , ेनेज, गटर नाह , शाळा 
नाह . तु हालंा उदाहरण देतो, मा य़ा भागात शाळा झाली आहे. शाळेचे कंपाऊंड तोडलेले आहे, 
ते द त करायचे आहेु . टडर काढले आहे. ते सु ा कॅ सल कर यात आले आहे. आज 
रेडझोनचा टे कशावर आहे. बांधकामावर आहे का कशासाठ  आहे ते नेमके कळत नाह . आज 
१५६३ मोठे ५७६  पीसीएमसी वसाहत, २५६ आ णाभाऊ साठे वसाहत, ३३०० गाळे ितथे 
आहेत. १२३ वे. फूटाचे गाळे आहेत. यात पंपर  चौकातील डॉ.आंबेडकर पुतळा इथली 
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राहल नगरची झोपडप ट  िश ट केलेली आहेू . फ  ५०२ घरे िश ट केलेली आहेत. बाक  
घरांत लोक रहायला आले यांचे पुनवसन केले होते. यानंतर काह  वशेष लोकांनी बांधकाम 
चुक चे झाले आहे हणून कोटाकडून टे आणला आहे. टे आण यानंतर िमिलटर  यांनी 
सांिगतले. िभंतीपासून आहे का कंवा ह पासून आहे याचे काह  कळत नाह , काम थांबले 
आहे. कोटाची ऑडर आहे याचे आपण पालन केलेच पा हजे. परंतू या भागातील नागर कांना 
छोट-छो या गो ींचे मटेन स कर यासाठ  वरोध का आहे? मटेन ससाठ  वरोध करत असाल 
तर या भागातील लोकां या अडचणी कशा सुटतील? आज या शाळेत ३,००० मुले शाळेत 
िश ण घेत आहेत. शाळेला कंपाऊंड वॉल नाह . वॉचमनला वाटर नाह . यामुळे ितथे 
नागर क येऊन दा  पीत पडतात, बाट या फोडतात. या प रसरातील मुले केट खेळतात, 
शाळेची नासधुस करतात. या ठकाणी सुर ा काह च नाह . जर पंपर  नगर शाळेत मडर होऊ 
शकतो तर इथे का होऊ शकणार नाह ? आप याला िन त वनंती आहे क , कोटाकडून टे 
असलातर  या ठकाणचे मटेन स करायला पा हजे. टे बांधकामावर असला पा हजे. आम या 
पंपर  चौकातील जी राहल नगर झोपडप ट  ू या ठकाणी िश ट केली आहे ती परत 
या ठकाणीच बसू ा. अजूनह  जागा मोकळ  आहे. या ठकाणी लोकांचे पुनवसन करा. या 

घरात मी देखील राहतोय. आज १२९ वे. फूटां या घरात मी राहतोय. काय ा माणे 
य ात मला १८० वे. फूटाचे घर ायला पा हजे होते. मा याकडे कागद आहेत. यात 

प  उ लेख आहे. १८० वे.फूटाचे बांधकाम हायला पा हजे होते. हा वषय यायालयात 
अस यामुळे मी महापािलका सभेत मांडू शकत नाह , या वषयासंदभात मला बोलता येत 
नसले, शंका िनरसन करता येत नसेल तर  माझी आप याला वनंती आहे क , आप याशी 
चचा कर यासाठ  मा.महापौर साहेब आपण मला थोडा वेळ ावा.  
 
मा.महापौर – हा वषय मागे घेतला अस यामुळे यावर चचा करायची गरज नाह .  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, महापािलकेने ोजे ट राब वला आहे 
याम ये लोक रहात आहेत. यांनी मला िनवडून दले आहे. या भागातील लोकांची कामे 

मला करायची आहेत. ती जर करत येत नसतील तर आ ह  काय करायच?े आज यांचे  
मी सोडवू शकत नाह . या भागाचा नगरसेवक हणून मी काय करायचे? आमचा दोष तर  
सांगा. माझी आप याला वनंती आहे. एकतर मागील आयु  यांनी जी कामे केलेली आहेत, 
यासंदभात ब-याचशी अडचणी िनमाण झाले या आहेत. आज या भागात राहणा-या 

नागर कांना सोयी-सु वधा पुरवू शकत नाह . टडर सु ा कॅ सल केलेली आहेत. या लोकांसाठ  
ोजे ट केला आहे, यांचे याच जागी पुनवसन करावे. आज कोटात वषय असला तर  पैसे 

खच कर या वषयी वषय आला आहे. हा वषय चांगला आहे याब ल दमत नाहु . वषय 
माघार  घेऊन काय करणार? मी प  दले क  याचे उ र दले जाते, कोट बािधत वषय 
अस यामुळे ितथे काह  करता येत नाह . दरवेळ  िमट ंगम ये फाईल घेऊन येत होतो. आ ह  
काय करायचे हे तर  सांगा. कोटाची काह  नोट स आली असेल तर ती सु ा दे यात यावी. 
आ हाला यासंदभात काह च मा हती नाह . काय ित ाप  दाखल केले, याब ल मा हती घेता 
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येईल. येक वेळ  मला उ र येते. आ हाला काम करता येत नाह . आ ह  काय करायचे? 
बोलायचे नाह , करायचे नाह . याचा खुलासा करावा.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी दोन  आहेत. एकतर 
आपण फ  वषय मागे घेणार आहात का रट पट शन माघार  घेणार आहोत. या 
वषयासंदभात आमचा वरोध अस याचे कारण नाह . जसे आमचे असे हणणे असणार आहे 
क , ा  धरा अथवा नका ध  जे काह  करणार असाल ते सवा या संमतीने करावे.  
 
मा. दलीप गावडे (नगरसिचव) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, रेड झोनसंदभात 
यािचका दाखल कर याचा हा वषय मा. थायी सिमतीपुढे ठेवला होता. खचा या मा यतेसाठ  
सदरचा वषय ठराव . ४९१३ द. १/१०/२०१३ अ वये मंजूर झालेला आहे. हा वषय चुकून 
मा. थायी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेकडे िनगिमत केला आहे. हणून तो इथे आलेला 
आहे. खचाला मा यता झालेली आहे. यामुळे आयु ांशी वषयप  मागे घे यासाठ  वनंती 
केली आहे. यांनी हा वषय मागे घेतला आहे.   
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, वषय .३ म ये देह रोडू  † युिनशन 
डेपोभोवतीची २००० याडाची ह  जी रेड झोनम ये येते, या संदभात दाखल यािचकेत 
महापािलकेने उ च यायालयात ित ाप  दाखल केले असल े तर , महापािलकेने स मपणे 
बाजू मांड यासाठ  वतं  यािचका दाखल करणे गरजेचे आहे. असे आयु  साहेबांचे मत असले 
तर  यां या मताशी मी सहमत नाह . सहमत यासाठ  नाह . कारण यावेळ  मे.इसेन 
असोिसएटस ्यांची यािचका कोटात होती, यावेळ  रेड झोन संदभातील रट पट शनम ये उ र 
देताना महापािलकेने सभागृहाला वचारात घेतले होते का? ए ककडे देवी ब डरला यांनी 
परवानगी रेड झोन म ये दली. मे.इसेन असोिसएटस ्यांना दली नाह  हणून ते हायकोटात 
गेले. कायदा सवासाठ  समान आहे हणून िन तपणे यांना ितथे दाद मागायचा अिधकार 
होता. एनओसी मॅनेज क न आणली कशी आणली, मा यता कशी आणली हे यांना मा हती 
होते. महापािलकेला मा हती होते. तर सु ा मे.इसेन असोिसएटस यांना ् महापािलकेने आपण 
आपली बाजू मांडताना ित ाप ा ारे सांिगतले होत,े दसरा िन वदाधाु रक आज कोटात 
अस यामुळे आ ह  यांना परिमशन देऊ शकत नाह . मग ते िनवेदन चुक चे होते का ते 
चुक ची अस याचा सा ा कार तु हांला आज झाला का? आपण चुक चे बोललो. आता आपण 
आपली बाजू मांडायची आहे. आपण आपली बाजू िन तपणे स मपणे मांडली पाह जे. यातून 
हजारो लोकां या जिमनी, घरे वाचणार आहेत. मी महापािलके या वरोधात से टर २२ साठ  
हायकोटात का गेले होते? एकाला एक याय व दसु-याला दसरा याय ु असे असेल तर असे 
चालणार नाह . सं वधानाने सग यांना एकसारखा अिधकार दलेला आहे. याची अंमलबजावणी 
गर ब असो, ीमंत असो, महापािलका असो सवासाठ  समान झाली पा हजे. हणून मी हाय 
कोटात आहे. मा.महापौर साहेब, महापािलकेची जी यािचका कोटात दाखल आहे. याला अजून 
नंबर पडलेला नाह . रट पट शन मांक १९३५७/२०१३ अ वये दाखल कर यात आली आहे. 
या यािचकेला खरेतर मा यता घे यासाठ  शासनाने वषय सभागृहात आणला आहे. महारा  
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महापािलका अिधिनयम १९४९ नुसार जवळपास संपूण शोधले, एखा ा वषयाला काय र 
मा यता घे याची तरतूद या काय ात नाह . महारा  महापािलका अिधिनयम १९४९ मधील 
कलम ४८१ म ये दवाणी/फौजदार  कारवाई दाखल कर याची इ. कायदे वषयक स ला 
घे याची यात तरतूद आहे. कलम ४८१ नुसार कोणताह  दावा दाखल करताना याची मा यता 
थायी सिमती कंवा अ य कोण याह  सिमतीकडून मा यता घे याचा अिधकार आयु  यांना 

आहे. मा  कोणतीह  मा यता न घेता क  शासना या वरोधात मा.आयु  यांनी रट पट शन 
दाखल केलेले आहे. आयु  साहेब, आपण नेहमी कायम काय ावर बोट ठेवून वागता. परंतु 
तु ह  या ठकाणी सभागृहाचे अिधकारांचा वतः वापर केला आहे. आपण वतः केले या 
बेकायदेशीर कामांना कायदेशीर व प दे याचे काम करताय. सव सद यांना आठवत असेल, 
२/८ म ह यांपूव  द.२१/२/१२ या पेपरम ये बातमी होती, नगररचना संचालक यां या 
केबीनम ये दरोडा पडला. नगररचना संचालक भदाणे मॅडम यांनी यां या केबीनम ये बैठक 
घेतली होती. यासंदभात आयु  साहेबांना प कारांनी खुलासा वचारला होता. बैठक झाली 
होती, आपले काय मत आहे. याबाबत आयु ांनी सांिगतले मला मा हत नाह . पण मला 
खा ीशीर मा हती होते. या ठकाणी सग या ब डरांना घेऊन ितथे रट पट शन दाखल झालेले 
आहे. आपण सवसामा य नागर कांचे नाव पुढे करतो. ब डर सु ा या शहराचे नागर क आहेत.  
ब डरांना सु ा याम ये याय िमळाला पा हजे. या ठकाणी झोपडप यांचे पुनवसन चालू होते, 
यावेळ  का सूचले नाह ? वेगळे रट पट शन का दाखल करताय? यात नेमके काय िल हले 

होते? भदाणे मॅडमना िन तपणे मा हती आहे. वभागाचे पवार आहेत, यांना चांगले ान 
आहे. यांनी यांचे ान यां यापुरते ठेवावे, जा त पाजळू नये. तु हाला यािचका दाखल 
करायची होती तर सवप ीय ने यांना बोलावायचे होते. यांना सांगायच े होते, अशी अशी 
यािचका दाखल करतोय. क  का नको क . परंतू आपण तसे केलेले नाह . यावेळ  पेपरम ये 
आले या बातमीला दजोरा दला नाहु . बरोबर या दवसापासून मी येक दवस मोजतेय. 
वषय कधी समोर येतोय. वषय समोर येणार हे मला मा हत होते. या ठकाणी खरेतर रेड 
झोनबाबत दाखल असले या यािचकेवर कोणताह  अंितम िनणय झालेला नाह . तसेच ह  
यािचका महापािलकेकडून स मपणे मांडली गेली नाह  असे जर शासनाचे मत आहे तर 
महानगरपािलकेची बाजू मांडायला यांना- यानंा अपयश आले या अिधका-यांवर आपण काय 
कारवाई करणार आहात? लाखो पये खच केले याचे पुढे काय करणार आहात हे देखील 
सांिगतले गेले पा हजे. खरेतर मा.महापौर साहेब, या यािचकेसंदभात मी कायदा वभागाकडे गेले 
आहे. मला ह  यािचका वाचायची आहे. मी या शहराची नागर क आहे. भारताचे नागर क व 
मला आहे. देशा या सुर ततेला धोका असेल तर यासंदभात िन तपणे जाग क नागर क 
हणून यासदंभात यायालयात धाव घे याची माझी ताकद आहे. काय ाने मला हा अिधकार 
दलेला आहे. परंतू यावेळ  मी कायदा वभागात गेले होते, यांनी मला नकार दला. 
यां याकडून मला यािचका िमळाली नाह . मग या वभागातून या वभागात. शेवट  मला 

कळाले क , भदाणे मॅडम यां या क टड म ये ह  यािचका आहे. यांना आपण कायदा 
वभागाचे मुख कधी केले हे सभागृहाला कळाले नाह . आपण सांिगतले असते, यां याकडून 
या. सव ानी असले या भदाणे मॅडम यां याकडे गेले असतेल. हातापाया पडले असते. कसह  

क न यां याकडून त िमळवली असती. नागर कां या हताचे असते तर वरोध केला नसता, 
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ऑबजे शन यायची वेळ आली नसती. आयु  साहेब, तु ह  लावून यायचे काम नाह . मी 
तु हाला बोलत नाह . तुम या खुच ला बोलते आहे. स ाधार  यां याकडूनह  आरोप होत 
असताना सु ा भदाणे मॅडम यां या हातात हा कारभार देतो आहोत. नाक या या हातात 
कारभार देतो आहोत. जे मॅनेज होऊ शकतात, सव म होऊ शकतात यां या हातात हा 
कारभार देतो आहोत. याबाबतीत कायदा वभागाचा अिभ ाय घेतला नसेल, यांना वचारायच े
नसेल तर तु ह  कोटासमोर स मपणे तुमची बाजू मांडू शकणार नाह . खरेतर आपणच िनणय 
घेता, आपणच कोटासमोर यािचका दाखल करता, मग काह  झालेतर सद यांवर खापर फोडता. 
मला मा.महापौर साहेब, आप याला व मा.आयु  साहेब यांना वनंती करायची आहे क , हा 
वषय बहमता या जोरावर पास केला तरु  नाह  ितथे इंटरवशन दाखल करावा लागेल. मला 
इंटरवशन दाखल करायची इ छा नाह . परंतू आपण जर आ हाला वचारात घेणार नसाल, 
सभागृहाचा अिधकार वापरणार असाल तर होणा-या प र थीतीला वैय क आपणच दोषी 
असाल आ ह  नसू. यासंदभात दोन यािचका हायकोटात दाखल आहेत. एक नगरसे वका 
हणून माझी व दसुरे मे.इसेन असोिसएटस ्यांची एक यािचका आहे. दो ह म ये कोणीताह  

िनकाल लागलेला नाह . जोपयत िनकाल लागत नाह , तोपयत ह  यािचका दाखल क न आपण 
हात दाखवून अवल ण हा कार याम ये होणार आहे. प हले रट पट शन दाखल केले ते 
वाचा, याचा अ यास करा. तु ह  हायकोटात सांिगतले आहे. ित ाप ात सांिगतले आहे. 
तुमचे ित ाप , तु ह च कसे बजावणार, याचा िनकाल आधी येऊ ा. तुमचे ४०० कोट  
वाचव यासाठ  या लोकां या जागा मोक या होतील. यांचा एफएसआय सुटेल. तु ह  राजक य 
दबाव वापरला, शासक य यं णा वापरली. रा वाद  काँ ेस कधीह  सांगणार नाह  आ ह  
चुकलो, क  शासन कधीह  सांगणार नाह , आ ह  चुकलो. एकदाचा सो मो  लावायचा तो 
लागेल. दोन यािचका पड ंग असताना आपण परत ितसर  क  नका. नाह तर वषभर हाच घोळ 
चालू राह ल. माझी यािचका फ  से टर २२ पुरती आहे. तीह  तु ह  केले या कामापुरती आहे. 
मे.इसेन असोिसएटस ्कधी समोरच आला नाह  बचारा. यांनी यािचका दाखल केली होती. 
माझे काय करता हणून सांगा? यावर आपण ित ाप  देऊन सांिगतले, तो भाग 
रेडझोनम ये येत अस यामुळे देशा या सुर ततेला धोका अस यामुळे, ितथे िमसाईल ड प 
के यामुळे ितथे परवानगी देऊ शकत नाह . ए ककडे एक ित ाप , दसर कडे दसरेु ु  ायच.े 
परत ितसरा खेळ करायचा. नागर कां या भावनांशी कती दवस खेळ करणार? शासक 
हणून आपली काह  जबाबदार  आहे क  नाह ? आप याला वनंती आहे. मी वरोधाला वरोध 

करत नाह . करायचा हटले तर मी कोणाला घाबरणार पण नाह . असे खेळ क न काह  
सा य होणार नाह . एक फ  होऊ शकते, फारफार तर िनवडणूका जंकू शकतात. आ ह  
तुम या बाजूने कोटात भांडायला गेले. या भागात या सग या नगरसेवकांना वनंती आहे क , 
रट प टशनचा अ यास करा. काय िल हले आहे ते नीट वाचा. कॉ ा हस  झालीतर यात 

ंजंट आहे तो वापरला जाणार आहे. यात काम करता येत नाह . असा आदेश आलातर 
यातून तु हाला कोणीह  सोडवू शकत नाह . एवढे प पणे मत मांडते कारण मला या 
ठकाणी मा हती आहे मी काय भोगतेय आ हाला मा हत आहे. मा.तानाजी खाडे इथे बोलतात. 
रोज कुठेतर  यांचा जीव जळतो, हणून ते बोलतात. मी सु ा तेवढ च भांडले असते. देशापे ा 
वतःला जर महान समजणार असाल तर तु हाला सु ा देशभ  िशकवायची वेळ आलेली 
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आहे. जे कोणी त  मंडळ  आहेत, सभागृहातील गटनेते आहेत. यांना माझी वनंती आहे क , 
जोपयत २ यािचकांचा िनकाल लागत नाह , तोपयत ितसर  यािचका दाखल क  नये. माझी व 
मे.इसेन असोिसएटस ्दोघांची यािचका वेगवेग या काळातली होती. मे.इसेन असोिसएटस यांची ्
यािचका २००२ची होती. जे हा दोघे एकाच बचखाली सुनावणीसाठ  पुढे आले. ते हा सांिगतले, 
अशाच कारचे रट पट शन चालू आहे. मा या ित ाप ात दले आहे, क  शासनाची योजना 
आहे हणून बांधकाम करतोय. आ ण मे.इसेन असोिसएटस ्यांना सांिगतले, ितथे करता येत 
नाह . यातून महापािलकेचा खोटेपणा बाहेर आला हणून दो ह  पट शन एक त केले. ितसरे 
रट पट शन ओपन होणार. भले काह  करा. रेडझोन हणून ते करणार. एका केसम ये जो 
िनकाल लागेल तो या दो ह  केसम ये लागू होणार. आप याला हात जोडून वनंती आहे, 
सखोल वचार करा. कुठलीह  घाई न करता या वषयावर शांतपणे वचार करावा.  
 
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज रेडझोन संदभात वषय आला 
आहे. वडमुखवाड  असो,तळवडे असो, िचखली असो, हजारो एकर रेिसडे शयल जिमनीवर 
आ ापयत अिभ ाय देत असताना रेडझोन हणून असाच दला जातो. याम ये आपण वषय 
मागे घेतला हणजे नेमके काय यात बदल करणार आहात, बांधकाम कर यासाठ  परिमशन 
देणार आहात का.  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी मा.िसमा सावळे यांचे अिभनंदन 
करतो. यांनी या वषयात रट पट शन दाखल केले. झोपडप ट  पुनवसन, ईड यूएसचा 
वषय जे हा सबकिमट त आला, यावेळ  मा.िसमा सावळे किमट  मबर हो या. यावेळ  
यांनी लेटर ो युस केले होते, हे रेडझोनम ये येते. यांचे लेटर गेले होते. यांनी ब ड ंग 

परिमशन मािगतली होती, यांना सांिगतले, रेड झोन हणजे नॉन डे हलपमट झोन आहे. एका 
बाजूला असे प  देता आ ण ४००/५०० कोट ंचा ोजे ट कसा करताय? तसेच ईड यूएस हा 
ोजे ट करायला मी वरोध केला होता. अड च एफएसआय िमळाला नसताना ए ा बांधकाम 

का केले, कोणी केले? किमशनर तु ह  अिधका-यांची बाजू घेताय. चुक चे झालेतर यां यावर 
कारवाई हायला पाह जे. आमची िलंग पाट  अस यामुळे मी कोटात जाऊ शकत नाह . 
मा.िसमा सावळे हा वषय कोटात घेऊन गे या. यांचे अिभनंदन करतो. यांची केस पड ंग 
आहे. तु ह  बांधकाम केले ते चुक चे आहे. ईड यूएसची केस कोटात आहे. झोपडप ट  
पुनवसन योजना  कोटात आहे. आज सग या योजना कोटात आहेत. एक दवस असा येईल, 
सगळेच वषय कोटात अस यावर आ ह  यावर चचा क  शकणार नाह . जर लोकांना 
अडचणी असतील तर यांनी कोटात जायचे असा ल झालाय. मग आ ह  कशाला आहोत, 
आ ह  इथे कशासाठ  यायच?े तु ह  लोकांना सांगायच,े रेड झोन हणजे नॉन डे हलपमट 
झोन. हणजे ितथे सु वधा ाय या नाह त असे कुठेह  हणालेले नाह . अिधकार  जेवढे 
िशकलेत तेवढा मी सु ा िशकलेलो आहे. मा.तानाजी खाडे हणतात, यां या भागातील शाळेची 
कंपाऊंड वॉल बांधत नाह त, हे बांधत नाह  ते बांधत नाह . परत एकदा वचार करा. या 
भागाम ये २००२ आधी अनेक ॉपट ज झा या आहेत् . आ हाला क पना होती का, क  
सरकारची योजना करणार हणून. सव न.ं २४, २५, २६, २७ म ये लॅट कधी बांधले. 
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सगळ कडे रेड झोन आहे. १९८० पासून बांधले आहेत. क  सरकार असले तर  ते योजना क  
शकतात का? १९८४ पासून आजपयत महापािलका व डफे स डपाटमट यां यात या 
िमट ंगज झा या् , यातून काह च झाले नाह . तु ह  हणताय, रेड झोनवर चचा करायची 
नाह . आ ह  िनवडून आलेलो आहोत. आ हाला लोकानंा उ र ावे लागते. लोकव ती असेल 
तर ितथे सु वधा ा याच लागतात. तु ह  नाह  हणू शकत नाह  मग टॅ स कशासाठ  
घेताय? यां या वॉडात बांधकामे झाली हणून ती पाड यासाठ  नोट सा पाठव या. दसर कडे ु
हणताय, सु वधा देता येणार नाह . हे सु ा आप यासारखे लोक आहेत. ते इतक  वष ितथे 

राहतात. यावेळ  रेड झोन दसला नाह . कायदा वभाग कोटात यव थत पुट अप करत 
नाह . तु ह  सांिगतले पा हजे. मा या वॉडात सु ा असे अनेक से टस आहेत जे रेड झोनम ये 
येतात. ितथे ३० वषापूव  लोकांनी घरे बांधली आहेत. यांना रेड झोनम ये कसे अंतभूत 
करणार? मला वनंती करायची आहे, िलगल वभागात मी पूव  वचार करायचो. िलगल 
डपाटमटमधील पवार यांना िलगल †ड हायजर का करत नाह . यां यावर अ याय होतो.  
आ ा वाटते, ते या पदासाठ  कॉ पीटंट आहे का याचा वचार करायला पा हजे. ते कधी 
पु तक काढन वाचतात काू ? ट ड आरची फाईल कधी येणार, †ड हाईससाठ  फाईल कधी येणार 
हेच बघत असतात. यात यांची बु  चालते कुठेह  िलगली फाईट करायला नको. मग मला 
सांगा, ५०० कोट ंचा ोजे ट करत असताना एका बाजूला रेडझोनम ये काम केले आहे तर 
तु ह  िसट  इं जिनअर व किमशनर यां यावर कारवाई करा. तु ह  हणता हे पाठ मागे घडले 
आहे पण यामुळेच अडचण झाली आहे. यां यामुळे आज ह  वेळ  आली आहे. तु ह  
युिनअर अिधका-यावर कारवाई करता. लास ीचा अिधकार  १२ कोट ंची खरेद  क  शकतो 

का? अिस टंट किमशनर, † डशनल किमशनर यां याकडे फाईल गेली होती. किमशनरांपासून 
करण गावडे पयत सग यांनाच पिनशमट हायला पाह जे. तु ह  खाल या अिधका-यावर 
कारवाई करताय. रेड झोन आहे हणजे ितथे सु वधा ाय या नाह त असे कुठे मशन केलेले 
नाह , हे प  करा. जथे लोक राहतात, ितथे सु वधा बंद क  नका. कुणीतर  ए सपट 
व कलाचा स ला घेऊन कोटात यािचका दाखल करा क , हे रे ो पे ट ह इफे ट होऊ शकत 
नाह .  
 
मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा या वॉडात रेड झोन हणजे 
ना- वकास े  आहे. लाखो लोकां या घरांवर टांगती तलवार आहे. येकवेळ  अिधकार  हेच 
उ र देतात. हे काम होऊ शकत नाह  का तर रेड झोन आहे. दोन वेळ पाणी देऊ शकत नाह  
का तर तुम याकडे रेड झोन आहे. गेले द ड वष हे ऐकून मला कंटाळा आला आहे. आमचे 
नागर क एवढ  वष होऊनह  महापािलकेत समा व  होऊनह  मुलभूत सु वधांपासून वंिचत 
आहेत. आ ह  नागर कांना काय उ र ायचे हा  पडतोय. अिधका-यां या िन यतेमुळे 
सव घडते आहे. वकास कामांना खीळ बसली आहे.  नाह  हा श द आप या श दकोषातून 
काढन टाकावा एवढ  वनंती करतेू .  
 
मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, रेड झोनसंदभात या ठकाणी 
बोलत असताना आम या प रसरात अनेक वषापासून हा वषय आहे. या वषयासंदभात 
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ड ह जनल कोटात सु ा गेलो होतो. आम या केसेस व ॉ झाले या आहेत. आज या ठकाणी 
रेड झोन या मा यमातून हा वषय अजडावर आलेला आहे. या प रसरातील नागर क टॅ स 
भरतात. आपण रट पट शन या मा यमातून खचाला मा यता दे यासाठ  हा वषय आणला 
आहे. खरेतर हा वषय आपण मंजूर केला पाह जे. ामु याने रेड झोन संदभात गेली अनेक 
वष चालले या यो य कारे ल  घालाव.े डफे स हणजे नेमके काय हे मा.आर.एस.कुमार 
यांनी सांिगतले आहे. गेली ३०/४० वषापूव  घरे बांधली आहेत. िमिलटर  डफे स ए रया 
असला तर  यांना सु ा कुठेतर  कायदे/िनयम आहेत. यावेळ  २००० याडाची ह  ता यात 
घेत असताना यांनी सु ा याचा वचार केला पा हज े होता. इथे डे हलपमट कशा प तीने 
झाली पाह जे. हा वषय पूव च करायला पाह जे होता. कती याड घेतले कंवा काय केले यांना 
सु ा मा हत नाह . याड ता यात घेत असताना टोरेजपासून घेताय का, फे सींगपासून घेताय. 
आंधळ दळतयं व कु  पीठ खातयं अशी अव था झालेली आहे. आप याला पूण मा हती नाह . 
नेमके राजकारण काय चालले आहे, नेमका वषय कळत नाह . हा वषय आप या 
नागर कां या ीने मह वाचा आहे. खरेतर खचा या मा यतेसाठ  रट पट शन दाखल केलेले 
आहे. माझी वनंती आहे क , ख-या अथाने खचास मा यता देऊन हा वषय मंजूर करावा.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, थमतः आपण कोटातील वषयावर 
चचा करायची नाह  हणून मा.अनंत को-हाळे यांना तु ह  बोलू दले नाह . एवढा मोठा वषय 
कोटात असताना यावर व तृत चचा चालू आहे. हा एक अ याय आहे. इथे हा दजाु भाव केला 
गेला आहे, याचा मी िनषेध करते. आयु  साहेब, हा वषय ग प बसून सुटणार नाह . जर  
वषय कोटात असला तर  याला आता कती फाटे फुटले आहेत हे सग यांना मा हत आहे. या 
वषयाची पूण मा हती सभागृहाला नाह . एक कारची िभती उभी केल ेगेलेली आहे. या ठकाणी 
मे.इसेन असोिसएटस यांनी रट पट शन्  दाखल केले. यानंतर मा.िसमा सावळे ता नी यांचे 
रट पट शन दाखल केले. मे.इसेन असोिसएटस यांना रट पट शन दाखल कर याचा उ ेश 
वेगळा होता. मा.िसमा सावळे यांचा उ ेश वेगळा होता. याने यायात असमानता होते,             
खालीवरपणा दाखवला जातो हणून रट पट शन दाखल केले होते. मला एवढेच कळते २००२ 
म ये संर ण खा याने एक नोट फ केशन काढले होते. यां याकडून कोणालाह  नोट सीची 
सूचना दली गेली नाह . महापािलका यात आली, ािधकरण यात आले, से टर २२ यात 
आले. यात या भागात राहणा-या नागर कांचा काय दोष? आपण संर ण खा याशी भांडावे, 
आपण भांडलेच पाह ज.े नाह तर एकाह  नगरसेवकाला खुच वर बसायचा अिधकार नाह . से टर 
२२ म ये ोजे ट आहे. आज मा.तानाजी खाडे कळकळ ने बोलतात. मा.पौण मा सोनवणे, 
मा.शांताराम भालेकर या नगरसेवकांनी सांिगतले आहे. माझा वतःचा वॉड सु ा यात आहे. 
मा.संगीता पवार इथ ेबस या आहेत. मा या वॉडातील तीन ब ड ंगचा लक  ॉ झाला होता. 
या ब ड ंगम ये नागर क रहायला जाणार होते. आ ण कोटाने टे दला. नागर क दवाळ , 

दसरा सगळे सण या ब ड ंगकडे बघून बघून केले आहेत. आपण लोकांना यां या जागेत 
रहायला परिमशन देत नाह . ते काय करणार? तु ह  हणता, मी यावेळ  न हतो. हे 
आ हाला सु ा मा हत आहे. आमची अनिधकृत बांधकामे आज पाडताय. पण ह  बांधकामे 
जे हा झाली होती यावेळ  सु ा तु ह  न हता. मग आज का तोडताय? मग याकडे का ल  
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देत नाह ? इकडे ल  दले पाह जे. महापािलका फ  से टर २२ म ये इंटरे ट घेते आहे. 
आप या ोजे टसंदभात या ठकाणी आपले हणणे मांडायच े ते आपल े थम कत य आहे. 
ी. दलीप बंड आयु  असताना ोजे ट सु  झाला होता. यावेळ  महारा  शासनाची त वतः 

मा यता घेतली होती. ६०० याड साठ च बोलणे चालू होते. यावेळ  नवीन ब ड ं ज ्बांध या 
न ह या. या भागात या जु या ब ड ंग हो या, यात लोक रहात होते. रेड झोन मधील 
या ब ड ंग डमॉिलश के या. दसर कडे हणतायु , हा भाग रेड झोन आहे. इथे बांधकाम 

करायला परवानगी देऊ शकत नाह . या कायदेशीर बाबींवर तु ह  स म असले पाह जे. येक 
जण आपआपली चेअर वाचवाय या पा ठमागे लागला आहे. नागर कां या ीने कोणीच िलड 
घेत नाह . आपण याबाबतीत िलड घेतली याब ल आपले मनापासून अिभनंदन करते. आ ह  
तुम या बरोबर आहेत. नागर कांसाठ  नगरसेवक पद गेले तर  आ ह  मागेपुढे पाहणार नाह . 
आ हाला या लोकांनी िनवडून दले आहे, यां यासाठ  आपण काह  क  शकलो नाह तर 
आमचा फायदा काय. संर ण खा याने प पणे आ हाला चॅलज करायचा वषय िन तपणे 
झाला पाह जे. यांना सु ा प  वचारले पाह जेत. म यंतर  रट पट शन किमट  जागेवर 
जाऊन पाहणी कर यासाठ  आली होती. पु यातील एक पूल जो रेड झोन ह तील अस यामुळे 
बरेच दवस बांधला जात न हता. याला या किमट ने परिमशन दलेली आहे. या पुलाचे काम 
सु  होते आहे. या किमट या मा यमातून यांना काह  गो ी िनदशनास आणून द या. 
भोसर तील रेड झोन असू दे, डुडुळगाव ह तील रेड झोन याबाबत महापािलकेकडून सहकाय 
झाले पाह जे. मी सभागृहा या वतीने कळकळ ची वनंती करते क , से टर २२ संदभात लोकांचे 
घरकुल आहे यासाठ  रट पट शन मागे घेतले तर आम या वतीने, सभागृहा या वतीने आपला 
स कार क . ह  सभागृहा या वतीने आप याला कळकळ ची वनंती आहे, महापािलका कंवा 
अ य कोणाचीह  चूक असली तर  याचा भूदड गोरगर ब जनतेला बसू नये. याबाबत सग यांनी 
बसून याबाबत सवानी चचा करावी व लवकरात लवकर िनणय यावा अशी वनंती करते.    
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, वा त वक पाहता हा वषय जर माघार  यायचा असेल 
तर ह  चचा कशासाठ  करतोय हे कळत नाह . कायदे पंड त, त ांची, व ानांची कमतरता या 
सभागृहात नाह . खरे तर आयु  साहेबांकडे ती ी नाह . यांनी असे चांगले लोक हेरल े
पा हजेत. आ ण यांना शासनात घेतले पाह जे. इतके दवस रगाळत असलेला  या 
वषयांसाठ  मी वनंती करायला उभा आहे. वषय माघार  घेणार असालतर चचा कशासाठ  
करतोय? असे वषय माघार  घेऊन टाका. दसरा वषय यावाु .  
 
मा.महापौर - हा वषय मागे घे यात येत आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक -३९८     वषय मांक - ३ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/तळवडे/१८/५१/२०१३   
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           द.१९/९/२०१३ 
       २) मा. थायी सिमती ठराव .४२१३ दनांक १/१०/२०१३ 
 

     मा.महापािलका आयु  यांचे प  मांक नर व/का व/तळवडे/१ब/१७०/२०१३ दनांक 
२५/१०/२०१३ प ानुसार मा.महापािलका आयु  यांना यांचे वषय मांक ३ व रल वषयप  
मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ०  

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

मा.भारती फरांदे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक - ४ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/ पं.गुरव/टे८/३६२/२०१३   
        द.४/१०/२०१ 
    २) मा. थायी सिमती ठराव .४२७१ दनांक ९/१०/२०१३ 
 

             मौजे पंपळेगुरव य़ेथील स.नं.८४ व ८५ पैक  मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी. 
र याचे भूसंपादनाचे काम वशेष भुमी संपादन अिधकार , वशेष घटक .१, पंपर  यांचे 
माफत चालू आहे. सदरचे करणी जागा मालकांना प  अ ारे आगाऊ ताबा देणेबाबत 
महापािलकेकडून वनंती कर यात आली होती. यानुसार संबंिधतांनी सुमारे वषभरापूव  प  ब 
ारे आगाऊ ताबा महानगरपािलकेस दला असून यानुसार खाजगी वाटाघाट नुसार मोबदला 

िमळ या या अट वर ताबा महानगरपािलकेस दलेला आहे. सदर जागेवर महानगरपािलकेने 
र याचे काम केलेले असून सदर र याने बाधीत े ासाठ  मोबदला िमळणेबाबत 
मा.नगरसद य पाठपुरावा कर त आहे. सदर र याने बािधत िमळकतधारक यांना नगरभूमापन 
कायालयाकड ल मोजणी फ  चा खच सवसामा य नागर कांना करणे श य नाह . तर  
नगररचना वभागाने केले या मोजणी या आधारे स याचा ७/१२ उतारा ा  ध न व 
मोजणीची अट र  क न मोबदला दे यात यावा. अशी मागणी संबंधीत बाधीत जागा मालकांनी 
केलेली आहे. परंतू सदर र याचे भूसंपादन करणी झाले या संयु  मोजणी नकाशाव न 
जागा मालकाची वह वाट िन त होत नाह . यामुळे अजदाराचे व हवाट चे मोजणी नकाशाचे 
अभावी फ  संयु  मोजणी नकाशा या आधारे मोबदला अदा करणेस अडचण िनमाण होत 
आहे. सदर र याने बाधीत िमळकतीचे एकूण े  कमी अस याने िमळकतधारकास याची 
शासक य मोजणी फ  परवडणार  नाह . सदर या शासक य मोजणी कर यास जा त कालावधी 
लागत अस याने तसेच महानगरपािलकेकड ल बी.आर.ट . व जे.एन.एन.यु.आर.एम. क पाचे 
अंतगत सदरचा र ता समा व  अस याने तो कालमयादेत काया वत करणेक रता सदरचे 
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धोरण आव यक आहे. या करणी मा.आयु  सो. यांचे समवेत द.०७/०३/२०१३ रोजी 
झालेली चचा व मा.जमाबंद  आयु  यांचे समवेत द.११/०३/२०१३ रोजी झाले या चचम ये 
सदर संयु  मोजणी नकाशावर मनपा या स हअरकडून बाधीत िमळकतधारकां या व हवाट  
दशवून ती व हवाट ा  ध न नुकसान भरपाई र कम अदा कर यास काह ह  हरकत 
नस याचे सुिचत कर यात आले आहे. कोण याह  िमळकतधारकास शासक य कायालयाकड ल 
मोजणी नकाशा सादर के यािशवाय याची मालक  ह क िस द होत नाह  व या करणी 
संयु  मोजणी झालेली आहे. या करणी संयु  मोजणी नकाशात दश व यानुसार 
सी.ट .स ह या ह , बांधकामे, िसमािभंती, तार कंुपन, झाडे, र ते, इले क खांब इ याद या 
आधारे र याचे ं द ने बाधीत े  सदर मालकाने दश वलेले व हवाट चे े  व ७/१२ उता-
यामधील सदर जागा मालकांचे े  यांचा ताळमेळ दशवून येणा-या व हवाट या मोजणी 
नकाशानुसार बाधीत े  महानगरपािलके या स हअरने िन त क न या माणे मोजणी 
नकाशा तयार क न व यानुसार येणा-या बािधत े ानुसार खाजगी वाटाघाट ने नुकसान 
भरपाई र कम अदा करणे श य आहे. सदर कामी खालील नमुद केलेनुसार कायप दती व 
आव यक कागदप े सादर करणे बंधनकारक रा हल. १) संयु  मोजणी नकाशानुसार तयार 
करावयाचे मोजणी नकाशावर िमळकतधारकाची व हवाट मंजूर अस याबाबत चतु:िसमे या 
जागा मालकां या वा र  घेणे, २) सदर चतु:िसमे या जागा मालकांना हजर कर याची 
जबाबदार  ह  िमळकत धारकांची राह ल, ३) र. .२००/- चे टॅ प पेपरवर सा ां कत 
ित ाप  व बंधनप  िमळकतधारकाकडून क न घेणे, ४) सदर ित ाप  व बंधनप ाचा 

मसुदा मा.कायदा स लागार यांचेकडून तपासून घेणे, ५) या िमळकतधारकां या िमळकती 
पुणत: मंजूर वकास योजनेतील तावाने बाधीत होत अस यास ७/१२ उता-यावर असणारे 
े  कंवा व हवाट ने दश वणेत आलेले े  यापैक  जे कमी असेल या माणे मोबदला देणे, 

६) सदर ित ाप ात ामु याने मनपाने केले या संयु  मोजणी नकाशात दश वलेले े  
संबंिधत िमळकतधारकास मा य करावे लागेल व याबाबत यायालयात दाद मागता येणार 
नाह  असे नमुद क न यावे लागेल. म. ा. व न.र.अिध. १९६६ चे कलम १२६(१)(अ) नुसार 
खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादनाचा पयाय उपल ध आहे.  तथा प म. ा. व न.र.अिध.१९६६ चे 
कलम १५२ नुसार सदर कलमाचे अिधकार हे Planning Authority कडे असलेने सदर बाब 
धोरणा मक िनणयासाठ  मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे मंजूर साठ  पाठ वणे 
आव यक आहे. तथा प यापुढे येक करणासाठ , आिथक बाबीसाठ  मा. थायी सिमतीची 
मंजूर  घेणे आव यक राह ल. भ व यात जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत वकसीत होणारे र ते 
व इतर आव यक र याकर ता देखील अशाच प दतीने खाजगी वाटाघाट ने नुकसान भरपाई 
अदा कर याची मागणी नागर क/नगरसद य यां यामाफत होऊ शकते. सबब तावात नमुद 
केलेनुसार या करणी र याचा भूसंपादन ताव पाठ वलेला आहे व संयु  मोजणी पुण 
झालेली आहे. अशा र याकर ता बाधीत जागेचा खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा करणेकामी 

तावात नमुद केले माणे धोरणा मक बाबींस व कायप दतीस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
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मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी थम आयु  साहेबांचे 
अिभनंदन करतो. ५/६ नाह तर गेले द ड वष आ ह  वाय जं शनसाठ            िमिलटर  
यां याकडे पैसे वग करा हणनू हा वषय मी सभागृहात मांडत होतो. सात /साडे सात 
लाखाचा चेक यांनी िमिलटर कडे पाठवला हणनू मी मा या वॉडातफ आपले अिभनंदन करतो 
आहे. दसरे हणजे हा वषय चांगला आहेु . या वषया या मा यमातून कुठेतर  जोडतोड क न 
शेतक-यांना नुकसानभरपाई देऊन या प तीने र याचे काम माग  लाव या या वषया या 
मा यमातून चांगले काम केलेले आहे. या मा यमातून आपले ल  वेधू इ छतो क , या 
शेतक-यांनी, छो या लॉटधारकांनी महापािलके या वकासासाठ  आपली जागा वतःहन ू
ता यात दली, या शेतक-यांना, लॉट धारकांना जागेचा मोबदला िमळत नाह . हा ताव 
महारा  शासनाकडे पाठवला आहे. याचा पाठपुरावा कर यासाठ  होत नाह . याकडे आपण ल  
दले पा हजे. यांचे मोठे पुढार  आहेत, यां याकडे पैसा आहे, राजक य नेते आहेत, ब डर 
आहेत, ते वेग या प तीने र याचा मोबदला िमळव यासाठ  य  करत आहेत. यांना 
मोबदला ा कंवा नाह  या वषयाशी माझा संबंध नाह . वरोध सु ा करायचा नाह . 
या याकडे स ा आहे, ताकद आहे, पैसा आहे, याला याचा फायदा िमळतोय. उदाहरण 
ायचे तर जो र ता १९९५ पूव  पंपळे िनलखम ये झाला होता. र ता झाला होता हणून 
याला टड आर, एफएसआय देत नाह . हणून या राजक य पुढा-याने र ता नांग न काढला 

व कंपाऊंड टाकले. अिधका-याने सव केला व ओ पिनयन दले, या ठकाणी र ता नाह . या 
माणसाला टड आर ायला काह  हरकत नाह . मी हणतो, सरसकट ा. येकाला, शेतक-
याला, मॉल लॉट धारकाला याचा फायदा िमळाला पाह जे. यासाठ  आपण पुढाकार यावा. 
 

मा.राहल जाधवू  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाला अनुस न रोडचे जे काम 
चालू आहे, या ठकाणी संबंिधत अिधका-यांना गे या द ड/दोन म ह यांपूव  गोरगर ब लोकांची 
घरे जी र याम ये येत होती, ती गेलेली आहेत. या लोकांना भू-संपादन मोबदला िमळणार 
होता. तो थो याच दवसांत िमळेल असे अिधका-यांनी यांना सांिगतले होते. मी आप याला 
वनंती करतो, या संबंिधत अिधका-याला खुलासा करायला सांगावे. जो मोबदला िमळणार 
आहे याला अजून कती दवस लागतील. 
 

मा. मोद ता हणकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, य़ा नागर कांची घरे यात जात 
आहेत, यां या जागा आहेत, यांना जागे या बद यात मोबदला िमळ यासाठ  वाटाघाट ने 
मोबदला अदा करणे या तरतुद साठ  हा वषय सभागृहापुढे आला आहे. याचे सु वातीला 
वागत करतो. याच माणे या शहराम ये व वध ठकाणी र ते केले जात होते. यात स या 

२५७ घरे बािधत होत आहेत. यापैक  मा या एक या या भागात १६५ घरे बािधत होत 
आहेत. हे सव नाग रक सवसामा य आहेत. यां या माग या सु ा सवसामा य आहेत. यात 
साधारणतः बीआरट  बािधत लोकांना घरे देऊ ह  मागणी मा य क न महापािलकेने आप या 
नगर तील लोकांकडून फॉम भ न घेतला आहे. याला ३/४ वष झाली. याबद यात आपण 
यांना घरे देणार आहोत. यां या जागेचा मोबदला वाटाघाट नुसार सग यांना िमळावा, 
यानुसार हा वषय मंजूर क न यावा एवढ  वनंती करतो.  
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मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बीआरट एस रोड संदभात हा वषय 
आला आहे. मा या भागातील वषय आहे. या वषया या अनुषंगाने मा.आयु  साहेब व 
मा.महापौर साहेब यांना मला सांगायचे आहे क , जानेवार  २०१३ रोजी मा या भागातील सव 
नं. ८४/८५ म ये ४९ कुटंूबे रहात होती. यापैक  ३० कुटंूबांनी वतःची घरे काढन घेऊन ू
नगररचना वभागाला ताबा दला आहे. या दवसापासून ह  ३० कुटंूबे र यावर आहेत. बेघर 
झालेले आहेत. याचा पाठपुरावा करत असताना कायदा वभागा या मते पेपरम ये नोट स 
दे यात आली होती. ह  नोट स दे यात शासनाने १ वष घालवले आहे ह  अ यंत ददवी गोू  
आहे. जानेवर  २०१३ म ये हे लोक र यावर आ यानंतर हे लोक बाहेर ४/५ हजार पये 
देऊन भा या या घरांम ये रहात आहेत. तर देखील शासन यांचा वषय मंजूर करत नाह . 
वारंवार पाठपुरावा के यानंतर हा वषय सभागृहात आणला आहे. ामु याने या गो ीतून एकच 
सांगायच ेआहे, या ठकाणी या नागर कांची घरे पाडून जागेचा ताबा घेतला आहे, आपण यांची 
दशाभूल तर करत नाह  असा  िनमाण झाला आहे. यांना कोणी वालीच राह लेला नाह . हे 
लोक मा या भागात राहतात हणून मला यां यासाठ  भांडायचे काम या सभागृहात करावे 
लागत.े गेले १० म हने मी आयु  कायालय, कायदा वभाग, नगररचना वभाग यां याकडे 
पाठपुरावा करतोय. मला उडवाउडवीची उ रे दली जातात. मा या भागाम ये ३० लोकांना 
जागेचा ताबा दलेला नाह . पेपरम ये नोट स प लश झाली. परंतू यांना फ  गाजर 
दाखव यात आले आहे. एक पयाची सु ा नुकसानभरपाई दलेली नाह . यांचा वचार करणार 
का नाह . याचे उ र शासनाने ावे. या िनिम ाने मला सांगायचे आहे. या लोकांना र यावर 
टाकून चालणार नाह . ड. पी. १९९४ ला झाला असला तर  ह  कुटंूबे १९९४ आधी पासून ितथे 
व तीस आहेत. जानेवार  २०१३ पयत यांचे ितथे वा त य होते. खरेतर बीआरट  र ता हाती 
घेतला यावेळ  या लोकांना राह याची यव था क न ायची होती. परंतू नंतर अिधका-यांनी 
यांची दशाभूल केली आहे. र याचे काम क न घेतले आहे. २० ट के काम िश लक आहे. 

या वषयाला मी उपसूचना देतोय. ह  उपसूचना या वषया या िनिम ाने मा य करावी. हा 
वषय उपसूचनेसह त मंजूर करावा अशी या ठकाणी वनंती राह ल.             

   स.न. ८४ व ८५ मधून नािशक फाटा वाकड बी.आर.ट .एस. रोड जात असून या 
रोडम ये स.न. ८४ व ८५ मिधल ३० (तीस) बािधत कुटंूबांनी जागेचा ताबा दलेला असून 
जानेवार  २०१३ ला पंपर  िचंचवड महानगरपािलका खाजगी वाटाघाट  त वांवर कुठलीह  
कारवाई न होता ताबा दलेला असून खाजगी वाटाघाट नुसार पंपर  िचंचवड महानगपािलके या 
वतीने बी.आर.ट .एस. रोड बािधत लोकांसाठ  २५७ घरांचे आर ण ठेव यात आलेले असून वड 
बँके या मागदशक त वानुसार (गाईड लाईन) वर ल रोड बािधत कुटंूबांना घरे दे यात यावे व 
आता या सन २०१३ या वषा या ित गंुठा शासक य दराने आ ण ३० ट के वाढ व रेड  रेकनर 
या माणे मोबदला दे यात यावा व पंपर  िचंचवड महानगपािलका नगर रचना वभागाची 
मोजणी व सातबारा उतारा ा  ध न खाजगी वाटाघाट  त वावर मोबदला दे यास मा यता 
देणेत येत आहे. ह  उपसुचना पंपर  िचंचवड शहर बी.आर.ट .एस. बािधत लाभधारकांसाठ  
दे यात येत आहे. 
 

मा.िनलेश पांढरकर – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
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मा.सुिनता वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, गेले २५/३० वषापूव  पंपर  गावातील 
उ डाण पूलाचा  लं बत होता. आधीचे महापौर मा.संजोग वाघेरे यांनी सु ा यासाठ  बरेच 
य  केले होत.े मी स या या भागातील नगरसे वका आहे. दवाळ आधी यांचे प  आले 

होते, पूलासाठ  पैसे भरा. नगररचना वभागा या मुख ीमती भदाणे मॅडम यांनी पैसे 
भर यासाठ  य  केले होते. यािनिम ाने मी वनंती करते क , हा  मा या भागातील 
आहे. मा.महापौर मॅडम यां या ह ते पंपर तील लोकांना हा चेक दे यात यावा.  

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, दोनह  उपसूचना वकार या आहेत. 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब. मा.सुिनता वाघेरे यांनी जो  
उप थत केला आहे. ड ट पी या मॅडम व आयु  साहेबांनी य  के यानंतर यां या य ांना 
यश आले आहे. डफे स डपाटमटने संमती दली आहे. महापािलकेने सु ा .२,८६,००,०००/- 
यांना अदा कर यासाठ  चेक काढला आहे. याब ल या येकाने य  केले 
यांच,े शासनाच,े वशेषतः मा.सुिनताताई वाघेरे,मा.उषाताई वाघेरे,मा. भाकर वाघेरे या या 

भागातील नगरसेवकांचे मनापासून अिभनंदन करतो.  
 

मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेसह त मंजूर कर यात येत आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक – ३९९     वषय मांक – ४   

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/ पं.गुरव/टे८/३६२/२०१३   
        द.४/१०/२०१ 
    २) मा. थायी सिमती ठराव .४२७१ दनांक ९/१०/२०१३ 
 
मौजे पंपळेगुरव य़ेथील स.नं.८४ व ८५ पैक  मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी. 

र याचे भूसंपादनाचे काम वशेष भुमी संपादन अिधकार , वशेष घटक .१, पंपर  यांचे 
माफत चालू आहे. सदरच े करणी  जागा मालकांना प  अ ारे आगाऊ ताबा देणेबाबत 
महापािलकेकडून वनंती कर यात आली होती.  यानुसार संबंिधतांनी सुमारे वषभरापूव  प  
ब ारे आगाऊ ताबा महानगरपािलकेस दला असून यानुसार खाजगी वाटाघाट नुसार मोबदला 
िमळ या या अट वर ताबा महानगरपािलकेस दलेला आहे.  सदर जागेवर महानगरपािलकेने 
र याचे काम केलेले असून सदर र याने बाधीत े ासाठ  मोबदला िमळणेबाबत 
मा.नगरसद य पाठपुरावा कर त आहे. सदर र याने बािधत िमळकतधारक यांना नगरभूमापन 
कायालयाकड ल मोजणी फ  चा खच सवसामा य नागर कांना करणे श य नाह . तर  
नगररचना वभागाने केले या मोजणी या आधारे स याचा ७/१२ उतारा ा  ध न व 
मोजणीची अट र  क न मोबदला दे यात यावा. अशी मागणी संबंधीत बाधीत जागा मालकांनी 
केलेली आहे. परंतू सदर र याचे भूसंपादन करणी झाले या संयु  मोजणी नकाशाव न 
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जागा मालकाची वह वाट िन त होत नाह . यामुळे अजदाराचे व हवाट चे मोजणी नकाशाचे 
अभावी फ  संयु  मोजणी नकाशा या आधारे मोबदला अदा करणेस अडचण िनमाण होत 
आहे. सदर र याने बाधीत िमळकतीचे एकूण े  कमी अस याने िमळकतधारकास याची 
शासक य मोजणी फ  परवडणार  नाह . सदर या शासक य मोजणी कर यास जा त कालावधी 
लागत अस याने तसेच महानगरपािलकेकड ल बी.आर.ट . व जे.एन.एन.यु.आर.एम. क पाचे 
अंतगत सदरचा र ता समा व  अस याने तो कालमयादेत काया वत करणेक रता सदरचे 
धोरण आव यक आहे. या करणी मा.आयु  सो. यांचे समवेत द.०७/०३/२०१३ रोजी 
झालेली चचा व मा.जमाबंद  आयु  यांचे समवेत द.११/०३/२०१३ रोजी झाले या चचम ये 
सदर संयु  मोजणी नकाशावर मनपा या स हअरकडून बाधीत िमळकतधारकां या व हवाट  
दशवून ती व हवाट ा  ध न नुकसान भरपाई र कम अदा कर यास काह ह  हरकत 
नस याचे सुिचत कर यात आले आहे. कोण याह  िमळकतधारकास शासक य कायालयाकड ल 
मोजणी नकाशा सादर के यािशवाय याची मालक  ह क िस द होत नाह  व या करणी 
संयु  मोजणी झालेली आहे. या करणी संयु  मोजणी नकाशात दश व यानुसार 
सी.ट .स ह या ह , बांधकामे, िसमािभंती, तार कंुपन, झाडे, र ते, इले क खांब इ याद या 
आधारे र याचे ं द ने बाधीत े  सदर मालकाने दश वलेले व हवाट चे े  व ७/१२ उता-
यामधील सदर जागा मालकांचे े  यांचा ताळमेळ दशवून येणा-या व हवाट या मोजणी 
नकाशानुसार बाधीत े  महानगरपािलके या स हअरने िन त क न या माणे मोजणी 
नकाशा तयार क न व यानुसार येणा-या बािधत े ानुसार खाजगी वाटाघाट ने नुकसान 
भरपाई र कम अदा करणे श य आहे. सदर कामी खालील नमुद केलेनुसार कायप दती व 
आव यक कागदप  े सादर करणे बंधनकारक रा हल. १) संयु  मोजणी नकाशानुसार तयार 
करावयाचे मोजणी नकाशावर िमळकतधारकाची व हवाट मंजूर अस याबाबत चतु:िसमे या 
जागा मालकां या वा र  घेणे, २) सदर चतु:िसमे या जागा मालकांना हजर कर याची 
जबाबदार  ह  िमळकत धारकांची राह ल, ३) र. .२००/- चे टॅ प पेपरवर सा ां कत 
ित ाप  व बंधनप  िमळकतधारकाकडून क न घेणे, ४) सदर ित ाप  व बंधनप ाचा 

मसुदा मा.कायदा स लागार यांचेकडून तपासून घेणे, ५) या िमळकतधारकां या िमळकती 
पुणत: मंजूर वकास योजनेतील तावाने बाधीत होत अस यास ७/१२ उता-यावर असणारे 
े  कंवा व हवाट ने दश वणेत आलेले े  यापैक  जे कमी असेल या माणे मोबदला देणे, 

६) सदर ित ाप ात ामु याने मनपाने केले या संयु  मोजणी नकाशात दश वलेले े  
संबंिधत िमळकतधारकास मा य करावे लागेल व याबाबत यायालयात दाद मागता येणार 
नाह  असे नमुद क न यावे लागेल. म. ा. व न.र.अिध. १९६६ चे कलम १२६(१)(अ) नुसार 
खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादनाचा पयाय उपल ध आहे.  तथा प म. ा. व न.र.अिध.१९६६ चे 
कलम १५२ नुसार सदर कलमाचे अिधकार हे Planning Authority कडे असलेने सदर बाब 
धोरणा मक िनणयासाठ  मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे मंजूर साठ  पाठ वणे 
आव यक आहे. तथा प यापुढे येक करणासाठ , आिथक बाबीसाठ  मा. थायी सिमतीची 
मंजूर  घेणे आव यक राह ल. भ व यात जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत वकसीत होणारे र ते 
व इतर आव यक र याकर ता देखील अशाच प दतीने खाजगी वाटाघाट ने नुकसान भरपाई 
अदा कर याची मागणी नागर क/नगरसद य यां यामाफत होऊ शकते. सबब तावात नमुद 
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केलेनुसार या करणी र याचा भूसंपादन ताव पाठ वलेला आहे व संयु  मोजणी पुण 
झालेली आहे. अशा र याकर ता बाधीत जागेचा खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा करणेकामी 

तावात नमुद केले माणे धोरणा मक बाबींस व कायप दतीस  तसेच स.न. ८४ व ८५ मधून 
नािशक फाटा वाकड बी.आर.ट .एस. रोड जात असून या रोडम ये स.न. ८४ व ८५ मिधल ३० 
(तीस) बािधत कुटंूबांनी जागेचा ताबा दलेला असून जानेवार  २०१३ ला पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका खाजगी वाटाघाट  त वांवर कुठलीह  कारवाई न होता ताबा दलेला असून 
खाजगी वाटाघाट नुसार पंपर  िचंचवड महानगपािलके या वतीने बी.आर.ट .एस. रोड बािधत 
लोकांसाठ  २५७ घरांचे आर ण ठेव यात आलेले असून वड बँके या मागदशक त वानुसार 
(गाईड लाईन) वर ल रोड बािधत कुटंूबांना घरे दे यात यावे व आता या सन २०१३ या वषा या 
ित गंुठा शासक य दराने आ ण ३० ट के वाढ व रेड  रेकनर या माणे मोबदला दे यात यावा 

व पंपर  िचंचवड महानगपािलका नगर रचना वभागाची मोजणी व सातबारा उतारा ा  ध न 
खाजगी वाटाघाट  त वावर मोबदला दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, बािधत झाले या लोकांना पयायी जागा ायला 
पाह जे. महापौर साहेब तु ह  एक म हला आहात. आपण म हलां या पा ठशी उभे रा हले 
पा हजे. मा या भागात एक म हला आहे. ितचे पूण घर र यात गेले आहे. ितने थोडेसे दोन 
प े टाकून िनवारा केला आहे. ितला यायला जायला वाट सु ा ठेवलेली नाह . ती म हला 
मा याकडे येत असते. ती उघ यावरच काम करत असते, पाटपाणी करत असते. आपण 
घरकुल योजना राबवताय. या म हलेला आपण घर दलेतर पु य घडेल.    

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ०  

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

मा. ितभा भालेराव-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक - ५ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.अ णा भालेकर,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव 
 २) मा. थायी सिमती ठराव .३६७७ दनांक ९/७/२०१३ 

      ३) मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव 
 ४) मा. थायी सिमती ठराव .४२७२ दनांक ९/१०/२०१३ 

 
             वाचनाने सतसं कार होतात व सतसं कार संप न माणुसच सतकृती सदभ  संप न 

होतो, यामुळे पुणत: सामा जक ीकोन ठेवुन सोहम लाय र  हे व.ई रदास बहल वरंगुळा क  येथ े

नागर कांसाठ  वखचाने मोफत लाय र  सु  करणार आहे. तर  व.ई रदास बहल वरंगुळा क  येथ े

“सोहम लाय र स” १५ x  १५ ची जागा नाममा  भाडयाने ५ वष कालावधी कर ता सेवाभावी सवधम य 

आ या मीक ंथालयाकर ता दे यास व याकामी करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.संजय वाबळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो आहे –इं ायणीनगर 
भाग .२९ मधील से टर नं.२ या ठकाणी पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने मोफत ंथालय 

(लाय र ) सु  कर यास मा यता देणेत यावी. 
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा. ितभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

 

ठराव मांक - ४००     वषय मांक - ५ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.अ णा भालेकर,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव 
 २) मा. थायी सिमती ठराव .३६७७ दनांक ९/७/२०१३ 

      ३) मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव 
 ४) मा. थायी सिमती ठराव .४२७२ दनांक ९/१०/२०१३ 

  वाचनाने सतसं कार होतात व सतसं कार संप न माणुसच सतकृती सदभ  संप न होतो, 
यामुळे पुणत: सामा जक ीकोन ठेवुन सोहम लाय र  हे व.ई रदास बहल वरंगुळा क  येथ े

नागर कांसाठ  वखचाने मोफत लाय र  सु  करणार आहे. तर  व.इ रदास बहल वरंगुळा क  येथ े

“सोहम लाय र स” १५ x  १५ ची जागा नाममा  भाडयाने ५ वष कालावधी कर ता सेवाभावी सवधम य 

आ या मीक ंथालयाकर ता दे यास व याकामी करारनामा कर यास तसेच इं ायणीनगर भाग 
.२९ मधील से टर नं.२ या ठकाणी पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने मोफत ंथालय 

(लाय र ) सु  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
अनुकूल  - ९२      ितकूल – ०  

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

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक - ६ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३,  

             द.२१/०६/२०१३ 

                    २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३७ द.०६/०९/२०१३ 

            ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३६२ द.२०/९/२०१३ 
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       डॉ.के.अिनल रॉय, वै क य अिधकार  यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० या 
वेतन ेणीम ये आरो य वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत 

येत आहे. 

 

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

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाला अनुस न एक वषय 
आप यासमोर आणला आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेत मानधनावर एक म हला आहे. ितचा 
वनयभंग झालेला आहे असे ितने द.८/१०/२०१३ रोजी आयु  साहेबांना कळवले होते. वषय 
अ यंत गंभीर असताना मघाशी आयु  साहेबांनी यांना इथे येवून काह  दवस, काह  म हने व 
काह  तास झा याचे सांिगतले होते. मी या ठकाणी सांगू इ छतो क , आप याकडे या 
म हलेची त ार येऊन, द.८/१०/१३ पासून हणजे १ म हना १३ दवस व ५ तास झाले 
आहेत. या म हलेने त ार अजात हटले आहे, रहाटणी येथील दवाखा यातून बदली होऊन 
बजलीनगर येथील दवाखा यात आलेले डॉ.संजय पोटे इथे आ यापासून मा याशी यथा थती 
लगट क न, मी अपंग अस यामुळे, मानधनावर अस यामुळे, यायालयीन दावा दाखल 
के यामुळे संगनमताने वर ल वषयात मला ास देणे सु  आहे. तु हाला पमन ट करायचे 
असेलतर माझी िशफारस आव यक आहे. अशी धमक  वारंवार देऊन अित संग करायचा य  
करतात. तथा प महापािलके या नावलौ ककास गालबोट लागू नये, बाधा उ प न होऊ नये 
हणून मी याची वा यता न करता. तुम याकडे यायासाठ  धाव घेतली आहे. आप याशी 
मण वनीव न संपक साधला होता. या अनुषंगान,े माझा मुलगा मितमंद अस यामुळे मी 

वै क य वभागात बदलीसाठ  अज केला होता. तथा प, वै क य अिधका-यांनी या म हलेने 
द.८/१०/१३ रोजी जी त ार केली होती. याअनुषंगाने या म हलेचा जबाब घेतलेला आहे. तो 
वाचून दाखवतो. (संबंिधत म हले या जबाबाचे वाचन केले.)  

 जर आप याकडे असे कार घडत असतील, मा.आयु  साहेब आपण सु ा एक डॉ टर 
आहात. असे कृ य घडण े पंपर  िचंचवड शहरासाठ  ह  िनंदनीय बाब आहे. आप या भागात 
पंपर -िचंचवड महापािलकेम ये जवळपास ४० ते ५० ट के म हला वेगवेग या वभागात काम 
करतात. ५० ट के म हला आर ण अस यामुळे आज जवळपास ५१ ट के म हला काम करत 
आहेत. असे असताना डॉ टरकडून हा कार झा याचे िनदशनास येऊन सु ा या यावर 
कारवाई केली जात नाह . इथे बोलायला सु ा अवघड आहे असा ददवी संग ू या म हलेवर 
आला आहे. ती अपंग आहे. ितचा मुलगा देखील अपंग आहे. ितचे पतींचे िनधन झाले आहे. 
४०/४२ वयाची ह  म हला आहे. अशा कारे वागणूक दली जात असेल, ितचा वनयभंग 
करायचा य  केला जात असेलतर आप याकडे ितने दाद मािगतली असेलतर हा वषय गंभीर 
आहे. मा.महापौर साहेब, आप याकडून कंवा आयु ांकडून या म हलेला याय िमळालेला नाह . 
द.२८ रोजी ह  म हला आयोगाकडे त ार केली आहे. याची पोच मा याकडे आहे. व त ार 
सु ा आहे. आपण या वषयावर गंभीरतेने ल  ावे. जो कोणी डॉ टर आहे, याची तातड ने 
चौकशी क न याला िनलंबीत करावे असे जाह रपणे सांगतो. मी आप याला वनंती करतो क , 
महापौर मॅडम आपण एक भिगनी आहात. आपण तीची यथा  या भावनेतून बिघतले पा हजे. 
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हणून न  वनंती करतो. जर एखा ा कमचा-याने, अिधका-याने २/४ दवस काम केले 

नाह तर याला एवढा मोठा मेमो दला जातो. हे करण म हना, द ड म ह यापूव  घडले 
असताना आयु  साहेबांनी याम ये ल  घातले नाह  हणून आपण सु ा सभागृहा या वतीने 
यांना मेमो ावा. आपण चांग या करणांत ल  घालत नाह . एखा ा अ याय झाले या 

म हले या करणाम ये ल  घालत नाह  का? आप याला वनंती आहे, या करणाची सखोल 
चौकशी होऊन संबंिधत डॉ टरला स पे ड करावे, कामातून िनलं बत करावे अशी वनंती करतो. 
 

मा.ऊ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा या ठकाणी माझे सहकार , िम  
मा.द ा साने यांनी जो वषय मांडला आहे. यांनी प  वाचून दाखवले. याबाबत दमत नाहु . 
मला तु हाला वनंती करायची आहे क , वषय मांक ६ म ये डॉ.के.अिनल रॉय, वै क य 

अिधकार  यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० या वेतन ेणीम ये आरो य वै क य अिधकार  या 
पदावर पदो नतीने नेमणूक दे याचा वषय आहे. मा.द ा साने यांनी जो वषय सांिगतला आहे 
तो वेग या संदभातील आहे. यासाठ  डॉ. रॉय यांना दोषी ठर वणे कतपत यो य आहे. हा 
वषय शासनाकडून आला आहे. या ठकाणी सवाना मा हती आहे. आयु  साहेब हशाु र आहेत. 
वषय चुक या प तीने आणू नये हे परत सांगायचे आहे. एखा ा य ने चूक केली ती 
या याकडून अपघाताने झाली आहे. जो कार झाला होता, याची या म हलेने सव ठकाणी 

त ार केली आहे. कायदेशीर मागाने जायचे आहे, जाऊ शकतो. आयु  साहेब िनणय घेऊ 
शकतात. डॉ.रॉय यांनी वै क य अिधकार  पदाचा चाज घेतला आहे. यांना या पदाचा 
अिधकार नाह ? यां या मोशनसाठ  वषय आला असताना मा.द ा साने यांनी वेगळा वषय 
आणून यांना वेठ स धरणे कतपत यो य आहे. शासना या मा यमातून आलेला वषय 
चुक चा आहे का, चुक चे काम केले आहे का? मे डकल ऑफ सर या पदाचे जे काह  िनयम 
आहेत, या कारचे िश ण यांचे नाह  का हे आधी सांगावे. मला आप याला वनंती करायची 
आहे क , एखा ा य ने वषय आण यानंतर आपण तो वषय कती म हने पड ंग ठेवणार? 
एवढे वषय होत असतात, या गो ीला आरो य अिधकार  यांना जबाबदार धरायचे का? आरो य 
अिधकार  दोषी आहेत का? संबंिधत जो कोणी दोषी असेल या यावर कारवाई केली पाह ज.े 
जो कोणी दोषी असेल, डॉ. रॉय दोषी असतील तर तसे आयु ांनी यांना सांगावे. मला न पणे 
एक वनंती करायची आहे क , या य ने कंवा मनु याने बरेच वेळा लअर स दला आहे. 
शहरात हे होत असताना यासाठ  िनयम आहेत. हा वषय मंजूर करावा अशी न  वनंती 
आहे. हा वषय मंजूर कर यासाठ  कोणाचा वरोध असेल तर ते याचे य गत मत आहे. 
डॉ. रॉय यांचा दोष नसताना या गो ी करणे यो य नाह . हा वषय लांब वणे हे यो य नाह .  
 

मा. ीरंग बारणे– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, गे या काह  दवसांपासून सभागृहाम ये 
वातावरण अितशय खराब होत चालले आहे. महापौर या ना याने मी तु हाला सभागृहा या 
वतीने वनंती करणार आहे क , इतर महापािलका सोडून पंपर  िचंचवड महापािलकेत अितशय 
चांग या कारचे अिधकार  आहेत. लोक ितिनधी यांना चांग या कारची वागणूक देतात. 
अिलकडे अिधकार  व लोक ितिनधी यां याम ये कुठेतर  गॅप िनमाण कर याचा कार घडताना 
दसतोय. अशा कारे गैरसमज होत असतील, कोण याह  कारणाने होत असतील, परंतू जर 
स मा. सद यांचे काह  हणणे असेल, त ार असेल तर पाट  िमट ंग असते. या ठकाणी या 
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स मा. सद याने संबंिधत अिधका-यांना बोलवून घेऊन हा  माग  लावावा. सभागृहाम ये 
कोण याह  अिधका-याची एकेर  भाषेत कंमत कमी करत असालतर हा आपला सु ा अपमान 
आहे. मी सभागृहा या वतीने वनंती करतो क , वाईट िस  होऊ नये हणून आपण सगळे 
एक  येऊन हा  माग  लावला पा हजे. जो चुकतो याला पा ठशी घालू नये. २/३ 
म ह यांपासून सभागृहातील वातावरण खराब होते आहे. आयु ांवरचे आरोप असतील, कोणी 
अिधकार  असेल, जो चुकत असेल यावर िन तपणे जाह रपणे आरोप झाले पाह जेत. परंतू 
सभागृहाम ये वातावरण खराब होऊ नये. महापौर या ना याने, पठासीन अिधकार  या ना याने 
मा.महापौर साहेब, मी तु हाला वनंती करतो, आपण स मतेने आप या प ात मा.योगेश 
बहल यां यासारखे जाणकार नेते आहेत. जे हे वातावरण दर क  शकतीलू . मा. शांत िशतोळे, 
मा.अ जत ग हाणे हे सु ा समेट घड व याम ये स म आहेत. सवाना एक  बसून या गो ी 
सोड वता येतील. सभागृहातील वातावरण द षत होते आहेू , ते दर होईलू . 
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी ये  नगरसेवक मा.द ा 
साने यांनी जो वषय मांडला आहे. खरेतर ते अ यंत भावना धान आहेत. यां याकडे 
कोणीतर  येऊन हा वषय सांिगतला असेल. मी वतः रा य म हला आयोगाचे एक कौ सलींग 
सटर चालवते. मी इथे सांगू इ छते, कोणतीह  त ार होत असताना या म हलेचे नाव या 
त ार त उघड करणे काय ाने गु हा आहे. हे काय ाचा क ेत कुठेह  बसत नाह . यातून या 
म हलेची बदनामी होते. सग यांचा ित याकडे बघ याचा ीकोण बदलतो. हणून या 
म हलेचे नाव ोिसड ंगमधून वगळ यात याव ेअशी वनंती करते. मा.आयु  साहेब, शासना या 
आदेशा माणे आप याकडे म हला सिमती िनगिमत केली आहे. यांचा अहवाल वेळ या वेळ  
यावा. यां याकडे या त ार  जातात, याचे िनरसन काय होते,याचा गंिभयाने वचार 

करावा. वतमानप ाम ये संबंिधत म हलेचे नाव टाकू नये व ोिसड ंगमधूनह  हे नाव 
वगळ यात यावे. 
 

मा.महापौर – ोिसड ंगमधून हे नाव वगळ यात यावे.  
 

मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर बरेच दवस झाले, सग यांना 
वषय मा हती आहे. परंतू या वषयावर आजपयत िनणय होऊ शकला नाह  ह खेदाची बाब 
हणावी लागेल. डॉ.रॉय यां याबाबत बरेच वेळा पेपरम ये बात या आ या. आयु  साहेबांनंतर 

कोणताह  अिधकार  इतका िस  झाला नसेल इतक  िस  चांग या वाईट माणात यांना 
िमळाली. परंतू ख-या अथाने या गो ीला कारण काय आहे ते सु ा वचार करणे गरजेचे आहे. 
हा खरेतर राजक य वषय नाह . सेना असो, बीजेपी असो, रा वाद  असो, आमचा या गो ीशी 
काय संबंध? आ ह  फ  पॉिलसी डिसजनला. तुमचे काह  आरोप असतील, इंटनल चौक या 
असतील ते तुमचे तु ह  बघायचे. डॉ. ीकर परदेशी यां यासारखी चांगली य  उ कृ  
शासक हणून जे हा महापािलकेची सु े हाती घेते. यामुळे शासक य कारभाराला वळण 

लागत.े तर सु ा अशा त ार  आम याकडे ये याच ेखरेतर काह च कारण नाह . यां याकडेच 
या त ार  गे या पा हजेत आ ण यांनीच यावर िनणय यायला पाह जे. बरेचसे िनणय आ ह  
सु ा पाळतो. आयु  साहेब यां या अिधकारांत हा िनणय, तो िनणय. जनरली असे होत 
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नाह . मागील आयु ांनी घेतलेले िनणय नवीन आयु  बदलत नाह त. परंतू अशा कारचे 
अडचणीचे िनणय होताना जसे मा. ीरंग बारणे यांनी सूचवले क , पाट  िमट ंगम ये संबंिधत 
सद य व अिधकार  यांना बोलवून गैरसमज असतील ते दर क न ू समेट घडवायचा य  
झाला पाह जे. परंतू लास वनचे जे अिधकार  आहेत, ते पूण शहराचे िनयं ण करणारे 
अिधकार  आहेत. यां याबाबत, अशा कार या त ार  आम यासार यांकडे येणे ह  खर  
लाजीरवाणी गो  आहे. मा.उ हास शे ट  यांनी सांिगतले, खरेच तसा कार आहे का. आमचा 
इंटेिलज स युरो नाह  क  आ ह  या या चूका शोधा, यां या चूका शोधा हे यो य नाह . ह  
एक ॅटेजी झाली आहे आयु  साहेब चुक या कामासाठ  कडक † शन घेतात. मला 
काँ पे टशन करणारा अिधकार  मा यासमोर मा या चुका आणून टाकतो. हे सग यांना मा हती 
आहे. तु हालाह  मा हत आहे. ह  फॅ ट तु हाला टाळून चालणार नाह , दल त क न चालणार ू
नाह . माझे मोशन होत नाह  मग बाक यांचे पण अ जबात झाले नाह  पा हजे. आमचा काय 
संबंध. तु हाला ५८ वषापयत िश कामोतब आहे. आ हाल दर पाच वषानी र युएशन करावे 
लागते. आ ह  कशाला कोणाचा वाईटपणा यायचा. आ ह  १२८ + ५ लोकांनी तुम यात 
काँ माईज करायचे काह च कारण नाह . तुम या अिधकार  पदा या कालावधीत पॉिलसीला 
मा यता देणे, चांगली पॉिलसी असेल तर यात सुधारणा घडवणे अशी कामे आ ह  करायची 
असतात. हे मी सांगायची गरज नाह . परंतू असे गैरसमज होऊ नये. एखा ा डॉ टरने 
कोणतेतर  टेटमट ायच,े परत याब ल याने याची माफ  मागायची. एखादा सद य 
दखावला जायचाु . म हलेचे नाव पुढे क न हणायचे, नगरसेवक वेठ स धरतात. सारथीमुळे तर 
आमचे काम कमीच केले आहे. आपण एक उ कृ  शासक आहात. आप याकडून 
तुम याबाबतीत जी िभती आहे ती कमी करा. आदरयु  दरारा असावा. कुठेतर  तुम यासमोर 
येणा-या त ार ंत अशी िस युएशन नाह  रा हली पाह जे. आपण उ कृ  शासक आहात. गेले 
२/४ म हने या वषयाची चचा चालू आहे. ती न होता हा िनणय आयु  साहेबांनी यां या 
अिधकारांत यावा. आयु  साहेब स म आहेत. यांनी यां या अिधकारांत जो िनणय घेतील 
तो यांनी सभागृहासमोर मांडावा. मा.द ा साने यांनी जी कारणे, पूरावे, प  े दली, या 
त ार ंचा सो मो  यांनी लावावा. यांनी ठरवावे. याला काढा आ ण याला बसवा असे आ ह  
हणणार नाह . डॉ. रॉय हे सु ा चांगले अिधकार  आहेत. यां या जागेवर या कोणाला 

बसवायचे असेल ती सु ा चांगली य  आहे. परंतू अशा कारे एखा ाची बदनामी होणे हे 
पण यो य नाह . यां याकडून आ हाला सु ा ह  अपे ा नाह . माझी सभागृहा या वतीने 
आप याला वनंती आहे क , या वषयावर ब कूल चचा होता कामा नये. अिधकार  बदनाम 
होतो, महापािलका बदनाम होते. आयु  साहेबांनी यां या अिधकारांत या वषयावर िनणय 
यावा.  

 

मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बजलीनगर दवाखा याचा वषय इथे 
आला आहे. डॉ.रॉय यां या पदो नतीचा हा वषय आला आहे. बजलीनगर दवाखा याची वॉड 
आया हला ास झाला अशी त ार आली आहे. परंतू असे काह  झालेले नाह . या 
दवाखा याम ये रोज फ  अधा/एक तास ओपीड साठ  डॉ टर ितथे येत असतात. एखा ा 
माणसाचे च र  चांगले असले तर  ते बदनाम करायच ेठरवले तर म हला काह ह  क  शकते. 
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डॉ.पोटे यांनी वायसीएमला चांगले काम केले आहे. मी बजलीनगर वॉडाची नगरसे वका या 
ना याने सांगते, या म हलेने ह  त ार केली आहे, आम या इथ या थािनक लोकांनी 
सांिगतले क , डॉ टरांनाच या य पासून ास झाला आहे. एवढेच मा या कानावर आले आहे. 
हा वषय मा या वॉडातील आहे. आप यात काह  अडचणी अस यामुळे आपण काह  चांग या 
लोकांना असे क  नये एवढेच सांगते.   
 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डॉ.कलम यादव या रटायड 
झा यानंतर आप याकडे वशाखा किमट  अंतगत शासक य कायालयांम ये अशा कारचे 
म हलांवर य , अ य पणे होणा-या अ याचारसंदभात एक किमट  नेमायची आहे. 
डॉ.कलम यादव या िनवृ  झा यानंतर यां या जागी दसरे कोणी नेमले आहे काु ? वषय 
अ यंत गंभीर आहे. वषय गंभीर असलातर  संबंिधत म हला कमचार  हने खरेतर या 
किमट कडे ितचा त ार अज करायला पाह जे होता. या किमट ने यावर िनणय यायला 
पा हजे. या किमट वर या सामा जक कायक या घेत या आहेत, यांचा अनुभव पाहता मला 
असे वाटते, या म हला त ारदारांना ितथे जावेसे वाटत नसेल. यात सुधारणा करावी. थो या 
का होईना खरेतर या म हला यां या ह कांसाठ  लढतात, यांची या ठकाणी िनयु  करावी. 
इथे डॉ.रॉय यांचा वषय तहकूब करणार आहोत. एकतर यांना पदो नती ा नाह तर वषय 
कायमचा सभागृहाबाहेर काढा. चॉकलेट देऊन ते संपायची वेळ आली आहे. डॉ.रॉय यांचा वषय 
करा. सो यागो याचे वषय मंजूर करता. यां या पदो नती या वषयाला वरोध होतो. 
यां यावर ाचाराचे आरोप आहेत यांचे पदो नतीचे वषय मंजूर होतात. एखादा माणूस 

इमानदार ने काम करत असेल तर याला कती दवस खेळवणार आहात. ायचे असेल तर 
मनमोकळेपणाने करा. एखा ाला घर  बोलवायचे व नंतर चहा करायला साखर नाह  हणून 
याचा अपमान करायचा असा कार होतो आहे. हा वषय तहकूब केलातर  आमचा या 
वषयाला पा ठंबा असणार आहे. डॉ. रॉय यांना पदो नती दे यात यावी. वशाखा किमट अंतगत 
जी सिमती नेमली आहे, या सिमतीकडे या भिगनी आहेत यांनी  त ार करावी. जेणेक न 
खरे खोटे सभागृहापुढे येईल. मा.आशाताई सूयवंशी यांनी सांिगतले. यांची भाषा अ यंत 
घरगुती भाषा आहे. याचा अ वयाथ काढ नयेू . वपयास क  नये. यांनी अ यंत स य 
श दांत सभेम ये सांिगतले आहे. या म हले या वरोधात या आहेत असे नाह . काह  
ठकाणी याचा गैर अथ घेत असालतर ते घरगुती भाषेत सांिगतले आहे. िन त हे सांगावेसे 
वाटते, मा.द ा साने यांनी काह  श द वापरले. ते श द सभा कामकाजातून काढन टाकावेतू . 
एखा ाला ता पुरता कारभार देऊन याने कती दवस सहन करायचे. डॉ.रॉय यां या 
पदो नतीचा वषय इथे मंजूर करावा.  
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मागील २/३ िमट ंगम ये हा वषय 
येतो आहे व तहकूब होतो आहे. मागील वेळ  बोलताना सूचना केली होती. यामागचे नेमके 
कारण शासनाला व आ हाला सु ा मा हती आहे. दो ह  बाजू ऐकून घेत या आहेत. 
मा.आयु  साहेब तु ह  िनयमावर बोट ठेवून काम करता अशी तुमची ितमा संपूण शहरात 
आहे. यामुळे मा. ीरंग बारणे यांनी सूचना केली होती, प ा या ने यांनी यात ल  घालून 
वषय िमटवला पा हजे. परंतू िमटत नाह . शासनाला आपण सूचना केली पा हजे. अशा कारे 
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यां यात समेट घडवायचा, तो घडवावा. वै क य वभागाम ये ब-याच अडचणी आहेत. यांकडे 

दल  होते आहेू . नको या वषयाकडे जा त ल  दले जाते आहे. मा.िसमाताई सावळे 
हट या माणे डॉ.रॉय यांना येक िमट ंगला येताना टशन, यांचा वषय करायचा यांना 

टशन राहणार. आज बैठक त काह तर  िनणय हावा. यासंदभात महापौर साहेब, शासनाला 
खुलासा करायला लावावा. जो काह  िनणय करायचा आहे तो एकतर फेटाळून लावा नाह तर 
मंजूर करावा. या िमट ंगम येच िनणय यावा अशी मी सूचना करतो. 
 

मा.महापौर – आयु  साहेब खुलासा करतील. 
 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, सव थम 
स मा.सद य द ा साने यांनी बजलीनगर दवाखा यातील वषय वषद केला. व तु थती 
सवासमोर मांडतो क , या म हलेची त ार होती. यांनी द.१० ऑ टोबर १३ रोजी मा याकडे 
त ार केली होती. मी शासन वभागाकडे ती त ार चौकशीसाठ  दली होती. नंतर द.१७ 
ऑ टोबर १३ रोजी या म हलेने आणखी स व तर त ार दली होती. यादर यान जी सिमती, 
स मा. सद या िसमा सावळे यांनी आ ा जो मु ा मांडला, या सिमतीचे म हला अिधकार , 
शासन अिधकार , सामा य शासन वभाग ीमती पाट ल, ीमती गाडेकर, ीमती 

भर वरकर, ीमती देसाई या ४ अिधकार  यांनी संबंिधत त ारदार म हलेची त ार ऐकून घेऊन 
ितचा जबाब देखील घेतला आहे. यानंतर द.१५ ऑ टोबर १३ ला संबंिधत डॉ टर यांनी 
आरो य वै क य अिधकार  यां याकडे त ार केली आहे क , संबंिधत त ारदार म हला या 
शासनाम ये मानधनावर व छतेचे काम करतात. यांनी काम यव थत केले नाह  हणून 
यांना नोट स दली. यांनी यासाठ  उलट हणून या प तीची मा या व  त ार केली 

आहे. द. १५ ऑ टोबर १३ रोजी संबंिधत डॉ टरने मा याकडे त ार दली आहे. सोबत २ 
कागदप े जोडलेली आहेत. द. २० ऑग ट १३ ला हणजे घटने या द ड म ह यापूव  
अिस टंट मे न सौ.एके यांनी संबंिधत म हलेने काम यव थत केले नाह , अ व छता ठेवली 
हणून नोट स दली होती. या म हलेने ती नोट स घेतली नाह  हणून द. ८ ऑ टोबर १३ 

रोजी या अिस टंट मे न यांनी मेड कल ऑफ सर यांना बेिश त वतणुक बाबत प  देणेबाबत 
सांिगतले होते. नोट स घे यास नकार द यानंतर द. ८ ऑ टोबर १३ रोजी संबंिधत डॉ टरने 
संबंिधत म हलेला नोट स दली होती. ह  व तु थती मांडणे गरजेचे होते. प र थतीचे गांिभय 
ल ात घेता संबंिधत डॉ टर व ती म हला यां या बद या अ य वभागाम ये के या आहेत. 
दोघेह  संपकात येणार नाह त. ख-या-खो या त ार चा शोध शासन घेईल. या म हलेने माझी 
बदली करावी अशी मागणी केली होती. डॉ टरला ितथे ठेवणे यो य न हते हणून दोघां या 
बद या के या आहेत. या करणात जर  डॉ टरने आपले हणणे अशा प तीने मांडले असले 
तर , समथनाथ पूरावे दले असले तर  अशा करणां याबाबतीत मा.िसमा सावळे यांनी 
सांिगतले, या करणाची सखोल चौकशी हावी हणून चौकशी सिमतीला जबाब सोपवले होते. 
संबंिधत डॉ टर व  चाजिशट दाखल केली आहे. १६ नो हबरला मी वा र  क न दली आहे. 
डॉ टरला १८ नो हबरला दोषारोप प  लागू कर यात आले आहे. डॉ टर दोषी आढळले तर 
या यावर कारवाई कर यात येईल. दर यान दोघां या बद या के या आहेत. मा. ीरंग बारणे 

यांनी मु ा मांडला क , डॉ.रॉय यां या पदो नतीबाबत काह  मु े सात याने सभागृहासमोर 
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येतात. सद यांना काह  वेळा पुरेशी मा हती नसेल, काह  फॅ टस इथे सांगणे आव यक वाटते ्
क , आ ा डॉ.रॉय यांना द. ३१ मे १३ रोजी भार  व पात पदभार का दला याची 
कारणिममांसा शासक य अिधकार  हणून मी मांडतो. बाक  अिधकार स मा. सभागृहाचा 
आहे. डॉ.रॉय हे द.२०/९/९१ रोजी महापािलका सेवेत जू झाले. डॉ.साळवे द.१४/९/९२ रोजी 
जू झाले. हणजे डॉ.रॉय हे डॉ.साळवे यां यापे ा एक वष आधी जू झाले आहेत. द.३१ 
डसबर ११ला सेवा ये ता याद  िस  केली आहे. या याद त डॉ.रॉय यांचा िसिनऍ रट  नंबर 
२० आहे व डॉ.साळवे यांचा िसिनऍ रट  नंबर २४ आहे. या पदाची सेवा वेश िनयमावली या 
आधीच हणजे १७ ऑ टोबर १९८५ रोजी मंजूर झाली आहे. यात हटले आहे, एम.ओ.एच. 
हणजे आरो य वै क य अिधकार  हो यासाठ  एमबीबीएस, ड.पी.एच. ( ड लोमा इन प लक 

हे थ) व वै क य अिधकार  पदावर ५ वष सेवा आव यक आहे. द.१७ ऑ टोबर १९८५ ला जे 
िनयम मंजूर आहेत, यात आजपयत सुधारणा नाह . नवीन सेवा वेश िनयमावली तयार करतो 
आहोत. ह  सेवा वेश िनयमावली मा. वधी सिमतीकडे सादर केली आहे. यावर िनणय हायचा 
बाक  आहे. सभागृहा या मा यतेसाठ  हा वषय सभागृहासमोर येणार आहे. या िनयमांनुसार 
आजपयत आपण काम करतो आहोत.  

 डॉ.नागकुमार रटायड झा यानंतर डॉ.अ यर यांना ता पुरता पदभार दे यात आला 
होता. डॉ.अ यर रटायड झा यानंतर डॉ.जगदाळे व नंतर डॉ.गायकवाड यां याकडे पदभार 
सोपव यात आला होता. हे सगळे अिधकार  िसिनअर मो ट अिधकार  अस यामुळे यांना 
त कािलन आयु  मा.शमा व मी आ यानंतर मा या कालावधीत पदभार दला आहे. मा.शमा 
यांनी द. २९ फे ुवार  १२ रोजी डॉ. रॉय यांचा िसिनऍ रट  नंबर २० अस यामुळे, यादर यान 
इतर अनेक डॉ टर डपीएच ह  अहता धारण करत अस यामुळे डे युट  डायरे टर कंवा जॉ ट 
डायरे टर दजाचा अिधकार  ितिनयु वर िमळावा अशी मागणी त कािलन आयु ांनी 
शासनाकडे केली होती. मी द.२३ मे २०१२ रोजी जू झालो. मे म ह या या शेवट या 
आठव यात शासना या बद या होत असतात. मी द.२५ मे २०१२ रोजी शमा साहेबां या 
प ाचा संदभ दला व शासनाकडे वनंती केली. सहसंचालक, उपसंचालक दजाचा अिधकार  
शासनाकडे मािगतला. यावेळ  शासनाने सांिगतले, तुम या वनंतीचा वचार क न या दजाचा 
अिधकार  उपल ध क न दे याचा य  क . यावेळ  मी स याचे मु य सिचव ी.जयंतकुमार 
बां ठया यांची भेट घेतली होती. दर यान या कालावधीत शासनाकडे पु हा वनंती केली होती. 
य़ाचा आधार घेऊन शासनाने नोट स पुटअप केली होती. डॉ.एच.एच. च हाण, ज हा आरो य 
अिधकार , पुणे यांनी इथे ये यास संमती दश वली होती. रतसर न ती आरो य वभागात 
सादर झाली होती. या पदाबाबत मा.उपमु यमं ी, पालकमं ी यांनी यांना िनयु  करावे अशा 
आरो य वभागास सूचना के या हो या. यांची िनयु  होणार हे िन त होते. परंतू दर यान 
आरो या या सम या उ भव यामुळे यांनी सांिगतले, कृतीची अडचण ल ात घेता मी संमती 
दली होती, पण मी माघार घेतो आहे. द.२९ फे ुवार  २०१२ शमा साहेबांनी दलेले प , शासन 
तराव न कारवाई होईल हणून, शासनाकडून िनयु  होईल हणून हे पद तसेच पड ंग ठेवले 

होते. मे १३ रोजी शासनाकडून पयायी अिधकार  िमळेल अशी अपे ा होती. याबाबत वारंवार 
आरो य मं ी य़ां याकडे पाठपुरावा चालू होता. मी वतः आरो य मं ी यांची भेट घेतली आहे. 
नंतर मे २०१३ म ये शासना या आरो य खा याने सांिगतले, आम याकडे खूप मो या माणात 
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पदे र  आहेत हणून वनंतीचा वचार क  शकत नाह . आयु  डॉ.रॉय यांना पा ठशी 
घालतात असे सांग यात येते. १९८५ म ये र ू टमट ल िन त झाले होते. सेवा ये ता 
याद  डसाईड केली होती यावेळ  मी न हतो. याचा मा याशी संबंध नाह . डॉ.रॉय यांना 
ड पीएच कर यासाठ  द.९ जून २०११ रोजी हणजे मी ये याआधी २ वष आधी परिमशन दली 
होती. त कािलन आयु ांनी िनयम तपासून यांना परिमशन दली होती. ते या पदासाठ  पा  
ठरण,े यांचे ड पीएच पूण होणे हा योगायोग आहे.  

डॉ.साळवे यांनी या वषयी ठक ठकाणी त ार  के या आहेत. यांनी शासनाकडे त ार 
केली आहे. एस.सी. किमशनकडे त ार केली आहे. यांना वेळोवेळ  समपक उ रे सादर केली 
आहेत. मा यावर शासनाने अ याय केला असे यांच े हणणे आहे. परंतू शासनाने डॉ.साळवे 
यांना दोन/तीन बाबतींत फेवर केले आहे. उदाहरण देऊ इ छतो, डॉ.साळवे यांनी द. २ 
फे ुवार  २००९ रोजी शासनाला अज केला होता, मी † डशनल एमओएचची अहता धारण 
करतो. तर मला †ड शनल एम.ओ.एच. ची पदो नती दे यात यावी. † डशनल एमओएच 
पदाक रता द.२१ ए ल २००८ ला मा यता आली आहे. यानंतर डॉ. साळवे यांनी २००९ ला 
पदो नती दे यात यावी हणून अज दला होता. यांनी १२ मे २०११ ला देखील अज दला 
होता. यां या अजाचा वचार यावेळ  झाला न हता. यांचा अज मा या टेबलवर आ यानंतर 
यांना अित र  आरो य वै क य अिधकार  हणून मी पदो नती दलेली आहे. यां या 
वनंतीचा साडे तीन वष वचार झाला न हता. मी आ यानंतर यांना पदो नती दे यात आली 
आहे. मा.सभागृहाने यां या वषयाला मा यता कायम केलेली आहे. दसर  गो  हणजेु , 
सद यांना याची क पना असेल. एमओएच या पदासाठ  २०००-२००१ म ये बराच वाद िनमाण 
झाला होता. हणून यावेळ  आरो य वै क य अिधकार  पदाशी सुसंगत असे वै क य संचालक 
पद िनमाण केल.े दो ह  पदांची वेतन ेणी समान आहे. दो ह  पदांना समान अिधकार दे यात 
आले. डॉ. जगदाळे रटायड होताना डॉ.साळवे यांना वै क य संचालक पदा या अित र  
पदभाराची पूण जबाबदार  दे यात आली आहे. यांना ८ म ह यांत हे बेनेफ ट दे यात आले 
आहे. डॉ.साळवे यांचे एमबीबीएसचे र ज ेशनचे नुतनीकरण झालेले न हते. द.३१ माच २०१२ 
तारखेला यांचे र ज ेशन ए सपायर झालेले होते. मेड कल ॅ ट शनर † ट या तरतुद नुसार 
अशा य ला ॅ ट स करता येत नाह . कोण याह  पदावर काम करता येत नाह . यांनी 
एम.ड .चे सु ा र ज ेशन केले न हते. यांनी द.२३ ए ल २०१३ रोजी र ज ेशनसाठ  
परिमशन मािगतली आहे. अनेक स मानिनयांना क पना असेल, पुणे महापािलकेतील †ड शनल 
एमओएच यांनी र ज ेशनचे र युअल न करता ते पद भूषवले हणून यां यावर गु हा 
दाखल होऊन यांना अटक झाली आहे. असे असताना डॉ.साळवे यांचे र ज ेशन नस याची 
बातमी थािनक वृ प ांम ये आली होती, हणून यां यावर सूडबु ने कारवाई केलेली नाह . 
अित र  आरो य वै क य अिधकार , वै क य संचालक या पदावर ते आज काम करत होते. 
यां यावर सूडबु  वापरली जाते. मी डॉ.रॉय यांना फेवर करतो असे ते हणतात यात 

कोणतेह  त य नाह . यांनी एक मु ा माडंला आहे, मागासवग य अिधका-यावर अ याय केला 
जातो. असे अ जबात नाह . शासना या िनयमांनुसार यांना फेवर केले जात.े डॉ.जगदाळे 
रटायड झा यानंतर डॉ.गायकवाड सुपरइंटडंट झाले. डॉ.गायकवाड यां या पदो नतीनंतर डे युट  
सुपरइंटडंट हे पद र  झाले. दोनह  पदे ७६०० या वेतन ेणीतील आहेत. िसिनऍ रट नुसार मी 
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डॉ.मनोज देशमुख यांना बोलवून वचारले. तु ह  काम करायला इ छुक आहात का. यावेळ  
डॉ.भगत आले. ते हणाले, मी युिनअर आहे. पण दोन पदांपैक  एक पद रझवशनसाठ  गेले 
पाह जे. मागासवग य अिधकार  हणून मला हे पद िमळाले पाह जे. यां या वनंती वचार 
क न डॉ.भगत युिनअर असतानादेखील मागासवग य अस यामुळे यांना याय दला आहे. 
िनयमा माणे या- या ठकाणी जे अिधकार  पदास पा  होतात, या माणे यांना पदे दलेली 
आहेत. स या असलेली प र थती पाहता, म यंतर  मा या वाचनात आले, २००१ म ये 
त कािलन एमओएच यांना जी पदो नती दली ती देताना िनयमांत िशिथलता आली आहे. 
परंतू व तु थती तशी नाह . १९९९ म ये शासनाने ताव ठेवला होता. डॉ.अ यर यां या 
पदो नतीचा वषय ठेवला होता. सभागृहाने डॉ.नागकुमार यांना पदो नती दे याचा िनणय 
घेतला होता. हा ताव शासनाकडे पाठवला होता. शासनाने दले या िनणयाचे वड ग वाचून 
दाखवतो - शासनाने द.३ स टबर २००२ ला हटले आहे, पंपर  िचंचवड महापािलकेतील 
डॉ.नागकुमार यांची आरो य वै क य अिधकार  पदावर िनणयास आले या िनयु बाबत 
शासनाला मा यता दे याबाबत म.ु ा.मनपा. अिधिनयमा या कलम ४५ (४) नुसार शासनाचे 
अिधकारांचा वापर क न या ारे डॉ.नागकुमार यांना एमओएच या पदावर िनयु संदभात 
सदर ल यायालयीन िनणया या अिधन राहन शासनाचीू  मा यता दे या या आयु ां या 

तावास मा यता दे यात येत आहे. यात शासनाने कुठेह  हटले नाह , शासनाने सेवा वेश 
िनयमावली िशिथल केली आहे. ५ वष अनुभव कंवा िनयम िशिथल केले असे कुठे हटलेले 
नाह . डॉ.साळवे यांनी हा मु ा उप थत केला आहे. मा.उ च यायालयाने यािचकेत दले या 
िनणयात कागदप े यात पाहता सेवा वेश िनयमावलीचे कुठेह  भा य केलेले नाह . द. ६ 
ऑग ट २००४ या िनणयात मा.उ च यायालयाने दले आहे. (िनणय वाचून दाखवला.) 
हणजे डॉ.अ यर यांना मे डकल डायरे टर केले हणून यात अथ रा हलेला नाह  हणून 
डसबस केले आहे. १९८५ म येच सेवा िनयमावली िन त केली होती. उ च यायालयाने 
कंवा शासनाने िनणयात बदल केलेला नाह . आरो य वै क य अिधकार  व वै क य संचालक 
दो ह  पदे एकच अहता धारण करतात. डॉ.रॉय हे डॉ.साळवे यां यापे ा िसिनअर अस यामुळे 
ते या पदासाठ  पा  ठरतात. बाक  िनणय मा.सभागृहाने यायचा आहे. 
 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वा त वक पाहता, वषय तहकूब 
करायचा आहे. आयु  साहेबांनी न वचारले या ांची उ रे द यामुळे आयु  साहेबांनी 
मा या ाला उ र ावे अशी माझी इ छा आहे. शासनाने डॉ.अ यर यांचा वषय 
सभागृहासमोर आणला होता. यांना टनडाऊन क न डॉ.नागकुमार यांना पदो नती दली होती. 
शासनाने से शन ४५ नुसार मा यता देत असताना स चा उ लेख केला नाह् . कोटाने सु ा 
केला नाह . मग याचा अथ असा समजायचा का क , आयु ांनी शासनाने ठेवलेला वषय हा 
नंतर टनडाऊन क  शकतो. मग डॉ.अ यर यांचा वषय सभागृहाने कसा ठेवला होता? याचे 
उ र आपण ावे. 
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मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, मी जी 
मा हती, आकडेवार  सांिगतली आहे ती न तीतील कागदप ां या आधारे सांिगतली आहे. 
द.१८/९/२००० रोजी आयु ांचा ताव होता. वै क य अिधकार  हणून डॉ.अ यर यांची 
पदो नतीने नेमणूक कर यासाठ  मा. वधी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेसमोर िशफारस 
कर यासाठ  मा. वधी सिमती समोर िनणयाथ ठेवावे. या माणे घटना म समोर ठेवला आहे. 
यात कुठेह  तफावत केलेली नाह .  

 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण जेवढे अ यासपूवक बोलता, 
तसे इतर सद य देखील अ यासपूवक बोलायचा य  करत असतात. यावेळच े शासनाचे 
मत, आयु ांचे मत, यात सेवा वेश िनयमावलीम ये डपीएच झा यानंतरची ५ वष असे कुठे 
आहे का? शासनाने अशा प तीने वषय ठेव यानंतर मा.सभागृहाने आप या मा यतेने यात 
बदल केला. डॉ.अ यर यां याऐवजी डॉ.नागकुमार यांना आरो य वै क य अिधकार  का केले. ते 
५ वष आधी डपीएच झाले होते हणून तो टन केला अशी आमची धारणा आहे. आपण एवढ  
कंुडली वाचून दाखवली. मागासवग यांना कसा याय दला. हे कसे झाले. हा सव अ यास 
कर यासाठ  आ हाला सु ा वेळ पा हजे. पुढ ल वेळ  सभागृहाम ये या वषयावर अिधक चचा 
होणार नाह , िनणय होईल. हा वषय तहकूब ठेव यात यावा.  
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देतो. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
   

ठराव मांक - ४०१     वषय मांक - ६ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३,  

                 द.२१/०६/२०१३ 

                      २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .३७ द.०६/०९/२०१३ 

   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३६२ द.२०/९/२०१३ 
 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत येत आहे.  

 

 अनुकूल  - ९२      ितकूल – ०  
 

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

 
 
 

मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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       वषय मांक - ७ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस / 

        ५५६/२०१३, द.०२/०८/२०१३ 

              २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .४१ द.०६/०९/२०१३ 

              ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३६३ द.२०/९/२०१३ 
                     

     औंध-रावेत बी.आर.ट .एस. र यावर ल वाय जं शन येथे अंडरपास बांधणेचे 
कामास व याकामी येणा-या र. .१३,४२,२१,६९०/- या अंदाजप क य खचास मा यता देणेत 
येत आहे.   

 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, लं बत असले या बीआरट  
र यावर ल अंडरपास बांध या या कामासाठ  आयु  साहेब व भदाणे मॅडम यांनी िमिलटर  
यां याकडे ७ १/२ कोट  पये दले याब ल यांचे अिभनंदन करते. या र याचे काम 
लवकरात लवकर चालू करावे.  
 

मा.आर.एस. कुमार – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

भाग .१४, वाहतुकनगर म ये मु य र ता काँ ट करणे या वषयांक त कामास 
मनपा या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजनाअंतगत 
र. .२,००,००,०००/- (र. .दोन कोट ) चे खचास शासक य मा यता िमळालेली आहे. तथा प 
सदरची शासक य मा यता ढोबळ मानाने (टोकन) प तीने गृह त धरणेत आलेली होती. सदर 
कामाचे Pavement Quality Concrete,Storm water design प तीने तपिशलवार अंदाजप क 
स लागारामाफत केले असता वषयांक त कामास र. .७.७७ कोट  (र. .सात कोट  स याह र 
लाख) खच अपे त आहे. तर  सदर कामाची तातड ने िन वदा काढणेचे ीने, सुधार त 
अंदाजप क य र. .७.७७ कोट  रकमेचे खचास सुधा रत शासक य मा यता तसेच भाग 
.१४ वाहतूकनगर  मधील पाक ग लॉट म ये सुधारणा करणे या वषयांक त कामास 

मा.सवसाधारण सभा द.१९/०५/२०१२ ठराव .४ अ वये, र. .२,५०,००,०००/- (र. . दोन 
कोट  प नास लाख फ ) शासक य खचास मंजुर  िमळालेली आहे. सदर र कम ढोबळ 
मानाने (टोकन) गृह त ध न सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या अंदाजप कात समा व  केलेली 
आहे. तथा प तेथे जड वाहनासाठ  Pavement Quality Concrete प तीने काम करणे आव यक 
असलेने, यानुसार सदर कालावधीसाठ  तपिशलवार अंदाजप क तयार केलेले आहे. यानुसार 
वषयांक त कामासाठ  र. .४.८५ कोट  रकमेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी व 
सदर कामाचा थाप य वषयक योजनांतगत समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 



62 
 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

  ठराव मांक - ४०२     वषय मांक - ७ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस / 

        ५५६/२०१३, द.०२/०८/२०१३ 

              २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .४१ द.०६/०९/२०१३ 

              ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३६३ द.२०/९/२०१३ 
 

     औंध-रावेत बी.आर.ट .एस. र यावर ल वाय जं शन येथे अंडरपास बांधणेचे 
कामास व याकामी येणा-या र. .१३,४२,२१,६९०/- या अंदाजप क य खचास तसेच भाग 
.१४, वाहतुकनगर म ये मु य र ता काँ ट करणे या वषयांक त कामास मनपा या सन 

२०१३-१४ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजनाअंतगत र. .२,००,००,०००/- (र. .दोन 
कोट ) चे खचास शासक य मा यता िमळालेली आहे. तथा प सदरची शासक य मा यता 
ढोबळ मानाने (टोकन) प तीने गृह त धरणेत आलेली होती. सदर कामाचे Pavement Quality 

Concrete,Storm water design प तीने तपिशलवार अंदाजप क स लागारामाफत केले असता 
वषयांक त कामास र. .७.७७ कोट  (र. .सात कोट  स याह र लाख) खच अपे त आहे. 
तर  सदर कामाची तातड ने िन वदा काढणेचे ीने, सुधार त अंदाजप क य र. .७.७७ कोट  
रकमेचे खचास सुधा रत शासक य मा यता तसेच भाग .१४ वाहतूकनगर  मधील पाक ग 
लॉट म ये सुधारणा करणे या वषयांक त कामास मा.सवसाधारण सभा द.१९/०५/२०१२ 
ठराव .४ अ वये, र. .२,५०,००,०००/- (र. . दोन कोट  प नास लाख फ ) शासक य 
खचास मंजुर  िमळालेली आहे. सदर र कम ढोबळ मानाने (टोकन) गृह त ध न सन २०१२-१३ 
व २०१३-१४ या अंदाजप कात समा व  केलेली आहे. तथा प तेथे जड वाहनासाठ  Pavement 

Quality Concrete प तीने काम करणे आव यक असलेने, यानुसार सदर कालावधीसाठ  
तपिशलवार अंदाजप क तयार केलेले आहे. यानुसार वषयांक त कामासाठ  र. .४.८५ कोट  
रकमेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी व सदर कामाचा थाप य वषयक 
योजनांतगत समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

 

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ०  
 

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

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
       वषय मांक - ८ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
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संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . आ.मु.का./३/का व/५११/  

                                         २०१३, द.२०/०७/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा ठराव .४२ द.०६/०९/२०१३ 

३) मा.महापािलका सभा ठराव .३६४ द.२०/९/२०१३ 
           

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील हॉटेल/कॅ ट ंन व अ य खा पदाथ 
उ पादन/ व  करणा-या यवसायांना यांचे यवसायातून दैनं दन िनमाण होणारे फुडवे ट 
गोळा करणे व वाहतूक क न कचरा डेपो येथ े व हेवाट लावणे कामासाठ  स या आकारणेत 
येणा-या शु काम ये प रिश  “अ” म ये नमुद केले माणे हॉटेल/कॅ ट न वे ट गोळा करणे 
सेवेसाठ  आकारणेत येणा-या शु काम ये वाढ करणे तसेच मंगल कायालये, मॉल, वीट माट, 
हॉल, सभागृह, बेकर  यवसायांना प  “ब” माणे वाढ करणेस तसेच प रिश  “ब” मधील 
अ. .२ म ये मॉलमधील हॉटेलसाठ  वतं पणे सेवाशु क आकारणेस, तसेच प रिश  “ब” 
म ये मॉलची सं या २ नमुद केली आहे, याऐवजी “मनपा काय े ातील स थतीत मॉलची 
याद ” माणे एकूण १० मॉल चालू आहेत. तर  वषयप ात १० मॉल गृ हत ध न यास, 
याच माणे मनपा े ात यापुढे न याने चालू होणारे यवसायासाठ  सदरचे दर लागू करणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 
 
 
 

प रिश  “ अ ” 
अ. . हॉटेलचा 

दजा 
हॉटेलची 
सं या 

स याचे 
सेवाशु क 

(वा षक) र. . 

वाढ के यानुसार 
न वन सेवाशु क 
(वा षक दर) र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न 

र. . 
१ “ अ ” 

 
२०६ ३,०००/- ८,०००/- १६,४८,०००/- 

२ “ ब ” 
 

१३१ २,०००/- ६,०००/- ७,८६,०००/- 

३ “ क ” 
 

३८१ १,०००/- ४,०००/- १५,२४,०००/- 

४ “ ड” 
 

५३९ ---- ३,०००/- १६,१७,०००/- 

 एकूण  १२५७ ---- ---- ५५,७५,०००/- 
 

प रिश  “ ब ” 
अ. . दजा सं या आकारावयाचे 

वा षक सेवाशु क 
र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न 

र. . 
१ मंगल कायालये ४९ १०,०००/- ४,९०,०००/- 
२ शॉ पंग मॉल, मेगा माट ०२ १५,०००/-  ३०,०००/- 
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३ फाई ह टार, ी टार रसोटस ् ०७ १२,०००/-  ८४,०००/- 
४ हॉल ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
५ सभागृह ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
 एकूण  ६० ----- ६,१४,०००/- 

   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील स थतीतील मॉलची याद  

 
अ. . भाग कायालय मॉलचे नाव प ा 

टार बझार काळभोरनगर, मंुबई-पुणे रोड १ “अ” भाग 
 ड  माट ािधकरण, ड .वाय.पाट ल, रावेत रोड 

बग बझार िचंचवड, मंुबई-पुणे रोड, बीग 
िसनेमाखाली 

ड  माट िचंचवड, मंुबई-पुणे रोड 

२ “ब” भाग 
 

मोअर फॉर यु मोरवाड  
३ “क” भाग 

 
मेगा माट फुगेवाड , मंुबई-पुणे रोड 

ड  माट थेरगाव (काळेवाड ) 
मोअर फॉर यु पंपर गांव 

मोअर फॉर यु वशालनगर, जगताप डेअर  

४ “ड” भाग 

मोअर फॉर यु िशवार चौक, पंपळे सौदागर 

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

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय ९ म ह यांपूव  आला होता. 
तु ह  यावेळ  न हता. या वषयावर बर च चचा झाली आहे. आमचे सहकार  मा. शांत 
िशतोळे, मा.महेश लांडगे यांनी या वषयावर चचा केली होती. या माणे हा वषय तहकूब 
ठेव यात आला होता. तुम या िनदशनास आणून दले होते क , या संदभातील शहरात गोळा 
होत असलेला हॉटेल वे ट यासंदभातील वषयात या प तीने सेवाशु कात वाढ केलेली आहे. 
या ठकाणी आप याला मला सांगायचे आहे क , शहरात बर चशी ऑ फसेस आहेत. सव 
र ज टड आहेत अशातला भाग नाह . सकाळ  हॉटेल वे ट गोळा कर यासाठ  जो क येतो 
याची प र थती इतक  वाईट असते क  यामुळे आजूबाजू या प रसरात दगधी पसरतेु . 

अपघात हो याची श यता असते हणून हा वषय तुम या िनदशनास मु ाम आणून देतोय. 
दरवेळ  चचा के यानंतरह  या प र थतीम ये अ जबात सुधारणा झालेली नाह . शहरात हॉटेल 
यवसाय करणा-यांना टागट करायचे. यांचीच फ  चूक आहे का. फूड लायसन नाह  
यां याकडून शु क गोळा केले पाह जे. र यार यांत चायनीज गा या उ या असतात. भाजी 

मंडईम ये लोक यवसाय करतात. मो या माणात कचरा गोळा करत असतो. यां याकडून 
शु क आकारतो का? आरो य अिधका-यांचे हणणे आहे, शंभर ट के वे ट गोळा करतो. माझे 
हणणे आहे, चौकाचौकात चायनीज गा या, पावभाजी या गा या आहेत. ते दवसभर धंदा 

करतात व सं याकाळ  कचरा ितथेच टाकून िनघून जातात. फूटपाथवर ल हातगाड वाले 
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यां यासाठ  िनयम केले आहेत. यां याकडून शु क गोळा करतात का? कतीतर  र यांवर 
किलंगड खाणारे, वडापाव, पाणीपुर  खाणारे असतात हणून मी वनंती करतो क , जे शु क 
लावणार आहात यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. हॉटेल यावसाियकांपे ा मंगल 
कायालयांतून कतीतर  पट ने कचरा टाकला जातो. मी पु हा वनंती करतो क , शु क वाढवले 
तर  याला उपसूचना राहणार आहे. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील हॉटेल/कॅ ट न व अ य खा पदाथ 
उ पादन/ व  करणा-या यवसायांना यांचे यवसायातून दैनं दन िनमाण होणारे फुडवे ट 
गोळा करणे व वाहतूक क न कचरा डेपो येथे व हेवाट लावणे कामासाठ  स या आकार यात 
येणा-या शु काम ये प रिश  अ म ये खालील माणे नमूद केले माणे सुधार त दरवाढ 
कर यास मा यता देणेत यावी.  

 

प रिश  “ अ ” 
अ. . हॉटेलचा दजा स याचे 

सेवाशु क 
(वा षक)  

वाढ के यानुसार 
न वन सेवाशु क 

(वा षक)  

सुधार त सेवाशु क 
(वा षक) 

१ “ अ ” 
 

३,०००/- ८,०००/- ४,०००/- 

२ “ ब ” 
 

२,०००/- ६,०००/- ३,०००/- 

३ “ क ” 
 

१,०००/- ४,०००/- २,०००/- 

४ “ ड” 
 

---- ---- १,५००/- 

 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.जावेद शेख – मा.उ हास शे ट  यांनी जी उपसूचना मांडली, याब ल दमत नाहु . आपण 
काँ ॅ ट देतोय. यां याकडून कचरा जमा कर यासाठ  गा या उपल ध आहेत. या गा या 
आधुिनक प ती या असा यात. याचा गांिभयाने वचार करावा. तुम या िनदशनास काह  गो ी 
आणून देऊ इ छतो, चायनीज गा या कंवा वडापाववाले यांचा सं याकाळचा धंदा असतो. दोन 
िश टम ये असो, सग यांचा कचरा सकाळ च गोळा केला जातो. मग कचरा इथे टाका, ितथे 
टाका असे कार घडतात. िचकन, मटणाची दकाने असोु , यां याकडून देखील कचरा 
सं याकाळ या वेळ  टाकला जातो. चौकात, वाह या पा यात कचरा टाकला जातो. याचा वास 
आजूबाजूला सगळ कडे पसरतो. या दकानदारांचा कचरा उचलतातु . मग यां याकडून देखील 
शु क वसूल करावे. यासाठ  आधुिनक प ती या गा या असा यात. जेणेक न कचरा डं पंग 
कर यासाठ  गा या असतात या माणे कचरा उचल यासाठ  गा या असा यात. परदेशात या 
प तीने कचरा उचलला जातो, िचकन/मटणाचा वे ट देखील अशाच प तीने उचलला जावा 
अशी सूचना करतो.   
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मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, शहरात या नॉनवेज टप-या आहेत, 
यांना शु क आकारणार आहात का? यांना लायसन देत नाह , परिमशन देत नाह . टप-या 

काढत नाह . यांना व छतेसाठ  सांिगतले तर खरोखर अशी प र थती आहे क , 
िचकन/मटणाची मांसाहार व  करणार  दकाने सगु ळा कचरा रा ी कचराकंु यांम ये टाकतात. 
यामुळे दगधी पसरतेु , रोगराई होते. यामुळे मांसाहार व  करणा-या टप-यांवर देखील शु क 

आका  शकतो का?  

मा.च हाण (आरो य अिधकार ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, मा. शांत िशतोळे 
यांनी सूच व या माणे सभागृहाने मा यता द यास शहरातील मांस व  करणा-या टप-यांवर 
शु क आका  शकतो. तसेच २ िश टम ये कचरा गोळा करता येईल.  
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

“ड” दजाम ये शहराम ये मांस व  (करणारे) कारचे सव टप-या, हातगा या, 
मांस व  (मांसाहार ) हॉटेल, हातगाड , पथार वाल,े टॉलधारक, मांसाहार  अ नाची व  
करणारे सव कारचे करकोळ व े ते यांचा समावेश करावा. तसेच “ड” दजातील 
यावसाियकांना कच-याची व हेवाट न लाव यास ित दन .५००/- पयत दंड आकारणेत 
यावा. मनपाकडे न द, परवाना नसलेले सवाचा समावेश असावा. तसेच प रिश  ब अ. . २ 
मधील मॉलमधील हॉटेलसाठ  वतं पणे सेवाशु क आकारणेस याच माणे मनपा े ात यापुढे 
न याने चालू होणारे यवसायासाठ  मूळ वषयाम ये नमूद केलेलेच दर लागू करणेस मा यता 
देणेत यावी.   
 

मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.    
 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

 ठराव मांक – ४०३     वषय मांक - ८ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . आ.मु.का./३/का व/५११/  

                                         २०१३, द.२०/०७/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा ठराव .४२ द.०६/०९/२०१३ 

३) मा.महापािलका सभा ठराव .३६४ द.२०/९/२०१३ 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील हॉटेल/कॅ ट ंन व अ य खा पदाथ 
उ पादन/ व  करणा-या यवसायांना यांचे यवसायातून दैनं दन िनमाण होणारे फुडवे ट 
गोळा करणे व वाहतूक क न कचरा डेपो येथे व हेवाट लावणे कामासाठ  स या आकारणेत 
येणा-या शु काम ये प रिश  “अ” म ये नमुद केले माणे हॉटेल/कॅ ट न वे ट गोळा करणे 
सेवेसाठ  आकारणेत येणा-या शु काम ये वाढ करणे तसेच मंगल कायालये, मॉल, वीट माट, 
हॉल, सभागृह, बेकर  यवसायांना प  “ब” माणे वाढ करणेस तसेच प रिश  “ब” मधील 
अ. .२ म ये मॉलमधील हॉटेलसाठ  वतं पणे सेवाशु क आकारणेस, तसेच प रिश  “ब” 
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म ये मॉलची सं या २ नमुद केली आहे, याऐवजी “मनपा काय े ातील स थतीत मॉलची 
याद ” माणे एकूण १० मॉल चालू आहेत. तर  वषयप ात १० मॉल गृ हत ध न यास, 
याच माणे मनपा े ात यापुढे न याने चालू होणारे यवसायासाठ  सदरचे दर लागू करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.   

प रिश  “ अ ” 
अ. . हॉटेलचा 

दजा 
हॉटेलची 
सं या 

स याचे 
सेवाशु क 

(वा षक) र. . 

वाढ के यानुसार 
न वन सेवाशु क 
(वा षक दर) र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न 

र. . 
१ “ अ ” 

 
२०६ ३,०००/- ८,०००/- १६,४८,०००/- 

२ “ ब ” 
 

१३१ २,०००/- ६,०००/- ७,८६,०००/- 

३ “ क ” 
 

३८१ १,०००/- ४,०००/- १५,२४,०००/- 

४ “ ड” 
 

५३९ ---- ३,०००/- १६,१७,०००/- 

 एकूण  १२५७ ---- ---- ५५,७५,०००/- 
 

प रिश  “ ब ” 
अ. . दजा सं या आकारावयाचे 

वा षक सेवाशु क 
र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न 

र. . 
१ मंगल कायालये ४९ १०,०००/- ४,९०,०००/- 
२ शॉ पंग मॉल, मेगा माट ०२ १५,०००/-  ३०,०००/- 
३ फाई ह टार, ी टार रसोटस ् ०७ १२,०००/-  ८४,०००/- 
४ हॉल ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
५ सभागृह ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
 एकूण  ६० ----- ६,१४,०००/- 

  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील स थतीतील मॉलची याद  

 
अ. . भाग कायालय मॉलचे नाव प ा 

टार बझार काळभोरनगर, मंुबई-पुणे रोड १ “अ” भाग 
 ड  माट ािधकरण, ड .वाय.पाट ल, रावेत रोड 

बग बझार िचंचवड, मंुबई-पुणे रोड, बीग 
िसनेमाखाली 

ड  माट िचंचवड, मंुबई-पुणे रोड 

२ “ब” भाग 
 

मोअर फॉर यु मोरवाड  
३ “क” भाग मेगा माट फुगेवाड , मंुबई-पुणे रोड 
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ड  माट थेरगाव (काळेवाड ) 
मोअर फॉर यु पंपर गांव 

मोअर फॉर यु वशालनगर, जगताप डेअर  

४ “ड” भाग 

मोअर फॉर यु िशवार चौक, पंपळे सौदागर 

 व रल माणे मा.महापािलका आयु  यांची मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ातील हॉटेल/कॅ ट न व अ य खा पदाथ उ पादन/ व   करणा-या 
यवसायांना यांचे यवसायातून दैनं दन िनमाण होणारे फुडवे ट गोळा करणे व वाहतूक 
क न कचरा डेपो येथे व हेवाट लावणे कामासाठ  स या आकार यात येणा-या शु काम ये 
प रिश  अ म ये खालील माणे नमूद केले माणे सुधार त दरवाढ कर यास मा यता देणेत 
येत आहे.  

 प रिश  “ अ ” 
अ. . हॉटेलचा दजा स याचे 

सेवाशु क 
(वा षक)  

वाढ के यानुसार 
न वन सेवाशु क 

(वा षक)  

सुधार त सेवाशु क 
(वा षक) 

१ “ अ ” 
 

३,०००/- ८,०००/- ४,०००/- 

२ “ ब ” 
 

२,०००/- ६,०००/- ३,०००/- 

३ “ क ” 
 

१,०००/- ४,०००/- २,०००/- 

४ “ ड” 
 

---- ---- १,५००/- 

“ड” दजाम ये शहराम ये मांस व  (करणारे) कारचे सव टप-या, हातगा या, 
मांस व  (मांसाहार ) हॉटेल, हातगाड , पथार वाल,े टॉलधारक, मांसाहार  अ नाची व  
करणारे सव कारचे करकोळ व े ते यांचा समावेश करावा. तसेच “ड” दजातील 
यावसाियकांना कच-याची व हेवाट न लाव यास ित दन .५००/- पयत दंड आकारणेत 
यावा. मनपाकडे न द परवाना नसलेले सवाचा समावेश असावा. तसेच प रिश  ब अ. . २ 
मधील मॉलमधील हॉटेलसाठ  वतं पणे सेवाशु क आकारणेस याच माणे मनपा े ात यापुढे 
न याने चालू होणारे यवसायासाठ  मूळ वषयाम ये नमूद केलेलेच दर लागू करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.   
    

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

 ------- 
 

मा. वाती साने - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४०४     वषय मांक - ९ 
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दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

     संदभ:-१) मा. करण मोटे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव  

       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८७ द.२७/०९/२०१३ 
 

         सन २०१३-१४ या अथसंक पात थाप य उ ान यामधील खालील नमुद 
थाप य उ ान वषयक कामांना मूळ अंदाजप कात तरतुद उपल ध आहे. तथा प या 

कामाचे स लागार यांचेकडून वषयां कत उ ान वकिसत करणे या कामाचे अंदाजप क 
तयार केले असता सांगवी आर ण .३१६ उ ान वकिसत करणे या कामाकर ता अंदाजे 
र. .५ कोट  इतका खच अपे त आहे.  तर  यापूव  ट पा .१ म ये या उ ानास 
िसमािभंत बांधणे व सदर उ ानाचे थाप य वषयक वकास कामे करणे याक रता िन वदा 
कायवाह  चालू आहे.  तर  या कामाक रता उव रत ट पा २ मधील सदर उ ान वकािसत 
करणेक रता आव यक असलेली अंदाजप क य र. .३ कोट चे खचास मा.महापािलका सभेची 
शासक य मा यता आव यक आहे. आर ण .३१६ उ ान वकिसत करणेसाठ  खाजगी 

जागा मालकाकडून १०० ट के जागेचा ताबा मनपाकडे आलेला आहे.  तर  उ ान वकिसत 
करणेसाठ  आव यक असलेली अंदाजप क य र कम .३ कोट या अंदाजप क य रकमेस 
मा यता िमळणेसाठ  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

 

अ. 
. 

कामाचे नांव भाग 
. 

पान 
. 

अ.
. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन 
२०१२-१३ 

ची 
सुधा रत 
तरतूद 

सन २०१३-१४ 
ची मुळ तरतूद 

१ सांगवी येथील मधुबन 
सोसायट  आर ण . 
३१६ सव न.ं२६ ब येथे 
उ ान वकिसत करणे. 

५९ ४६९ १६२ ३०००००००/- ----- ५०००००००/- 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड शहर हे अितशय 
चांग या प तीने वकिसत होत असलेले शहर आहे. शहराचा वकास देखील अितशय 
रचना मक या, छानपैक  झाला आहे. आप याला बे ट िसट  हा अवॉड सु ा िमळाला आहे. 
शहरातील र ते असतील, पूल असतील अितशय चांग या प तीने वकिसत झाले आहेत. यात 
थाप य वभागाचा वाटा मो या माणात आहे. याचबरोबर आप या शहरात उ ानांची 

सं यादेखील भरपूर आहे. जवळपास १०० उ ाने शहरात आहेत. ती देखील अितशय चांग या 
प तीने वकिसत झालेली आहेत. दगा टेकडु , गणेश तलाव, बड हॅली, केजूदेवी असेल १०० 
पे ा अिधक उ ाने थाप य वभागाने वकिसत केली आहेत. आपण आ यानंतर उ ान 
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थाप य व याचबरोबर अ त वात असलेले डा थाप य हे दोन वभाग बंद केले आहेत. 
याचा कायभार थाप य वभागाकडे दला आहे. यामुळे उ ानांची अव था फार वाईट 

झालेली आहे. खाजगी ठेकेदारांना उ ाने चालवायला दली आहेत. ते उ ानांची देखभाल 
करतात. मा  द ती करत नाह तु . थाप य वभागाकडे कामाचा लोड भरपूर आहे. मा या 
भागात ी.स यद कायकार  अिभयंता उ ान थाप य, डा थाप य वषयी काम सांिगतले 

तर ते मला उ र देतात, मा याकडे अनिधकृत बांधकामे पाडायच ेकाम आहे. कामाचा लोड 
खूप आहे. यामुळे मला हे काम वेळेवर पूण करता येणार नाह . उ ाने चांग या प तीने 
वकसीत झाली आहेत. परंतू यांचा मटन स देखील झाला पाह जे हणून हा वषय मांडतो 
आहे. माझी आप याला वनंती आहे क , उ ान थाप य हा वभाग पु हा चाल ू करावा. 
यासोबत डा थाप य हा वभाग सु ा चालू करावा. शहरात अनेक मैदाने आहेत. कुठे 

कंपाऊंड तुटते. माती उचलली जाते. उ ानांत कंु या असतात. ट कल थतीतील खूप कामे 
आहेत. डा थाप य वभागामुळे ह  कामे होत होती. उदा. शाहनगरमधील कंपाऊंडचे काू म 
अपूण झाले आहे. थाप य म ये तरतूद देखील आहे. ह  तरतूद असताना देखील कोणतेह  
काम होत नाह . आ हाला उ र िमळते, हा वभाग बंद झाला आहे. आप याला वनंती आहे 
क , उ ान थाप य व डा थाप य या वभागांना कायकार  अिभयंता, डे युट  इं जिनअर 
नाह त. हे वभाग पु हा चालू करावेत अशी वनंती करतो.  
 

मा. ीरंग बारण े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर शहरात चांग या कारची 
उ ाने आहेत. गे या अनेक अंदाजप कां या बैठक त मी वनंती केली होती, मागणी केली 
होती, शहरातील उ ानांना शहर अिभयंता यांनी भेट ावी. यासाठ  एक पंपर  िचंचवड दशन 
बस चालू करावी. भोसर  पयटन थळ येथे चांगले उ ान आहे. रावेत, सांगवीवा यांना ते 
मा हत नसेल. दगादेवी टेकड  चांगली वकिसत केली आहेू . शहरात १०० उ ाने आहेत. 
मा.नारायण ब हरवाडे यांनी आ ा उ लेख केला आहे. एमआयड सीने जागा घेऊन यांनी 
अितशय संुदर उ ान बांधले आहे. हे सगळे सांग यामागे हेतू एकच आहे, उ ानां या देखभाल 
द तीबाबत जी िन वदा काढली आहेु , ती ३० ते ४० ट के कमी दराने केली आहे. यापे ा 
कमी दराने िन वदा केलीतर जी सं था, जी य  ह  िन वदा घेते, ती ते काम पूण क  शकत 
नाह . असे माझे ठामपणे हणणे आहे. अनेक वेळा मागणी केलीतर  मा या प रसरात २ 
चांग या कारची उ ाने केली आहेत. केजूदेवी उ ान मंडळाला चालवायला दले आहे. नागर क 
सं याकाळ  या उ ानात येतात. ितथे सं याकाळ  दा  पणा-यांची सं या वाढते. रोज सकाळ  
बाट या पडले या िमळतात. ितथे सुर ा यव था दसत नाह . ामु याने सं याकाळ  
गैर कार चालतात. आपण अित य चांग या कारे खच क न शहरातील एक अितशय चांगले 
उ ान केल.े ामु याने एखा ा चांग या सं थेला या उ ानाचे काम दलेतर यां याकडून 
चांग या कारे देखरेख केली जाईल. नवीन उ ान करताना येक उ ानात जागा पाहन ू
जॉिगंग ॅक करावा. क स टंट यांना या प तीने कर यास सांगावे. सकाळ  चालणा-यांची 
सं या मो या माणात र हवासी भागात असते. येक नागर क दगा देवी टेकड वर ू
चाल यासाठ  येऊ शकणार नाह . जॉगींग ॅक करावा. वरंगुळा क , यान क  ब-याच 
उ ानांम ये आहेत. योगासनांसाठ  म ये जागा िमळावी. शु क घेऊ नये. आपले थािनक 
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नागर क, ये  नागर क ह  क े चालवतात. आप या भरार  पथकाने ह क े बंद केली. का तर 
आयु  साहेबांचा आदेश आहे. ितथे गैर कार होत असतील तर ते टाळावेत हणून. नागर क 
योगसने कर यासाठ , आरो यासाठ , वा यासाठ  या क ांचा उपयोग करत असतीलतर 
िन तपणे यांना परवानगी दे यात यावी. असा कार या सूचना भरार  पथकाला दे यात 
या यात. सकाळ  ८ वा. ची वेळ असेल तर तशा कार या सूचना ा यात. आपण वेगळे काह  
करतो. जेणेक न शहरातील नागर क ितथे आक षत होतील. जेणेक न शहरात उ ाने झालीतर 
यापे ा वेगळे काह  असेल का. वेगळे काह तर  करा. मा. शांत िशतोळे यां या वॉडात सु ा 

वेग या प तीच े उ ान केले आहे. बोट लब आहे. भोसर  पयटन थळ आहे. ना व यपूण 
आहे. खरेतर तुम याकडे कती कोट  आहेत, यापे ा शहरात काह  वेगळे आहे का? याचा 
देखील आढावा ितथे असावा. मी केले या सूचनांचे पालन करावे.  
 
 

मा.यमुनाताई पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, इतके उ ानांचे काय म चालू 
आहेत. इतका खच करतोय. पण मा या भागाला यापासून वंिचत का ठेवले आहे. मी 
ािमण भागातली बाई आहे. प ह यांदा िनवडून आले. मा या भागातील नागर कांना इतका 
ास होतो आहे. कोण याह  सु वधा नाह त. नागर कांवर एवढा टॅ स बसवला आहे. र ते बघा, 

टा या भरतात का. आयु  साहेबांना सु ा सांिगतले होते. यांना मा या भागाचा उ लेख काह  
केला नाह . १६/१७ गावांचा टॅ स माफ केला तसा ताथवडे गावाचा का केला नाह . आ ह  फ  
हायवेला येऊन हवेशीर राहतो. आ ह  नागर कांना कती दवस असेच ठेवायचे. नागर कांना 
काय त ड दाखवायचे याची मा हती ा.  
 

मा.अतुल िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सांगवी भागातील लोक िमिलटर  
ह त वॉक ंगसाठ  जातात. कधी कधी यांचे गेट सकाळ  ७ वा. उघडतात. सांगवीकरांना 
वॉक ंगसाठ  मोठ  जागा नाह . उ ानांम ये वॉक ंग ॅक क न घेतला आहे. सांगवीत ९७ साली 
थोपटे नावा या य चा वॉक ंगसाठ  गे यावर अ सडंट होऊन जीव गेला. ते पीड सीसी बँकेत 
कामाला होते. राजू सावंत यांचा अ सडंट व ापीठात फरायला जाताना झाला. असे भावी 
काळात होऊ नये हणून वषय मंजूर करावा अशी       मा यावतीने व सांगवीकरां या वतीने 
कळकळ ची वनंती आहे. 
 

मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय मंजूर करावा अशी वनंती 
आहे. या वषया या अनुषंगाने आयु  साहेबांना वनंती करायची आहे क , पंपळे िनलखचा 

 या- या वेळ  घेऊन आलो, जे काह   असतील ते संपूण िनयमांत आहेत. गाडनची 
जागा शंभर ट के ता यात असताना बजेट िमट ंगम ये मी यावेळ  सांिगतले होते. 
िलिमटम ये बजेट बसवायचे आहे. या पर सरात तरतूद देता येणार नाह . असे मला 
सांिगतले. शंभर ट के जागा ता यात असताना सु ा बजेट या हेडवर तरतूद नाह . र क 
सोसायट  पासून पंपळे िनलख र याला मंजूर  दली. याचे सु ा  १५ कोट  वग करावेत. 
पंपळे िनलख ते पोटस िसट  या् साठ  दोन ोजे टचे टडर झाले होते. ते टडर सु ा बजेट 
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नस यामुळे थांबवले. अ ापह  यावर कारवाई केली नाह . पंपळे िनलख मशानभूमीला 
जा यासाठ  ल करा या ह तून र ता आहे. याचे  

कॅ युलेशन के यानंतर ३ १/२ कोट  वग करायला सांिगतले. यावेळ  सांिगतले पैसे कमी 
आहेत. पैसे कशासाठ  खच करायच.े तु ह  सांगा, या प तीने वषय मांडतोय. बजेटम ये 
तरतूद नसताना सु ा वेग या हेडखाली तरतूद क न वषय मंजूर करतो. मग आम यावर 
अ याय का? पुढ ल बजेटम ये ॉपर कामासाठ  तरतूद झाली पाह जे ह  वनंती आहे. 
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शहरात मोठमोठ  उ ाने होत असताना 
आम या भागात झोपडप ट  पुनविसत लोकांसाठ  ओपन पेस होता ितथे मी वतःहन गाडन ू
वकिसत केले आहे. याचे मटेन स कर यासाठ  थाप य वभाग ितथे नस यामुळे दोन क 
पोयटा माती कोणी टाकत नाह . मी या ठकाणी गाडन वकिसत करतोय, पािलका एक पैसा 
देत नाह . लॉन लावलेले आहेत. उ ान वभागाचे ी.गायकवाड यांना कती वेळा सांिगतले, १० 
बाय १० चे बसवावेत. परत ते कच-यातले आणून बसवतात. ठेकेदाराकडून बले घेतात. मी 
या भागात इतक  वष काम करतोय. ५० फूटांची झाडे झाली आहेत. ५ कोट  १० कोट ंची 

उ ाने करत असताना झोपडप ट  प रसरातील लोक मोठमोठे ओपन लॉट वकिसत क  
शकत नाह . अित.आयु  यांना सु ा वनंती आहे क , या मंडळांना मोबदला ायला सांगा. 
१०/२० हजारांची पोयटा माती ायला सांगा.  
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, अनेक उ ानांम ये लॉन सुकलेला 
आहे. झाडांना पाणी िमळत नाह . मा या भागात नाना-नानी पाक आहे. ११०० ये  नागर क 
मबर आहेत. मी सु ा वॉक ंगसाठ  जातो. रोज मा या कानावर जात असते, बघा लॉन कसा 
आहे? याचे कारण टडर ४० ट के बले देतो. मग काँ ॅ टर कसे काम करणार? किमशनरांना 
वारंवार वनंती केली, बलो टडर देऊ नका. येक उ ानात एक िस यु रट  ठेवायला पा हजे. 
मी अनेक वेळा वनंती केली हे. अनेक ठकाणी लॉन चांग या थतीत नाह त. वारंवार वनंती 
करतो, अित. आयु  आपण सु ा सर ाईड ह जट ा. हणजे मा हती पडेल. मी परत वनंती 
करतो क , टडर देताना हे ल ात या. हे कुठेतर  थांबवावे. काँ ॅ टरने पैसे कमी के यानंतर 
एकाच पाट ला ३०/४० गाडनचे काँ ॅ ट देऊ नका. तो एकावेळ  कशी देखभाल करणार. 
तुम या अिधका-यांनी सर ाईज ह जट केली पाह जे. मागे साईट ह जट केली होती, याचा 
रपोट मागवा. एका दवसात १० पे ा जा त गाडनला ह जट क  शकत नाह . याबाबतील 
आपण ल  घालावे. 
 

मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा मा.नारायण ब हरवाडे यांनी 
उ ानाचा वषय मांडला. आप या शहरात १०० उ ाने आहेत. महापािलकेने शहरात चांग या 
चांग या कारची उ ाने केली आहेत. मला एवढेच सांगायचे आहे, आपण एवढा खच करतोय. 
उ ानांची अशी दराव था होत असेलू , ितथे असले या खेळ यांची दराव था होत असेलू  काय 
उपयोग?  आ ा मा.बारणे यांनी सांिगतले, उ ाने मंडळांना चालवायला देतात. पण वॉचमन जर 
दा  पऊन पडत असेल, बाट या टाकत असेल तर उ ानांत फरायला जाणारे लोक असतील 
ते बाहे न बघून जाणार. मग उ ानांची हच दराव था होणारू . उ ानांम ये वॉचमन आहे का, 
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नाह . ितथे जाणा-यां नाग रकांना ास होत असेल तर आपण या वॉचमनला पगार कशासाठ  
देतो? कती उ ानांम ये आपण वॉचमन ठेवला आहे याची मा हती ावी.  
 

मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा या भागाम ये गाडन केली 
पाह जे. ये  नागर कांना बस यासाठ  खु या नाह त. गवत वाढले आहे. याची साफसफाई 
होत नाह . देखभाल यव था केली जात नाह . उ ानांसाठ  खच केला जातो, तो कर यात यावा 
अशी सभागृहाला वनंती करते.  
 

मा.महापौर – आज अिधकार  नाह त. मा हती घेऊन सांगतील.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -             
   

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

 ------- 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १०वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४०५     वषय मांक - १० 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा. शांत िशतोळे,मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव 

२) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८९ द.२७/०९/२०१३ 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने मौजे सांगवी येथे . .६० सांगवी 
गावठाण संगमनगर व प रसराम ये र ते वकिसत करणे, फुटपाथ करणे, जलिन:सारण, 
व ुत व पाणी पुरवठा वषयक कामे एक त र या करणेबाबत मा.आयु  यांनी परवानगी 
दली आहे तर  सदर कामाचे अंदाजप क य र. .६.०० कोट चे खचास शासक य मा यता 
घेणेस  व चालू आिथक वषातील तरतूद र. .२.०० कोट  या कामासाठ  उपल ध असून 
उव रत र कम पुढ ल आिथक वषात खच  टाकणेस व सव काम एक त र या करणेकामी 
अंदाजप क २०१३ पान .३६९/६ म ये सुधारणा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -             
   

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

 ------- 
मा. वाती साने - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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ठराव मांक - ४०६     वषय मांक - ११ 
दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा. शांत िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव 

              २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .९१ द.२७/०९/२०१३ 
         

      सन २०१३-१४ या अथसंक पात वशेष योजना या लेखािशषातील खालील 
नमुद थाप य वषयक कामांना मुळ अंदाजप कात तरतूद उपल ध आहे. तथा प 
अंदाजप क य रकमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मंजूर  िमळणे आव यक आहे. 
पंपळे सौदागर येथील र क चौकाकडे जाणारा र ता संर ण वभाग अचानक बंद क  
शकते सव नं.५९ ते १२१ पयत संर ण ह लगत १८.०० मी. ं द या ड .पी.र यासाठ  ७० 
ट के पे ा जा त जागा ता यात आलेली आहे.  सदर कामासाठ  र. .८,७०,००,०००/- या 
अंदाजप क य रकमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता आव यक आहे.  पंपळे 
सौदागर येथील मनपा शाळा ते र क चौकापयतचा अ त वातील २०.०० मी. ं द 
ड .पी.र ता ं द करण क न वकिसत करणेसाठ या र. .१,५०,००,०००/- या 
अंदाजप क य रकमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता आव यक आहे. तसेच 
आर ण .३७१ ब येथे उ ान वकिसत करणेसाठ  खाजगी जागा मालकाकडून ७० ट के 
पे ा अिधक जागेचा ताबा मनपाकडे आलेला आहे. उ ान वकिसत करणेसाठ या ३ 
कोट या अंदाजप क य रकमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता आव यक आहे. 
थाप य वशेष योजना अंतगत भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील खालील नमुद केलेली 

कामे करणेकर ता अंदाजप क य रकमेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  

 
 
 

   

अ. 
. 

कामाचे नांव भाग 
. 

पान 
. 

अ.
. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन 
२०१२-
१३ ची 
सुधा रत 
तरतूद 

सन २०१३-१४ 
ची मुळ तरतूद 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ भाग .५५ पंपळे 

सौदागर येथील सव 
नं.५९ ते सव नं.१२१ 
पयत संर ण ह लगत 
१८.९९ मी. ं द ड .पी. 

५५ २८ ८७ ८,७०,००,०००/
- 

----- २०,००,०००/- 
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र ता वकिसत करणे. 
 

 

 

२ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर येथे मनपा 
शाळा ते र क 
चौकापयत या २०.०० 
मी. ं द ड .पी. र ता 
वकिसत करणे. 

५५ २८ ८९ १,५०,००,०००/- ----- २५,००,०००/- 

३ पंपळे सौदागर आर ण 
.३७१ ब येथे उ ान 
वकिसत करणे.(५ 
एकरावर उ ान 
वकिसत करणे) (भाग 
२) 

५५ ४५९ ३९ ३,००,००,०००/- ----- ५०,००,०००/- 

 एकूण र कम पये -    १३,२०,००,०००/- ----- ९५,००,०००/- 
 

मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
   

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -             

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक – १२ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

 संदभ:-१) मा. शांत िशतोळे, मा.िनतीन काळजे यांचा ताव 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .९२ द.२७/०९/२०१३ 
    

 भाग .१३ मधील पंपळे सौदागर, रहाटणी प रसरातील जु या पाईपलाईन काढन ू
न वन पाईप लाईन टाकणे या कामाक रता झाले या र. .२,३०,४०,०००/-चे खचास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, या वषयाची आकडेवार  चुक ची आहे. हा वषय द र  
दाखल करणेत यावा.  
 

मा.महापौर – हा वषय द र  दाखल करणेत येत आहे.  
 

मा.श ु न काटे – सदर सूचनेला अनुमोदन देतो आहे.  
   

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ४०७     वषय मांक – १२ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

 संदभ:-१) मा. शांत िशतोळे, मा.िनतीन काळजे यांचा ताव 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .९२ द.२७/०९/२०१३ 
 

वषय मांक १२ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 
 

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

 
 
 

मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक – ४०८     वषय मांक – १३ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/१०/५९१/२०१३,  

      द.०४/०९/२०१३   

     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव . ३० द.१९/०९/२०१ 
 

वकास योजना सुधा रत करणेकर ता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 
या तरतूद नुसार कायवाह  सु  करणेत येत आहे. सन २०११ म ये उ  अिधिनयमा म ये 

सुधारणा करणेत आली असून द.०५/०४/२०११ पासून अंमलात आली आहे. यानुसार वकास 
योजना तयार करणेचा कालावधी खालील माणे आहे. 

कलम कायवाह चा तपिशल कालावधी 
२३ वकास योजना सुधा रत करणेचा 

इरादा जा हर झालेनंतर हरकती 
/ सुचना माग व याचा कालावधी 

सदर ठराव शासक य राजप ात िस द 
झालेनंतर हरकती / सुचना माग व यासाठ  ६० 
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व कलम २४ अ वये नगररचना 
अिधकार  नेमणूक करणेचा ठराव 
करणे. 

दवस मुदत देणे. 

 

२६ 

वकास योजनेचे ा प तयार 
क न राजप ात िस द करणे. 

इरादा राजप ात िस द झालेनंतर २ वषात 
अथवा ६ म ह याची वाढ व मुदत (शासना या 
मंजूर ने िमळू शकते) हणजेच ३० म ह यात व 
तदनंतर िस द झालेनंतर हरकती / सुचना 
माग व यासाठ  ३० दवस मुदत देण.े 

३० ा प वकास योजना शासनास 
मंजूर साठ  सादर करणे. 

कलम २६ अ वये िस द झा यापासून ६ 
म ह यात अथवा वाढ व ६ म ह या या 
कालावधीत (शासना या मंजूर ने िमळू शकते) 
हणजे १ वषात सादर करणे. 

 

वर नमुद के यानुसार वकास योजना तयार करणे या व वध ट यात कालावधी िन त 
झालेला आहे. सदर वकास योजना सुधा रत कर या या अनुषंगाने पुढ ल सव कामे पार 
पाड यासाठ  थमत: महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २४ अ वये 
नगररचना अिधकार  यांची नेमणूक आ ण तसेच उ  अिधिनयमा या कलम २३ अ वये सदर 
े ाची वकास योजना सुधा रत करणेक रता इरादा जा हर करणे आव यक आहे. तथा प इरादा 

जा हर झालेनंतर ३ वषा या आत वकास योजनेची कायवाह  पुण क न शासनास सादर करणे 
आव यक आहे. यासाठ  वकास योजना सुधा रत करणे या ाथिमक ट पा हणजेच ाथिमक 
मोजणी, सव ण व बेसमॅप (Base Map) करणे आव यक आहे. महानगरपािलकेमधील उपल ध 
अिधकार , कमचार  यांचेकड ल दैनं दन कामकाज सांभाळून स ह करणेसाठ  जादा वेळ 
लाग याची श यता नाकारता येत नाह . यामुळे या कामासाठ  खाजगी सं थेची मदत घेऊन 
स ह करणेसाठ  मा.मनपा सभेची मंजूर  घेणे यो य होईल.  सदर सव ण, ाथिमक मोजणी 
व बेसमॅप (Base Map) तयार झालेनंतर कलम २३ खाली इरादा जा हर करणे व कलम २४ 
खाली नगररचना अिधकार  नेमणूक बाबत कायवाह  करता येईल व अिधिनयमातील व हत 
कालमयादेत वकास योजना मंजूर साठ  शासनास सादर करता येईल.  यासाठ  
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. यासाठ  जु या ह या मंजूर वकास 
योजना े ाची ाथिमक मोजणी, स ह ण व बेसमॅप (Base Map) खाजगी सं थेमाफत 
घेणेसाठ  आ ण याक रता िन वदा िस द करणेकामी शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर ब-याच लोकांना या 
वषयाबाबतची मा हती कदािचत असेल कंवा नसेल तर  या वषया या अनुषंगाने मा हती 
होईल. १९८६ला थम ड.पी. आला, यानंतर आज २० वषानंतर ड.पी. र हजनसाठ  हा 
वषय मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत महापािलका सभेकडे आला आहे. यापूव  शहरातील 
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जु या ह म ये वेगवेग या कारचे ताव पूव  मंजूर झाले आहेत. यात काह  बदल हणा 
कंवा सुधारणा हणा, शहरा या ीकोणातून अितशय मह वाचा वषय आहे. या वषयां या 
अनुषंगाने सूचना हणा, त ार हणा, वनंती हणा क  इ छतो. शहरात ब-याच 
आर णां या मोज या चालू आहेत. ड.पी. र हजन करायची वेळ आली आहे. १९% ते २०% 

जागा ता यात घेत या आहेत. कतीतर  लोकांनी वतःहन जागा ता यात द या आहेतू . एकूण 
शहरात बिघतले तर लाखो, करोड चा टड आर जनरेट झाला. जागा ता यात िमळाली. तर सु ा 
१५ ते २०% या पुढे ट केवार  जाऊ शकली नाह . आज ह  वेळ आलेली आहे. डपी 
र ह जनपयत आज आलेलो आहोत. एका बाजूला आर णा या जागांची मोजणी चालू केली 
आहे. मागणी करणारेह  आ ह च आहोत. आर झोनमधील अनिधकृत बांधकामे काढ नकाू , 
आर णातील काढा अशी आमची मागणी आहे. ड.पी. तयार हो याआधी बांधकामांना काह  
आधार नाह  का, असा सु ा  र हाईज ड.पी. करताना सभागृहासमोर येईल. यावेळ  
तुम यासमोर वषय येईल. मी सुधार त वकास आराख या या अनुषंगाने सभागृहालासु ा 
मा हती देतो आहे. येकाला माह त आहे, आप या भागात बाधीत घरे कती, कती व.े 
फूट आहे. आर णे कती आहेत, कोण या कारचे आर ण आहे, यू लाईनम ये आहे का, 
रेड लाईनम ये आहे का. युिनअर इं जिनअर सव करत आहेत. सव सद यांना, अिधका-यांना 
याची मा हती आहे. परंतु आ ाच मला एका सद यांनी सांिगतले, आज आर णाची बांधकामे 
काढन घे यासंदभात सु ा लाईन ऑफ अ शनू  तु ह  संबंिधतांना सुचव याचे वचाराधीन आहे. 
हे करत असताना नोट सा सु ा आले या आहेत. याचा वचार करत असताना शेवटाला गेलो 
असताना पु हा सु वात करतोय. ड.पी.ची मुदत संपायला आली होती. खरेतर पु हा एकदा 
काय ा या चाकोर त बांधून पडणार का असा  उभा रा ह यािशवाय राहणार नाह . हे होत 
असताना ३ वषा या आत इरादा जाह र झा यानंतर शासनाला सादर करणे आव यक असते. 
या गो ीचा आपण ज र वचार करणार का? जु या ह त जी गावे समा व  झाली. पंपळे 
िनलख, पंपर , िचंचवड, आकुड , वाकड असेल, िनगड  असेल, बराचसा भाग यात येतो. भोसर  
गाव असेल, गावे आली यावेळची प र थती, यावेळ  जो ड.पी. जाह र झाला. याचा जो 
प रणाम झाला. बैठक घेत असताना या सूचना/हरकती आ या याचा वचार करावा. आज 
ड.पी. साठ  आले या सूचनांचा वचार केलातर यासाठ  ५०० त ार  ा  झा या. याकाळात 
शहराचा डपी जाह र झाला, यावेळ  आज या तूलनेत सूचना/हरकती अितशय कमी आ या 
हो या. यावेळची त कािलन प र थती पाह लीतर यावेळ  सव लोक शेती करत होते. 
कामगार वग जा त होता. इंड यल ए रया होता. डपी र हजनम ये वकास आराखडा जे हा 
तयार झाला. यापूव चे जे र हवासी असतील, यापूव  ितथे नागर करण झाले असेल तर 
यांना सुर तता देणे, यांनी इथे राहणे, यांना वाचवणे आपले कत य आहे असे मला वाटत.े 
या माणे आपण कारवाई कराल. वकास आराखडा असा जवंत बाधीत ठेवाल अशी अपे ा 

आहे. नवीन गावांतील नगरसेवकांना यातील गांिभय ल ात येतील का मला मा हत नाह . 
जु या गावांतील मा यासार या य  यांना मा  याचा तोटा झा यािशवाय राहणार नाह . 
माझी आ हाची वनंती आहे क , आज मोजणी चालू आहे. उ ा पाडायची हणून क  नका. 

यू लाईन, रेड लाईनम ये जी आर णे आहेत, आहेत हणून ती पाडायची असा लोकांम ये 
सं म िनमाण झाला आहे. कायदेशीर बाबीं घेऊन काह  करता आलेतर याचा खुलासा करावा 
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अशी वनंती करतो. मा.महापौर साहेब, अितशय मह वाचा वषय आहे. जु या पंपर  िचंचवड 
शहराची ह  आहे. या वषयाला मंजूर  ावी अशी वनंती आहे.     

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ड.पी. लॅनचा वषय सभागृहापुढे 
आलेला आहे. मा. शांत िशतोळे यांनी ब-याच गो ींचा उ लेख केला आहे. मुळात पंपर  
िचंचवड महापािलका थापन झाली यावेळ  गावे िमळून ह  महापािलका थापन झाली. नंतर 
डपी झाला. यावेळ  सूचना/हरकती आ या न ह या. यावेळ  लोकांम ये अ ान होते. परंतू 
आज सुधार त ड.पी. होणार आहे, यावेळ  सग या गो ींना सामोरे जावे लागणार आहे. 
सुधार त ड.पी. होत असताना नगरसेवक हणून पंपर  िचंचवड शहराचा नागर क हणून 
आमची अपे ा आहे. सव गो ींचा बारकाईने वचार हावा. मुळात या ठकाणी आर णात घरे 
बांधली, अशा ठकाणी आपली काय भूिमका असणार आहे. नगरसेवक हणून आपण लोकांना 
मदत केली पाह जे. यांची घरे वाचली पाह जेत. य ात जागेवर न जाता ड.पी. लॅन केला 
जातो. यामुळे अनेक त ार  पुढे आ या आहेत. कोणतीतर  एज सी, क स टंट अपॉ ट 
करतो. य ात जागेवर जाऊन पाहणी न करता ऑ फसम ये बसून नकाशे तयार करतात. 
शेतक-यांवर, नागर कांवर मो या माणात अ याय होतो. च-होली इथे सग या जिमनी या 
आर णात गे या आहेत, अशी बर चसी शेतकर  कुटंूबे आहेत. हा अ याय शेतक-यांवर झाला 
आहे. यां यावर ल अ याय दर करता येतो का हे पा हले पाह जेू . आज या प रसराम ये 
मह वाचा मु ा हा आहे क , जु या डपीची अंमलबजावणी नेमक  कतपत झाली आहे. याची 
शासनाला मा हती असेलतर आज लोक ितिनधी हणून या डपी लॅनची मा हती आ हाला 

िमळाली पाह जे. याची नेमक  कती अंमलबजावणी झाली, कती र ते आर णात आले याची 
मा हती कळाली पाह जे. इथून पुढे डपी होत असताना याचा बारकाईने वचार करावा. यातून 
चांगला माग काढन हरकतीू /सूचना कमीत कमी या यात, नागर कां या हताचे िनणय हावेत 
अशी भूिमका घेतली जावी. डपी होत असताना नेमका कती कालावधी लागणार आहे,या 
सग या गो ींची सु ा मा हती िमळाली पाह जे. या वषयाचा खुलासा सभागृहाला हावा अशी 
अपे ा आहे.  
 

मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यावेळ  1997 ला नवीन गावे 
महापािलका ह त समा व  झाली, यावेळ  आमची घरे आधी र या या आर णात टाकली 
होती. आमची घरे पूव पासून आहेत. ामपंचायतीत न द आहे. 1999 ला डपी तयार झाला. 
यावेळ  वह र , घरे र याम ये दाखवली गेली. यावेळ  प लश झाली होती. नंतर ती 

दाखवली गेली नाह . आम या च-होली गावापयत आमत.् 18 वह र  व 70/80 घरे आर णात 
जातात. ह  नंतर झालेली घरे नाह त. 1997 पूव ची घरे आहेत. मागे सु ा सांिगतले होते, 
या वषयी काह तर  केले पाह जे. घरमालकांना भरपाई दली पाह जे. मोनाच कंपनी, टाटा 
क स ट सी यांनी जो सव केला. यावेळ  दगड लावले होते. काह  शेतक-यांनी दगड लागू 
दला नाह . यानंतर         दगड न लाव यामुळे परत चजेस होत गेले. जागेवर पझेशन 
वेगळे देतो. र ता करताना शेतकर  जागा सोडत नसेल तर ती जागा सोडून दसर कडे ु पझेशन 
दाखवतो. अशा कारे महापािलकेची दशाभूल करत आहेत. मा या कुटंूबातील जागांवर 4 
ठकाणी आर णे पडली आहेत. मी वतः हरकत घेतली आहे. यावेळ  सु ा काह  झाले नाह . 
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मा या शेजार  ब डरने ब ड ंग उभी केली आहे. पेपरम ये दाखवले आहे. रेकॉड माणे दलेले 
आहे. य ात हा र ता चुक चा केला आहे. मी आप याकडे चुल या या नावाने त ार केली 
आहे. यावर काह  कारवाई झालेली नाह . ब डर व अिधकार  संगनमताने यात ल  काह  देत 
नाह त. थाप य वभागात प  दले, र ता बरोबर केला आहे. नंतर सांिगतले तु ह  
डमाकशन ा. नगररचना यांनी दले पा हजे. लवकरात लवकर डमाकशन क न या माणे 
दगड लावावेत. एवढेच माझे सांगणे आहे.  
 

मा.महापौर – वषय मंजूर करणेत येत आहे.  
 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, वषय मंजूर करायचे हटले न हता. जी आर णे 
ठेवली आहेत, ती ता यात घेऊ नये याला पण मयादा असते. 1967 म ये जी आर णे पडली 
आहे. ती 1964 म ये इंड यल ए रया जाह र झाला. यानंतर लेआऊट करायला सु वात 
झाली. महापािलका झा यानंतर आर णे पडली असली तर  1967 या ले आऊटमधले आर ण 
तु ह  ता यात घेत नाह त. याला काय हणायच?े मा.आयु  साहेब, आ ह  आप याला दोष 
देत नाह . परंतू या शासनात कती डोळेझाक होते. लॉट रकामा का ठेवला. लोक जथे 
जागा िमळेल ितथे घरे बांधतात. मा.आयु  साहेब, आपण नवीन वकास आराखडा तयार 
करणार आहात. ीन झोन कती ट के ठेवणार आहात. सवलतीसाठ  कती ट के ठेवणार 
आहात, यलो झोन कती ट के ठेवणार आहात. याची ट केवार  ायला पाह जे. 3/4 वष 
लागणार होती. या आधीपासून आ ह  होतो. डपी. 1992 ला झाला. 1994 ला आला. 3/4 वष 
यासाठ  जातात. ट केवार  काढली असती तर बरे झाले असते. यावेळ  कामाला सु वात 
केली, याची ट केवार  ावी. या ठकाणी पूव ची जी आर णे ठेवली आहेत, ती तशीच ठेवणार 
आहात का याचा खुलासा पाह जे आहे. या कामासाठ  खूप वेळ लागणार आहे. हणून या 
वषयाला मंजूर ला आमचा वरोध नाह .  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -     

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक – ४०९     वषय मांक – १४ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/१५/ पंपर /१०/  

                      २०१३, द.०३/०९/२०१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .२८ द.१९/०९/२०१३ 

  ३) मा.महापािलका आयु  यांचे .नर व/का व/१५/ पंपर /१८/२०१३  

           द.१९/९/२०१३ 

  ४) मा.महापािलका सभा ठराव . ३७८ दनांक २०/९/२०१३ 
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मोरवाड  स.नं.१५०, १५१, १५२ येथे आर ण .९१ मधील पाक या आर णातील 
प मेकड ल २०५००.०० चौ.मी. े  आ ण आर ण .९५ सां कृितक क  २००० मी. असे 
एकूण सुमारे २२५००.०० चौ.मी. े  या आर णातून वगळून तावा सोबत या नकाशात 
दश व या माणे आर ण .९५ बहउ ेिशय कलाक  या योजनासाठ  आर त ु
करणेक रता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(१) अ वये 
पुनफेरबदल बाबत कायवाह  िस द स देऊन यावर ल ा  हरकती, सुचना यावर सुनावणी 
घेऊन शासनास फेरबदल ताव सादर करणेबाबत आयु ांना अिधकार देणेत येत आहे. 

 

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

मा.जावेद शेख – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण सदर या आर णात जे काह  
फेरबदल सुच वलेले आहेत. हा वषय मंजूर करायला आ हाला हरकत नाह . परंतू वषयाला 
ध न काह  गो ी सूचवाय या आहेत. मा या भागात आर ण .५४८ ाथिमक शाळा, येथे 
दोन/चार दवस झाले, काह  अिधकार  आले. ह  घरे काढन टाकायची हणून यांनी नोट सा ू
द या. सव न.ं ८४ ला जे आर ण पडले आहे, याक रता यात कुठेतर  सम वय घडवावा. या 
आर णात एकूण ५४ घरे आहेत. मािगल वष  १२ ऑग ट रोजी प  दले होते. सदरचा मूळ 
मालक व र हवा यांम ये सम वय घडवून आणावा. मूळ मालक यांचे वतःचे देखील 
अनिधकृत बांधकाम आहे, ह  गो  िनदशनास आणून दली आहे. यावेळ  इंगळे साहेब, भदाणे 
मॅडम यांनी साईट ह जट केली होती. पुढे काह  होईल असे वाटले होते, तसे काह  झाले नाह . 
शासना या हातात सग या गो ी असतील तर  सोयी करपणा का क न घेतात? शासन व 

सभागृह ह  दोन चाके आहेत. यांना एकमेकांची मदत लागते. ५४ घरे वाचवायची असतील 
तर मूळ मालकावर दबाव आणणे गरजेचे आहे. प ात उ लेख आहे. आर ण . २६४ वर 
माजी नगरसेवक ी.गोपाळ कुटे यांचे घर आहे. व ठल मं दराशेजार  ओपन पेसम ये 
आर ण . २६४ म ये बंगला आहे. घर खाली करावे हणून यांना नोट स सु ा िमळाली 
आहे. २/३ दवसांत कोणतीह  कारवाई झालेली नाह . याच मालकाने आर ण . ५४८ म ये 
नागर कांना सवसाधारण ५४ लोकांना जागा वकली आहे. कोणी अधा गंुठा, एक गंु यात 
इमारत बांधली आहे. सात बारावर ४३ लोकांचे नाव लागले आहे. शासनाने कारवाई केलीतर 
याचा टड आर, एफएसआय मूळ मालकालाच िमळणार आहे. प हले या मालकाने घर वकले 
याने या घराचे पैसे घेतल.े नंतर या घरांवर कारवाई के यानंतर याचा टड आर घेणार. 

आर ण . ५४८ म ये तीन मजली इमारत आहे, याची आजपयत न द नाह . ३६ लॅट 
आहेत. सगळे भा याने दलेले आहेत. काह  जणांनी ते वकायचा य  केला, यावेळ  मी 
वरोध केला होता. मालकाबरोबर माझा वाद झाला. आप या महापािलकेचे पाणी देखील फुकट 
चालू आहे. आप या अिधका-यांना पहायला वेळ नाह . यावर कारवाई करा. मी मािगल वष  १२ 
ऑग टला यासंदभात प  दले आहे. गोपाळ कुटे यांनी लॅन टाकला आहे. आर णातील 
फेरबदलाचा भाग असतो. आर ण .५४८ म ये एवढ  जागा असेल तर याचा िनणय दला 
पाह जे. ५४ घरांचे डमॉिलशन केलेतर २५०/३०० नागर क र यावर येतील. यांनी एक/एक 
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पै जमा क न घर घेतले आहे. यात ल  घाला, वेळ ा. आज दोघा भावांत वाद आहे. आज 
भाकर कुटे यांची िमसेस नगरसे वका आहे. या लोकांची घरे बाधीत होतील यांचे काय? या 
वषयावर काह तर  ठोस िनणय होईल तो नागर कां या हताचा होईल. माझी मनापासून भावना 
आहे, या ५४ घरांसाठ  याय करावा. यात वशेष ल  ावे. यातून माग काढायचा य  
करावा. यासाठ  आयु  साहेब आपण महापौर साहेब यांना सूचना करावी. या वषयावर पडदा 
टाकावा. माजी नगरसेवकाची इमारत पाड यासाठ  प हली माणसे पाठवावीत. मी तुम याबरोबर 
आहे. भदाणे मॅडम फ  एकदा आ या. यांनी वेळ ावा. यात माझे एक वष गेले.   
 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शेख साहेबांनी जसे सांिगतले. 
सावजिनक कामासंदभात आप या अिधका-यांकडून जी कामे केली जातात, या ठकाणी स मा. 
सद य हणून आप याला चुक ची उ रे दली जातात याबाबत खेद वाटतो. मा या भागात 
11 मीटरचा र ता झाला आहे. 3/4 वषापूव  ड भाग थाप य वभागात या ठकाणी असणारे 
मूळ मालक आदरणीय आमदार ल मण जगताप यां या म य थीने यांनी संमती घेतली व 
र याचे काम सु  केले. ितथे म जदचा भाग येतो. मी 3 वषापूव  कागद दले. अजून दखल 
घेतली नाह . मूळ मालकाने 8 गंु याची जागा देऊन महापािलकेला सहकाय क न सु ा तीन-
चार वष झाली तर  यांना मोबदला िमळत नाह . शासन काय करते असा  िनमाण होतो. 
वारंवार वनंती केली. 10/8/5 गंुठे अवाड ड लेअर क न मोबदला देता येणार नाह . हा 
अ याय आहे. जनतेवर अ याय क  नका. महापािलके या वकासासाठ  जागा मालक यां या 
जागा देतात. यां याशी ध यवाद माना,अिभनंदन करा. यां यावर अ याय क  नका. 
आप या नगररचना वभागाला सूचना ा. पंपळे गुरव, नवी सांगवी, सांगवी प रसरातील या 
मूळ मालकांनी यापूव  18 मी. र यासाठ  यां या जागा द या आहेत. यांना मोबदला 
िमळालेला नाह . यांना लवकरात लवकर मोबदला ावा. तशी तरतूद करावी अशी सूचना 
करतो.  

 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वषय . 14 ला नगररचना संचालक 
ीमती भदाणे मॅडम यांनी खुलासा करावा. यापूव  या हरकती/सूचना झा या, या बाद 

करणार आहात का?  

 

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, थमतः 
मा.िसमाताई सावळे यांनी मला संचालक के याब ल I am very happy. २००९ म ये मायनॉर 
मॉ डफ केश स झाले होते. याम ये मांक ९५ म ये क चरल सटर होते.      यात २००० 
चौ.मी. चे मायनॉर मॉ ड फकेश स पोज केले होते. ते २०१० या सात या म ह यात सँ शन 
होणार होते. यादर यान एका च-होली या वषयात उपसूचना देऊन आर ण .९१ म ये 
ॅ फक पाक करावे अशी उपसूचना दली होती. म यंतर  उपसूचनेवर कारवाई करायची नाह  

असे ठरले अस यामुळे या वषयात डायरे ट नोट स काढली होती. सूचना/हरकती माग व या 
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हो या. सुनावणीची डेटह  फ स केली होती. आयु  साहेबां या आदेशानुसार न ती बंद केली 
आहे. शासनाने न याने मॉयनॉर मॉड फकेश ससाठ  हा ताव सादर केला आहे.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
    

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 
 

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

मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४१०     वषय मांक – १५ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

मा. वधी सिमती 
अ) दनांक १६/८/२०१३, २३/८/२०१३ व ६/९/२०१३चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे   
 
ब) दनांक ६/९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
  

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४११     वषय मांक – १६ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
अ) दनांक १४/८/२०१३, २८/८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

ब) दनांक ११/९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

क) दनांक २५/०९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४१२     वषय मांक – १७ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 अ) दनांक २१/८/२०१३ व २६/८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

 

मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४१३     वषय मांक – १८ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

मा. डा सिमती 
अ) दनांक २१/८/२०१३ व २६/८/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) दनांक ०४/०९/२०१३ व दनांक १३/९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
क) दनांक १९/९/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

 मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

 

मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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       वषय मांक – १९ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ड /पापु/४५१/२०१३,  

      द.१४/१०/२०१३ 
 
  जुनी सांगवी येथे जुनी ६ ल  िलटर पा याची टाक , पंप हाऊस व पंप पाडून 
१५ ल.िल. मतेची नवीन टाक  बांधणे या कामा या र कम .१,१५,९५,६३३/- या 
अंदाजप क य र कमेस द.२२/०३/२०१३ या मा.महापािलका सभेपुढे ठ. .२४५ नुसार 
मा यता िमळालेली आहे. परंतु सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये पान . ७०७, अनु. 
.३९ वर ३२,००,०००/- अंदाजप क य र कम आललेी आहे व सदर अंदाजप कास 

एक त मा यता िमळालेने या अंदाजप क य र कमेस (३२,००,०००/-) सु ा मा यता 
िमळालेली आहे. सदर कामा या िन वदा काढावया या झा यास या कामाला शासक य 
मा यता र कम . १,१५,९५,६३३/- सन २०१२-१३ या आिथक वषात िमळालेली 
अस याने, सन २०१३-१४ या आिथक वषासाठ  या कामास .१,१५,९५,६३३/- या 
र कमेस मा यता िमळणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने सदर वषयां कत कामाचे 
अंदाजप क य र कम .१,१५,९५,६३३/- इत या र कमेस न याने मा यता िमळणे या 

तावास शासक य मा यता देणेत येत आहे.   
 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे सूचना मांडते -  
 

मा.महापािलका आयु  यांचे प  मांक पाप/ु१५/-/२०१३ दनांक २१/११/२०१३ नुसार 
मा.महापािलका आयु  यांना यांचे वषय मांक १९ व रल वषयप  मागे घेणेस मा यता 
देणेत यावी. 
 

मा.यमुनाताई पवार – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

 
 

ठराव मांक - ४१४     वषय मांक – १९ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ड /पापु/४५१/२०१३,  

     द.१४/१०/२०१३ 
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 मा.महापािलका आयु  यांचे प  मांक पापु/१५/-/२०१३ दनांक २१/११/२०१३ 
नुसार मा.महापािलका आयु  यांना यांचे वषय मांक १९ व रल वषयप  मागे घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  
 

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

मा.नंदा ताकवणे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक २०वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक – २० 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ड /पापु/४४९/२०१३,  

               द.१४/१०/२०१३ 
 

 जल े  . ड/१२ पंपळे गुरव प रसरातील गु व वा हनीवर ल थेट पाणीपुरवठा 
बंद करणेकामी स.नं.७२ येथे २० द.ल.िल. मतेची टाक  बांधणे या कामा या र कम 
.१,३०,००,०००/- या अंदाजप क य र कमेस द.२६/११/२०१२ या मा.महापािलका सभेपुढे 

ठराव .१४५ नुसार मा यता िमळालेली आहे. परंतु सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये पान 
. ७०८, अनु. .५३ वर ४०,००,०००/- अंदाजप क य र कम आलेली आहे व सदर 

अंदाजप कास एक त मा यता िमळालेने या अंदाजप क य र कमेस (४०,००,०००/-) सु ा 
मा यता िमळालेली आहे. सदर कामा या िन वदा काढावया या झा यास या कामाला 
शासक य मा यता र कम .१,३०,००,०००/- सन २०१२-१३ या आिथक वषात िमळालेली 

अस याने, सन २०१३-१४ या आिथक वषासाठ  या कामास .१,३०,००,०००/- या र कमेस 
मा यता िमळणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने सदर वषयां कत कामाचे अंदाजप क य र कम 
.१,३०,००,०००/- इत या र कमेस न याने मा यता िमळणे या तावास शासक य मा यता 

देणेत येत आहे.  
 
मा.आशा सुपे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे सूचना मांडते -  

 
 मा.महापािलका आयु  यांचे प  मांक पापु/१५/-/२०१३ दनांक २१/११/२०१३ 
नुसार मा.महापािलका आयु  यांना यांचे वषय मांक २० व रल वषयप  मागे घेणेस 
मा यता देणेत यावी.  
 
मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक - ४१५     वषय मांक – २० 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ड /पापु/४४९/२०१३,   

               द.१४/१०/२०१३ 
 

 मा.महापािलका आयु  यांचे प  मांक पापु/१५/-/२०१३ दनांक २१/११/२०१३ 
नुसार मा.महापािलका आयु  यांना यांचे वषय मांक २० व रल वषयप  मागे घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

 
अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

       वषय मांक – २१ 
दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पअक/१०/का व/८५४/२०१३,  

  द.१९/१०/२०१३ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये कासारवाड  येथ े मनपामाफत मैलापाणी 
शु करणासाठ  ट पा . १,२ व ३ अस ेएकुण तीन Sewage Treatment Plant  आहेत. सदर 
लॅ टम ये स थती सवसाधारण ७४ ते ८० एम.एल.ड . मैलापा यावर या केली जाते. 
स थतीत यायु  पा याचा पुनवापर काह  माणात मनपाच ेउ ानासाठ  करणेत येतो व 
उव रत पाणी नद पा ाम ये सोडणेत येते. CME येथ ेकासारवाड  STP पासून पं पंग ारे पाणी 
पुर वणे या कामाचे अंदाजप क तयार केले असून सदर कामाची एकुण अंदाजप क य र कम 
२,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव  कळ वलेले आहे. यानंतर यांनी 
दनांक २५/०७/२०१३ रोजीचे प ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम मनपाकडे 
डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, 
द तीकामी ित म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेली आहेु . तसेच सदरचे 
काम यांनी वर त पूण क न देणेबाबत कळ वलेले आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME 
यांचेकडून सन २०१३-१४ चे अंदाजप कानंतर ( हणजे २५ जुलै २०१३ रोजी) प  िमळाले 
असून या वभागामाफत सदर कामाचे खचासाठ ची तरतुद या वषा या मनपा या 
अंदाजप काम ये करणेत आलेली नाह . परंतू सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम 
CME कडून मनपाकडे जमा होणार असलेने या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न 
घेणेस येणारे अंदाजे सुमारे र. .२,४८,००,०००/- चे र कमेस शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 
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मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

 पवना नद वर ल पंपळे सौदागर येथील डेअर  फाम लगतचा बंधारा मनपामाफत 
तोडणेत आलेने िमलीटर  डेअर  फामचे नद तून पंपींग करणेत येणार पाणी बंद झा याने व 
यांची दैनं दन पा याची गरज ल ात घेता व कामाची िनकड ल ात घेता व कामाची िनकड 

पहाता कासारवाड  मैलाशु करण क ामधील या केलेले पाणी सदर िमिलटर  डेअर  फाम 
येथे पुर वणे या कामास येणा-या अंदाजे र. .३,००,००,०००/- शासक य मा यता देणेत यावी.  
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय मी वाचला. आप याकडे 
सीएमई पैसे भरणार आहे. आपण शु करण केलेले पाणी देणार आहोत. यासाठ  सीएमई 
यां या आिथक बजेटमधून खच करणार आहे. सीएमई चा हा वषय लगेच मंजूर क  नये. 

२/३ िमट ंग वषय तहकूब ठेवावा. सीएमई या ह तून बोपखेलचे नागर क ये-जा करत 
असतात. द ड वष झाले, र यावर ल ख डे बुजवत नाह त. ते वतः दु ती करत नाह त. 
आप याला क  देत नाह त. यामुळे वषयाला व रत मंजूर  दे याचे कारण नाह . वषय 
तहकूब ठेवावा. नागर कांची सोय होणे मह वाचे आहे. सीएमईमुळे जागितक लेवलचे रोिलंग 
चॅनेल झाला आहे. आप या महापािलकेचे नाव आिशया खंडात जाणार आहे. ते असहकाराची 
भूिमका घेतात. यामुळे यांना लगेच ीन िस नल देऊ नये. हा वषय २ म हने तर  तहकूब 
ठेव यात यावा अशी वनंती करतो.  
 
मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सीएमई आप याला सहकाय नसले तर  
शासना या गाईडलाई स अशा आहेत. तु ह  मैलाशु करणातून पाणी डायरे ट सोडून देता. हे 
पाणी १० ट के तर  रसायकल केले पा हजे. मी सवाना वनंती करतो क , या वषयाला मंजूर  
दलीतर ऐितहािसक िनणय होईल. खाल या गावांना अशु  पा याचे प रणाम भोगायला 
लागतात. महापािलकेला ५ कोट  ावे लागणार आहेत. वॉटर फ ेशन ला ट कर यासाठ  
पुणे मनपा व पंपर  िचंचवड दो ह  मनपांना ५ कोट  ावे लागले आहेत. या वषयाला मंजूर  
ावी अशी माझी आप याला वनंती आहे. एक ऐितहािसक िनणय होईल. मैला शु करण 

केलेले पाणी नद त डायरे ट न सोडता याचा सदउपयोग करणार आहोत. माझी वनंती आहे, 
हा वषय मंजूर कर यात यावा.  
 
मा.अतुल िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, संर ण खाते हणले क   आपला 
हात न क च कपाळावर जातो. अशा खा याला मा या वतीने व सभागृहा या वतीने सलाम. 
यांचे काम भूषणावह आहे. परंतू सांगवी, पंपळे सौदागर, बोपखेल इथे काय प र थती आहे. 

काय वागणूक देतात. सांगवी फाटा इथे रोड कर यासाठ  जागा सु ा देत नाह त. अशीच 
प र थती पंपळे सौदागर व बोपखेल इथे सु ा आहे. परवा आप या सा या एका ाय हरने 
सीएमई या िभंतीला धडक मारली तर याला थेट उचलून डेपोला नेले. तो पु ष आहे पण ती 
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ी असती तर. आपण का ऐकून घेतो. यांना चकरा मा  ा. चहा पाणी होऊ ा. नंतरच 

िनणय यावा. हा वषय तहकूब कर यात यावा अशी सूचना करतो. 
 
मा.रामदास बोकड  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.अतुल िशतोळे यांनी जी सूचना 
केली, याला अनुमोदन आहे. िमिलटर  े ात नद पिलकडे गेलोतर सांगवी ते पंपळे सौदागर, 
र क सोसायट  ते सांगवी इथे िन यापे ा जा त े  िमिलटर चे आहे. मी नगरसेवक असलो 
तर  रोड या अिलकडे माझे घर व पिलकडे िमिलटर चे मैदान आहे. आम या नागर कांची फार 
गैरसोय होते. पूव  मा.शरद पवार साहेब संर ण मं ी असताना यांनी र ते सोडलेले होत.े 
आ ा यांनी पु हा अित मण केले आहे. मा या भागात १८ मी. चा ड.पी. र ता आहे. 
सांगवीत एम.के. हॉटेल चौकापासून रोडचे काम क  देत नाह त. पाईपलाईन टाकू देत नाह त. 
आपण शासक य अिधकार  आहात. महापािलकेचे अ यासू आयु  आहात. मी गेले वषभर 
य  करतोय. रोडचे काम कंवा पा याची पाईपलाईन टाकू देत नाह त. पा या या लाईन 

उखडून गे या आहेत. आपण सीएमईला सौज य दाखवतो. यांनी सु ा आप या कामांना 
तेवढेच ाधा य देणे गरजेचे आहे. हा वषय तहकूब ठेवावा व नंतर या वषयावर चचा करावी.        
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 

ठराव मांक - ४१६     वषय मांक – २१ 
दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पअक/१०/का व/८५४/२०१३,  

  द.१९/१०/२०१३ 
 

वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
 

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

मा. शांत िशतोळे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक – २२ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 
 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . नर व/का व/२३२/२०१३  
      द.१९/१०/१३ 
 

 मौजे ताथवडे हे गाव शासन अिधसूचना . पीसीसी ३००७/१२६७/ . .१७४/ ०७/ 
न व-२२, दनांक ३०/०७/२००९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  
झालेले आहे. याबाबतची अिधसूचना महारा  शासन राजप ात दनांक ०६/०८/२००९ रोजी 
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िस  झालेली आहे. महारा  ादेिशक व नगररचना अिध.१९६६ या कलम २१ मधील 

तरतुद नुसार सदर न याने समा व  ताथवडे गावाची ा प वकास योजना तयार क न ती ३ 
वषा या आत शासनास मंजुर साठ  सादर करणे आव यक आहे. यास अनुस न पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा.सवसाधारण सभेने ठराव . ७२८ द. २१/०८/२००९ अ वये उ  
अिधिनयमा या कलम २३ व २४ मधील तरतुद नुसार मौजे ताथवडे या गावा या े ासाठ  
वकास योजना तयार कर याचा इरादा जाह र केला आहे. सदर इरा ाबाबत दनांक 
०१/०१/२०१० रोजी जा हर केला असून सदर सूचना शासना या राजप  दनांक १४/०१/२०१० 
म ये िस  झालेला आहे. सदर े ाची वकास योजना तयार कर याकर ता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या महासभेने संदभ .२ या ठरावाने उपसंचालक, नगररचना, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांची नगर अिधकार  हणून नेमणूक कर यास मा यता दलेली आहे. यास 
अनुस न महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २४ अ वये मौजे ताथवडे 
या गावाची वकास योजना तयार कर याकामी उपसंचालक, नगररचना, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांची नगररचना अिधकार  हणून कायालयीन आदेश . 
नर व/का व/५/५८/२०११, द.०५/०३/२०११ अ वये नेमणुक केली आहे. यानुसार ताथवडे 
गावाचा व मान जिमन वापर नकाशा उपसंचालक, नगररचना, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांनी द. २०/०१/२०१२ रोजी सादर कर यात आला आहे.  
 उपरो  वकास योजना तयार कर याचा इरादा महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम २१(१) अ वये जाह र के यापासुन ३ वषा या आत शासनास सादर 
करणे आव यक आहे. सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा द.१४/०१/२०१० या 
शासन राजप ात िस  झालेला आहे. तथा प महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 
मधील सुधार त तरतुद नुसार आणी याअ वये शासनाने प  . टपीएस-
१८११/१८४८/ . .२१९/११/न व-१३ द.०५/१२/२०११ अ वये दले या           
मागदशनानुसार सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा द.०५/०४/२०११ रोजी झाली 
अस याचे गृह त धर यात येत आहे. सदर द.०५/०४/२०११ इरादाची तार ख गृह त धर यास 
तदनंतर ६ म ह या या आत हणजेच द.०४/१०/२०११ पयत व मान जिमन वापर नकाशा 
तयार करणे उ  अिधिनयमातील तरतुद नुसार आव यक आहे. यामुळे व मान जिमन वापर 
नकाशा तयार करणेकर ता द. ०५/१०/२०११ ते द. २०/०१/२०१२ पयत मुदतवाढ दे याबाबत 
मा.महासभेने ठराव घे याकर ता मा यतेसाठ  सादर.  
 मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम २६(१) अ वये िस  कर याकर ता मा.महासभेने संदभ .३ अ वये मा यता 
दलेली आहे. यानुसार सदर वकास योजना द. ७.३.२०१३ या महारा  शासन राजप ात 
िस  झाली आहे.  

 सदर वकास योजना िस नंतर ा  होणा-या हरकतधारकांना सुनावणी दे याकर ता 
उ  अिधिनयमा या कलम २८(२) अ वये िनयोजन सिमतीम ये मनपा या थायी सिमती 
मधील ३ सद य ी.जगताप, ीमती बारण,े ीमती वाघेरे यां या नेमणुक बाबत मा.महासभेने 
ठराव . २८१ द.९/०५/२०१३ रोजी मा यता दलेली आहे. तसेच मा.संचालक नगररचना, 
महारा  रा य पुणे यांनी द. ४/०४/२०१३ चे प ा वये नगररचना वभागातील िनवृ  
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अिधकार  ी.कोलटकर, ी.कुलकण , ी.रानडे यांची िनयोजन सिमतीम ये सद य हणुन 
िनयु  करणेत आले आहे. यानुसार कायालयीन आदेश 
.नर व/का व/१०/ताथवडे/५७२/२०१३ द.१२/०८/२०१३ अ वये िनयोजन सिमती थापन 

करणेत आली आहे. सदर िनयोजन सिमतीने द.२१/०८/२०१३ ते द.३१/०८/२०१३ पयत 
संबंिधत हरकत धारकांना सुनावणी देवुन िस  वकास योजने या अनुषंगाने यांचा अहवाल 
द.११/१०/२०१३ या प ाने सादर केलेला आहे. िनयोजन सिमतीने सादर केलेला अहवाल 
मा.महासभे या मा यतेसाठ  सोबत सादर कर त आहे. सदर वकास योजना महारा  ादेिशक 
व नगररचना अिध.१९६६ या कलम ३० अ वये शासनास मंजुर साठ  सादर करणेस मा यता 
देणेत य़ेत आहे. 
 
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, थमतः ख-या अथाने आयु  साहेब व 
नगररचना वभागा या अिधकार  ीमती भदाणे मॅडम यांचे अिभनंदन करतो. वह त मुदतीत 
हा डपी लॅन आम या समोर आणला आहे. तो आणत असताना १ के खाली का आणला, 
एवढ  घाई का होती असे काह  कारचे आरोप, यारोप झाले. यात कोणाचाह  मालाफाईड 
इंटरे ट नसताना सु ा हा वषय मा. वधी सिमती माफत यावा कंवा मा.शहर सुधारणा 
सिमतीमाफत यावा. वा त वक पाहता, जीबीने मा यता देऊन थायी सिमती अ य , सद य 
जे पदिस  मबर असतात. यांना, इतर दोघांना व शासना या दोघांना अशी शासनाने किमट  
गठ त केली होती. याला सभागृहाने मा यता दलेली होती. या सद यांना िशफारस करायचा 
अिधकार असताना वषय १ के खाली आला. सगळे चांगले चालले असताना कुठेतर  बदनामी 
करायची हा काह  लोकांचा छंद आहे. यामुळे या- या लोकांना छंद आहे, यांनी यांचा छंद 
करावा. माझी हरकत नाह  परंतू माझी वनंती आहे, या वषयाचा आणखी अ यास 
कर यासाठ , यात अिधक पारदशकता ये यासाठ  हा वषय एक म ह यासाठ  तहकूब ठेव यात 
यावा. यांना- यांना या वषयाचा अ यास करायचा आहे यांनी नगररचनामाफत, 
नगरसिचवांमाफत,आयु ांमाफत सवाना से शन २६ माणे प लश झाला होता. िनयोजन 
किमट ने जे जे िनणय घेतले होते. या किमट ला फेरबदल करायचा, डिलट करायचा, पोज 
करायचा अिधकार महासभेला आहे. हणून मा.महापािलका सभेने िनणय यावा. सहकार  
प ानंी देखील याचा यव थत अ यास करावा. ६०० हे टरचा छोटासा डपी अस यामुळे 
सवानुमते, अ यासपूवक वषय मंजूर करावा. तोपयत हा वषय तहकूब कर यात यावा.  
  
मा.आर.एस कुमार – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
  

ठराव मांक - ४१७     वषय मांक – २२ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
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 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . नर व/का व/२३२/२०१३  
      द.१९/१०/१३ 
 

वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
  

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

मा. शांत िशतोळे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक - ४१८     वषय मांक – २३ 

दनांक - २१/११/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/कमु/१०७२/२०१३,  

               द.१८/१०/१३ 
 
 पुणे नािशक महामागावर ल भोसर  येथील राजमाता जजाऊ उ डाणपुलाखालील 
प रसर वकसीत व सुशोिभकरण करणेकामी र. .७७,२१,०००/- चे खचास व या माणे 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल  - ९२      ितकूल – ० 

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

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बेळगांव महानगरपािलकेची िनवडणूक 
होऊन आठ म ह यांहन अिधक काळ लोटला आहेू . तर  िनवािचत नगरसेवकांना यांचे 
अिधकार बहाल केलेले नाह त. महापौर, उपमहापौर यांची िनवडह  करणेत आलेली नाह . याचे 
एकमेव कारण हणजे मराठ  नगरसेवक अिधक सं येने (५८ पैक  ३२ सद य) िनवडून आले 
असून, स ा यां या हाती जा याची िभती कनाटक शासनाला वाटते. यापुव  दोन वेळा 
काह तर  सबब देवून बेळगांव महानगरपािलका बेकायदेशीर र या बरखा त कर यात आली 
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होती. वर ल काराचा लोकशाह  मागाने िनषेध कर यासाठ  आ ह  मराठ  लोक अिधवशेनाचे 
प ह या दवशी िनधार मेळावा घडवायचा य  करत अस याने मेळावा घे यास परवानगी 
नाकारली जाते कंवा ऐनवेळ  दली जाते. इितहासात यु ात जंकून घेतले या देशावर जेते 
लोक आपली भाषा, आपली सं कृती लादत असत. तसला कार लोकशाह  युगात चालत 
अस याने मराठ  भाषकांवर होत असले या अ यायाबाबत मराठ  भा षकांना पा ठंबा हणून 
कनाटक सरकारचा िनषेध करणेत येत आहे. मराठ  भा षकांना याय िमळावा हणून जाह र 
पा ठंबा देऊ इ छतो. यांनी २४ तारखेला महामोचा काढायचे ठरवले आहे.   
 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.योगेश बहल यांनी अितशय 
संवेदनशील वषय सादर केला आहे. हा वषय अनेक वषापासून चचत आहे. मा.योगेश बहल 
यांनी मांडले या िनषेध सूचनेला मी अनुमोदन देतो. 
 

मा.महापौर – सव मराठ  भा षक, बेळगावमधील मराठ  भा षकांना सभागृहातफ पा ठंबा देऊन 
ह  सभा संप याच ेजाह र कर यात येत आहे.   
 
 
 
 

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/११६२/१३ 

दनांक – ०९/१२/२०१३ 

      

         
 
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

कायवाह साठ  रवाना.  
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