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

कायप का मांक – ५९ 
सभावृ तांत 

दनांक - २०.०५.२०१६                          वेळ - दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे मे-२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

शु वार द.२०.०५.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

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

उपि थत होत.े   

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

४.  मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

५.  मा.भालेकर अ णा दल प 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४. मा.काळजे नतीन ताप 

१५. मा.पा े राम संभाजी 

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२०. मा.पवार संगीता शाम 

२१. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
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२२. मा.तानाजी व ल खाडे 

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३१. मा.राजू मसाळ  

३२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३. मा.नेटके सुमन राज  

३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५. मा.भ डवे सं गता राज  

३६. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३८. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३९. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१. मा.अॅड.संद प गुलाब चंचवड े

४२. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४३. मा.अपणा नलेश डोके 

४४. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५. मा.जय ी वसंत गावड े

४६. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४७. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८. मा.शेख अ लम शैकत 

४९. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 
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५१. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५२. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५३. मा.सुपे आशा र वं  

५४. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५५. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५६. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५८. मा. दा बाजीराव लांड े

५९. मा.ॲड. नतीन ाने वर लांडगे 

६०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६२. मा.सावळे समा र वं  

६३. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६४. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६५. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६६. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६७. मा.कदम सदगु  महादेव 

६८. मा. गता सुशील मंचरकर 

६९. मा.कैलास महादेव कदम 

७०. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७१. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७२. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७३. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७४. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७५. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७६. मा.काळे वमल रमेश 

७७. मा.पाडाळे नता वलास 

७८. मा.तापक र अ नता मि छं    

७९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
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८०. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८१. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८२. मा.बारणे नलेश हरामण 

८३. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८४. मा.अ पा उफ ीरंग चंदु बारणे 

८५. मा.बारणे माया संतोष 

८६. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८७. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८८. मा.कलाटे वाती मयुर  

८९. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९०. मा.च धे आरती सुरेश 

९१. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९२. मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९३. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९४. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९५. मा.जगताप राज  गणपत  

९६. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९७. मा.जगताप नवनाथ द तु 

९८. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज   

९९. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१००. मा.जम सोनाल  पोपट 

१०१. मा. शांत शतोळे 

१०२. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी 

१०३. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०४. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०५. मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०६. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०७. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०८. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
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१०९. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११०. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१११. मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११२. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११३. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
  

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

जगताप - नगरस चव, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.च हाण, 

मा.तुपे-सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े 

मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर-

सहा.आयु त, मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अ ध क, मा.कारेकर-

शासन अ धकार  ( श ण मंडळ), मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.पठाण, 

मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ी, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 

मा.ग ू वार, मा.शेख, मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.सोनवणे-कायकार  अ भयंता, मा.बोदाड-े

शासन अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  
      --------- 
 

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

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
 

१) पवना धरणातील गाळ काढणेचे काम करणे व धरण े ात मृ दसंधारणाची कामे  

करणेबाबतचा मा.आयु त यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत 

मा.आयु त यांची मागणी मतास टाकणेत आल  असता – 
 

अनुकूल - ९९            तकूल – ० 

 

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

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      -------- 
 
मा.गोर  लोखंडे - मा.महापौर साहेब, हाद छा या- फनोले सचे सं थापक,नर संग सोखी 

(गु जी)- वातं यसै नक, संत नरंकार  हर वंदरसींग महाराज, मालन द ता य हे ,े पंढर नाथ 
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क डीबा मोरे,पोपट बनसोडे यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी 

अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.तानाजी खाड-ेमा.महापौर साहेब,सूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर- दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहावे.   

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

मा.अपणा डोके-आजची सभा आज द.२०.०५.२०१६ रोजी दुपार २.२० पयत तहकूब करणेत 

यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देत.े 

मा.महापौर-स मा.सद यांचे सूचने माणे आजची सभा आज द.२०/५/२०१६ रोजी दुपार  २.२० 

पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

                 

    

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ५९ 

सभावृ तांत 
( दनांक २०.०५.२०१६ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक - २०.०५.२०१६                          वेळ - दुपार  २.२० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२०.०५.२०१६ (द.ु२.००) ची तहकूब मा.महापा लका 

सभा शु वार, द.२०.०५.२०१६ रोजी दुपार  २.२० वा. महानगरपा लके या शासक य 

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

स मा.सद य उपि थत होते.  
  

१.   मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

४.  मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

५.  मा.भालेकर अ णा दल प 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

११. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३. मा.काळजे नतीन ताप 

१४. मा.पा े राम संभाजी 

१५. मा.बाबर शारदा काश 

१६. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१७. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
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१९. मा.पवार संगीता शाम 

२०. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१. मा.तानाजी व ल खाडे 

२२. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२४. मा.भारती फरांदे 

२५. मा.आर.एस.कुमार 

२६. मा.जावेद रमजान शेख 

२७. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२८. मा.भालेराव तभा ाने वर 

२९. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३०. मा.राजू मसाळ  

३१. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२. मा.नेटके सुमन राज  

३३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४. मा.भ डवे सं गता राज  

३५. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३७. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३८. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३९. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४०. मा.अॅड.संद प गुलाब चंचवड े

४१. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४२. मा.अपणा नलेश डोके 

४३. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४४. मा.जय ी वसंत गावड े

४५. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४६. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४७. मा.शेख अ लम शैकत 
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४८. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४९. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५०. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५१. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५२. मा.सुपे आशा र वं  

५३. मा.मो हनीताई वलास लांड े

५४. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५६. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५७. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५८. मा. दा बाजीराव लांड े

५९. मा.ॲड. नतीन ाने वर लांडगे 

६०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६२. मा.सावळे समा र वं  

६३. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला काशनाथ 

६४. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६५. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६६. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६७. मा.कदम सदगु  महादेव 

६८. मा. गता सुशील मंचरकर 

६९. मा.कैलास महादेव कदम 

७०. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७१. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७२. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७३. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७४. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७५. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७६. मा.काळे वमल रमेश 
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७७. मा.पाडाळे नता वलास 

७८. मा.तापक र अ नता मि छं    

७९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८०. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८१. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८२. मा.बारणे नलेश हरामण 

८३. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८४. मा.अ पा उफ ीरंग चंदु बारणे 

८५. मा.बारणे माया संतोष 

८६. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८७. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८८. मा.कलाटे वाती मयुर  

८९. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९०. मा.च धे आरती सुरेश 

९१. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९२. मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९३. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९४. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९५. मा.जगताप राज  गणपत  

९६. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९७. मा.जगताप नवनाथ द त ु

९८. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज   

९९. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१००. मा.जम सोनाल  पोपट 

१०१. मा. शांत शतोळे 

१०२. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी 

१०३. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०४. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०५. मा.काटे राज  भकनशेठ 
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१०६. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०७. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०८. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०९. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११०. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१११. मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११२. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
  

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

जगताप - नगरस चव, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.च हाण, 

मा.तुपे-सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े 

मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर-

सहा.आयु त, मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अ ध क, मा.कारेकर-

शासन अ धकार  ( श ण मंडळ), मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.पठाण, 

मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ी, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 

मा.ग ू वार, मा.शेख, मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.सोनवणे-कायकार  अ भयंता, मा.बोदाड-े

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

या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
 
( पंपर  चंचवड महानगरपा लके या आयु तपद  ी. दनेश वाघमारे यांनी पदभार ि वकारला 

अस याने यांचा व व यानगर भागातून नवडून आलेले नव नवा चत सद य ी.राम पा े 

यांचा स कार मा.महापौर, मा.पदा धकार  यां या ह ते कर यात आला.) 

(मा.आयु त ी. दनेश वाघमारे यांनी यां या कायकालाचा प रचय दला.) 

 

( द.३१/५/२०१६ रोजी सेवा नवृ त होणारे ी.एम.ट .कांबळे- .शहर अ भयंता, ी.फंुदे-

सहा.आयु त, ी. दल प सोनवणे-काय.अ भयंता यांचा मा.महापौर, व  पदा धकार  यां या ह त े 

स कार कर यात आला.)    
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मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह, सव अ धकार  वग, आ ता या ठकाणी 

आपले नवे आयु त साहेब यांनी आपल  ओळख क न दल  आहे. कमान यांचे वागत तर  

हावे अशी अपे ा आहे. थमतः मा.आयु त साहेब आपण या ठकाणी आपल  ओळख 

सां गतल  आहे. मी पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सव नगरसेवकां यावतीन े या ठकाणी 

आपले मनापासून वागत करतो. मी रा वाद  काँ ेस प ा या वतीन,े सवा या वतीने आपले 

मनापासून वागत करतो. वा त वक पाहता, आपण आपल  ओळख क न दल  आहे. आपण 

उ च व या वभू षत आहात. डायरे ट आयएएस अ धकार  आहात, याचा आ हाला मन वी 

आनंद आहे. या महापा लकेत आप याला काम करायला खूप कोप आहे. येथे तु ह  नवीन-

नवीन क प राबवू शकता. तुमचा अनुभव नि चतच या शहराला उपयु त पडेल असा 

आ हाला व वास आहे. ये या सहा/सात म ह यांनी सावज नक नवडणूक आहेत. तुम याकडे 

कालावधी कमी आहे. माझी आप याला वनंती आहे क , या कालावधीत आपण जा तीत-जा त 

कामे कशी करता येतील. शहरात नवीन ोजे ट कसे आणता येतील. तुमचा अनुभव आहे. 

तु ह  आ ता सां गतले. आप याकडे देखील नि चतच अ तशय चांगले अ धकार  आहेत. 

तु हाला सभागृ हाकडून नि चतच चांगले सहकाय मळणार आहे. हे सहकाय मळत असताना 

तुम यासमोर व वध छोट -छोट  आ हाने सु ा आहेत. तु ह  सां गतले, तु हाला अनेक 

पुर कार मळाले आहेत. तसेच या महापा लकेला सु ा अनेक पुर कार मळाले आहेत. याची 

तु ह  मा हती घेतल  असेलच. हे शहर औ यो गक शहर हणून ओळखले जात.े इथे 

इ ा चर या ि टकोणातून या शहरात चांगल  डे हलपमट केल  आहे. 

जेएनएनयूआरएम या मा यमातून क  शासन व रा य शासनाकडून आप याला भरपूर पैसा 

मळाला आ ण या पैशा या मदतीने शहराचा कायापालट करायचा य न या महापा लकेने 

केला आहे. या वेळी पंपर  चंचवड महापा लकेचा समावेश माट सट म ये झाला नाह. जर  

महापा लकेची आ थक प रि थती खूप चांगल  नसल  तर  फार वाईट सु ा नाह . आपण चांगले 

ोजे ट राबवू शकतो. चांगल  कामे क  शकतो, असे मी या ठकाणी सांगू इि छतो. भ व यात 

कामे करत असताना, जे काह  सहकाय आम याकडून लागणार आहे. बाक  सबक म या 

असतील, पदा धकार  असतील, सवजण मळून तु हाला सहकाय क . आमची एवढ च वनंती 

असणार आहे, कामाचा उरक करायचा य न करा. आप या आधीचे आयु त ी.राजीवजी 

जाधव यांनी आप याकडे सहा भागांत आपण जे बजेट देतो, कंवा या बजेट या अनुषंगाने 

.६०/६५ कोट  देत होतो. या वष  शंभर ते स वाशे कोट  दले आहेत. कामाचा उरक होणार 

नाह , इतके मुबलक बजेट आहे. परंतू हे करत असताना मा.आयु त साहेब, यावेळी टडर 

नघतात, अ लकडील ड आहे. ी.राजीव जाधव यांनी लोकांना सू  केले होते क , मा या 

काळात महापा लकेने अमुक-अमुक इतक  बचत केल  आहे. आप याला माझी वनंती आहे क , 

बचत करत असताना कामाची वा लट , कामाचा दजा हा असलाच पा हज.े तो दजा 
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टकव या या अनुषंगाने आपण वतः इंिज नअर आहात. आपण सां गतले आहे, कामाचा दजा 

अ तशय चांगला असला पा हज.े यात कुठेह  काँ ोमाईज होता कामा नये. डे हलपमट होत 

असताना शहरावर बेकायदेशीर बांधकामांची टांगती तलवार आहे. एका बाजूला कोटाचे 

आदेशा माणे ती कारवाई. अजडावर कारवाईचा वषय आहे. माझी वनंती आहे क , आ ह  

बांधकाम पाडा असे हणणार नाह . परंतू अन धकृत बांधकामे, टप-या होऊ देऊ नका अशा 

प तीचे आवाहन सु वातीला करतो. नवीन बांधकामे नि चत होऊ नयेत. एकदा जा त 

बांधकामे झा यानंतर ते पाडले तर याचे कुटंूब उ व त होणे हे कोणालाह  पटत नाह . 

कोण याह  प ाचा असू देत. प ाचा न नाह . परंतू सु वातीला यावेळी कॉलम भरतात. 

याचवेळी ते पाडले गेल,े याचवेळी ऍ शन झाल तर या माणसाचे नुकसान होत नाह . हे 

सांगावे लागेल क , अनेक वेळा वतमानप ाम ये फोटो येऊन सु ा, अनेक वेळा नगरसेवकांनी 

सांगून सु ा शासन या प तीने कारवाई करत नाह . या सभागृ हाने व येकाने अ त मणे 

पाड यासाठ  लागणारे सा ह य असेल, मॅनपॉवर असेल, असे वषय आ ह  लोकांनी फेटाळले 

होत,े द तर  दाखल केले होत.े परंतू मॅनपॉवर पु हा भरायला लावल, म शनर  यायला 

लाव या. तर सु ा आज सरास बेकायदेशीर बांधकामे सु  आहेत. हे दूदवान,े खेदाने इथे नमूद 

करावे लागत.े यावर आपला अंकुश असणे गरजेचे आहे. आपण नि चत या गो ट त ल  

याल. सहकाय याल अशी अपे ा य त करतो. पु हा एकदा आपले मनापासून वागत 

करतो. याचबरोबर ी.एम.ट .कांबळे यांनी शहरात अ तशय चांग या प तीने काम केले आहे. 

आ ह  यांना याय देऊ शकलो नाह , हे खेदाने नमूद करायला लागत.े मी सु वातीपासून 

हणतो, यांना कोणतीह  जबाबदार  दल तर  ती यांनी यश वीपणे जबाबदार  पेलवल  आहे. 

पाणीपुरवठा वभाग असू या, एन ोचमट वभाग असू या, थाप य असू यात, ब डींग 

पर मशन असू यात, यांनी व वध वभागांत अ तशय चांगले काम केले आहे. यांना सु ा 

मी मनापासून शुभे छा देतो. ध यवाद. 

मा.महापौर – मा. शांत शतोळे.  

मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, आ हाला सु ा बोलायचे आहे. मी सग यात आधी 

हात वर केला आहे. तु ह  आम या नाचे उ तर यायचे टाळताय. तु हाला आ ह  काय 

वचारणार आहोत, हे तु हाला अजून मा हत नाह.  

मा. शांत शतोळे-मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृ ह, सव अ धकार  वग, नवीन आयु त 

साहेबांनी नुकतीच महापा लकेची सु े हाती घेतल  आहेत. आपण नवीन आयु तांचे वागत इथे 

क  यात. नवीन आयु तांचे वागत आ ह  आम या पर ने करणार.  

मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब, इथे भाषण अिजबात नाह  पा हजे. तुम या रा वाद  

काँ ेस या कायालयात जाऊन वागत करा. मी सग यात आधी हात वर केला होता.   
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मा.महापौर - कोणाला बोलायला यायचे याचा महापौरांना अ धकार आहे. महापौरांचा अ धकार 

कोणीह  घेऊ नये.  

मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, महापौरांनी प पातीपणा क  नये. मी हात वर केला 

होता. आ हाला सु ा बोलायचा अ धकार आहे. आ हाला सु ा आयु त साहेबांचे वागत 

करायचे आहे. दु काळ तांना एक म ह याचे मानधन या, अशी आमची मागणी आहे.  

मा. शांत शतोळे – तुमची मागणी रा त असेलतर शंभर ट के वचार केला जाईल. 

प पातीपणाचा काय संबंध आहे. नवीन आयु त आले आहेत. नवीन आयु तां या वागतात 

दोन/चार श द बोलावेत. 

मा.महापौर-मा. शांत शतोळे दोन म नटांत बोला. सग यांना बोलायला संधी मळणार आहे.  

मा. शांत शतोळे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आपले वागत चागं या प तीने झाले 

आहे. आ हाला आमची भू मका मांडता यावी यासाठ च हा य न आहे. असा कार ये या सहा 

म ह यांत होतच राहणार. आता वाजायला लागले आहे. या महापा लकेत गेले दहा/पंधरा वष 

रा वाद  काँ ेस-काँ ेसची स ता असताना अनेक वकास कामे झालेल  आहेत. भाजप असेल, 

शवसेना असेल, या सग यांम ये या या- या या पर ने सग यांचा शहरा या वकासात वाटा 

आहे. सग यांचे वचार सामील क न घेऊन या शहराचा वकास झाला आहे आ ण आप याला 

ये या सहा म ह यांत काम करावे लागणार आहे. तु ह  आयु त हणून पदभार 

ि वकार यानंतर शहराची आणखी गती हावी. केवळ प ातीलच नाह तर शहरातील २० लाख 

नागर कांना याय दला जावा. आपण उ च व या वभू षत आहात. गेल  २२ वष तु ह  

आयएएस कॅटेगर तले अ धकार  आहात. यामुळे या अनुभवाचा जा तीत जा त फायदा हावा. 

आप या शहराला क  शासनाचा व छतेचा पुर कार मळाला आहे. परंतू शहरात अनेक 

ठकाणी वरोधाभास जाणवतो. तो सुधारणे अपे त आहे. सवसामा य नागर कांची कामे 

चांग या कारे हावीत, एवढ च माफक अपे ा आ ह  आम याकडून य त करतो. आपले 

वागत करतो. यांनी- यांनी टो या घात या आहेत, यांची सु ा कामे हावीत अशी अपे ा 

य त करतो.  

मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य, या ठकाणी खरेतर 

आ ह  उभे रा ह यामुळे आमचे वागत करायची यांनी एक चांगल  सु वात केल  आहे. याला 

मी सु ा अनुमोदन देत.े या कारे राजीवजी जाधव साहेब यांची बदल  झाल  आहे. ३ वषाचे 

टे युअर पूण न करता यांची बदल  झाल  आहे. तु हाला इथे आण यामागे शासनाचा काह तर  

हेतू कंवा उ ेश आहे हे सांग यासाठ  फार मोठे राजकारण पहावे लागते असे नाह . 

महापा लकेचे जे काह  कामकाज चालले होत,े याबाबतीत शासनाकडे ब-याच त ार  

मा.मु यमं ी महोदयांकडे गे या आहेत. या ठकाणी चाललेला टाचार तो थांबवावा, 

नागर कां या पैशांची चाललेल  होळी ती थांबवावी, अशा कार या त ार  मा.मु यमं ी 
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साहेबांकडे गे या आहेत. हणून आयु त साहेबांची बदल  झाल  आहे, असे सव नागर कांचे 

हणणे आहे. आ ण आप याला इथे पाचारण केले आहे. आपण आ ताच सां गतले, आपल  

भूमी नागपूर या ठकाणी आपण श ण घेतले आहे. आपले श ण बघून सग यां या आशा 

उंचाव या आहेत क , आप या श णाचा फायदा नि चतपणे महापा लकेला होईल. खरेतर 

तुम या तारेवरची कसरत आहे. आ ह  बघतोय. या लोकांबरोबर काम करायचे, परत शासन 

दरबार  जाऊन याची उ तरे यायची. जसे मा. शांत शतोळे हणाले, आता नवडणूक आहेत. 

हो आहेतच, ते कोणी सांगायची गरज नाह . २०१७ ला नवडणूका आहेतच. बाहेर या 

कायक याचे महापा लके या वरोधात काम चालले आहे, ते होणारच, ह  यांची मान सकता 

आपण फोडल  पा हज.े मह वाचे हणजे आप या हातून नरपे पणे काम हावे अशी सग या 

नगरसेवकांची इ छा असणार आहे. मा.राजीव जाधव इथे असताना यांची कला होती. यांनी 

कोण याह  नगरसेवकाला यां या वरोधात बोलू दले नाह . सग यांची भांडणे ते वेगवेग या 

मम ये जाऊन मटवायचे. यांनी येकाला खुष ठेवायचे काम केले होत.े कामा या 

व पातून असेल, कशा व पातून असेल ती यांची कला होती, कसब होत.े  ट नग पॉ टला 

हणजे जे हा नवडणूका आहेत, या वेळेला यांची बदल  झाल  आहे. आमचे हणणे आहे, हे 

जे दौरे आहेत. आता पुढ ल म ह यात एक फॉरेन दौरा आहे. यां या जमनी-ब लन दौ-याब ल 

मी मा हती काढल  होती. परत केरळला दौ-यावर जाणार आहेत. महारा ात आज काय 

प रि थती आहे. अशा प रि थतीत मा.शरदचं जी पवार साहेब हणाले क ,मला रा ीची झोप 

येत नाह त. अंधार आहे तर  झोप येत नाह  अशी प रि थती आहे. आमचे जे सव पदा धकार  

आहेत. आ ह  आदरणीय पवार साहेब हणालो आहोत. ते जे काह  हणाले ते मी इथे 

सांगतोय. ते हा यांनी सां गतले, महारा ात अशी प रि थती आहे. आपणसु ा ती नै तकता 

पाळल  पाह ज.े आज आम या मा यमातून एक म ह याचे मानधन दु काळ तांना दले आहे. 

सभागृ हात सग या नगरसेवकांनी यांचे एक म ह याचे मानधन यावे. सभागृ हातील सद य 

हणून माझा वतःचा हा ह क आहे. तु ह  काय करायचे ते तु ह  ठरवा. तु हाला नाह तर  

काह  नाह च आहे. लोकां या पैशांतून तु ह  दौ-यावर जाता. मा.महापौर साहेब, आमचा आरोप 

आहे. या ठकाणी जो गवगवा केला होता. याचा पंपर  चंचवडमधील नागर कांना काय फायदा 

होणार आहे. याचा तु ह  खुलासा केला पा हज.े आज शहरातला नागर क तुम या वॉडम य,े 

मा या वॉडम य े पा यासाठ  ब ब मारताहेत. जे कोणी दौ-यावर जातील, पळून जातील 

यां याशी आ हाला कत य नाह . आपण एवढा पैसा खच क  शकत नाह  का. दौ-याला गेलेले 

सगळे करोडपती आहेत. ते वतः या पैशाने दौ-याला का जात नाह त. मा.महापौर साहेब, 

पुढ ल सगळे दौरे र  केले असे सांगा. आज काय आहे, आ हाला दुजाभाव दला आहे. मी सु ा 

प  दले आहे. आ ह  साहेबांचे नाव घेतो, ते आदरयु त घेतो. आज यांना काळजी आहे, मग 

हे तुमचे काम नाह . तु हाला हे शोभले नाह . मी तु हाला वनंती करतो, तु ह  याचा उलटा 
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अथ कशाला घेताय. आ ह  वरोधी प ाचे काम करतोय. या यावरसु ा तुमची गदा. आयु त 

साहेब नवीन आले आहेत. प ह याच दवशी यां यासमोर आ हाला हा वषय काढायचा 

न हता. परंतू काह  पयाय नाह . पुढ ल दौ-याचे नयोजन जोरात चालले आहे. याआधी हे 

सांगणे गरजेचे आहे. दौ-याला नि चतपणे जा. वतः या खचाने जा. चांगले श ण काय ते 

करा. परंतू तु हाला सगळे नागर क न वचारत आहेत. यां या मा यमातून मी हे न 

तु हाला वचारतेय. मा.महापौर साहेब, माझी आप याला वनंती आहे क , जे दौरे केले आहेत, 

तारखेसह त जे दौरे केले आहेत, यातून काय फायदा झाला ते सांगा. मी महापौरांना वचारले 

आहे. महापौरांनी सांगायचे बाक  कोणी सांगायचे नाह . महापौर, तु ह  सांगा, जनते या 

पैशांतून अशा कारचे दौरे करणे इथून पु ढे भ व यात यो य आहे का. इथे शहराचे तपमान 

चाळीस बेचाळीस ड ी सेि सयस असताना तु ह  म त थंड हवे या ठकाणी दौरा केलात. या 

दौ-याचा आ ह  शवसेने या वतीने नषेध करतो आ ण तु ह  खुलासा करावा अशी वनंती 

करतो.  

मा.महापौर- या ठकाणी थंड हवा आहे. तथे थंड हवा का आहे, तथला नसग कसा आहे, 

माणसे कशी आहेत. हे मला वचारायचे होत.े तोह  आप या देशातलाच एक भाग आहे. हे 

आप याकडे होऊ शकते का. तथे ए ककडे हरवळ असते आ ण ए ककडे आप याकडे दु काळ 

असतो. हेह  मला बघायचे होत.े असे का हे पाह यासाठ  आ ह  स क म दौ-यावर गेलो होतो. 

बाक  सद य सु ा होत,े ते पण तु हाला सांगतील. 

मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, तु ह  सांगा, आ हाला तुम यावर व वास आहे. 

मा.महापौर-एवढंतर  तु ह  मला खरे ठरवले आहे, याब ल मी तुमची आभार  आहे. तथे पाणी 

कसे आहे. आप या रा यात कसे पाणी आहे. या ठकाणी दु काळी प रि थती आहे, तथे बांध 

बांध यात यावेत, झाडे लाव यात यावीत. यासाठ  आ ह  सगळे मळून य न क  यात.  

बाक चे पण दौरा करतात. या ठकाणी काह तर  शकायला मळत.े याचा उपयोग महारा ात 

कसा होईल. पंपर  चंचवडला कसा होईल हा उ ेश आहे. पंपर  चंचवडला दु काळाचा न 

आहे का. तु ह  मराठवा याचा वषय काढलात हणून हणत.े याचा फायदा रा याला, पंपर  

चंचवड शहराला होऊ शकतो. मा.अिजतदादांनी आ हांला सां गतले होत,े येकाचे मानधन 

दु काळ तांना या. असे आ ह  ड लेअर केले होत.े आम या प ानुसार आ ह  एक नाह , 

तीन म ह यांचे मानधन ड लेअर करायचे असे हणतोय. आ ण तु ह  याला सहकाय करावे, 

अशी आमची वनंती आहे.  

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,आपण खुलासा केला आहे. मा.आर.एस.कुमार यांना 

बोलायला या.  
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मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,एवढे सु श त व अनुभवी आयु त 

आप याकडे आले आहेत. आ ह  तुमचा आदर करतो व तुमचे वागत करतो. माझी सवाना 

वनंती आहे क , एक सु श त व अनुभवी आयु त आप याला मळाले आहेत. यांना कॉ शस 

मा डने काम क  या. ह  प हल  वनंती आहे. दुसरे हणजे जे काह  सांगायचे आहे ते 

मा.योगेश बहल साहेबांनी आ ता सां गतले आहे. मी परत रपीट करत नाह . मा.एम.ट .कांबळे 

हे एक चांगले अ धकार  महापा लका सेवेतून नवृ त होणार आहेत याचे वाईट वाटतेय. ते 

जे.ई. अस यापासून डे युट  इंिज नअर असताना, काय.अ भयंता होईपयतचे यांचे काम मी 

ब घतले आहे. ते पॉ झ ट ह थंक ंग असणारे अ धकार  आहेत. जे.ई. असताना पाणीपुरवठा 

वभागात रा ीचे दोन/तीन वाजेपयत काम करत होत.े यावेळी हे शहर डे हलप होत होत,े 

यावेळी यांनी काम केले आहे. यां या रटायरमटमुळे महापा लकेतला एक चांगला अ धकार  

नघून जातो आहे. मी आयु त साहेबांचे वागत करत असताना एक सांगू इि छतो क , 

शलाई मशीन या ऑडरचा वषय थायी स मतीम ये पास झाला. यानंतर मी, मा.नारायण 

ब हरवाडे, मा.तानाजी शंदे आ ह  ऑबजे शन घेतले होत.े नंतर शासनान,े अनेक लोकांनी 

ऑबजे शन घेतले. या पाट ला ऑडर का दल ,नाह  दल  याब ल बोलत नाह . टँडींगला 

ठराव झा यानंतर लोकांचे ऑबजे शन बघून शासनाने पुटअप केले क, टडर रकॉल कर यात 

यावे. मी का ऑबजे शन घेतले, १) याचा डलर नाह , २) रपेअर करायला ड युटर नाह . 

रपेअर ंग करता येत नाह  हणून मी ऑबजे शन घेतले होत.े रकॉल करा हणून, जॉ ट 

क म नर, एचओडी यांनी सग यांनी सह  केल  आहे. ती फाईल क मशनर यां याकडे गेल  

होती. क मशनर यांनी चचा करा हणून ल हले होत.े ३१ ए लला क मशनर यांची ा सफर 

झाल . क मशनर यांना फोन क न मी सां गतले, साहेब, मी क मशनरां या बंग यावर आहे. 

तु ह  फाईलवर सह  क  नका. याआधी असा अनेक वेळा अनुभव आला आहे. क मशनर 

रटायड झाले क , ४/८ दवसांत बंग यात बसून सह  घेतात. हणून मी मा.राजीव जाधव 

यांना सां गतले. ते वतः हणाले मी फाईलवर सह  केलेल  नाह  आ ण करणार नाह . तीन 

सभासदांनी फाईल घेतल . या फाईलम ये चचा करा असे होत.े पाठ मागचे पान ब घतले व 

सवाचा फोटो घेतला. यात दोन/चार पाने होती. यावेळी फाईलम ये काह  न हत.े नंतर 

आ हाला समजले, या फाईलम ये क मशनरने सह  केल  आहे. आ ह  फाईल मागवून घेतल . 

सह  केल  का ते ब घतले. क मशनर यांची सह  न हती. जॉ ट क मशनर यांनी द.२६ ह  डेट 

टाकून क मशनर यांनी अशी-अशी चचा झाल , असा-असा नणय झाला हणून वकऑडर 

यायला हरकत नाह  असे लह ले होत.े यावेळी फाईल चचा कर यासाठ  क मशनर 

यां याकडे गेल . यानंतर जॉ ट क मशनर यांना सह  करायचा काय अ धकार आहे. क मशनर 

यांनी काय चचा करणार, वकऑडर यायची का नाह , हे सह  क न सांगायला पा हजे. 

क मशनर यांनी त डी सां गतले होत,े असे चालणार नाह . ह  सह  बॅकडेटेड झाल  आहे. मी 
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कोटापुढे शपथ घेऊन सांगणार आहे. द.२८ तारखेला मी फाईल ब घतल  आहे. व जॉ ट 

क मशनर यांनी वकऑडर यायला काह  हरकत नाह  असे हटले आहे. क मशनर यांनी चचा 

करा असे हटले आहे. मग क मशनर यां याशी चचा झाल  असेलतर यांची सह  कुठे आहे. 

क मशनर साहेब, तु ह  फाईल मागीतल . तु ह  फाईल परत पाठवल . परत देऊन टाकल . या 

मॅटरम ये पंपर  चंचवडम ये ऍड म न ेशन कसे चालत,े याचे हे एक उदाहरण आहे. बॅकडेटेड 

सह  करतात. वकऑडर या कंवा नका देऊ. एक जॉ ट क मशनर लेवलचा माणूस स या 

करतो. चचा के यानंतर परत ताव क मशनर यां याकडे यायला नको का. सह साठ  फाईल 

ठेवायला नको का. ताव ठेवून क मशनर यांची सह  घेऊन यानंतर वकऑडरसाठ  प  

यायला पा हजे होत.े This is a fojary. याला माफ  नाह . मा.आयु त साहेब, माझी वनंती 

आहे, तु ह  चौकशी करा. संबं धत अ धका-यांवर कारवाई हायला पा हज.े कारवाई झाल  

नाह तर मा याकडे copies of the status आहेत. मी मु यमं यांकडे जाणार आहे. जाणार हणज े

जाणार. मी याआधी सभागृ हात दोन वषयांचा वरोध केला होता. सरकारने हे ठराव वखंडीत 

केले आहेत. साडेसात कोट ंचे टडर आहे. यात इतक  मोठ  चूक आहे. बॅक डेटेड सह  केल  

आहे. कारवाई हायला पा हज.े  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, मी सव थम 

नव नवा चत नगरसेवक ी.राम पा े व मा.आयु त साहेब यांची प हल  सभा अस याने यांचे 

इथे वागत करत.े व ी.एम.ट .कांबळे, .शहर अ भयंता यांना से डऑफ. मघाशी यांना 

पु पगु छ देताना मी सां गतले होते क, आजची या सभागृ हातल  यांची ह शेवटची सभा 

आहे. परंतू अजून ११ दवस आहे. हणून यांचे इथे स कार केले आहेत. मा.आयु त साहेब, 

आपण नवी मु ंबई इथे यापे ा अवघड ठकाणी काम केले आहे असे मला वाटत.े यामुळे 

तु हाला काह तर  नवीन आहे अशातला भाग नाह . काह  लोकां या त डातून कधीकधी पूव चे 

आयु त व आ ताचे आयु त अशी तुलना ह  होतच राहत असत.े मा.राजीवजी जाधव साहेब हे 

अडीच वष इथे होत.े तुमची सु ा इथे बदल  द ड वषात झाल  आहे. या ७३ बद या झा या, 

यात तुमची बदल  झाल . मग मी असे हणणार नाह  क , तुमची बदल  द ड वषात कशी 

झाल . सहा म हन ेराह ले होते मग यांची अडीच वषातच बदल का झाल . महारा  शासनाने 

जो नणय घेतला आहे तो आ हाला मा य आहे. तुमची द ड वषातच बदल  का झाल , 

मा.राजीवजी जाधव अडीच वषातच का गेले असे हण यापे ा सग या सहका-यां या वतीने 

मी तुमचे वागत करत.े तु ह  पंपर  चंचवड शहरात आ यापासून खूप सग या प तीने 

अ यास करताय. आ ह  तु हाला कधीह  ड टब केले नाह . तुम या मट ंगा चालू आहेत. मी 

मा या सहका-यांकडून कंवा मा याकडून नेहमी हेच सांगत असते क, साहेब, मा हत घेत 

आहेत. ते वभागांची मा हती घेत आहेत. यांना ८/१५ दवस अ यास क  या. ते जेवढ  

मा हती घेतील तेवढे या शहरा या ि टकोणातून फायदेशीर ठरेल. नवी मु ंबई इथे आपण 
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व छतेबाबतीत चांगला पुढाकार घेतला होता. तु हाला चांग या प तीचे पुर कार मळाले 

आहेत. तु ह  तुमचा बायोडाटा सां गतला आहे. आजपयत पपंर  चंचवडम ये आलेले सगळे 

आयु त कंवा सभागृ ह यांनी कुणीह  कधीह  प पाती भू मका घेतलेल  नाह. आ ह  घेतल  

नाह  याचा आ हाला साथ अ भमान आहे. रा वाद  काँ ेस-काँ ेस स तेस असताना सभागृ हाने 

कधीह  कोणताह  नणय घेतलातर  तो पु ढे जातोच. परंतू प ाने कधीह  अशी भू मका घेतलेल  

नाह . हे साथ अ भमानाने रा वाद  काँ ेस प ाची प नेता हणून मला सांगावेसे वाटत.े  

अशाच प तीने डसबरपयत सहा म हने असलेतर  आप याला खूप चांग या प तीने काम 

करायचे आहे. हे शहर वाढतेय. इथे खूप चांग या प तीचे नणय घेऊन खूप काम करावे 

लागणार आहे. तुमची फॅ मल  मु ंबईला आहे. तु ह  आ ताच सांगीतले. मला वाटत नाह , ताई 

यांचा जॉब सोडून, मुलांचे श ण सोडून इथे येतील. हणजे मा.राजीवजी जाधव 

यां यासारखीच तुमची कसरत होणार आहे. यांचीह  फॅ मल  तकडे होती. तुमचीह  फॅ मल  

तकडे आहे. यामुळे तु हाला थोडेसे इकड-े तकडे क न पंपर  चंचवडचे काम करावे लागणार 

आहे. या ट कोणातून पंपर  चंचवड शहराम ये तु ह  व आ ह  जा तीत जा त चांग या 

प तीने काम करावे लागणार आहे. शासन व नगरसेवक ह  एकाच रथाची दोन चाके आहेत. 

ती यवि थत र या चालल  तरच कामकाज चांगले होत.े अ यथा कामकाज चांगले होत नाह  

हे काह  नवीन नाह . मी सभागृ हा या वतीने तु हाला हाद क शुभे छा देते. काम करत 

असताना ब-याच गो ट  होत असतात. तु ह  नवी मु ंबईत काम क न आला आहात, यामुळे 

काह  सांगायची आव यकता नाह . यामुळे इथे काम करणे तु हाला फार काय अवघड आहे 

असे मला वाटत नाह . तु हाला सभागृ हा या वतीने हाद क शुभे छा देते. मा.महापौर साहेब, 

तु हाला वनंती करते क , वषय मांक १ घे यात यावा.  

मा.बाबासाहेब धुमाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, ख-या अथाने 

आ ह  ऐकत होतो. आ तापयत जेवढे आयु त आले, यांनी आपाप या पर ने व आम या 

सहका-याने कामे केल  आहेत. या ठकाणी आयु तांनी सांगताना या ड या वाच या, आ हाला 

याब ल अ भमान आहे. ते वतः इंिज नअर आहेत. यांना काम करत असताना अनेक 

अडचणींना त ड यावे लागणार आहे. आ ह  हे सु ा मा य करतो. आ ह  यावेळी प हल  

बैठक घेतल  होती. यावेळीच मी यांना सां गतले होत,े साहेब, आम या प ातफ कसलाह  

वरोध करणार नाह . आ ह  येक वेळी तुम या पा ठशी उभे राहणार आहोत असे आ ह  

सां गतले आहे. आ ता पवारसाहेबांब ल सां गतले. पठाणताई मी तु हाला सांगतो, सग यात 

जा त पवार साहेब आ हाला आदरणीय आहेत. मी पवार साहेबांना सगळयात जा त जवळून 

पा हले आहे. मी यांचा सग यात जा त आदर करतो. कारण ह  महापा लका पवार साहेबांमुळे 

व बाळासाहेबांमुळे आहे. मी या ठकाणी आयु त साहेबांना हे सांगू इि छतो क , आपण कुठलाह  

प पात न करता कामकाज करावे. सग यांना काम करायला संधी यावी हच अपे ा. कांबळे 
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साहेब ये या ३१ तारखेला रटायड होत आहेत. यां याकडे कतीह  वेळा जा यांचा हसराच 

चेहरा असायचा. अशी माणसे आप या महानगरपा लकेत कमी आहेत. यांनी आ तापयत जी 

कामे केल  आहेत. मा.मंगलाताई सु ा यां याब ल बोल या क , अशी माणसे होणे गरजेचे 

आहे. माणसाला माणसासारखे वागवले, कामे केल तर माणसाचे नाव नघत.े मी कांबळे 

साहेबांना यां या नवृ तीनंतर या आयु यासाठ शुभे छा देतो. तसेच मी आयु त साहेबांना 

देखील शुभे छा देतो. जय हंद, जयमहारा ! 

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, पंपर  चंचवडचे 

आयु त, आमचे गाववाले. मी सु ा नागपूरचीच आहे. मा.आयु त साहेब, तुमचे या शहरात 

खूप-खूप वागत. याचबरोबर आपण अ यंत उ च व या वभू षत आहात. चांगले काम कराल. 

नागपूरवाले जा त डेअर ंगबाज असतात. मा. दल प बंड साहेब सु ा वदभातलेच होत.े या 

शहराने यां याकडे डॅ शंग अ धकार  हणून पा हले आहे. या शहरातील ७० ट के वकास हा 

मा. दल प बंड साहेबां या काळात झाला आहेत. यामुळे तुम याकडे पाहताना ती नजर, ती 

ऊंची, ती अपे ा, तशीच ठेवणार आहोत. आपण कोणा याह  दबावाला भीक घालणार नाह  

आहात. मुळात र तच तसे असणार नाह . आरे हटले क  कारे होणार. मुळात तुम याकडून 

ह च अपे ा असेल क ,आपण चुक या कामाला अिजबात पा ठंबा देऊ नये. मा.आर.एस.कुमार 

यांनी उ लेख केला, यासंदभात मी व मा या सहकार  भ गनी मा.आशाताई शडगे यांनी 

आंदोलन केले. यानंतर आ ह  मा. दल प गावडे साहेबांना घेराव घातला. मशीनचे नाव आहे, 

वाईनटे स-२२६८. याची नेटवक ग कंमत आहे .३०७२/-, .३०७६/- व आपण घेतोय 

.४,७७७/- पयाला. आ ह  याचा पाठपुरावा केला. मा.मु यमं यांकडे त ार  के या. जवळपास 

एका मशीन पाठ मागे .१६५०/- पयांचा फरक दसून आला. आपण साडे तेरा हजार मशी स 

घेणार आहोत. त का लन आयु त मा.राजीव जाधव साहेब यांनी याला ि थ गती दल  आहे. 

यांनी परत सह  कशी केल  हे मला या वषयात खरेतर बघावे लागेल. मा.आयु त साहेब, 

तु हाला हात जोडून वनंती आहे क , जसे इथे महापौरां या दौ-याब ल बोलले गेले क , हा 

नागर कांचा पैसा आहे. याच माणे शवणयं ात सु ा याच करदा या नागर कांचा पैसा आहे. 

यामुळे बाजारभावात जी कंमत असेल याच माणे तु ह  म हलां या नावावर बँकेत पैसे जमा 

करावेत हणजे नच मटेल. तसे न झा यास या येस आपण पूणपणे थ गती यावी 

अशी वनंती आहे. आपण याचा पाठपुरावा केला आहेतर आपण हे पूण करावे. मा.महापौर 

साहेब, आपण दौ-यावर गेलात. नि चतपणे महारा ातील दु काळाची आपण काळजी घेतल  

पा हज.े परंतू गेले या १० वषा या काळात अनेक महापौर, सद य दौ-यावर गेले. दहा-दहा 

दवस जाऊन दौ-याव न आले. तुम या दौ-याला वरोध का आहेतर इथे दु काळ आहे हणून 

वरोध होतो आहे. तु ह  हा वरोध थोडासा समजून यावा. परंतू मी तुमची भ गनी,सहकार  

हणून नि चत सांगेन क , जसा वरोध या महापौरांना केला. तसा याआधी या सग या 
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महापौरांनी दौरे केले आहेत, यांचे वषय पण काढा आ ण यांना सु ा वरोध झाला पा हजे. 

पाणीपुरव याची जी भू मगत योजना आणल  आहे. यात १० दवस सद य ई ायलला होत.े 

ई ायलला जाऊन आ यानंतर यांनी सां गतले मी गेलोच न हतो. शेवटपयत मा.राजीव 

जाधव यांनी सां गतलेच नाह . जशी तुमची मा हती पा हज.े मा.महापौर साहेब, जसे जे-जे 

सद य दौ-यावर जातात, यांचीसु ा मा हती सभागृ हापु ढे ठेवावी. मा.आयु त साहेब, खरेतर 

आपण नवीन आला आहात. आपण आ याबरोबर मा.एम.ट .कांबळे साहेब रटायड होत आहेत. 

ते आमचे गु  आहेत. सहकार  आहेत. यां याकडून शक यासारखे खूप आहे. गेलो क  बसा. 

आले या नगरसेवकाला कंमत यायची. काम नाह  केलेतर  चालेल. नाह  हणायची ताकद 

या माणसात आहे. अनेक नगरसेवकांकडून यां यावर दबावतं  वापरले गेले होत.े परंतू जे 

काम होत नाह  याला नाह  हणायची, अगद  गोडीगुलाबीने सांगायची ताकद मा.एम.ट .कांबळे 

यां याम ये आहे. परमे वर यांची ह  ताकद तशीच ठेवो. ते चांगले काम करतात. आम याकडे 

कायकार  अ भयंता हणून काम बघत आहेत, ते मा.सोनवणे साहेब सु ा रटायड होत आहेत. 

ते सु ा चांगले अ धकार  आहेत. गेले अनेक वष काम करणार  माणसे आता रटायड होणार 

आहेत. आम या भागाचे भाग अ धकार  मा.फंु दे साहेब, हे सु ा रटायड होणार आहेत. 

आम या क भागाला एक चांगले सहा यक आयु त यावेत. आम या क भाग 

थाप याक रता एक कायकार  अ भयंता पा हजे आहे, याकडे सु ा आपण ल  याव.े मी 

कांबळे साहेबांना यां या पुढ ल आयु यासाठ  मनापासून शुभे छा देते. आ ह  यांना नेहमी 

हणतो क , तुमची जागा आता तकडे नाह . तु ह  आता आम या बाजुने यायच.े तु ह  

आ हाला थोडं शकवा,तुम या युशनची आ हाला खूप गरज आहे. आ हाला शकवा, 

थाप यम ये न क  काय-काय चाललेलं असत. आ हाला कळतच नाह , र यात खडी कती 

टाकायची, डांबर करण कसे करायच.े हणज े आ हाला नाचे उ तर शोधता येत.े 

यां यासारखा गु  आम याकडे आलेतर नि चतच चांगले कामे क  शकतो. मी कांबळे 

साहेबांना, सोनवणे साहेबांना व फंुदे साहेबांना मनापासून सुयश चं तते. यांचे रटायरमट 

नंतरचे आयु य चांगले जावे, हच गौतम बु ा या चरणी ाथना करत.े आ ण थांबत.े जय हंद, 

जयमहारा !       

मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, 

मा.आयु त साहेबांचा स कार थो या वेळापूव  केला आहे. मी सु ा रपि लकन प ा या वतीने 

मा.आयु त यांचे वागत करत.े मला वाटत,े पंपर  चंचवड शहरातील एकूण प रि थती आ ण 

सभागृ हातील प रि थती सग या नगरसेवकांनी आप यासमोर मांडल  आहे. एक/दोन 

वषयांव न ह  प रि थती ल ात येईल. इथे होकार,नकार व ऐकून घे याची भू मका कायम 

इथे सभागृ हात तु हाला ठेवावी लागणार आहे. णात ग धळ, णात शांतता अशा प तीने 

वातावरण या सभागृ हात असणार आहे. हे ऐकून घे याची श ती तु हाला मळो, अशी मी 
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या ठकाणी तु हाला शुभे छा देते आहे. आपण अ तशय चांगले काम केले आहे. या आधी सु ा 

केले आहे. पंपर  चंचवड महापा लकेलासु ा व छतेसाठ  पुर कार मळाला आहे. ह  

महापा लका माट सट त सहभागी होता होता राह ल  आहे. ह  महापा लका पुढ ल काळात या 

योजनेत जाईल अशी अपे ा य त करते. आप या सोबतच या ठकाणी आधी ३ अ धका-यांचा 

स कार झाला आहे. मा.एम.ट .कांबळे, शहर अ भयंता यांनी अ यंत उ कृ ट काम या शहरासाठ  

केले आहे. खरेतर यावेळी मोठमो या पदावर नयु ती होत,े यावेळी या अ धका-यांकडे फार 

बार क नजरेने पा हले जात.े क  कामे कशी केल  जातात. कुठ या कामात काह  ॉड होईल 

का. अ धकार  कुठे सापडेल का असे सु ा पा हले जाते. परंतू या शहरात काम करत असताना 

एक न कलंक अ धकार  हणून मा.एम.ट .कांबळे यांनी अ यंत उ कृ ट काम केले आहे. 

खरेतर डो यावर बफ व त डात साखर असणारा एक अ धकार  हणून यांनी काम केले आहे. 

यांना चार वष सट  इंिज नअर हणून काम करायची संधी मळाल . मा.योगेश बहल यांनी 

सां गतले, यांना डायरे ट पद देता आले नाह . तर सु ा यांनी भार  हणून खूप आनंदाने 

पद ि वकारले व उ कृ ट काम क न दाखवले आहे. ब-याच वेळा असे होते क , अ धकार  खूप 

चांगले काम करत असतात. तर सु ा लोक त नधी हणून वॉडातील नागर कां या त ार  

असतात. वॉडातल  कामे यवि थत होत नाह त. मग तो जो काह  राग असेल तो आ ह  

अ धका-यांवर काढत  असतो. आ ह  नागर कांचे बोलणे ऐकत असतो. ब-याच वेळा अ धकार  

चूकत नसताना देखील नगरसेवकांचे नमुटपणे ऐकून घेत असतात. आपण काह  वेळा चांग या 

श दांत बोलतो. काह वेळा हणी वाप न अ धका-यांना बोलत असतो. तर सु ा आपले 

अ धकार  नमुटपणे सहन करत असतात. खरेतर यांना सु ा दाद दल  पाह ज.े अशा प तीने 

कांबळे साहेबांनी इथे काम केले आहे. यांना सामािजक काय सु ा खूप मो या माणात 

शहरात केले आहे. यांचे अ भनंदन करत.े मा.फंुदे साहेब रटायड होणार आहेत. यांनीसु ा 

आप या कारक द त चांग या प तीने काम केले आहे. सोनवणे साहेबांनी उ कृ ट काम केले 

आहे. अ धकार  फार मो या पदावर नसला तर  सु ा तो आप या पदावर ामा णकपणे काम 

करणे व पदावर ल पूण अ धकार वाप न काम करणे, असे काम सोनवणे साहेबांनी, फंुदे 

साहेबांनी केले आहे. यांचे सु ा या ठकाणी अ भनंदन करत.े पु हा एकदा या अ धका-यांना व 

आप याला सु ा शुभे छा य त करत.े  
---------- 
नयु या 

 
मा.नगरस चव – वषय मांक-१) मा.जगद श शे ी यांची नवड र  झा याने मा. डा, कला, 

सा ह य व सां कृ तक स मती सद य वाची एक जागा रकामी झाल  अस याने महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ३१ अ आ ण पंपर  चंचवड शहरा या 
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महानगरपा लके या स म यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा नयमांपैक  नयम 

. ६९ म ये नदश केले माणे सदर रका या जागेवर नयु ती करणे.                     
             
 पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडीचे गटनेते मा.मंगलाताई 

अशोक कदम यांनी सद याचे नाव बंद लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौर यांजकडे यावे. 

(बंद लखोटा देणेत आला.) यानंतर – 

      मा.महापौर यांनी बंद लखोटा सवासम  उघडला आ ण याम ये असणारे नांव 

ी.आ णा बोदाडे, शासन अ धकार , जनसंपक वभाग यांनी सभागृ हात वाचून दाख वले ते 

पुढ ल माण-े 

 

१) मा.तानाजी व ल खाडे  – पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी  

 
ठराव मांक -  ८५८                                वषय मांक - १ 
दनांक - २०/५/२०१६                             वभाग – मा.नगरस चव    
  

मा.जगद श शे ी यांची नवड र  झा यान े मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक 

स मती सद य वाची एक जागा रकामी झाल  अस याने महारा  महानगरपा लका 

अ ध नयमाचे कलम ३१ अ आ ण पंपर  चंचवड शहरा या महानगरपा लके या स म यां या 

सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा नयमांपैक  नयम . ६९ म ये नदश केले माणे 

माणशीर त नधी व देवून नाम नदशना वारे करणेकामी मा यता ा त प ाचं/ेन दणीकृत 

प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सदर रका या जागेवर सभागृ ह 

नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न महानगरपा लकेतील 

प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.तानाजी व ल खाडे या पा लका सद यांची 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर सद य 

हणनू नाम नदशना वारे नयु ती कर यात आल  अस याचे जाह र करणेत येत आहे.    

 
 
                                                      महापौर 
                                             पंपर  चंचवड महानगरपा लका    
                                ------                                             
( नयु त मा. डा,कला,सा ह य व सां कृ तक स मती सद य यांचा पु पगु छ देवून स मान 
करणेत आला.) 
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मा.नगरस चव - मा.सुरेश हे े यांना वचारावयाचे न. 

मा.सुरेश हे -ेस मा.महापौर,स मा.नव नवा चत सद य, स मा.आयु त,आपले पुनः च एकदा 

अप  गटाकडून वागत करतो. स मा.सभागृ ह, प कार बंध-ूभगीनी, या ठकाणी वषय मांक 

९ चा आकृतीबंधाचा वषय आज वषयप केवर आहे. या अनुषंगान ेसभागृ हापु ढे काह  मा हती 

असावी हणून शासनाला काह  न वचारले होत.े यात मु यतः क प त बाधीत आहेत. 

यां यासाठ  जे न वचारले होते आ ण याला शासनाने उ तर दले आहे. यातला प हला 

न आहे, क प त बा धतांसाठ  शासनाचे नयमा माणे महापा लकेम ये नोकर साठ  

व वध पदांसाठ  एकंदर त कती ट के पदसं यांचे आर ण आहे? याचे उ तर दले आहे, ५ 

ट के. क व ड वगातील ५ ट के समांतर आर णाची ोि हजन आहे. दुसरा न आहे, सदर 

आर त पदसं या सव महारा  रा यामधील क प त बा धतांसाठ  आहे का फ त पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या काय े ामधील पंपर  चंचवड महानगरपा लका, महारा  रा य 

औ यो गक वकास महामंडळ, पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरण व संर ण े ाने 

बा धत क प तधारकांसाठ च आहे का? यावर शासनाने सां गतले आहे क , ह  आर त 

पदसं या सव महारा  रा यामधील क प त बा धतांसाठ  आहे. फ त पंपर  चंचवडसाठ  

नाह . तसरा व मह वाचा न होता क , सन १९८२ पासून ते आजपयत क प बा धतांचे 

आर णानुसार महापा लकेम ये व वध पदांवर नोकर  दले या क पबा धतांचे 

नाव,मुळप ता,बा धत क पाचे नाव व पदनामानुसारची याद  व महापा लके या क वगानुसार 

जो आकृतीबंध होता यामधील आजपयत भरलेल  पदांची पदनामानुसार सं या व र त 

असले या पदांची पदनामानुसार सं या कती? पदे र त राह याची कारणे? - या वषयात 

शासनाने मा हती दल  आहे. ११६ जणांची याद  मला दल  आहे,जे क पबा धत होते यांना 

महापा लकेत नोकर  दल  आहे. मला वशेष हे सांगायचे आहे क , बहु तांशी नगरसेवक 

या ठकाणी भू मपु  आहेत. तर सु ा या पंपर  चंचवडमधील एकशे सोळांपैक  फ त चार 

य तींना नोकर  मळालेल  आहे. यातील एक सुकाळे समा अ नल- लपीक, मुळगाव-

पंपळेगुरव,ता.हवेल ,िज.पुणे, यांचे कासारवाडी पुल क प यात े  बा धत झाले आहे. दुसरे 

आहेत, काटे रमेश रामचं  हे वॉडबॉय आहेत. यांचे मूळगाव दापोडी,ता.हवेल ,िज.पुणे असे 

असून दापोडी- पंपळेगुरव नद वर ल पुल क प यात यांची जमीन बा धत झाल  आहे. तसरे 

आहेत, लांडगे तानाजी नवृ ती हे मजूर आहेत, भोसर  इथे राहणारे असून यांची भुयार  गटर 

योजना व जलशु ीकरण क  यात े  बा धत झाले आहे. आ ण चौथे कमचार  आहेत, लांडे 

स े वर मा ती, मजूर, भोसर  इथे राहणारे असून यांची ज मन मैलाशु ीकरण क , 

कासारवाडी यात बा धत झाल  आहे. वशेष सांगायचे हणजे ११६ जणांपैक  पंपर  

चंचवडमधील फ त चारच जणांना नोक-या मळतात. महापा लके या आकृतीबंधानुसार क 

वगाची एकंदर त पदसं या ४२३५ पदे भरलेल  आहेत. क प तांसाठ  ५ ट के आर ण आहे, 
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यापैक  फ त चारच कमचार  पंपर  चंचवडमधील आहेत हे यो य वाटत नाह. शहराचा 

जा तीत जा त वकास झाला आहे. यात या भूमीपु ां या ज मनी गे या आहेत. यांना 

नोकर  मळणे गरजेचे आहे. वशेष सांगायचे हणजे, टडीआर मळतो, एफएसआय मळतो 

कंवा रोख पैसे भरपूर मळतात मग नोकर चा काय वषय आहे. यात पवना क प त, 

चासकमान क प त, उजनी क प त आहेत. यांना पण भरपाई मळत.े आप यालाह  

भरपाई मळत.े परंतू पूव  टडीआर, एफएसआय मळत न हता. आता नागर क व शेतकर  

जाग क झाले आहेत. याअनुषंगाने यांची आ थक प रि थती चांगल  होते आहे. परंतू 

सवाचीच अशी चांगल  प रि थती होणार नाह . यामुळे यांना या नोकर चा लाभ महापा लका 

े ात मळाला तर  याचा यांना नि चत फायदा होईल. हणून मी हा वषय या ठकाणी 

आणला आहे.  

दुसरा वषय असा आहे क , शासनाने उ तर दले आहे, अजून ४५ र त पदे भरलेल  

नाह त. याची वेगवेगळी कारणे दल  आहेत, यायालयीन, जा हरात र  झाल . मी या या 

खोलात जात नाह . यावेळी महापा लकेतील इतर पदे भरल  जातील, यावेळी जे क प त 

बाधीत आहेत यांना देखील शंभर ट के महापा लकेत नोकर  मळणे गरजेचे आहे. मी या 

वषया या वेळी उपसूचना देणार नाह . परंतू जागा भरताना शंभर ट के अशा जागा ाधा याने 

भर या पाह जेत, अशी माझी अपे ा आहे. ५ ट के आर ण संपूण महारा  रा याकर ता आहे. 

याला ध का न लावता २० ट के अ त र त आर ण आप या पंपर  चंचवड शहरात आहे. 

यां या जागा एमआयडीसीत असेल, ा धकरणात असेल, हाडा क पात असेल, कंवा क  

सरकार, रा य सरकार या वकास योजनेत असेल. अशा य तींना वेगळे आर ण मळावे 

हणून सभागृ हाने या गो ट चा वचार हावा हणनू मी ह  नो तरे केल  आहेत. तसेच 

शासनाला वचारलेल  मा हती आज सकाळी मळाल . यामुळे यावर जा त अ यास करता 

आला नाह . अशी मा हती लवकरात लवकर दोन दवस अगोदर दल तर यावर काह तर  

बोलता येईल. यात बदल करत असालतर पहावे अशी मा.महापौर यांना वनंती करतो. मला 

महापौरांनी न मांड यासाठ  संधी द याब ल मी आपले आभार मानतो. ध यवाद. 

मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, या ठकाणी 

अप ांचे गटनेते आदरणीय सु रेश हे े यांनी वेग याच वषयाकडे सभागृ हाचे ल  वेध याब ल 

मी यांना ध यवाद देत.े या न म ताने क प तांची याद , जे महापा लकेत कामाला 

लागले आहेत ती समजल . पंपर  चंचवड मधील फ त तीन/चार जण जे आहेत ते 

ना यागो यातलेच आहेत, हे तु हाला नावाव नच कळेल. ह  गो ट खर  आहे क , आप याकडे 

ट डीआर,एफएसआय या सोयी अस यामुळे नोकरभरतीम ये ाधा य दले जात नाह . 

मा.महापौर साहेब,सग यांत मह वाचा पवना धरणा या क प तांचा वषय आहे. या 

वषयाची आप या सग यांनाच झळ लागल  आहे. गोळीबार झाला. पवना धरणात या शेतक-
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यां या ज मनी गे या, जे क प त आहेत, यांनी पपंर  चंचवड महानगरपा लकेत अनेक 

वेळा नोकर  लाग यासाठ  अज केला होता. मला यांची नावे नोकर साठ  कोण याह  याद त 

कधी दसल  नाह त. सकाळीच खासदार मा. ीरंग बारणे आयु तांना भेटले. यांनी सां गतले, 

यांनी सीएसआर या मा यमातून गाळ काढ यासाठ  य न केला. यावेळी सु ा शेतक-यांनी 

यांना गाळ काढायला बंद  केल . यावेळी यांचे हणणे होत,े क प तांना आधी नोकर  

दल  पा हज.े आप याला प याचे पाणी पा हज.े तथे जो काह  कार घडला. तथे तीन 

जणांचा जीव गेला. या तीन जणां या नातेवाईकांना नोकर  देऊ असे सांगून यांचा राग कमी 

करायचा य न केला. आपण नोकर तल  ५ ट के जागा क प तांना देतोय. माझे हणणे 

आहे क , या ५ ट के जागेत पवना धरणातील बा धतांना बसवा. यासाठ  वशेष परवानगी 

लागेल. कारण हे रझवशन महारा ासाठ  आहे. एकाच भागातील ५ ट के भ न घेता येणार 

नाह त. परंतू आपण ठराव क न पवना धरणातील क प तांना ५ ट के जागेत बसवता 

आले आ ण वशेष बाब हणून शासनाकडे हा ताव पाठवलातर नि चतपणे हा ताव 

मंजूर करायची आपल  जबाबदार  तनह  आमदारांवर राह ल. शहरातील बंद पाईप योजनेचा 

मोठा वषय आहे. तो न सुट यासाठ  मदत होईल, अशा कारचा ठराव करता आलातर 

आपण शासनाकडे ठराव पाठवून या ५ ट यांम ये पवना क प तांना सामावून घे यात यावे.  

मा.नगरस चव – मा.राज  जगताप यांना वचारावयाचे न. 

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आज 

आयु तपद  वराजमान झालेले आयु त मा. दनेश वाघमारे यांचे मी वागत करतो. मा.फंुदे 

साहेब, मा.कांबळे साहेब, मा.सोनवणे साहेब हे रटायड होणार आहेत. यांनासु ा भावी आयु य 

सुखसमृ ीच,े भरभराट चे जावो अशी शुभे छा देतो. मी आकाश च ह व परवाना वभागाब ल 

जे न वचारले होत,े यांची उ तरे मला लेट मळाल  आहेत. मला मुदत मळावी. पुढ ल 

महासभेपयत हे न वचारायची मला परवानगी मळावी, एवढ च मी वनंती करतो.  
 
(स मा.सद य सभागृ हात उपि थत असताना न न वचार यामुळे सदर न वगळ यात 

आले.) 
 
मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक – ८५९        वषय मांक - २    
दनांक- २०.५.२०१६             वभाग – मा.आयु त 

संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भूिज/२/का व/४५/२०१५  
                      द.६/२/२०१६    
                   २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१५१९६ द.१७/२/२०१६           
                   ३) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६१५२ द.६/५/२०१६ 
  
       भू म आ ण िजंदगी वभागाकडील न वदा नोट स .१/२०१२-१३ से.न.२८ संत 
ाने वर महाराज यापार  संकुल आकुड  यामधील गाळा .१७ अ वये चे २५ वषा या 
लजने वतरणाकामी गाळयाकर ता मनपा दर र. .४,९३,५८४/- असा आहे व मनपा दराचे 
तुलनेन ेसवात जा त दराची न वदा ी. नतेश रमेश साहु  यांची र. . १६,४०,०००/- (अ र  
र. . सोळा लाख चाळीस हजार फ त) ह  शासन व मनपा करा य त र त या दराने ा त 
झालेल  आहे. तुतकामी ी. नतेश रमेश साहु  यांची र. .१६,४०,०००/- या दराने आलेल  
न वदा मनपा दरापे ा व इतर न वदा धारकांचे तुलनेने सवात जा त दराची असलेने २५ 
वष लज कालावधीन ेि वकृत करणेस व करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 
            यानंतर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

        -------- 

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

 

वषय मांक - ३    
दनांक- २०.५.२०१६                वभाग – मा.आयु त 
 
       संदभ:-१) मा.स वता साळुंके, मा. हरानंद आसवाणी यांचा ताव – 
                     २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६०२२ द.१२/४/२०१६           
 

       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या भाग .४४ येथे सुमारे १ एकर े फळा या 

जागेत हेमू कलाणी उ यान आहे. सदर उ यानात शह द हेमू कलाणी यांचा अधपुतळा 

बस वणेबाबत पुतळा स मती, नाग रक, नगरसद य, था नक व वध मंडळाचे कायकत, 

पदा धकार  यांची मागणी आहे.  पंपर  कॅ पमधील पुतळा स मतीने हा पुतळा तयार क न 

मनपाकडे ह तांतर त केलेला आहे. सदरचा अधपुतळा शह द हेमू कलाणी उ यानाम ये 

सुशो भकरण क न बस वणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.नारायण ब हरवाड े - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – जग योती 

महा मा बसवे वरांनी १२ या शतकात जगातील प हल  लोकशाह  जवून ञी-पु षांना समान 

ह क व आ धकार ा त क न दले. जाती भेद व अ पृशता न ट केल . सवाना समान 

अ धकार मळवून दले. माला त ठा मळवून दल . अशा थोर जग योती महा मा 

बसवे वरांचा पुतळा शहरात बस व यात यावा अशी मागणी अनेक वषापासून नागर कांकडून 

होत आहे. सदर पुतळयासाठ  सन २०१६-१७ या वषा या अथसंक पात आ थक तरतूद देखील 

उपल ध आहे. तर  जग योती महा मा बसवे वर यांचा पुणाकृती अ वा ढ पुतळा, नगडी 

ा धकरण, भ ती श ती डेपो जवळील ४५ मीटर बी.आर.ट .एस.रोड व पाईन रोड जं शन या 

कडेला असले या मोकळया जागेत बसव यास मा यता देणेत यावी आ ण भाग . ३९ संत 

तुकाराम नगर म ये सट ऍ थोनी उदयान आहे सदर उ यानाम ये सट ऍ थोनी यांचा अध 

पुतळा/पुणाकृती पुतळा बस व याची था नक नाग रकाची मागणी आहे तर  सदर ठकाणी सट 

ऍ थोनी यांचा अध पुतळा/पुणाकृती पुतळा बस वणेस मा यता देणेत यावी. 

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

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकार या आहेत.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

ठराव मांक - ८६०       वषय मांक - ३    
दनांक- २०.५.२०१६            वभाग – मा.आयु त 
 
       संदभ:-१) मा.स वता साळुंके, मा. हरानंद आसवाणी यांचा ताव – 
                         २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६०२२ द.१२/४/२०१६           

       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या भाग .४४ येथे सुमारे १ एकर े फळा या 

जागेत हेमू कलाणी उ यान आहे. सदर उ यानात शह द हेमू कलाणी यांचा अधपुतळा 

बस वणेबाबत पुतळा स मती, नाग रक, नगरसद य, था नक व वध मंडळाचे कायकत, 

पदा धकार  यांची मागणी आहे. पंपर  कॅ पमधील पुतळा स मतीने हा पुतळा तयार क न 

मनपाकडे ह तांतर त केलेला आहे. सदरचा अधपुतळा शह द हेमू कलाणी उ यानाम ये 

सुशो भकरण क न बस वणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच जग योती महा मा 

बसवे वरांनी १२ या शतकात जगातील प हल  लोकशाह  जवून ञी-पु षांना समान ह क व 

आ धकार ा त क न दले. जाती भेद व अ पृशता न ट केल . सवाना समान अ धकार 

मळवून दले. माला त ठा मळवून दल . अशा थोर जग योती महा मा बसवे वरांचा 

पुतळा शहरात बस व यात यावा अशी मागणी अनेक वषापासून नागर कांकडून होत आहे. सदर 

पुतळयासाठ  सन २०१६-१७ या वषा या अथसंक पात आ थक तरतूद देखील उपल ध आहे. 
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तर  जग योती महा मा बसवे वर यांचा पुणाकृती अ वा ढ पुतळा, नगडी ा धकरण, भ ती 

श ती डेपो जवळील ४५ मीटर बी.आर.ट .एस. रोड व पाईन रोड जं शन या कडेला असले या 

मोकळया जागेत बसव यास मा यता देणेत येत आहे. आ ण भाग . ३९ संत तुकाराम नगर 

म ये सट ऍ थोनी उदयान आहे सदर उ यानाम ये सट ऍ थोनी यांचा अध पुतळा/पुणाकृती 

पुतळा बस व याची था नक नाग रकाची मागणी आहे तर  सदर ठकाणी सट ऍ थोनी यांचा 

अध पुतळा/पुणाकृती पुतळा बस वणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

        -------- 

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

 

ठराव मांक - ८६१       वषय मांक - ४   
दनांक- २०.५.२०१६               वभाग – मा.आयु त 
  

संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांच ेजावक .भूिज/२/का व/६२/२०१६  
                  द.२६/०२/२०१६ 
               २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६०७४ द.२६/४/२०१६  
  

     मुकाई चौक रावेत स.नं. ७७ त े७९ brts बस ट मनल मधील यापार  गाळा .१ 

ते ६ मळकत लजने ३० वष कालावधीसाठ  वतरणाकामी इ छुक नागर काकडून ई - न वदा 

नोट स .५/२०१५-१६ अ वये न वदा माग वणेत आ या हो या याचा तपशील खाल ल माण.े 

१) कामाचे नाव - मुकाई चौक रावेत स.न.७७ ते ७९ brts बस ट मनल मधील यापार  गाळा 
.१ ते ७ .२) मनपा दर र. . गाळा .१,२,६ व ७ येक . ४,५४,७९६/- गाळा .३ 

र. .४,२३,६४१/- गाळा .४ र. . ४,८१,२६१/-  गाळा .५ र. . ७,३५,१९१/- गाळा .७ 
र. .४,५४,७९६/-.३) ई- न वदा . न वदा नोट स .५/२०१५-१६. ४) गाळा े  — गाळा . 
.१,२,६व ७ येक  ६७.८८ चौ.फु. गाळा .३च े६३.२३ चौ.फु., गाळा .४ च े७१.८३ चौ.फु., 

गाळा .५च े १०९.७३ चौ.फु.५) बयाणा र कम पये— गाळा . .१,२,६ व ७ येक  
र. .४,५४८/- गाळा .३ च ेर. . ४,२३६/- गाळा .४ चे र. .४,८१३/- गाळा .५ च ेर. .७,३५२/- 
६) लज कालावधी - ३० वष, ७) ई- न वदा स द द. ०८/१२/२०१५ त े द.०७/०१/२०१६. ८) 
ई- न वदा स द —दै.केसर , दै.बंधू ेम, दै.दा य व, सा.पु प काश, सा.आशा करण 
वाता. १०) न वदा उघड याचा द.  पाक ट .१ द. १५/०१/२०१६, पाक ट .२ द. ०६/०२/२०१६. 
११) पा  ा त न वदा सं या- गाळा .१-.४, गाळा .२-.४, गाळा .३-.३, गाळा .४-४. 
गाळा .५-.३ गाळा .६-.४ एकुण ६ गाळे न वदा ा त.  तुत कामासाठ  वर ल माणे 
न वदा ा त असुन न वदा धारकानी दरप क सादर केले आहे. याचा तपशील खाल ल माणे. 
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अ.  गाळा .व े  न वदाधारक नाव मनपाचा दर ा त दर कालावधी  

१) 
१ 
६७.८८चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 
२) यकटे वरा वयं रोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२५०/- 
 
४,५४,८११/- 
 
४,५४,९१२/- 

४,५५,२९८/- 

३० वष  

२) 
२ 
६७.८८ 
चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 
२) यकटे वरा वयं रोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२५४/- 
४,५४,८८८/- 
 
४,५४,९९९/- 
 
४,५५,३२५/- 

३० वष  

३) 
३ 
६३.२३ 
चौ.फु. 

१) यकटे वरा वयं रोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
२)एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
३)नवमहाराटू बेरोजगार संघ  

४,२३,६४१/- 

४,२३,७५०/- 
 
४,२३,७९९/- 
 
४,२४,१३०/- 

३० वष  

४) 
४ 
७१.८३ 
चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 
२) यकटे वरा वयं रोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ  
 
 
 

४,८१,२६१/- 

४,८६,७१५/-  
४,८२,१११/- 
 
४,८२,५६६/- 
 
४,८२,५५५/- 

३० वष  

५) 
५ 
१०९.७३  
चौ.फु. 

१) यकटे वरा वयं रोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
३)एकवीरा म हला वयंरोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
४)नवमहाराटू बेरोजगार संघ 

७,३५,१९१/- 

७,३५,३३३/- 
 
७,३५,९९९/- 
 
७,३५,५५५/- 

३० वष  

६) 
६ 
६७.८८ 
चौ.फु. 

१)म हार ए टर ायजेस 
२) यंकटे वरा वयं रोजगार सेवा
सहकार  सं था मया. 
३) एकवीरा म हला वयंरोजगार
सेवा सहकार  सं था मया. 
४) नवमहारा  बेरोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२४५/-  
४,५४,८८८/- 
 
४,५५,१११/- 
 
४,५४,९९०/- 

३० वष  

 
वर ल माणे सदर गाळयाकर ता मनपा दर व मनपा दराचे तुलनेन ेसवात जा त व ा त 

दर आहेत. यामधील सव च दर हा १) गाळा .१ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये 
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४,६०,२५०/- २) गाळा .२ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये ४,६०,२५४/- ३) गाळा 

.३ नवमहाराटू बेरोजगार संघ यांचा र कम पये ४,२४,१३०/- ४) गाळा .४ म हार 

ए टर ायजेस यांचा र कम पये ४,८६,७१५/- ५) गाळा .५ एकवीरा म हला वयंरोजगार 

सेवा सहकार  सं था मया. यांचा र कम पये ७,३५,९९९/- ६) गाळा .६ म हार 

ए टर ायजेस यांचा र कम पये ४,६०,२४५/-  आहे. यांची र कम ह  शासन व मनपा करा 

य त र त या दराने ा त झालेल  आहे. तुतकामी १) गाळा .१ म हार ए टर ायजेस 

यांचा र कम पये ४,६०,२५०/- २) गाळा .२ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये 

४,६०,२५४/- ३) गाळा .३ नवमहाराटू बेरोजगार संघ यांचा र कम पये ४,२४,१३०/- 

४)गाळा .४ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये ४,८६,७१५/- ५) गाळा .५ एकवीरा 

म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचा र कम पये ७,३५,९९९/- ६) गाळा 

.६ म हार ए टर ायजेस यांचा र कम पये ४,६०,२४५/- आहे. या दराने आलेल  न वदा 

मनपा दरापे ा व इतर न वदाधारकांच ेतुलनेन ेसवात जा त दराची असलेन े३० वष लज 

कालावधीने ि वकृत करणेस व करारनामा क न लजने देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

        -------- 

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

 

ठराव मांक -  ८६२       वषय मांक - ५   
दनांक- २०.५.२०१६           वभाग – मा.आयु त 
 

संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांच ेजावक . शा/१७/९३३/२०१६  
                    द.२०/०४/२०१६ 
                  २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६०९३ द.२६/४/२०१६ 
 

शासन नणयानुसार महापा लकेतील वग १ व वग २ या अ धका-यांना मोटरकार 

खरेद साठ  वेतन बड मधील मा सक वेतना या ८ पट एवढ  र कम कंवा र. .१,८०,०००/- 

कंवा नवीन मोटरकारची य  कंमत यापैक  जी र कम कमी असेल तेवढे अ ीम दले 

जात.े याचे मु लाची वसुल  समान १०० ह त ेव यानंतर याज वसुल  समान ६० मा सक 

ह याम ये कर यात येत.े मा. थायी स मती ठराव .११७७ द.१८/०९/२०१२ व 

मा.महापा लका सभा ठराव .-१३८ द.२६/११/२०१२ अ वये मोटारकार खरेद चे अ म 
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मंजुर कामी खाल ल माणे मा यता दलेल  आहे. महारा  शासन, व त वभागाकडील 

दनांक १७ फे ुवार  २०१२ च ेशासन नणयानुसार नवीन मोटरकार खरेद साठ  या अ धका-

यांच ेसुधा रत वेतन बँड मधील मा सक वेतन .१९,५३०/- ( ेड वेतन वगळून) कंवा अ धक 

आहे अशा राजप त अ धकार  यांना अ ीमाची र कम यांचे वेतन बॅड मधील मा सक 

वेतना या १७ पट कंवा ३,५०,०००/- कंवा नवीन मोटरकारची य  कंमत यापैक  जी 

र कम कमी असेल तेवढे अ ीम देय राह ल. तसेच थमत: मु लाची वसुल  १०० समान 

मा सक ह यात तसेच याज वसुल  पुढे समान ६० मा सक ह यात करावी. जुनी 

मोटरकार खरेद  कर यासाठ  अ ीमाची र कम अ धका-या या वेतन बॅड मधील मा सक 

वेतना या ८ पट एवढ  र कम कंवा .१,७५,०००/- कंवा जु या मोटर कारची य  

कंमत यापैक  जी र कम कमी असेल तेवढा अ म अनु ेय राह ल. याची वसूल  थमत: 

५० समान मा सक ह यात व याज वसुल  पुढे समान ३० मा सक ह यात करावी. खरेद  

करावयाची जुनी मोटरकार ५ वषापे ा जुनी नसावी. तसेच नवीन व जुनी मोटारकार खरेद  

करणेसाठ  सेवाभरती नयमानुसार कर यात आले या नयु तीनंतर कमीत कमी ५ वष 

सलगसेवा झाले या अ धका-यांना शासक य सेवे या कालवधीत एकदाच अ ीम अनु ेय 

राह ल. उपरो त  मा. थायी स मती ठराव व मा.महापा लका ठरावाम य े नमुद 

असले या राजप ञत अ धकार  ऐवजी मनपा मधील वग १ व २ च ेअ धकार  यांना मोटारकार 

खरेद  अ म मंजुर बाबतची दु ती क न सदर अ मबाबत या इतर अट  व शत  

पूव माणेच कायम राहतील अशी दु ती होणे आव यक अस याने यास मा यता देणेत 

येत आहे.  

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 
            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

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

 

 

 

 

 

 



33 
 
ठराव मांक -  ८६३       वषय मांक - ६   
दनांक- २०.५.२०१६                वभाग – मा.आयु त 
 

संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांच ेजावक .कर/मु य/५/का व/१६६/२०१६  
                द.२७/०४/२०१६ 
             २) मा. थायी स मतीकडील ठ. .१६१५९ द.१०/५/२०१६ 
 

करआकारणी व करसंकलन वभागामाफत शहरातील मळकतींवर मालम ताकराची 

आकारणी करणेत य़ेत.े महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 1949 च े करण 8 नयम 7 

अ वये करयो य मु य नधारण केले नंतर नयम 39 अ वये मळकतकराचे बल देणेत येत.े 

पंपर चंचवड महानगरपा लके या काय े ात महारा  शासन नणय मांक जनेयो-

2007/ . .52/गृ नधो-2 दनांक 25/06/2007 रोजीच े नणयानुसार जेएनएनयुआरएम 

योजनेअंतगत कमी उ प न घटकांसाठ  घरकुल योजना क प राब वणेत येत आहे. सदर 

क पातील इमारतीम ये महापा लका े ातील कमी उ प न घटकातील ा त लाभाथ ना 

मळकतींचे वाटप करणेत आले असून कर संकलन वभागामाफत सदर मळकतींची कर 

आकारणी क न मळकतकराची बले देणेत आल  आहेत. तथा प भारतीय जनवाद  युवा 

संघटना, पंपर चंचवड प रवतन पाट , ी साईसेवा त ठान, ांतीवीर बरसा मु ंडा 

आ दवासी सामािजक संघटना, डेमो ॅ टक यूथ फेडरेशन ऑफ इं डया इ याद  संघटना तसेच 

पदा धकार  यांनी कमी उ प न घटकांचे घरकुल योजनेतील मळकतींना मळकत कराम ये 

माफ  अथवा मळकत कराची मागणी कमी करणेबाबत वनंती केल  आहे. महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम 129-1-अ म ये वशेष वकास क पां या 

इमारतीं या आ ण ज मनीं या बाबतीत रा य शासन राजप ातील अ धसूचने वारे, वेळोवेळी 

नि चत कर ल अशा कमी केले या दराने मालम ता कर आकारणेची तरतूद आहे. या 

अनुषंगान ेमा. थायी स मती व मा.महापा लका सभेचा ठराव क न यास शासनाची मा यता 

घेणे आव यक अस यान े महानगरपा लका ह ीतील जेएनएनयुआरएम अंतगत वक सत 

केले या कमी उ प न घटकांसाठ  घरकुल योजना क पातील रहा या नवासी घरास सवलतीचे 

दराने मालम ता कर रकमेची आकारणी करणे यो य राह ल याकामी खाल ल माणे ताव 

मंजूर कामी सादर करणेत येत आहे. ताव मु ंबई महानगरपा लका धत वर महानगरपा लका 

ह ीतील जेएनएनयुआरएम अंतगत वक सत केले या कमी उ प न घटकांसाठ  घरकुल योजना 

क पातील रहा या नवासी मळकतीस रा य शासनाच े मा यतेन े खाल ल माणे सवलतीचे 

दराने मालम ता कर आकारणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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अ. . कालावधी मालम ता कराचा कमी केलेला दर 

1 प ह या वषापासून दहा या वषापयत 
व श ट वषात वसूल कर यात आले या 
मालम ता करा या दरा या 20% 

2 
अकरा या वषापासून पंधरा या 
वषापयत 

व श ट वषात वसूल कर यात आले या 
मालम ता करा या दरा या 50% 

3 
सोळा या वषापासून वसा या 
वषापयत 

व श ट वषात वसूल कर यात आले या 
मालम ता करा या दरा या 80% 

                        

मा. ा लांड-ेमा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, या वषयाची मा हती दे यात यावी. 
 
मा.गायकवाड (सहा.आयु त, करसंकलन) - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, 

हा जो वषय महापा लके या मु य सभेसमोर आणला आहे, यात जेएनएनयूआरएम अंतगत 

कमी उ प न गटाची योजना महापा लके या ह ीत राबवल  आहे. या योजनेत जे काह  

मळकत करधारक आहेत, यांना मु ंबई महानगरपा लके या धत वर मळकत करात सवलत 

दे यासंदभात आपण शासनाकडे ताव सादर करायचा आहे. यात सवलतीचे जे मु े आहेत, 

यात प ह या १० वषासाठ  ८० ट के सवलत, यानंतर पुढ ल ५ वषासाठ  ५० ट के सवलत 

आ ण यानंतर ५ वषासाठ  २० ट के सवलत अशी एकूण २० वषासाठ  सवलत आपण 

ता वत केल  आहे. महापा लका अ ध नयमा या कलम १२९(१) आ ण जे वशेष क प 

आहेत, यांना मळकत करात सवलत दे याची तरतूद महापा लका अ ध नयमात आहे. आ ण 

या अ ध नयमाचा आधार घेऊन आपण शासनाकडे ताव सादर कर त आहोत.  
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, हा वषय यो यच 

आहे. फ त यापूव  असा ताव पाठवला होता का. याचा पाठपुरावा झाला का नाह . आपण 

नुसता ताव क न पाठवून चालणार नाह . यांना याय सु ा मळाला पा हजे. कुठ या 

संघटना असतील, प  असतील कमीत-कमी यांची नावे न घेता वषय आला पा हजे याची 

द ता घेतल  पा हज.े याचे उगाचच भांडवल केले जात.े बोलले जात.े मागे सु ा असाच एक 

वषय आला होता. सभागृ हाची वषय करायची मनाची तयार  असेलतर  कोणी काह जर  नाव 

टाकलेतर  हा वषय आ ता करायचा आहे. परंतू परवा मा.शुभांगी बो-हाडे हणत हो या. 

यापूव ह  आपण असे ताव पाठवले आहेत. मग यांचे पुढे काय झाले, यांचा पाठपुरावा 

झाला कंवा नाह  याचा खुलासा करावा.  
 
मा.गायकवाड (सहा.आयु त, करसंकलन) - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सव 

स मा.सभागृ ह, हा वषय कमी उ प न गटांसाठ  करतोय. यापूव  एसआरएअंतगत 
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जेएनएनयूआरएममधून झोपडप ी पुनवसन केले होत.े यासाठ  हा ताव सादर केला होता. 

शासनाकडून ब-याच वेळा वरे  ा त झा या. शेवटची वेर  ा त झाल  या या एक 

म ह यापूव  उ तर दले आहे. मी वतः जाऊन याचा पाठपुरावा केला आहे. दो ह  वषयांचे 

एक करण झालेतर हे मंजूर होईल अशी अपे ा आहे.  
 
मा.गोर नाथ लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, तु ह  वारंवार 

एसआरएचा उ लेख केलात. या शहरात आ तापयत एकह  एसआरएची योजना कायाि वत 

झालेल  नाह . तु ह  जेएनएनयूआरएम या नावाखाल  एसआरएचे नाव घेऊन जी नयमावल  

तयार केल  आहे, ती तु ह  चुक ची केल  आहे. यामुळे एसआरएचे नाव घेऊन तु ह  या 

चुक या गो ट  करताय, या आता बंद करा. याचा नीट अ यास करा. काह  लोकांना बरोबर 

या. एसआरए काय, जेएनएनयूआरएम काय, झोपडप ी पुनवसन योजना काय याची 

नयमावल  बनवा.  

मा. शांत शतोळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,जी मा हती गायकवाड 

साहेबांनी आ ता दल , ती अ पउ प न गटांसाठ . इड यूएससाठ  एसआरएमाफत शासनाकडे 

जे ताव सादर केले. परंतू तु हाला आ ता प ने यांनी वचारले होत.े शासनाकडे जे ताव 

सादर केले होत.े केवळ कुठ या योजनेबाबतीतची मा हती न हती. काह  नवीन असे कती 

ताव शासनाकडे दाखल केले आहेत. उदा. आपण काह  वषापूव  या म हले या नावावर 

ॉपट  असेलतर तला काह  माणात मळकत करात सवलत दल  जाईल. यानंतर संर ण 

खा यातील नागर कांना, डफे समधील लोकांना काह  सवलती द या जातील, अशा कारचे 

कती लं बत ताव शासनाकडे आहेत. आ ण शासनाकडे तु ह  दाखल केले या तावांची 

आजची प रि थती काय आहे. ह  मा हती तु ह  आ हाला सांगा. जे वचारले ते तु ह  दलेले 

नाह . केवळ इड यूएसच न हेतर शहरातील या काह  मळकती आहेत,शासनाकडे लं बत 

आहेत. याची मा हती या. जेणेक न आयु त साहेबांना शासनाकडे याचा पाठपुरावा करता 

येऊ शकेल.  

मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, हा वषय 

घरकुलचा आहे. जो पंपर  चंचवड महापा लकेचे सग यात मोठे व नातील घरकूल म 

ोजे ट आहे. मा.महापौर साहेब, आप याला मा हतच असेल क , यासंदभात उ च 

यायालयाची जी केस होती, ती केस आ ता नकाल  नघालेल  आहे. आप या सव ६७०० 

लोकांना घराचा ताबा देता येणार नाह . याब ल मा.राजन पाट ल असतील, यांचे सव सहकार  

असतील, सव नागर क असतील, सव स माननीय सभागृ ह असेल, यांचे मनापासून हाद क 

अ भनंदन करते. आप या मागात जो काटा होता, जी अडचण होती, ती नघून गेल  आहे. 

आपण जो पैसा खच केला आहे. महापा लके या तजोर तून पैसा गेला आहे. या केस संदभात 
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आप याला कदा चत मा हती नसेल, २००८ साल  ह  घरांची योजना नघाल  होती. यानंतर 

या यावर २.५ एफएसआय संदभात काह  लोक कोटात गेले होत.े यामुळे या नागर कांची 

तशीह  खूप होरपळ झाल  होती. तीन चार वषानंतर यांना या घरां यासंदभात तारण 

मळायला सु वात झाल . यांना टॅ सम ये सवलत मळावी, ह यांची मागणी प ह या 

दवसापासून आहे. आ थक या दूबल घटकांना द ड लाखात घर देतो असे हणून आपण हे 

अज मागवले होत.े जवळजवळ १५,००० लोकांना हणजे न या लोकांना घरे देऊ शकलो. 

घरकुलचे नागर क झोपडप ीतले असतील, क प त असतील, या सग या लोकांनी जीवाचा 

आकांत क न, आटा पटा क न पंधरा हजार पये खच क न ह  कागदप े गोळा केल . या 

लोकांचे ॉम ये नाव लागले. या लोकांना मोच काढावे लागल,े आंदोलन करावे लागले. लोकाना 

दोन दोन लाखांचे कज काढावे लागले. यांनी ह  जी टॅ स माफ  मागीतल  आहे कंवा जी 

सवलत मागीतल  आहे. ती यांना देणे आपले कत य आहे. कारण व नातले घर, व नातले 

घर हणून द ड लाखाव न पावणे चार लाखांना घर यावे लागले अशी प रि थती आज 

आप यावर आल  आहे. क प वेळेत पूण न झा यामुळे सव बाजारभाव वाढले. यासंदभात 

आपण महापा लका हणून सगळी काम गर  करतोय. परंतू यात वेळ घालवू नये. हे मी 

प टपणे सांगते क , गे या वेळेला झोपडप ीत शौचालये यावीत हणून मी मागणी केल  

होती. यात शौचालये दे यासाठ  मा.महापा लका सभे या वषयप ात संबं धत अ धकार  

मा.कुदळे यांनी माझे प  अस यामुळे या वषयात माझे नाव टाकले. मला सु ा मा हत नाह  

क  माझे नाव टाकले आहे. याव न एवढा आकांडतांडव झाला क , नाव का टाकले. मी 

सभागृ ह सद य असताना, मी मागणी केल  असतानासु ा यावेळी माझे नाव टाकले हणून 

तो वषय तहकूब ठेवला. एवढेच नाह तर ी.पुजार  यांना ऑन रेकॉड पाचशे पये दंड झाला. 

हणजे अशा कारचा दुट पीपणी. ए ककडे हणायच,े आ ह  भेदभाव करत नाह , आ ह  

प पातीपणा करत नाह . आ ण ए ककडे या न पाप अ धका-यावर कारवाई केल  गेल . आणी 

आता या संघटनेचे नाव आले आहे तर आ ह  याला वरोध करणार नाह . आज शहरा या 

बाहे न संघटना काम करणारच आहेत. घरकुलची लोकं पूण शहरातल  लोकं आहेत, कुणा एका 

नगरसेवका या अख यार तल  लोकं नाह त. कुणा एका प ाची लोकं नाह त. अशावेळी काम 

कर यासाठ  सगळे नगरसेवक, मा या वॉडातले लोकं मला बोलणार, यां या वॉडातले लोकं 

यांना बोलणार. अशात या संघटना शर यातर मा.राजीव जाधव यांनी ठेवलेला हा ताव 

आहे. तर यात वलंब क  नये. आधीच या लोकांना खूप ास झाला आहे. सग या पर ा 

पास क न हे व याथ  आले आहेत. यामुळे जर  कुणाचे नाव असले, गाव असले तर  

महापा लके या सभागृ हाने मंजूर केलेला हा वषय आहे. यामुळे तो वषय आपण व रत मंजूर 

करावा व मळकत करात सूट मळणार आहे यासाठ  यो य ती कारवाई करावी.  
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मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, सभागृ हात जो वषय 

आला आहे. या वषयाबाबतीत आपण जी मा हती मागवल  होती. खरोखरच आपण मा हती 

घेतल . गायकवाड साहेब पा ठमागे बसलेले आहेत. जेएनएनयूआरएममाफत जो काह  पुनवसन 

ोजे ट राबवला गेला, या ोजे टमधील नागर कांना जो कर लावला होता तो काढणार होतो. 

जो कर सामा य नागर कांना आहे, तोच जेएनएनयूआरमधील लोकांना आहे. यात एसआरए 

अशी बाक  नावे टाक यामुळे, मुबंई इथे सु ा हच प रि थती आहे. २० ट के, ४० ट के अशी 

सवलत दल  आहे. पुणे इथे आहे. मग पंपर  चंचवडम येच का नाह. कारण यात काह तर  

गमला असेल. मी गायकवाड साहेबांचे अ भनंदन करतो. सेवाकरासंदभात जो वषय होता. या 

फाईल  शासनाकडे पाठ व या हो या या कुठे आहेत याची मा हती न हती. ती गायकवाड 

साहेबांनी शोधून काढल . ते याचा पाठपुरावा करत आहोत. माझी आप याला वनंती आहे क , 

गायकवाड साहेबांनी सेवाकरासंदभात जी काह  फाईल पुढे पाठवल . यात आपण जातीने ल  

घालून माग काढ यासाठ  मी वनंती करतो. काह  वषय बोलले गेले. काह  जणांचे 

वषयप केत नाव येते आ ण वषयाचे वषयांतर होत.े आपला कारभार असा आहे. प पात 

कधी केला जात नाह . सव प ांकडे समान पा हले जात.े नाव आ यानंतर थोडेफार वषयांतर 

होत.े स मा.अ धका-यांकडून थो याफार चूका होतात. स मा.अ धका-यांना यांना एक वनंती 

आहे, कोणाचेह  नाव न टाकता वषय यावेत. माझी प ने यांना वनंती आहे क , पुजार  हे 

चांगले अ धकार  आहेत. यांना पाचशे पये दंड केला असेलतर तो यांना माफ कर यात यावे. 

मी सव अ धका-यांना वनंती करतो, इथून पु ढे कोण याह  प ाचे नाव न टाकता 

वषयप केवर वषय आणावा एवढ च वनंती करतो. 

 मा.अिजत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आ ता 

या ठकाणी हा जो करात सवलत दे यासंदभातील वषय शासनाने मांडला आहे. यात 

प ने यांनी. मा. शांत शतोळे यांनी अ धक मा गतले होत.े पूव  शासनाकडे जो ताव 

पाठवला होता यासंदभात नेमके काय झाले. यात बरेचसे वषय लं बत आहेत. आमची नेमक  

हच मागणी आहे. जे लं बत वषय आहेत, ते सगळे मंजूर हावेत. कारण शहरातील गर ब 

नागर क आहेत यांना करात सवलत दे यात यावी. आपला कर खूप जा त आहे. तो या 

लोकांना आज परवडत नाह . हे करत असताना, या लोकांना सवलत देत असताना 

जेएनएनयूआरएममधून जे काह  फंड आले आहेत. नि चतपणे जेएनएनयूआरएम या 

गाईडलाई स यासंदभात आ या असतील टॅ स कशा प तीने लावला पा हज.े इतर महापा लका 

यासंदभात काय भू मका घेतात. अशा लोकांना काय सवलत दल  जात,े याचाह  अ यास क न 

शहरात सवाना याय दे याचे काम आप याला करावे लागणार आहे. नुसताच जी.बी.म ये 

ठराव क न घेऊ नका. तो शासनाकडून मंजूर क न आणा. हे करत असताना मला 

शासनापुढे, आयु तांपु ढे या न म ताने दुसर  बाजू मांडायची आहे. दुस-या बाजूला शहरात 
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इतर उ प न ोत वशेषतः जकात बंद झाल . एलबीट तून उ प न जेवढे अपे त आहे, 

भ व यातील जेवढा खच अपे त आहे. तो मज कर यासाठ  जा त कर लावला आहे. 

जेणेक न महापा लका यवि थत चालावी, महापा लकेचे बजेट यवि थत चालावे. या ट ने 

शासनाकडून काह  गो ट  के या जातात. यात नि चतपणे काह  ुट  राहतात. वशेषतः काह  

गो ट ंत सभागृ हाला अंधारात ठेव यात येतात. पर पर काह  वभागांत वेगवेग या कारचा 

टॅ स लावतात. जो माणूस ामा णकपणे कर भरतो, या यावर कुठेतर  अ याय होत असतो. 

सभागृ हाला हे मा हत नसत.े मागील मट ंगम ये आधीचे आयु त असताना गायकवाड साहेब 

मी एका वषयावर बोललो होतो. आपण टेरेसेसला टॅ स लावत न हतो. पा कगला टॅ स लावत 

न हतो. आ ता तु ह  याला सु वात केल  आहे. या इमारतींत पा कग असत,े ते कुणा या 

एक या या मालक चे नसत.े याचा ोफेशनल टॅ स या लॅटधारकावर लावलावर या यावर 

अ याय होईल. पा कग ए रया या या मालक चा कधीच नसतो. आमची सु ा हच मागणी 

होती क , आपण टॅ स लावत असताना पा कगचा टॅ स वैयि तक या माणसा या नावाने 

लावू नये. पा कगचा मु ा अजूनह पडींग आहे. दुसरा मह वाचा आहे, जी टॅ स लावायची प त 

आहे. ती पूव  अनेक वषापासून चालू आहे तीच आहे. जे करयो य मू य आहे. पूव चे झो नंग 

आहेत, याच माणे टॅ स लावला जातो. आज प रि थती बदलल  आहे. आपण पंपर  चंचवड 

शहराचा वचार केलातर वेगवेग या ए रयातील घरांची कंमत वेगवेगळी आहे. तथले 

रेडीरेकनरचे रेट वेगळे आहेत. मुळात माकट हॅ यूशी या याबरोबर क पेअर क न या 

प तीने आप याला आकारणी करता येत नाह . तु ह  जर मोशी इथे रहात असाल आ ण 

तु हाला वाकड या ए रया माणे तथे टॅ स लावलातर या य तीवर अ याय होईल. वाकड 

इथ या जागेची कंमत, तथ या घराची कंमत आ ण मोशी इथ या जागेची कंमत, तथ या 

घराची कंमत यात मोठ  तफावत आहे. यानंतर आपण नेमके काय केले याची मा हती नवीन 

आयु तांना सु ा दल  पा हज.े प ा या सव ने यांची, सव प मुखांची यासंदभात बैठक 

यावी. अनेक लोकांवर अ याय होतो आहे. हा अ याय दूर करायचे काम ये या काळात 

आ हाला शासनाकडून अपे त आहे. आ ण तसे हावे अशी अपे ा मी य त करतो. हा 

वषय जो आपण मंजूर करणार आहात, या वषयाबरोबर इतर वषयांचा वचार क न 

भ व यात ते शासनाकडे मंजूर करावे. आ ताच मा.तानाजी खाडे यांनी, मा.सुलभाताई ऊबाळे 

यांनी जो वषय मांडला होता. पुजार  यां यावर पाचशे पये दंड आकारला आहे. या सूचनेला 

मी अनुमोदन देतो. तो दंड माफ करावा, अशी मी वनंती करतो.  

मा.द ता सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, 

जेएनएनयूआरएम या मा यमातून टॅ सम ये सवलत दे यासंदभात जो वषय आला आहे. मी 

आयु त साहेबांना वनंती करतो क , आप याकडे पूव  एक नवेदन आले होत.े ए स-सव समन 

आहेत. यां यासंदभात आप यासमोर टॅ सचा वषय आहे. आयु त साहेबांना सु ा प  गेलेले 
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आहे. यासंदभात चौकशी करायची आहे. यासंदभात चौकशी करावी. या लोकांना शा ती कर 

भर या शवाय यांचे जे करयो य मू य आहे, आपण यात यांना सवलत देत नाह . माझी 

आप याला वनंती आहे क , शहरात ए ससव समन आहेत. यांना करात सवलत दल  आहे. 

म हलां या नावावर ॉपट  असेलतर कंवा अ य य ती या नावाने असेल, जसा हा ताव 

आणला होता. तसा ताव सभागृ हाकडून मंजूर केलेला ताव शासनाकडे पाठवलेला आहे. या 

वषयाला अनुस न मूळ न असा आहे क , हा ताव तयार क न पाठवला होता. ते 

शासनाकडून मंजूर क न आले आहेत का नाह , का ते पडींग आहेत. मा.अिजत ग हाणे यांनी 

सां गत या माणे आ ह  ा मण भागातले आहोत. शहरा या व आम या भागाचा वचार 

केलातर आम या भागात जो टॅ स लावला आहे. याबाबत अनेक वेळा वाद झाले आहेत. 

सभागृ हात झाले आहेत. इथून पु ढे जाऊन हेच सांगायचे आहे क , आम या भागात बैल-गा चे 

गोठे आहेत. कां या या वखार  आहेत. कोणाचे कार पा कग असेलतर अशा मळकती सु ा 

टॅ सम ये धर या गे या आहेत. शेतक-याचे एखादे गोदाम असेल, कां याची वखार असेल, 

गोठा असेल, प ाशेड असेल तर, यालाह  टॅ स लावला असेलतर या शेतक-याला या 

ॉपट मधून काय उ प न मळणार आहे हणून तु ह  टॅ स लावताय. या वषयात पंपर  

चंचवड शहरात नव नवा चत आयु त हणून यांची ह  प हल च मट ंग आहे. आमचे सभागृ ह 

कसे आहे हे आ हाला वेगळे सांगायचे नाह . मी आपले प ह या मट ंगला मनापासून वागत 

करतो. शहरातील जे लं बत,जुने न आहेत. बंड साहेबां या काळापासून या शहराचा वकास 

हा एकदम चांग या प तीने झाला आहे. तुम यावर ऐनवेळेला जबाबदार  टाकल  आहे. येणा-या 

स ात महापा लके या नवडणूका लागणार आहेत. सव नगरसेवकांम ये सं म आहे. सु वातच 

वेग या प तीने झाल . आपण भेदभाव करणार का. आ हाला भीती वाटते का. वरोधकांना 

काह  ास देतात का. असा कार या सभागृ हात कधीह  कुठ याह  आयु तांकडून घडलेला 

नाह . या न म ताने मी मनःपूवक, तळमळीने वनंती करतो क , ा मण भागावर अ याय होतो 

आहे. या न म ताने आपण या अ यायाकडे ल  यावे. माझी गायकवाड साहेबांना वनंती आहे 

क , मा या भागातले जे नवेदन तुम याकडे आले होत.े ए ससव समनकडून शा तीकर न 

भरता टॅ स घेताय. या दवशी शा तीकराचा नणय लागेल, तोपयत या लोकांना सवलत 

यायला काह  हरकत नाह . याचे सु ा कुठेतर  उ तर यावे. मा.एम.ट .कांबळे उ या ३० 

तारखेला रटायड होत आहेत. खूप चांगले अ धकार  मळाले होत.े यांनी खूप चांग या प तीने 

काम केले आहे. मी मा.एम.ट .कांबळे साहेबांचे मनापासून आभार मानतो. कोणीह  कतीह  

ऍ ेसी ह होऊन नगरसेवक यां याकडे गेलातर  ते अ तशय ेमाने वागतात. यांनी 

नगरसेवकांची चांगल  कामे महापा लकेत केल  आहेत. यां या मा यमातून शहरात खूप 

वकास कामे झाल  आहेत. पुढ ल सभे या वेळी ते सभागृ हात नसतील. यांचे पुढ ल आयु य 

सुखाच,ेआरो यदायी जावो अशी शुभे छा देतो. आ हाला या नाचे उ तर पा हज.े ा मण 
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भागातले जे दोन/तीन न मांडले आहेत, यांचे सु ा उ तर यावे अशी माझी आयु त 

साहेबांना वनंती आहे.   

मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, घरकुलला टॅ सम ये 

सवलत दे याबाबतचा हा वषय आहे. ा धकरणाने लोअर इ कम असले यांसाठ  घरे बांधून 

दल  आहेत. सव .१७ म ये १८०० घरे आहेत. ह  सव ८,५०० घरे ा धकरणाने वाटप केल  

आहेत. यांचा ए रया काय आहे. शंभर,द डश,ेदोनशे वे. फूट. यांना क सेशन देतात. मग या 

लोकांना पण क सेशन दले पा हजे. यांचा घराचा ए रया ब घतला तर २७५ वे.फूट. यामुळे 

या क पाला टॅ सम ये क सेशन देताना सात ते आठ हजार घरे बांधून दल. याचा सु ा 

आपण वचार करावा.  

मा.आशा शडग-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आ ता या ठकाणी 

आलेला हा वषय सभागृ हात अ यंत मह वाचा व अ यंत िज हा याचा आहे. आज या ठकाणी 

महासभेला नवीन आयु त हणून तु ह  जबाबदार  ि वकारल  आहे. तुमची शै णक अहता 

मी ऐकल , तुमचा कामाचा अनुभव पा हला. नि चतच तु ह  तुम या कामा या अनुभवाचा 

उपयोग क न याल. आ ताच मी इथे ऐकले क  इथे प पात होत नाह , हे करत नाह , ते 

करत नाह . असे असलेतर  या काह  गो ट  घडतात, या वेळोवेळी तुम यासमोर येतीलच. 

तु ह  चांगले काम कराल अशी तुम याकडून अपे ा बाळगतो. शहराचा वकास करताना 

तु हाला जी काह  मदत लागेल, ती आ ह  क च. याचबरोबर सट  इंिज नअर 

स मा.एम.ट .कांबळे, यां याब ल येक सद याकडून ऐकले असेलच. यां याब ल अ यंत 

चांगले उदगार नघतात. यांनी कोणाला मदत केल  कंवा नाह  केल  हा वषय अिजबात 

नाह . एखादा सद य जे हा समोर येतो, ते हा अ धकार  या सद याशी कसे वागतात, 

बोलतात यावर बरेच काह  आधार त असत.े काम झाले असेल असे नाह , पण स माननीयांना 

चांगल  वागणूक मळाल  तर आजचे काम उ यावर झालेतर  नगरसेवक समजून घेतात हे 

या ठकाणी नि चतपणे दसते. यां या बाक  अ धका-यांनी तसे वागायचा य न करावा अशी 

अपे ा आहे. मा.एम.ट .कांबळे साहेब, मा.फंुदे साहेब, मा.सोनवणे साहेब यांना रटायरमटनंतरचा 

कालावधी सुखाचा, आरो यदायी व समाधानाचा जावा अशी अपे ा या ठकाणी य त करत.े 

मला हे चांगले आठवत,े घरकुल मागायला कोणताह  नागर क तुम याकडे आला न हता. 

महापा लकेला वाटले, नागर कांना घरे यावीत. आ थक या दूबल असले या लोकांना घरे 

यावीत ह  चांगल  संक पना होती. याचे नि चतपणे कौतुक केले पा हजे. परंतू .१.६५ 

लाखात घर देऊ असे कुठेतर  खोटे अ मष दाखवून लोकांकडून पावणे चार लाख लुटले. मला 

या खोलात जायचे नाह . ३.७९ लाखा पयत घराची कंमत गेल . परंतू घर मागायला कोणी 

नागर क तुम याकडे आला न हता. तथे नागर कांची लूट झाल . कोण या रेटने घर दले ते 

पा हले तर ल ात येईल. उशीरा का होईना तु हाला वाटले, या नागर कांना घरात सवलत 
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यावी. आज रेडी रेकनर या दराने टॅ स भरतोय. यापे ा जो काह  रेट होईल यात तु ह  

नि चतपणे सवलत यावीत. मी तु हाला वनंती करते क , यां याबरोबर आयु त साहेब 

यापूव  अनेकदा सभागृ हात, टँडींग असेल, अनेक वेळा वषय झाला आहे. पंपर  चंचवड 

मधील सव मराठ  मा यमा या शाळांचा कर तु ह  माफ करावा. मराठ  मा यमा या शाळांची 

सं या अ यंत कमी सं येने आहे. या शाळांम ये आप या शहरातील मराठ  भा षक व याथ  

शकत असतात. कनाटक इथे कनाटक  भा षक शाळांना कर भरावा लागत नाह . असा वषय 

इथे अनेक वेळा होऊन सु ा तो काह  कारणा तव  राह ला. याचा इथे उ लेख क . यात 

यांचा समावेश क न यावा अशी वनंती करत.े  
 
मा.द ता य सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मा या नाचे उ तर या. 
शासनाकडे कती ताव गेले आहेत ते सांगा.  

मा.गायकवाड (सहा.आयु त, करसंकलन) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सव 

स मा.सभागृ ह, आपण शासनाकडे जे ताव सादर केले आहेत, यात झोपडप ी पुनवसन 

योजनेअंतगत जेएनएनयूआरएमचा एकच ताव शासनाकडे सादर केला. यानंतर हा एक 

ताव आहे. शासनाकडे दोनच ताव सादर केलेले लं बत आहेत. आदरणीय सद यांनी हा 

मु ा उपि थत केला. वातं यसै नकांना देखील आपण टॅ सम ये ५० ट के सवलत यावी. मी 

सद यांना एक वनंती क  इि छतो क , जे प  मा याकडे ा त झाले आहे, या प ाची 

शहा नशा क न आयु तां या मा यतेने बदल करता येणे श य आहे का. याचा वचारपूवक 

नणय घेतला जाईल. यामुळे दुस-या कशावर प रणाम होईल का नाह  याची पडताळणी क न 

नणय घेतला जाईल.   
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 

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

        -------- 
 
मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   

 

 

 

 

 
                                           



42 
 
                वषय मांक- ७ 

दनांक – २०.५.२०१६              वभाग – मा.आयु त  

 

           संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/२/का व/१५५/२०१६,  

                    द.०९/०२/२०१६ 

              २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६१ द.१.०४.२०१६ 

       ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८४६ द.२०/४/२०१६   
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ाम ये जा हरात फलक उभा न जा हराती 

के या जातात यावर महानगरपा लकेमाफत जा हरात कर, परवाना फ  व जा हरात फलक 

म.न.पा जागेत अस यास जागाभाडे आकारणी करणेत येऊन परवाना दला जातो.  वर लपैक  

परवाना फ ची आकारणी महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ नुसार कर यात 

येत आहे.  कलम ३८६ नुसार आकार यात येणारे परवाना फ चे दर नि चत करताना मा. वधी 

स मतीमाफत मा. महापा लका सभेची  मा यता घेणे आव यक  आहे.   मागील  वषाचे दर नि चत 

कर यासाठ  या वभागाने दनांक ८/०१/२०१४ रोजी महापा लका सभेकडे वधी स मती माफत 

ताव सादर केला होता. मा. वधी स मती सभेने तावासोबतचे प र श टा माणे दरवाढ 

करणेस मा यता दल  होती. मा  दर यान या काळात वधानसभा साव क नवडणूक 

आचारसं हता कालावधीमुळे मा. महापा लका सभेने ठराव मांक ५१३ दनांक ५/७/२०१४ अ वये 

सदरचा वषय द तर  दाखल करणेत आलेला आहे. यामुळे परवाना फ चे दर सन. २०१३-२०१४ 

माणेच सन २०१४-१५ साठ  कायम ठेव यात आले आहेत.  चालु वष  परवाना फ चे दरात १५% 

वाढ केलेल  अस याने म.न.पा. उ प न वाढ या ट ने सन.२०१६-२०१७ साठ  ठरा वक चौक 

वगळता अ य सवसाधारण ठकाणी परवाना फ चे वाढ करावी असे मत आहे. याबाबत पुणे 

म.न.पा. कडून तवष  र. . २२२/- त चौ. फूट या माणे फ  आकार यात येते. याचा 

मा सक दर . १८.५० इतका येत असून या तुलनेत पंपर  चंचवड महानगरपा लके या 

जा हरात कर व परवाना फ  याचा त चौ. फूट त महा एक त दर र. . ७.८० इतका 

आहे. तो पुणे म.न.पा. पे ा खूपच कमी आहे. सबब परवाना फ चे दरात सन २०१५-१६ पे ा 

ठरा वक चौक वगळता अ य  वाढ करावी असे मत आहे. मा  आकारणी म धल ि ल टता 

कमी क न हशोबात सोपेपणा ये याचे हेतुने याम धल ट पे कमी क न सोबत या प र श ट 

‘अ’  म ये  दश वले माणे दराचे ट पे नि चत क न निजक या पुढ या र कमेत पुणाक त 

क न  वाढ कर यात यावी अशी शफारस आहे. उ प न वाढ या ि टने महानगरपा लकेने 

शहरातील जा त वदळी या मह वा या एकूण. १० चौकाम ये जा हरातीचे ह क न वदे वारे 

१/४/२०१२ त.े ३१/३/२०१४  या काळात जा हरात सं थेस दलेले होत.े याम ये ती चौरस फुट 
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ती महा र. . २४ ते र. . ३० जा हरात कर व परवाना फ  चे एक त दर ा त झालेले 

होत.े ह बाब वचारात घेता सदर न वदा चौकाम ये अ य े ापे ा जा हरातदाराकडून 

ाधा य माने व वाढ व दराने मागणी आहे, हे दसून येत.े तसेच या चौका शवाय याच 

े ात या अ य मह वाचे चौकाचा समावेश याम ये करता येईल. एकूण १२ शफारस केले या 

चौकांची याद  सोबत या प र श ट ‘ब’  म ये दश वल  आहे. सदर चौकात जा हरात 

स द साठ  ा त दरामुळे जा हरातीचा सदर चौकातील जा हरात स द साठ चे बाजारभाव 

ा त झालेले आहेत.  वर ल बाब वचारात घेता व म.न.पा.चे आ थक हत वचारात घेऊन 

न वदेम ये ा त झाले या दरामधील सवात जा त दर या चौकात ा त झाले आहेत या 

दरानुसार अ य सव ता वत चौकात दरांची आकारणी करता येईल असे वाटत.े तथापी सदरचे 

दर हे ४ वषापूव  ा त झाले आहेत. ह  बाब वचारात घेऊन वर ल चौकात ा त झाले या 

अ धक तम र. .२८/- त महा दरानुसार परवाना फ  सव चौकात आकारणी करावी अशी 

शफारस आहे. यासाठ  वर ल सव चौकाचे े  घो षत क न (झो नंग) सदर चौकाम ये 

स द होणा-या जा हरातींना वर ल माणे परवाना फ  चे दर लागू करणेत येतील. चौकातील 

जा हरात े  हणजे चौकाचे समारेषेपासून सव दशांनी ५० मटर अंतराचे आत चौकामधून 

ट पथास येणारे (चौक स मुख) सव कारचे जा हरात फलक (खु या जागेवर ल, इमारतीवर ल, 

इमारतीचे ग चीवर ल, इ याद ) या सवाना हे दर लागू कर याची शफारस आहे.  उपरो त बाबी 

वचारात घेऊन महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरातीचे दरात 

प र श ठ ‘अ ’ माणे सव साधारण े ासाठ  परवाना फ चे दर तावीत केले आहेत.तसेच 

व श ट चौकांची याद  प र श ट ‘ब ’म ये नमूद केले माणे परवाना फ चे दर मा.आयु त यांनी 

ता वत केले असले तर  सव ठकाण या जा हरात फलकासाठ चे परवाना फ  चे सन २०१५-

१६ साठ  नि चत केलेले दर हे सन २०१६-१७ साठ  कायम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास  मी अनुमोदन देत.े                                      

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप या शहराम ये 

जाह राती या फलकाचे व प, काह   ठकाणी  बकाल व पाचे दसते तर  काह   ठकाणी 

ब-यापैक  दसतं. यासाठ  महापा लकेचे चांगले धोरण असाव.े  आ हांलाह  कसंतर  वाटत क  

१ कोट  पयाचे अन धकृत फलक काढ याची जाह रात आ ण यासाठ  आप याला खच करावा 

लागेल. उदया या काळात ती वेळ आप या महापा लकेवर येऊ नये. नवी मु ंबई, पंपर  चंचवड 

महापा लका या दोघांचाह  ोथींग ि पड चांगला आहे पण अशा कारचे अन धकृत गो ट  

शहरातील बकालपणा हा कमी रहावा, कं ोल राहावा यासाठ  तु हांला चांगले धोरण करणे 

सु दा तेवढच आव यक आहे. याबाबतीत धोरण करावे हणून उपसूचना देणार आहे याला 

मा यता दयावी. 
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 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मा.आयु त यांनी सन २०१६-१७ या आ थक 

वषाक रता आकाश च ह परवाना फ  चे दराबाबतचा वषय सादर केलेला आहे. जा हरात फलक 

लावणेसाठ  महानगरपा लकेने म.न.पा. जागा नि चत क न या ठकाणी शहर व ुपीकरण 

होणार नाह  तसेच शासनाच ेधोरणा माणे सदर ठकाणी न वदने जा हरातीस परवानगी देवून 

म.न.पा. उ प न वाढ साठ  पि लक ाय हेट पाटनरशीप (पी.पी.पी.) धोरणानुसार आव यक ती 

कायवाह  करावी. शहर व ुपीकरण होणार नाह  तसेच शहराचे स दय अबाधीत रहावे या क रता 

सव जा हरात फलक नयंञणासाठ  धोरण तयार क न यास मा यता देणेत यावी. 

मा.अिजत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.अनंत को-हाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. थमत: आयु त 

साहेब, मी आपले मनापासून अ भनंदन करतो. पंपर  चंचवड शहर हे अतीशय सु ंदर शहर 

हणून ब-याचवेळा गौर वलेले आहे. सव अन धकृत ले स संदभात सांगतो आपण मोठमोठे 

होडीं ज बघतोच परंतु छोटे  छोटे १०X१० चे ले स आता नवडणूका जवळ आले या आहेत 

ब-याचसे कायकत असतात, ब-याच जणांचे वाढ दवस असतात, इतर काय म असतात 

या ठकाणी १०X१० चे ले स चौकाचौकाम ये लागलेले आहेत यामुळे शहराम ये खुप 

व ूपीकरण येतं. कारवाई करताना वेळोवेळी या वषयी जे हा शासनाला माह ती दल  जाते क  

चुक चे ले स लावलेल ेआहेत कंवा यामुळे शहराला बाधा तयार होत ेआ ण ते अन धकृत 

आहे परंतु यावर कारवाई केल  जात नाह . आज तु ह  सु दा फरतात, चंड ले स तु हांला 

दसतील. या यावर तोडगा काढावा जेणेक न महापा लकेला यातून उ प न मळेल. असहे  

अन धकृत लावतात यापे ा यांना अ धकृत परवानगी दयावी यामुळे उ प न मळेल. पाच ते 

सहा दवसासाठ  यांना परवानगी मळेल. पण ती परवानगी आप याकडून दल  जात नाह  

यासाठ  काह तर  वचार क न आपण धोरण आखणे गरजेच आहे. नुसत कागदावर धोरण 

आखुन उपयोग होणार नाह . आपण भरपूर धोरण आखल  आहेत अन धकृत ले स असतील 

कंवा जाह राती या संदभात ती कायाि वत होत नाह त. आताच शांत शतोळे यांनी मांडलेल  

उपसूचना अतीशय चांगल  उपसूचना आहे परंतु याम ये हा पण वचार केला पाह जे क 

अन धकृत होवू नये यांना परवानगी मळावी. तसेच येक गो ट ला काह तर  लमीट ठेवून 

याची कर आकारणी करावी जेणेक न  वाढ दवसाचे ले स तो तसाह  अन धकृत लावणार 

आहे यास पाच-सात दवसाची परवानगी देवून १०X१० या ले सच े कती पैसे आपण घेवू 

शकतो असा वचार धोरणाम ये करावा आ ण जर आपण तसे धोरण आखु शकत  नसेलतर 

नयम सगळयांना सारखा असावा. कारवाई होत नाह .  मोठमोठया ने यांचे ले स असले 

आम या सार या नगरसेवकांचे असलेतर कारवाई करत नाह त. असुदया नां कुणाचेह , तु हांला 

जर करवाई करायची असेलतर सवाना समान कारवाई करावी, मग स ताधार  असतील, 

नगरसेवक असतील, कायकत असतील याचा वचार न करता शहराचा वचार हावा. माग े
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सु दा मी एक उपसुचना दल  होती क  येक भागातील आ ह  सु दा काय म घेतो ते 

काय म सव नागर कापयत पाहचावेत हणून ले स लावलेले असतात. येक भागाम ये 

आपण असे पाच ते सहा पॉट तयार करावेत  क  १०X१० च ेतेथे ले स लावता येतील 

जेणेक न महानगरपा लकेला उ प न होईल आ ण आम या काय माचे आ हांला नयोजन 

करता येईल. तर  नि चतपणे आ ह  सांगीतले या धोरणाचा वचार करावा आ ण हे धोरण 

कागदावर न राहता अंमलात येईल अशी अपे ा करतो आ ण थांबतो.  

मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. अन धकृत ले स 

संदभात आमचे सहकार  शांतजी शतोळे यांनी उपसूचना दलेल  आहे आ ण स व तर अशी 

माह ती यांनी या ठकाणी मांडलेल  आहे. आता आनंत को-हाळे साहेबांनी देखील चांगला मु ा 

ठेवलेला आहे मी देखील याच संदभात बोलणार आहे. मला असे सांगावयाचे आहे क , रोडला 

जे मोठे ले स लागलेले असतात याना परवानगी कती घेता येत ेआ ण कती अन धकृत 

लावतात याचा शासनानाकडे डायरे ट आकडा असेल परंतु जे छोटे ले स लावणारे आहेत 

मग ते वाढ दवसाचे असू दया कंवा इतर कोण या काय माचे असू दयात या यासाठ  

शासनाची नयमावल  काय आहे. शासनाने या यासाठ  काय धोरण ठर वलेले आहे  हे 

शासनाने जाह र करावे. या करणी आपण पाठपुरावा केलातर आप याला परवानगी मळू 

शकत.े आपले सहा भाग आहेत. ले सला परवानगी यायची असेलतर या माणसाला 

भागाम ये जावे लागत ेपु हा भागातून याला मेन ब डींगला यावे लागत नंतर परवानगी 

येते तोपयत याचा काय म झालेला असतो. हे करत असताना सभागृ हा या नदशनास आणून 

दयायचे आहे क  मी जर कंवा एखादया नागर कांनी नगरसेवकां या वतीने मागणी केल  

ले स लावून दे याची तर मला नाईलाजा तव चार ठकाणी फरावे लागत.े पंधरा ते वीस 

दवस यात जातात. या यासाठ  शॉट नयोजन करावे. यांचा काय म आठ दवसाचा 

असेलतर चार दवस आगोदर परवानगी मळाल तर ते सु दा यवि थत आप या नयमांचे 

पालन करतील. 

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. जाह राती संदभातील  

राज  जगताप यांनी नो तरे वचारलेले होत.े याब ल नदशनास आणुन दयायचे आहे क  

नो तरे वचारलेले होते याचे उ तर सु दा खुप अनावधनाने दलेले आहेत. आकाश च ह 

परवानगी वभागाला शहराम ये कती ले स, कती होड ज लावलेले  आहेत हे सु दा मा हत 

नाह . याकडे ल  दले पाह ज.े शहराची एलबीट  ह  बंद होत चाललेल  आहे, जे मह वाच े

वषय आहेत जेथून आप याला उ प नाचे ञोत आहेत या ठकाणी ल  घातले पाह जे 

या ठकाणी ल  घातले जात नाह . च-होल त एक उदाहरण देतो. एक चर बांधलेले आहे 

मा या मते ६० ते ७० ट के चरला परवानगीच नाह , अन धकृत चर बांधलेले आहेत.  

चर बांधताना ते चर खाल  ढासळले गेले या या खाल  एक गाडी आ ण बरेचसे  



46 
 
लोकांच े नुकसान झालेले आहे. यापुव  चखल गावातल एक चर खाल  पडल या यामुळे 

मोठे नुकसान झाल.े असे जे चर बांधताना ब डींग परमीशन देतो ते देताना याचे सव  

ऑडीट करतो कंवा त े मटेर अल काय वापरतात हे पाहत असतो. शहरात समजा १०X१० 

चरचे परमीशन दलेले असेलतर १०X१० चेच आहे का ५०X१०० च ेतो बांधतो हे सु दा 

आपले अ धकार  तेथे जावनू पाहत नाह त या या पे ा दुभा याची दसुर  गो ट नाह . 

अनेकवेळा  आ ह  या वषयावर बोललो आहेत. शहराम ये चर कती आहेत याचे 

क शन कसे केलेले आहे, या यापासून मानसीक हानी होणार आहे का, ते सेफ 

ऐर याम ये लावलेले आहे का. यावेळेस आपले अ धकार  परमीशन देत असतात यावेळेस 

याची शाह नशा के या शवाय हे परमीशन दल जात का. आम या भागात देहू पासून आळंद  

पयत जेवढे ले स लावलेले आहेत यांना परमीशन दले का नाह  हे मला मा हत नाह  पण 

ते वचीञ असे लावलेले आहेत. वार आहे वावदान आहे, येणा-या पावसाळयाम ये ते कधीह  

ढासळू शकतात. अशा ठकाणी एका पोलवरती जर चर लावलेल असेलतर ती भयानक  

घटना हो याची श यता नाकारता येत नाह . मोशी या कृ ष उ प न बाजार स मती या समोर 

मोशीव न नाशीक हायवेला जातो या रोडला जवळपास ३००X१०० चा एकच संगल ले स 

आहे. पुव-पि चम याची दशा आहे. असं पुव-पि चम लावलेल एवढ मोठ चर शहराम ये  

जवळपास ३०० फुटा पे ा जा त ते असेल असं मला वाटत. जर समजा वार-वावदान आलेतर 

व चुकून काह  घटना घडल तर शंभर ट के एखादा नागर क दगावणार आहे, व त हानी होणार 

आहे. हे सगळ सांभाळ यासाठ  आप याला या ठकाणी जातीने ल  देणे गरजेच ंआहे. १० चे 

परमीशन घेतले आ ण १०० लावलेले आहेत असे उदाहरण तु हांला मी दाखवतो. कोणाच ेजर  

असलेतर  याला हे परमीशन घेत या शवाय कंवा परमीशन घेतले का नाह  याची खाञी 

करणे गरजेच आहे. आताच मला वाटतं को-हाळे साहेब बोलले क  शहराम ये व ूपीकरण खुप 

चाललेले आहे, चौकाचौकाम ये ले स आहेत. आपले अ धकार  या ठकाणी ले स काढायला 

जातात यावेळेस या ठकाणी काय मागणी करतात, तुझा ले स काढतो, जर काढायचा 

नसेलतर अमुक अमुक दे अशी मागणी करणारे अ धकार  आहेत, पैशाची मागणी करतात. 

चौकाम ये ले स लागलेले आहेत ते काढा हणलेतर त े ले स आठ आठ दवस 

या ठकाणीच राह ले जातात. हणून आनंत को-हाळे यांनी सांगीतलेले बरोबर आहे.  १०X१०, 

१५X१५ चे ले स लाव यासाठ  तर  यांना परमीशन दयाव. कुठ याह  चौकाम ये ले स 

लावायच ेअसतीलतर यां याकडून काह  पैसे घेतलेतर ते ल गल असेल याला जर तो लगल 

नंबर दलातर आ ण एवढया एवढया दवसापयत तुला हे परमीशन दलेले आहे अस परमीशन 

या ले सवर लावलेतर हे जे ले स काढणारे लोक आहेत यांना न क च तो ले स 

अन धकृत का अ धकृत आहेत हे पाहायला मळेल. या संदभात यांना तु ह  जाह रात परवान े

दलेले आहेत यांचे चरल ऑडीट करावे. होड जचे ऑडीट करायला सांगाव. याम ये खरंच 
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कोणाच काय काळबेरं आहे हे कळणार आहे. या वषयाचे ऑडीट क न पुढ या मह याम ये 

मा हती मळाल तर बरे होईल, ध यवाद. 

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरेतर हा वषय 

आकाश च ह व परवाना वभागाचा आहे.  माग या वतमानपञाम ये पाह लेतर सवात जा त 

वतमानपञाम ये काय असेलतर शहराचे व ूपीकरण आ ण बकाल करण होत.े जा तीत जा त 

रखाने या वषयानेच भरलेले आहेत. तुमच वागत करतो कारण माग या स मा.आयु तांना 

आ ह  वारंवार थायी स मतीम ये सव सद य सांगत असतोत क  या याम ये सुसूञता 

नमाण करावी. उ प न सु दा वाढले पाह जेत. दो ह  बाजूने समतोल साधावा. परंतु त काल न 

आयु ताकडून काह  घडलेले नाह . आप याकडून अपे ा आहे. तुमचे आडनाव हे वाघमारे आहे 

यामुळे तु ह  कदा चत शुर आहात. कारण तुम या नावात शुरता आहे. या यामुळे तु ह  हे 

करत असताना कोणालाह  घाबरणार नाह त अशी अपे ा आहे. काह  दवसासाठ  या यावरती 

जर वचार केला नाह तर पंपर  चंचवड शहर हे ले सचे शहर असे नाव पड या शवाय 

राहणार नाह  कारण या ेञाम ये एक कारचा कोणाचातर  वरदह त आहे. ी.कडू कर साहेब 

चांगले अ यासू आहेत परंतु यांनी सु दा या वषयावरती नांगी टाकलेल  आहे असं वाटत. ते 

सु दा काह  क  शकत नाह त. कारण कुठेतर  पाणी मुरतय. कारण हे जे लोक बोलतात ते 

पोटतीडक न े बोलतात, नयमाने बोलतात,  उ च यायालयाचे आदेश आहेत असे असताना 

सु दा या सगळया गो ट ला केराची टोपल  आतापयत दाखवलेल  आहे. तु ह  फ त शहरातील 

ले स बघ यासाठ  एकदा शहराम ये फरा.  शहराच  स दय  या यावरती अवलंबून आहे.  

ब-याचशी मंडळी पंपर  चंचवड शहर कसं आहे, सु ंदर आहे हे कोणामुळे आहे आम यामुळे 

आहे असे सांगतात. तर  हे सु दा बघावे क  हे कोणामुळे आहे. आप या ल ात येईल. 

कोणाचीतर  याम ये म तेदार  आहे. ह  म तेदार  तोड यासाठ  तु हांला काह तर  कठोर नणय 

यावे लागतील. मोशीम ये नद पार क न वेश केलातर तु हांला सगळे ले स दसतील 

आ ण असं समजायचे क  आता पंपर  चंचवड शहर आलेले आहे. हे असे का घडते आहे. 

उ च यायालयाने यावरती स म या नेमले या आहेत. येक ेञीय कायालयात नयंञण 

स मती नेमल  याचा तु ह  आढावा यावा. आजतागायत खेदाने आ ण अतीशय ती  व पात 

भावना य त करा या असा हा वषय आहे. एकाह  ेञीय कायालयाची एकह  मट ंग 

आजतागायत झालेल  नाह . याचा सभावृ तांत नाह  या ठकाणचा नणय नाह. कोणीह  

या यावर नदश दलेले नाह त हे अतीशय खेदाने सांगावेसे वाटते. जाणुनबुजून या ठकाणी 

डोळेझाक केल  जाते. हे सगळे डोळयाला दसतंय परंत ु या यावर कारवाई करायची नाह  अशी 

मानसीकता येक अ धका-याम ये, ने याम ये तयार झालेल  आहे, आता या ठकाणी आपण 

तावीत दर मांडलेले आहेत. पु याम ये १८/- . वे.फु. अशा प दतीने घेतात जाह रातकर 

आ ण परवाना फ घेतात हे आपण मा य करतो.  आज आपण काय दर ठेवलेला आहे, १०/- 
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. ठेवलेला आहे. हणज े अजूनह  आपण यांचे कती दवस हत साधणार आहोत. एका 

बाजूला आपण हणतो क  उ प न वाढवायचे आहे. आपण जी उपसूचना केलेल  आहे याच 

मी वागत करतो या यामुळे ब-याचशा अंशी सुधारणा होणार आहे. पण ता पुर या 

व पाम ये आपण जो काह  ती मह ना १०/- . ठेवलेला आहे. तो १८/- पये करावा उ प न 

वाढेल याचा सखोल अ यास करावा. आता ७० ट के करण ह  बोगस  आहेत. जे काह  

परवाने काढलेले आहेत ते परवानेच बोगस आहेत. फ त फाईल फॉमल ट ज हणून तयार 

केलेल  आहे. जागा एकाची, सहया एका या आहेत. कुठ याह  कारचा नकाशा नाह . 

नगररचनाचा नकाशा नाह . ७० ट के बोगस करण आजह  या ठकाणी आहेत. आज 

या ठकाणी आकडा दाखवलेला आहे क  ३ हजार ले सवरती आपण कारवाई केलेल  आहे.  

याचा अथ काय होतो क  ३ हजार अन धकृत ले स या शहराम ये होत.े हे कोणामुळे झालेले 

आहे. आ ह  कारवाई केल  असे हणतो पण फ त होड ज काढले जाते आ ण दुस-या दवशी 

परत ते चटकवले जात े हणून ते चरवरती उभा आहे ते खरंतर आपण काढले पाह ज.े 

गे या वषभराम ये या यावर काह ह  कारवाई झालेल  नाह . अन धकृत जे काह  बांधकाम 

आहेत, आता द ता साने यांनी सांगीतल क  कचरल ऑडीट नसताना कुठ यातर  

इंिजनीअरला बोलवायचे आ ण यां याकडून पेपर यायचा आ ण तो जोडायचा. अ रश: या 

ईमारती हालत हो या, सुदैव आपल क  या ठकाणी या पड या नाह त, र याव न येणा-या 

जाणा-या वाहनावरती या पड या नाह त. दोन तीन दवसापुव  सगळे ले स नागर कां या 

अंगावर पडले एवढे उंच ले स आहेत, सगळे ले स या ठकाणी पडले आ ण र यावरती 

आले. काह  नागर कां या अंगावरती पडले एवढया उंचीचीचे ते ले स. वादळ या ठकाणी झाल 

ते सव ले स लोकां या इमारतीवरती पडले. मी वत: भोसर म ये, मोशीम ये पाह ल.  अशा 

ईमारतीम ये आपण परवानगी दलेल  आहे. नयम काय सांगात,े ज मनीपासून ४० फुट असा 

नयम सांगतो. या ठकाणी कती ८० फुट, १०० फुट काय चालल या शहराम ये. याकडे ल  

दे याची गरज आहे. या शहरात सगळे काम हे नयमबाहय सु  आहे. यामुळे हे सव आपण 

थांबवाव नाह तर याचे पेशल ऑडीट करा. आजपयत जे घडल आहे यांच ेतु ह  ऑडीट करा, 

सभागृ हाम ये अहवाल सादर करा आ ण हे दर आपण वाढवा. या ठकाणी उपसूचने माणे काह  

मांडल, जागा आपण ता यात या यात, एक एक फुटावर खेटून या ठकाणी बोड आहेत. 

आप या शहराचे एवढे चांगले स दय आहे याला आपण वत:हू न वाईट बनवतो. एक 

म ह यात याचा नकाल दयावा, पारदशकता नमाण करावी, याच संपुण ऑडीट करावे आ ण  

जे जे दोषी असतीलतर यां यावर कारवाई करावी एवढ च या नमी ताने मी मागणी करतो 

आ ण जे दर आहेत ते अतीशय कमी ठेवलेले आहेत ते वाढवावेत १०/- . चा दर आहे तो 

१८/- . करावा अशी वनंती करतो.                          
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मा.बाबासाहेब धुमाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. ख-या अथाने 

या वषयाची अनेकवेळा चार वषात चचा झालेल  आहे. येकजण आपआप या पर ने सगळ 

गा-हाण सांगत असतो. फलक लावले जातात, का लावले जातात का नाह  याचे व अन धकृत 

ले स लावले जातात याचे आ मप र ण कर याची गरज आहे.  येकाचा वाढ दवस असतो. 

वत:चे वाढ दवस आप या घर यांचे वाढ दवस, नातवांचे वाढ दवस. घर या कुठ या 

जनावरांचा वाढ दवस असलातर  तो साजर  करताना याला बंधन घातल जातं आ ण ले स 

लावायला जबदर ती केल  जात.े  मा.आयु त साहेब, ले स अन धकृत, बेकायदे शर असतील, 

कायदेशीर असतील तर  याला याचा धंदा करणं गरजेचे आहे. आजपयत सगळया शहरात, 

वॉडम ये आपण जाऊन येतात येक ठकाणी जाह रात मह वाची आहे. या ठकाणी पकते 

या ठकाणी वकले जात नाह . जाह रातीम ये स द  मळत.े ब डस लोकांचे पहा, मंद ची 

लाट आहे, यांचे लॅटस वकले जात नाह त. तर  यांचे लॅटस वक यासाठ  ब डस लोक 

जाह रात करतात, मंद  असल तर  ते वकत.े सोस ऑफ इ कम महापा लकेला मळ यासाठ  

दुसर काह तर  शोधायला पाह ज.े  जे घर आहेत याची आयु यमयादा वीस वष दलेल  आहे ते 

वीस वषानंतर पुढे काय करणार. वीस वषापयत सवलत दल  पुढे काय. याला कायम असं 

काह तर  दयायला पाह ज.े या ठकाणी इंड अल ऐर यातील औदयोगीक नगर म ये टॅ स 

लावला जातो याम ये १० ट के, ५ ट के अशी वाढ होत.े या कपंनीन परत काह  बांधकाम 

केलेल आहे का, यात काह  वाढ केल  आहे का हे कोण बघतं. आज मोठमोठया शाळा 

कॉलेजेस आहेत. या कॉलेजसम ये एक ड ी घेणा-यानी एक कोट  दलेले आहेत, मी दलेले 

आहेत. यांचे इ कम काय असत.े यांचे बांधकाम कास असतं, एक एक हॉि पटल कसे 

आहेत. गायकवाड साहेब आपण एक कॉड नेमावा व शाळेची, हॉि पटलची आ ण 

इ ड अलची चौकशी करावी. बांधकाम कधी केले, याचा पह ला टॅ स कती होता, दहा 

वषापुव चा टॅ स कती आ ण आताचा टॅ स कती आहे. तर  सु दा काह  जण कोटात गेले. 

तीन ते साडेतीन कोट या टॅ ससाठ  एका मेडीकल कॉलेजवाले कोटात गेलेले आहेत.  आज 

तीन वष झालेले आहे. पण आम या सार यानी टॅ स भरला नाह  क  लगेच ज ती येते. 

कोटयावधी पये या कॉलेजम ये मळवतात. महापा लकेचे र त,े लाईट, पाणी वापरतात, 

आ ण टॅ ससाठ  केटात जातात. ३०० कोट  टॅ सचा कमीत कमी आपला ६०० ते १२०० कोट  

टॅ स होवु शकतो. हे करावे अशी मी वनंती करतो. महापा लकेला मोठं सोस ऑफ इ म 

करायच असेलतर पह ल शाळा, मेडीकल कॉलेज, इ ड अल ऐर या, हॉि पटल यांचे सव ण 

क न यांच परत रसायकल ंग क न यांना टॅ स लावावा, ध यवाद, जय हं द जय महारा .   

मा.जावेद शेख -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज ले सवर 

बर चशी चचा झालेल  आहे. सगळयांनी आपआपल  मते मांडलेल  आहे. मला सांगायचे आहे 

क  अन धकृतवर कारवाई करताना अ धकृत मधील अन धकृत जेवढे ले सवाले आहेत ते 
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पह ले तु ह  शोधून काढा. ते परमीशन काढतात दहा ले सची आ ण ऍड होटाईज करतात ते  

प नास प नास ले सची. याच माणे इले कचे जे खांब असतात ते कऑ क या यासाठ   

वापरले जातात. माझा एक मञ बांधकाम यावसायीक आहे यांनी जाधववाडी या पाईन 

रोडला कऑ क लावले. यांना माह तीच नाह  कुठ या एज सीकडे आहे यांनी २० ते २५ 

खांबावर कऑ क लावले तर अ त मणचे लोकानी काढ यास सु वात केल  त े हणाले हे 

अमुक अमुक एका एज सीचे हे खांब आहेत यां याकडून तु ह  हे भाडयान े या असे हणाले. 

पाच ते सहा मह ने या एज सीने भाड सु दा या याकडन खा लं आ ण ईथं मी पाह लतर 

याची परवानगीच नाह . तुमचे काह  अ धकार  वग, तुमचे अ त मणचे लोक आ ण 

एज सीवाले मळून एक मोठा धंदा करतात. हा अ धकृत मधला अन धकृत आहे. हे मी 

तुम या नदशनास आणून देतो या यावर तु ह  यो य ती कारवाई करावी. तु ह  शहरभर 

फरावे, कती खांबावर कऑ क लागलेले आहेत ते दसेल.  याची परवानगी कोणाकडे आहे  

का. याची माह ती यावी, याचे पैसे कोण जमा करतं. मग तेथील आपल े अ त मणचे 

अ धकार  या यावर का कारवाई करत नाह त.  यावर चांगले ल  घालावे अशी वनंती 

करतो.                           

मा. नलेश बारणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पंपर  चंचवडम ये 

सवात डे हलप होणारा ऐर या हा चंचवड, वाकड, पंपळेसौदागर, पंपळेगुरव, रहाटणी, रावेत 

आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, नयमानुसार ज मन ले हलपे ा ४० फुटावर 

कुठलेह  होडीं ज लावले जात नाह . पु याम ये ४० फुटा या वर माग या तीन वषापुव  सगळे 

होड ज खाल  उतरवले गेले आ ण ४० फुटा या वर कुठेह  नाह त. आज तु ह  जर पुणे 

महानगरपा लकेम ये गेलेतर यांचे बीम हे ७० फुटा या वर आहेत व होड ज हे सगळे ४० 

फुटा या वर लावलेले आहेत. आप याकड े पंपर  चंचवड महानगरपा लकेत कारवाई का केल  

जात नाह . ठरावीक जणांचे या याम ये काम करायचे लागसेंबंध आहेत. आताच जावेद शेख 

यांनी कऑ क संदभात सांगीतल. मी कऑ क संदभात सांगतो क  फ त नगडी ते दापोडी 

याच टडर बी ह जीला भेटलेले आहे. पंपळेगुरव, रहाटणी, वाकड, रावेत येथे येकाचे हतसंबंध 

आहेत. येकाला एका कऑ कला लावायला १५००/- पये आकारले जात.े या याम ये 

कोणाचे हतसंबंध आहेत. आपल  एलबीट  बंद झालेल  आहे यामुळे आपले उ प न कमी आहे, 

आपले यात उ प न का नाह  वाढवू शकत, उ प न वाढवू शकतं. या यावर कोणीह  कारवाई 

करायला मागत नाह . आज सहा.आयु त कडू कर साहेब आहेत यां यावर काय ेशर आहे हे 

सगळयांना मा हत आहे. माग यावेळेस मी रावेतला चाललो होतो यावेळेस यां याकड ेजमदाळे  

हणून काम करतात यांना मी फोन केला. एक कडे तु ह  यू लाईनला काम क  दल  जात 

नाह . यू लाईनम ये पा याम ये होड ज लावलेले आहेत. आजह  यू लाईनम ये रावेत या 

हँगीक ीजला सगळे होड ज पा याम ये उभे राह लेले आहेत. या यावर का कारवाई केल  
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जात नाह . या यावर असलेले अ धकार  हे कायम व पी पाच ते दहा वष आ ण एका जागी     

खुच वर चटकून बसलेले आहेत. यां या पह या बद या करा आ ण नॉन कर ट अ धकार  

पह ले बसवावे, न क  फायदा झा या शवाय राहणार नाह , ध यवाद.  

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पंपर  चंचवड 

शहरातील सगळयात जा त अंदाधू ंद आ ण कर शन असलेले हे डपाटमट आहे, डपाटमट 

हणजे अ धकार  करत नाह त पण सावळा गोधंळ जो आहे तो सवात जा त या वभागाम ये 

सु  आहे. एक कडे आपण दराबाबत पुणे महापा लकेची तुलना करतो. पुणे महापा लका १८.५० 

पैसे इतका दर घेत असून या तुलनेत पंपर  चचवड म ये ७.८० पैसे इतका दर आहे आ ण 

यामुळे मोठ  तफावत आहे. ते एक कडे सांगून आप या सगळयां याच डोळयाम ये धुळफेक 

होत.े आप या महापा लकेम ये नुसताच परवाना कर नसुन याला अनेक कर ऍड केलेले 

आहेत. ७.८० पै. यांचा मुळ वे.फुटाचा दर असलातर  याला परवाना कर ऍड के यानंतर ती 

र कम जा त होत.े नगरसेवकांना सु दा वाटायला लागल क  काह  तर  या याम ये अ धकार  

टाचार करतात कंवा काय परंतु ख-या अथाने आता द ता साने यांनी सांगीतले  क  जे  

काह  खालचे कमचार  आहेत, योगेश कडू कर साहेबां या बाबतीत आ हांला काह  हणायचे 

नाह . खालच ेजे कमचार  आहेत यांना कुठ या भाषेत दम दला जातो ते तु ह  ऐकू पण 

शकणार नाह त, तु ह  खाल  काम करणा-या कमचा-याना खाजगीम ये बोलवा. बीचा-यांची 

आई-माई सगळ काढतात, यांना गु ंडाकरवी दम देतात. अशा कारचे काम कमचा-यां या 

बाबतीत होत.े एकटे कमचार  टाचार करतात का. या होड जम ये कतीतर  ठकाणी स मा. 

नगरसेवकच पाटनर आहेत आ ण िजथ कंुपणानेच ठरवलय शेत खायचतर मग वाच वणार 

कोण. मा.महापौर साहेब, यात तु हांला मा हती आहे एक बेताल बादशाहा आहे. यांनी टडर 

भ न नवीदा प दतीने काम सु  केलेले आहे. ज हा एखादा यि त नवीदा भ न एखाद  

काम मळ वतो, याचे रतसर पैसे भरतो आ ण याच फमवर दुस-या यि तनी काह ह   पैसे 

न भरता फ त दमदाट वरती या याच शेजार  होड ज लावायच, यांनी नयमान आप याला 

पैसे भरायचे आ ण दुस-यानी दादा गर वरती तो होड ज चालवायचा हा कुठला याय आहे. मग 

जो माणुस नवीदा भ न काम मळवतो या यावरती हा अ याय होत नाह  का. मग यानी 

काय करायच, शेवट  त ु पण ग प बस आ ण मी पण ग प बसतो अशा कारे हा सगळा 

यावसाय सुसाट धावलेला आहे. ४० कंप या या होड जम ये काम करतात. या सगळयांनी 

असं ठरवलेल आहे क  जे माग अन धकृत बांधकाम असेल याच पेव फुटलेल होतं हे एक पैसे 

कमाव याच साधन आहे असं कायक याना पण वाटल, नगरसेवकांनी तर र ते वाटून घेतलेले 

आहेत. तु ह  फरा हणजे तु हांला कळेल. १ कोट या नवीदा माग वले या आहेत. 

अन धकृत कामाचे नराकरण कर यासाठ  आपण १ कोट  पये खच करतो आ ण ते कती 

स सेस होणार हे माह ती नाह .  कारण योगेश कडू कर सारखा एक नवीन अ धकार   यांनी 
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कर याचा य न के यानंतर आताच धनंजय आ हाट यांनी सांगीतल क  यांना ग प बसाव 

लागलं. पण असे का होत े याचा अथ शासनाचा आप या कारभारावर वचक नाह .  

मा.आयु त साहेब, शुभांगी ॲड हटाईज हणून कंपनी आहे. यां याकडे फ त २५ ट के 

परवाने आहेत बाक  ७५ ट के अन धकृत ले स आहेत. शुभम ॲड हटाईजींग हणून आहे 

यांचे पण २५ ट के परवाने आहेत ७५ ट के अन धकृत आहेत, आशा पि ल सट  हणून आहे  

सव जाह रात फलक जे तु ह परवानगी दल  या या दु पट आकाराचे आहेत. एलईडी होड ज 

काह  चौकाम ये लागलेले आहेत, याच ेकलर एवढे डाक असतात क  समो न वाहन चाललेले 

असतात याचे डोळयावर र ले शन होवून ऍ सीडट हो याचा संभव असतो. ाय हेट 

जागेम ये याची एनओसी आहे का, खरंतर ती जागा महापा लकेचीह  असु शकत.े भाड घेतो 

तीसराच हणजे काय चाललं आहे. एवढे पैसे आप या जीवावरती कोणीतर  कमवतो नां. आ ण 

हा काळा पैसा पु हा नवडणूक त आणून कंवा दुस-या यावसायात आणुन पु हा यांची म ूर  

आ ण मजुोर  चालू झालेल  आहे. जस े टँकरची लॉबी आहे तशी होड जची एक लॉबी तयार 

झालेल  आहे. कॅ सन ॲड हटाईजींग  हणून आहे याचा सु दा कागद मी तु हांला देते. 

यांचे सु दा सव जाह रात फलक परवानगी पे ा मोठे आहेत. प रचय ॲड हटाईजींगची पण 

तीच प रि थती आहे. नलेश ॲड हटाईजींगची पण तीच प रि थती आहे. मोरया ॲड हटाईजींग  

म ये सु दा १५ ट के परवाने आहेत ८५ ट के अन धकृत आहेत. कृ णा आऊट डोअर 

ॲड हटाईजींग म ये २५ ट के परवाने आहेत आ ण ७५ ट के अन धकृत ले स आहेत. 

र यांने आप या लाईटच ेपोल तु हांला दसतील या लाईट या पोलवरती दो ह  बाजून ेछोटे 

छोटे होड ज लावलेले आहेत. हणजे परवान या कती आहेत आ ण लावतो कती, पैसे कती 

कमवतोय. आज अशी प रि थती आहे क  रचेस लोकांची याद  जर काढल तर बीग इंडीया 

यांचा पह लाच नंबर लागेल. हणजे अथात ते इ कम टॅ स भरतात, महानगरपा लकेला फ 

भरतात. हणज ेमाकट ंग हे पैसे कमाव याचे मोठ साधन झालेले आहे.  अ धकृत व पाम ये 

जे लोक धंदा करतात यांना आडवायच, यांना लॅकमेल ंग करायचे आ ण आपले सगळे धंदे 

लपवायचे अशा कारे काम या शहराम ये सु  आहे यामुळे बघायच एकाकड आ ण काम 

दुसर कड करायचं अशा कार अ यायकारक काम होवु नये. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त 

साहेब, ई- भाग ेञीय कायालय जे आहे, तु ह  बघाव आळंद  रोड असेल, दघी रोड असेल 

कंवा देहू-आळंद  रोड असेल या र याला शेताम ये ले स लागलेले आहेत. तु ह  एकतर 

ठरवावे क  महानगरपा लके या आवारात परवानगी दयायची कंवा ाय हेटम ये परवानगी 

दयायची. ब डींगवर मोठमोठे ले स लावलेले आहेत. नागर कांची काह  सुर ा आहे का नाह .  

मोबाईल टॉवरला ब डींगवरती परवान या द या आहेत, त ेसु दा अन धकृत आहेत. ाय हेट 

जागेम ये हे जे होड ज लागलेले आहेत याला काह तर  बंधन असायला पाह जे. तु ह  

यावसाय करतातर या यावसायाम ये बाक या नयमाच ेसु दा पालन झाल पाह जे. कवळे 



53 
 
ते पंपळे नलख या मुंबई-पुणे-बगलोर हायवेववरती १०० ट के अन धकृत फलक आहेत. ते 

तु ह  चेक करा. आता आपण जाह रात फलक जागा नि चतीसाठ  दहा चौक फायनल केलेले 

होत.े या दहा चौकाचा आपण २८/- . वे.फु. दर काढलेला होता. तु ह  सांगावे क , मी 

कोण दहा चौकाचा रेट ठर वणार. आज रे डरेकनर आहे या शहराम ये. आता द ता साने यांनी 

सांगीतल क  ामीण भागाम ये सु दा शहर  भागाचा मालम ता कर लावलेला आहे ते अ यंत 

चुक च आहे. आप याकडे झोनींग आहे. याच माणे होड ज या बाबतीत सु दा दहा चौक 

आहेत याम ये भि त-श ती, वाकड, ना शक फाटा, डांगे चौक, साई चौक, पंपर  चौक, 

केएसबी चौक, क पटे व ती चौक, भूमकर चौक आ ण थरमॅ स चौक ठरवलेत. मग 

शहराम ये बाक या ठकाणी यावसाया या जागा नाह त का. बा केट ीज, डांगे चौक, शवार 

गाडन चौक, इं ायणीनगर चौक, मॅि झन, औंध या ठकाणी यावसाय नाह त का. एक कडे 

कोणा यातर  नावन टडर काढायच.ं हणजे एक कडे या याकडून पैसेह  यायचे आ ण 

दुसर कड े दुस-याला देवून अ याय करायचा. तो दुसरा माणूस पैसे भरत नाह . मग आपण 

अ धकृत यावसायीकावर अ याय करतो. मा.महापौर साहेब, महारा ातील सव 

महानगरपा लकेत जाह रात फलकावरती केवळ एकच टॅ स लावला जातो पण आप याकडे दोन 

कर आहेत. तु हांला लाँगटम उ प न जर पाह जे असेलतर आ ण टेबल उ प न जर पाह जे 

असेलतर तु हांला तुम या नयमाम ये सुसूञता आणल  पाह जे. एकतर जागा भाडयाने 

यायला पाह जे आपण नुसतेच दौरे करतो इकड तीकड फॅरेनला फ न येतो. या ठकाणी 

असले ले स असतात का. द ल , मु ंबईला तर  अशा कारच े ले स आहेत का. आपण 

आप या शहराचे व पूीकरण का क न घेतो. याला आपल  लोक जबाबदार नाह त का. 

मा.महापौर साहेब, आज या ठकाणी मी याद  देत ेतु हांला. या सगळया चौकामधले रेट वाढले 

पाह जेत. कारण जर उ प नाच साधन हणुन आपण या याकड बघतो तर नि चतपणे एकाला 

एक याय आ ण दुस-याला दुसरा याय आपण देवू नये. एलईडीचे जे परवाने दलेले आहेत ते 

सगळे परवाने तपासून बघावेत. कुठ या जागेत एलईडी दले पाह जेत कंवा दले नाह तर 

आपल काह  बघडणार नाह  कंवा याच काह  डाय मनेशन कंवा कलरच काय कारे कॉ ॅ ट  

असेल त ेसु दा तपासून बघीतले पाह ज.े  काह  चौकाम ये  ७० ते ८० ले स आहेत. कुठ या 

कारची ह  परमीशन आहे. काह  ठकाणी टन जे असतात या ठकाणी ले स डोळयासमोर 

आलेले आहेत. चर ऑडीट हा मु ा टेि नकल  आहे परंतु आपण पह ल  कारवाई या 

अन धकृत होड जवर करा. आता आनंत को-हाळे यांनी वषय मांडला क  १०X१० चे ते 

होड ज नाह त ते ले स असतात. या यावर सु दा कारवाई करत असताना 

स मा.नगरसेवकां या ले सवरती कारवाई केल  जात नाह . कायक यानी कोणी ले स 

लावलेतर या यावर कारवाई होते या यामुळे समाजाम ये असंतोषाच वातावरण होतं. मी 

सांगीतल समजा क  मा या वरोधामधले ले स काढ असा याचा अथ होतो. यामुळे 
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भ व याम ये भांडण वाढणार आहेत. एकतर हे सरसगट बंद  करा. मा. अजीतदादानी सांगीतले 

क  शहराम ये अस े बकाल ले स लागले नाह  पाह जे. शहरात जे ख डे खांदलेले आहे 

यां यावर फौजदार  गु हे दाखल करा, असे सांगीतलेले आहे,  तु ह  ते फौजदार  गु हे दाखल 

केले का. दादांनी सांगून सु दा या गो ट  होत नसतीलतर आ ह  बोलून काय उपयोग.   

कोटाचे आदेश आहेत, नवी मु ंबईम ये सव प ानी ऍफेडे ह ट दलेल आहे. शेवट  जबाबदार  

प ानी घेतलेल  आहे. यायालयाचा तो अवमान आहेच, शवाय उ प न बुडतय. तु ह  नवी 

मु ंबईम ये काम केलेल आहे. नगरसेवक एवढे ाँग तु ह  बघीतलेले आहेत. तु ह  तुमचा 

वत:चा एक वेगळा ठसा नमाण करा. सगळयांना श त लावावी. तुमचा एकदा वभाव 

कळला क  बाक यानां सु दा काम करणं सोप जाईल. कारण सहा मह ने राह लेले आहेत,  

तु हांला आ हांला समजेपयत नवडणूका लागतील यामुळे तुम याकडून अपे ा एवढ च आहे.        

हे जे काह  चुक च चाललेल आहे या याम ये तु ह  ल  घालावे. जस ी नवास पाट ल साहेबा 

पासून येकाची काह तर  कलाकृती आहेच यामुळे तुम या बाबतीत सु दा आ हांला अपे ा 

आहे क  तु ह  सु दा चांगल काम कराल आ ण खास क न ले स या वषयावरती आपण 

जातीने ल  घालावे आ ण या यावरती कारवाई करावी, ध यवाद.    

मा.अिजत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी हा  

परवा या या संदभातील वषय आहे. या ठकाणी सवानीच आपआपले मत य त केले. या 

वषयाम ये खुप मोठे चालज तुम यापुढे आगामी काळात आहे, यात दसताना              

उ प न कमी जर  दसत असलतर  या याम ये अनेक अडचणी आहेत, मु यत: अडचण तुमचं 

जे शासन आहे या याम ये ससूुञता आण याची गरज आहे. अनेक लोकांनी आप या 

भाषणाम ये उ लेख केला यांना काम करताना अनेक अडचणी येतात, यां यावरती दबाव 

येतो यामुळे यांना काम करता येत नाह , कंवा काह  अ धका-यां या बाबतीत टाचाराचे 

आरोप सु दा या ठकाणी झालेले आहेत. यात काह  माणात नि चतपणे त य आहे. 

आप याला आपल उ प न वाढ व या या ि टकोनातून वचार करत असताना पंपर  चंचवड 

शहराचा जर एकञीत वचार केलातर आपले शहर या प दतीने वाढते आहे यामुळे या 

ले स, होड जला मह व आलेले आहे. आजच जग जे आहे ते माकट ंगच जग आहे आ ण 

होड ज हे असं मा यम आहे क  या यातून सगळयाच यावसायीकाना नि चतपणे  मोठया 

माणात फायदा होत असतो. या शहरातील जे होड ज आहेत याचे दराशी काह  लोकांनी 

पु याची तुलना केल, आयु त साहेब पु या माणे आपल  तुलना होवचू शकत नाह . पु यातील 

ॉपट ची कमंत आ ण पंपर  चंचवड शहरातील ॉपट ची कंमत या याम ये तफावत आहे. 

या यामुळे पु या माणे आपण नि चतपणे दर लावू शकत नाह त परंतु जे होड ज आहेत ते 

१०० ट के अ धकृत असले पाह जते. अशा कारची भू मका आ ण मागणी सवाचीच आहे. येथे 

बसले या सवप ीय लोकांची ह च मागणी आहे क  सगळे होड ज अ धकृत असावेत. अनेक 



55 
 
लोकांनी सांगीतले क  कमी साईजची मंजूर  घेतल  जाते आ ण जा त लावले जातात कंवा 

कऑ स या बाबतीत सु दा सांगीतल गेल, या याम ये शासन कुठेतर  कमी पडते. तु हांला 

कोणाचा फोन आलातर  भी याच कारण नाह . कडू कर साहेब तु ह  चांगले अ धकार  आहात 

तु हांला जर अशी अडचण आल तर आयु त साहेबां या कानावर घातले पाह जे आ ण जे काह  

यो य आहे, नयमात आहे तेच काम तु ह  केल पाह ज.े नयमा या पल कडे जावुन काम केल 

नाह  पाह जे. मुळात या याम ये नयम असे पाह जे क  यावेळेस नवीन माणूस या 

यावसायात येत असतो याला अतीशय सुटसूट तपणे परवानगी दल  गेल  पाह जे. 

होड ज या बाबतीतच नाह तर ब डींग परमीशन असेल कंवा इतर गो ट  या आप याकडे 

परवानगी या आहेत या सगळयाम ये कुठतर  सुटसुट तपणा आला पाह ज े जेणेक न 

सवसामा य माणसाना सु दा ते सहजपणे करता आलं पाह ज े आ ण हणून होड ज या 

परवान या देत असताना नयमावल  सुटसूट त ठेवावी. सगळया याच बोल यातून हा मु ा 

आला आहे क  आपल शहर होड जमुळे बकाल होतय, तर  या याम ये महापा लकेने धोरण 

नि चत केल ेपाह जे. वेगवेगळया ठकाणी जसे आप या डीपी लॅन म ये रझ हशन असतात 

या प दतीने जर आप याला होड जचे रझ हशन शहरात करता आल तर आ ण ठरावीक 

ठकाणी होड ज लाव याची परवानगी घेवून आ ण ते अ धकार आयु त साहेब आ ण 

शासनाकडे असले पाह जेत. आज काय होतय यां या जागा आहेत यांना वाटतय क  

आम या जागेम ये आ हांला जर होड जला परवानगी दल तर यांना याच उ प न मळेल 

अनेक त ण या यावसायाम ये आलेले आहेत. आताच सुलभाताईनी मोठया कंपनीचा उ लेख 

केला अनेक वष ह  कंपनी या ठकाणी काम करत,े न याने अनेक लोक या यावसायाम ये 

पडतात. कुठेतर  रोजगारां या संधी याम ये लोकांना दसतात हणून या याम ये लोक 

उतरतात. आपण नयम सुटसूट त क न १०० ट के  अ धकृत होड ज कसे करायचे हे बघावे.  

मगाशी शांत शतोळे यांनी चांगल  उपसूचना दल  अशा ठकाणी उपसूचने माणे जेवढे 

जा तीत जा त लोकांना महापा लकेच ेहोडा ज लावता येईल तेवढे लावले पाह जे. िजथे खाजगी 

ठकाणी परवानगी दयायची या ठकाणी सु दा, मगाशी द ता साने आ ण धनंजय आ हाट 

यांनी उ लेख केला चरल टॅ बल ट चा वषय आहे, अनेक ठकाणी होड ज लावले जातात 

परंतु या इमारतीचे चर असतं त े कमकुवत असते आ ण या यामुळे िजवीत हानी 

हो याची श यता असत े याचा सु दा बारकाईने वचार केला पाह ज.े नुसता कागदाला कागद 

जोडला हणजे झाल असं नाह  तर तु ह  याला परवानगी वेळेस ते यव थीत तपासा. 

एखादया आरसीसी डझाईनरने कंवा एखादया त ांनी तु हांला स ट फकेट दलेल असेलतर ते 

बरोबर आहे का चुक च आहे ते आप या एखादया इंिजनीअरकडून तपास याची गरज आहे. 

आकाश च ह म ये कती लोक काम करतात, कधी पासून काम करतात, कोणाच काम चांगल 

आहे आ ण कोणाच काम वाईट आहे कती लोकांची गरज आहे याची आयु त साहेबांना 
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माह ती दल तर तु हांला तुम या प दतीने चांगले काम करता येईल आ ण महापा लकेला 

अ धक उ प न दे या या संदभात आप याला नि चतपणे फायदा होईल. पुव  दर ७.५०  होता 

तो १०/- होणार आहे न क च हे दर वाढलेतर आप या महापा लकेच े यामुळे उ प न वाढेल. 

आप याला अ धकच उ प न मळाल पाह जे परंतु ते मळत नाह  हणून ट याट याने लॅ नंग 

क न या परवाना वभागाकडून जा त उ प न या महापा लकेला कसे मळेल यासाठ  य न 

आपण करावेत.  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय आ ण या 

वषया संदभातील गांभीय गे या तास दड तास झाले चचा चाललेल  आहे यामधुन हे ल ात 

आलेले असेल. मी या ठकाणी कडू कर साहेबानंा ध यवाद देतो यांनी कमान दर वाढवावेत, 

चांग या प दतीने वाढवावेत, पुव  ५ . ८ . १० . असा दर होता, छोटयाला वेगळा, 

मोठयाला वेगळा असा दर होता, हे केले. या याम ये महापा लकेच ेनुकसानह  होत होतं. परंतु 

याम ये महापा लकेचे उ प न वाढाव हा हेतू डोळयासमोर ठेवून यांनी हा वषय यो य र या 

आणलेला आहे याला मा यता दयायची आहे. परंतु हे सव करत असताना आप या ल ात 

आले असेल क   कऑ स असेल, होड ज असेल, बॅनर असेल कंवा आता टॉवस उभे केले 

जातात. टॉवरची परवानगी सु दा आप या महापा लकेकडे घेतल  जात नाह . जु या कमकुवत, 

२५ वष पुव या आशा कमकुवत ब डींगवर २५ ते ६० फुट उंचीचे टॉवर उभे केले जातात. 

याची परवानगी सु दा महापा लकेकडून घेतल  जात नाह . आपण नवी मु ंबई सार या 

ठकाणी, नागपुरसार या ठकाणी काम केलेल आहे. आता सवानीच या ठकाणी उ लेख केलेला 

आहे क  इले ॉ न स बोड असतील, कऑ स असतील हणजे महापा लकेचे उ प न वाढाव े

ह  सवाचीच धारणा आहे. आयु त साहेब आप याला कोटाने जे नदेश दले होते या या माणे   

अन धकृत बांधकाम वभागासाठ  टाफ भरती केलेला आहे.  पोल सांचे मानधन सु दा आपण 

देतो. मग हे सव काह  असताना कारवाई का होत नाह  हाच मोठा न आहे. कडू कर 

साहेबांकडे कंवा यां या डपाटमटचे काम काय आहे आकारणी करणे, परवानगी देणे, परंतु 

फजीकल  जे ईल गल आहेत याला रमु ह कर याच काम हे आप या अ त मण   

डपाटमटच आहे आ ण हणून ते वॉड ऑ फसर कडे ते डपाटमट असाव यांनी इ फॉम 

के यानंतर ताबडतोब रमु ह हायला पाह ज.े अशा प दतीने काम करता आल, येथून मागे 

सु दा आ ह  अनेकवेळा अशी मागणी केलेल  आहे, मगाशी भाषणाम ये सु दा मी तु हांला 

हेच सांगीतल या ठकाणी बसलेले सव नगरसेवकांची मानसीकता ह च आहे क  या शहराम ये 

आजून हातगाडया वाढतात, अजून बेकायदेशीर बांधकाम होवू नये, अन धकृत ले स वाढू नये  

यासाठ  ज ेबांधकाम सु  होत असेल कंवा याबाबत एखादया नगरसेवकांनी क पना दल तर 

कंवा सारथीम ये त ार आल तर तु ह  ताबडतोब जावुन ते लगेच काढल पाह जे. ते होड ज 

काढले गेल पाह जेत. या ठकाणी अन धकृत होणार बांधकाम थांब वल पाह जेत.     
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अशा कारची यंञणा आपण राब वल तरच तु हांला या सव गो ट वर कं ोल करता येईल. काह  

लोकांनी यां या वत: या मालक या बारा-बारा, पंधरा-पंधरा हातगाडया केले या आहेत  

आ ण  त ेलोकांना ५००/- , १००० . रोजाने देतात आ ण आपण कोण याच कारची कारवाई 

क  शकत नाह त. आपण एक पया सु दा यां याकडून घेत नाह त. पुव या नयमा माणे 

आपण यां याकडून कोणताच परवाना घेत नाह त, आपण यांना कोणताच पास दलेला नाह , 

काड दलेले नाह . परंतु दवस दवस चांगले चांगले श त र त े आहेत अशा र यावर  

हातगाडयानी सगळे र ते बकाल झालेले आहेत आ ण एका एका महाशयाकडे चाळीस-चाळीस, 

प नास-प नास हातगाडया आहेत. या शहरात कर यासारखे खुप आहे. तु हांस हे डपाटमट 

पॉवरफुल करावे लागेल तुम याकडे सव यंञणा आहे, अ धकार  आहेत. याम ये तु ह  रे हे यू 

डपाटमटचा अ धकार  बॉस हणून नेमलातर यां यावर तुमच सु दा कं ोल राह ल.  नाह तर 

ेशर आलेतर तु ह  थांबता. सटर कॉड असाव. माग यावेळेस जाधव साहेबांना वनंती 

के यानंतर यांनी नवीन संक पना काढल . यांनी ब डींग परमीशनम ये काह  यू. 

इंिजनीअर वाढ वले, काह  डे युट  इंिजनीअर वाढ वल े ब डींग परमीशन बरोबर यांनाह  

अन धकृत बांधकामाबाबतच कामकाज दलेल आहे. मग यांनी बांधकाम परवानगी बघायची 

का अन धकृत बांधकामाच बघायच.े यांना २० हजार वे.फुटा पयतचे अ धकार देवून टाकले.  

ते काम दवसभर क न हे काम क  शकत नाह त. यानां सांगीतल, आपण सहा मह यासाठ  

असा योग क न बघु. परंत ुत ेलोक काम क  शकत नाह त. जे लोक ब डींग परमीशन 

म ये आहेत ते लोक अन धकृत बांधकामाचे अजीबात काम करत नाह त यां याकडून काम 

होतह  नाह . यामुळे अन धकृत बांधकाम हे डपाटमट तु ह  स म करा. तु ह  नागपूर म ये 

काम केलेले आहे. नवी मु ंबईम ये काम केलेले आहे. या ठकाणी बीओट  असेल कंवा पीपीपी 

मॉडेल असेल या मॉडेल व न आपण काम केल, ऑपरेट केलतर नि चतच आप या 

महापा लकेच उ प न वाढवू शकेल आ ण येथे कोणाची काह  गय कर याची गरज नाह . आ ह  

जर  स ताधार  असलोतर  आ ह  कधी हणले नाह  क  अशी कारवाई क  नका, उलट आ ह  

कारवाई कर याची तुम याकडे मागणी करतो. शहराम ये बेकायदे शर बांधकाम होवू देवू नका, 

हातगाडया या वाढत चालले या आहेत या थांबवा, अन धकृत होड ज असतील, कऑ क 

असतील, बोड असतील ते ताबडतोब काढा, अशा प दतीने काम केलेतर नि चतच आपल 

आ थक उ प न वाढेल आ ण शहराला स दय येणार आहे. ट लाईटवर कुठे कुठे कऑ क 

लावले गेले पाह जे हे आपण ठरवाव.े या शहराम ये दहा चौकापे ा अ धक चौक अनेक ठकाण 

असे आहेत क  या ठकाणी आप याला उ प न मळू शकते. या दहा चौका माणे अजून २५ 

चौक असतील, ५० चौक असतील तु ह  करा परंतु याला मयादा ठेवा. कऑ कम ये पण 

आपण पीपीपी मॉडेल क  शकतो कंवा बीओट  मॉडेल क  शकतो. डजीटल साईजचे कऑ क 

याच े मवक चांगले असेल, सव कऑ क सारखे असेल, या केसम ये महापा लकेनी खच 
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केलातर  हरकत नाह . कंवा एखादा पीपीपीम ये खच करत असेल आ ण तो उभा करत 

असेलतर आ ण तो पाच वषासाठ  टडर घेत असेलतर कंवा बीओट वर असेल यांनी जर 

वत:चे पैसे खच क न उभारल आ ण पाच वषात होणा-या उ प नामधुन काह  उ प न 

महापा लकेला दल आ ण नंतर ती ॉपट  महापा लकेला ा सफर केल तर यातूनह  

आप याला पैसे मळू शकतात. अशा प दतीने काम कर यास आप याला कोप आहे. आयु त 

साहेब, तु ह  माह ती यावी आ ण कती ऑथोराईज होड ज आहेत, कती ऑथोराईज 

कऑ स आहेत हे पुढ या आठवडयाम ये तु ह  सव क न ताबडतोब हे काढून दाखवा हणजे 

या जी.बी.ला आ ह  तु हांला जे अवाहन केल ते ि वकार या सारख होईल. अन धकृत 

बांधकाम सु दा ताबडतोब थांबवावे याबाबत आपण य न करावेत अशी वनंती करतो. 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागहृ. सगळयां या 

िज हाळयाचा वषय आहे. काह  लोकांनी जे  हणणे मांडलेले आहे ते बरोबर आहे. काह  लोक 

हणाले कोणाचे लागेबांदे आहेत. मी तु हांला सगळयां या सा ीने सांगत ेकोणाचे लांगेबांदे 

असलेतर  तु ह  कारवाई करा. अन धकृत चर यांनी उभे केलेले आहेत िजथे ले स 

लागलेले आहेत, परवागी एवढयाचीच घेतल , ले स केवढा लावला याबाबत कडू कर यां याशी 

चचा केल  या दवशी यांनी असं सांगीतल आ ह  हणल क  पेपरला बातमी आल  

टॅ डींगम ये  एक कोट  पयाचा वषय आहे. यांनी असं सांगीतल हे जर चर काढायचे 

असलेतर ते तसं काढू शकत नाह त. या यासाठ  यांना े न लागणार आहे आ ण यांनी जो 

लागणारा टाफ आहे तो दला पाह ज.े आप याकड ेअ त मण डपाटमट आहे हे डपाटमट 

सु दा यां या ता यात दले पाह जे आ ण १५ दवस शहराम ये पह ल हाताम ये हेच या. 

कचरामु त हो यासाठ  जर आप याला काह  करायचे असेलतर पह यांदा आप याला या 

गो ट तून सु वात केल  पाह जेत. वाढले या चंड माणावर टप-या, हातगाडया वाढले या 

आहेत तसेच आता उ हाळयात कल ंगडच े टॉल आहेत, ु टचे टॉल आहेत, आता आं याचे 

टॉल, अन धकृत मासे, मटण या सगळयांचे टॉल आहेत. मासे, मटण कुठेह  कापल जातं, 

कुठेह  वकल जातं. या क बडयांचे पीसं तर लोकां या घराम ये जातात सगळीकडे अशी 

प रि थती आहे मग यांना बंधन घातले का. सं याकाळी ि हजीट करा माशावाले तथेच घाण  

या ठकाणीच टाकणार आ ण नघून जाणार. भेळवाले, भाजीवाले तसेच करतात यांना 

माह ती आहे सकाळी आरो य वभागाचे लोक येवून साफ करणार. हॉटेलवे ट घे यासाठ  १०० 

ट के यां याकडे गाडया जातात दया परंतु या गाडीना यांना दयायला नको हणून ते जवळ 

असले या कचराकंुडीवर टाकतात. या कचराकंु डीम ये सगळी राञीअपराञी कुञी तेथे गोळा 

होतात आ ण अ रश: र याव न, पंपर  चंचवड ह  कामगार नगर  आहे आ ण कामगार 

यावेळेला सेक ड श ट क न घर  येतात यावेळेला अ रश: यांची वाईट प रि थती असत.े 

आपण अहवाल मागवावा आप याकडे या वषाम ये कती कुञी चावले. लहान कुञी सु दा 
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र यावरच आहेत. हे कशामुळे होत क  हे जे वे टेज आहे, यात चकन टाकणार, हॉटेल वे ट 

टाकणार या यामुळे पण शहर बकाल होतय. आपण व छतेचा पुर कार घेतलेला आहे, माट 

सट ची पुर कार घेतले परंतु आपण हे जर प य पाळलेतर न क च आपण परत आहे या 

ि थतीम ये चांग या प दतीने जाऊ. याचबरोबर आपले मोठमोठे पुल आहेत यावेळेला 

आपण कासारवाडी पुलाव न येताना सं याकाळची लाईट ंग सु ंदर दसत.े भोसर म ये तु ह  जा 

इतका चांगला पुल केलेला आहे याला सगळे पेपर चटकवलेले आहेत. या जाह राती 

लावले या आहेत या यावर सगळयाचे नंबर आहेत, केबलवा यांचे नंबर आहेत, घरगुती 

ड बेवा यांचे नंबर आहेत. इतके सु ंदर महापा लकेनी बस टॉप केलेलेले आहेत या यावरह  

तसेच लावलेले आहे. एमएसईबीचा बॉ स आद या दवशी लावलातर दुस-या दवशी तो लालचा 

पांढरा दसतो. तो माणुस एखादा पेपर लावत नाह तर तो एकच पेपर लावून याला तो माणुस 

ेस करतो. या यावर आपण काह ह  कारवाई करत नाह त. अजीबात याला दंड करत  

नाह त. आ ह  वचारलतर ते हणाले खालचे लोक दंड करत नाह त, मग यांनी जर असं 

उ तर दलतर आ ह  काय उ तर दयायचं. शहराम ये करदात ेनागर क सु दा वचारतात कती 

घाण दसत े त.े महापा लके या बाकडयाला सु दा ते पेपर लावलेले असतात. जे अन धकृत 

लावतात या माणसावर फौजदार  गु हे दाखल झाले पाह ज.े आताच सांगीतल क  खुप 

ठकाणी एवढे मोठमोठे ले स लावलेले आहेत. यांच चर उभ केलं आहे, परवा या 

दवशी झाले या वादळाम ये िजवीत हानी झालेल  नाह . परंतु आयु त साहेब, सगळया कडून 

लेखी लहू न या परमे वर चरणी ाथना आहे िजवीत हानी होवू नये परंतु िजवीत हानी 

झा यानंतर महापा लकेचे बोड आहे का, कोणाचा बोड आहे या यातून िजवीत हानी झाल  मग 

परत सगळया कारचे या याम ये अवघड, अवघड न नमाण होतात त ेहोवु नयेत. आता 

यावेळेला झाले नाह  हे आपल न शब समजायचं. कोणा याह  घराम ये याची दुघटना होवू नये. 

कोणा याह  गाडीवर पडू नये. आता जो वषय आलेला आहे तो फ त १२ होड जसाठ चा 

वषय आहे. जे ामा णकपणे पैसे भरतात या ामा णक लोकांसाठ  आहे. जे अन धकृत 

आहेत याला आपण जो रेट ठर वणार या या दु पट रेट लावला पाह जे. दु पट रेट माणे 

यां याकडून पैसे वसुल क न दंड वसुल केला पाह जे. सभागृ हाम ये सांगावे कोणाचे लागेबांदे 

आहेत त.े मी पण बोलले, द ता साने पण बोलल,े अजीत ग हाणे बोलले, योगेश बहल बोलले, 

सुलभाताई बोल या. कोणाचे लागेबांदे आहेत यांनी हात वर करावेत. आ ह  सांगतो या यावर 

फौजदार  गु हा दाखल करा. कोणाचे लागेबांदे आहेत ते सांगावे. आ ह  सांगतो तु ह  फौजदार  

गु हे दाखल करावेत हणजे कोणाचे लागेबांदे आहेत हे समजेल. मगाशी एक ताव होता 

माग या जीबीला मी सांगीतलेले होत ेक  १०० ट के चार वॉडाम ये येक ठकाणी बोड दले 

पाह जेत. तीथ बोड द यानंतर कोणाचा बझनसे असेल, नगरसेवकांच असेल, राजक य 

कोण याह  प ाच असेल तथ यांनी ले स लाव यासाठ  परमीशन यायला पाह जे. परंतु हे 
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होत नाह . तो सु दा आपला कर बुडतो तर  तो सु दा कर आप याला मळाला पाह जे. येक 

चौक, कॉनर सगळ ठर वले गेल पाह जे. पीपीपी त वावर ताव दलेला आहे आ ह  याला 

सु दा मा यता दल  आहे. काल आ ह  बराच वेळ कडू कर साहेबांबरोबर चचा करत होतो, 

याला सु दा आ ह  मा यता दलेल  आहे क  शहराम ये या गो ट तून सु दा रे हे यू मळाला 

पाह जे.  मी बाबासाहेब धुमाळ यांचे मनापासून कौतूक करेल. एकमेव यि त अशी आहे क  ते 

हणाले हो लावतात आ ण या ले सवा याला आ ह  सांगीतल आ ण ते लावतात, हणजे हे 

सगळेच करतात. परंतु खर बोलणारा माणुस एकमेव येथे मळाला. यांनी खर सांगीतल   

एवढे रेट वाढवू नका. जे अन धकृत करतात यांना तु ह  काह बोलत नाह त. जो अ धकृत 

काम करणारा माणसू आहे यांना माञ तु ह  वा ेल ते करतात. आता सुलभाताईनी याद  

वाचून दाखवल . परमीशन २५ ट केची आहे आ ण ७५ ट के लावतात. सं थाचालकांचे नाव 

वाचून दाखवले आहे यां यावर पह ल  कारवाई केल  पाह ज.े यां यावर कारवाई करा नाह तर 

जे ामाणीकपणे काम करतात यां यावर अ याय होईल. एलईडी लाईट चौका चौकाम ये 

लावल  आहे, कती उंचावर लावल  हे बघावे. एलईडी बोडसाठ चे रेट याम ये आलेले नाह त ते 

सु दा पुढ यावेळेला आले पाह जेत. ऍ सीडट हो याची सं या जा तीत जा त वाढलेल  आहे. 

हा वषय फार मोठा आहे आ ण एकमेकाचा गु ंता झालेला वषय आहे यामुळे यासाठ  तु हांला 

अ धका-यांना घेवून बसावे लागले. नुसते घेवून बसून चालणार नाह तर तुमची यंञणा खुप 

मोठया माणाम ये राबवल  गेल  पा हज.े पह ला धडाका ठेवावा क  हे वाईट काम करणा-या 

लोकांवर पह ल  कारवाई तु ह  करा. मा. ीकर परदेशी यांनी सांगीतले होत ेक  कोणीह  काह ह  

केलेल चालणार नाह . एक टपर  सु दा नाह  बसू दल  यांनी. हा वषय उपसूचनेसह मंजूर 

करावा.   

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

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक- ८६४                                     वषय मांक- ७ 

दनांक – २०.५.२०१६            वभाग – मा.आयु त  

 

           संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/२/का व/१५५/२०१६,  

                    द.०९/०२/२०१६ 

              २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६१ द.१.०४.२०१६ 

       ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८४६ द.२०/४/२०१६   

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ाम ये जा हरात फलक उभा न जा हराती के या 

जातात यावर महानगरपा लकेमाफत जा हरात कर, परवाना फ  व जा हरात फलक म.न.पा 

जागेत अस यास जागाभाडे आकारणी करणेत येऊन परवाना दला जातो.  वर लपैक  परवाना 
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फ ची आकारणी महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ नुसार कर यात येत 

आहे.  कलम ३८६ नुसार आकार यात येणारे परवाना फ चे दर नि चत करताना मा. वधी 

स मतीमाफत मा. महापा लका सभेची  मा यता घेणे आव यक  आहे.   मागील  वषाचे दर नि चत 

कर यासाठ  या वभागाने दनांक ८/०१/२०१४ रोजी महापा लका सभेकडे वधी स मती माफत 

ताव सादर केला होता. मा. वधी स मती सभेने तावासोबतचे प र श टा माणे दरवाढ 

करणेस मा यता दल  होती. मा  दर यान या काळात वधानसभा साव क नवडणूक 

आचारसं हता कालावधीमुळे मा. महापा लका सभेने ठराव मांक ५१३ दनांक ५/७/२०१४ अ वये 

सदरचा वषय द तर  दाखल करणेत आलेला आहे. यामुळे परवाना फ चे दर सन. २०१३-२०१४ 

माणेच सन २०१४-१५ साठ  कायम ठेव यात आले आहेत.  चालु वष  परवाना फ चे दरात १५% 

वाढ केलेल  अस याने म.न.पा. उ प न वाढ या ट ने सन.२०१६-२०१७ साठ  ठरा वक चौक 

वगळता अ य सवसाधारण ठकाणी परवाना फ चे वाढ करावी असे मत आहे. याबाबत पुणे 

म.न.पा. कडून तवष  र. . २२२/- त चौ. फूट या माणे फ  आकार यात येते. याचा 

मा सक दर . १८.५० इतका येत असून या तुलनेत प ंपर  चंचवड महानगरपा लके या 

जा हरात कर व परवाना फ  याचा त चौ. फूट त महा एक त दर र. . ७.८० इतका 

आहे. तो पुणे म.न.पा. पे ा खूपच कमी आहे. सबब परवाना फ चे दरात सन २०१५-१६ पे ा 

ठरा वक चौक वगळता अ य  वाढ करावी असे मत आहे. मा  आकारणी म धल ि ल टता 

कमी क न हशोबात सोपेपणा ये याचे हेतुने याम धल ट पे कमी क न सोबत या प र श ट 

‘अ’  म ये  दश वले माणे दराचे ट पे नि चत क न निजक या पुढ या र कमेत पुणाक त 

क न  वाढ कर यात यावी अशी शफारस आहे. उ प न वाढ या ि टने महानगरपा लकेने 

शहरातील जा त वदळी या मह वा या एकूण. १० चौकाम ये जा हरातीचे ह क न वदे वारे 

१/४/२०१२ त.े ३१/३/२०१४  या काळात जा हरात सं थेस दलेले होत.े याम ये ती चौरस फुट 

ती महा र. . २४ ते र. . ३० जा हरात कर व परवाना फ  चे एक त दर ा त झालेले 

होत.े ह बाब वचारात घेता सदर न वदा चौकाम ये अ य े ापे ा जा हरातदाराकडून 

ाधा य माने व वाढ व दराने मागणी आहे, हे दसून येत.े तसेच या चौका शवाय याच 

े ात या अ य मह वाचे चौकाचा समावेश याम ये करता येईल. एकूण १२ शफारस केले या 

चौकांची याद  सोबत या प र श ट ‘ब’  म ये दश वल  आहे. सदर चौकात जा हरात 

स द साठ  ा त दरामुळे जा हरातीचा सदर चौकातील जा हरात स द साठ चे बाजारभाव 

ा त झालेले आहेत.  वर ल बाब वचारात घेता व म.न.पा.चे आ थक हत वचारात घेऊन 

न वदेम ये ा त झाले या दरामधील सवात जा त दर या चौकात ा त झाले आहेत या 

दरानुसार अ य सव ता वत चौकात दरांची आकारणी करता येईल असे वाटत.े तथापी सदरचे 

दर हे ४ वषापूव  ा त झाले आहेत. ह  बाब वचारात घेऊन वर ल चौकात ा त झाले या 

अ धक तम र. .२८/- त महा दरानुसार परवाना फ  सव चौकात आकारणी करावी अशी 
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शफारस आहे. यासाठ  वर ल सव चौकाचे े  घो षत क न (झो नंग) सदर चौकाम ये 

स द होणा-या जा हरातींना वर ल माणे परवाना फ  चे दर लागू करणेत येतील. चौकातील 

जा हरात े  हणजे चौकाचे समारेषेपासून सव दशांनी ५० मटर अंतराचे आत चौकामधून 

ट पथास येणारे (चौक स मुख) सव कारचे जा हरात फलक (खु या जागेवर ल, इमारतीवर ल, 

इमारतीचे ग चीवर ल, इ याद ) या सवाना हे दर लागू कर याची शफारस आहे.  उपरो त बाबी 

वचारात घेऊन महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरातीचे दरात 

प र श ठ ‘अ’ माणे सव साधारण े ासाठ  परवाना फ चे दर तावीत केले आहेत. तसेच 

व श ट चौकांची याद  प र श ट ‘ब’ म ये नमूद केले माणे परवाना फ चे दर मा.आयु त यांनी 

ता वत केले असले तर  सव ठकाण या जा हरात फलकासाठ चे परवाना फ  चे सन २०१५-

१६ साठ  नि चत केलेले दर हे सन २०१६-१७ साठ  कायम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच मा.आयु त यांनी सन २०१६-१७ या आ थक वषाक रता आकाश च ह परवाना फ  चे 

दराबाबतचा वषय सादर केलेला आहे. जा हरात फलक लावणेसाठ  महानगरपा लकेने म.न.पा. 

जागा नि चत क न या ठकाणी शहर व ुपीकरण होणार नाह  तसेच शासनाचे धोरणा माणे 

सदर ठकाणी न वदेने जा हरातीस परवानगी देवून म.न.पा. उ प न वाढ साठ  पि लक 

ाय हेट पाटनरशीप (पी.पी.पी.) धोरणानुसार आव यक ती कायवाह  करावी. शहर व ुपीकरण 

होणार नाह  तसचे शहराचे स दय अबाधीत रहावे या क रता सव जा हरात फलक नयंञणासाठ  

धोरण तयार क न यास  मा यता देणेत येत आहे. 

 

 अनुकूल- ८१    तकूल- ० 

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

                              -------- 
                 
मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 

                                       वषय मांक- ८ 

दनांक – २०.५.२०१६            वभाग – मा.आयु त  

         संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांच ेप  .आप/२/का व/१५३/२०१६,  

                  द.०९/०२/२०१६ 

          २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६२ द.१.०४.२०१६ 
               ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८४७ द.२०/४/२०१६  
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पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे आकाश च ह व परवाना वभागामाफत महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उदयोगधंदा, यवसाय, साठा 

परवाने दे यात येतात.  

           स यि थतीत या वभागामाफत दे यात आले या एकूण परवा यांची सं या द. 

३०/११/२०१४ अखेर ६१३९  एवढ  आहे व सन २०१५-२०१६ मधील माहे नो हबर २०१५ अखेर 

मळालेले एकूण उ प न र. . १५,८४,४५६/- (अ र  र. .पंधरा लाख    चौ-याऐंशी हजार चारशे 

छप न फ त) एवढे आहे.  

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ च ेतरतुद स आधीन राहू न त 

वष  परवाना फ चे दर नि चत कर यात येतात यानुसार सन २०१६-१७ साठ ह  ते नि चत 

करणे आव यक आहे.    

           सन २०१३-२०१४ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन 

२०१२-२०१३ चे दरात १०% वाढ केलेल  आहे. ह  बाब वचारात घेता सन २०१४-२०१५ साठ  

कोणतीह  फ  वाढ न करता सन २०१३-२०१४ चे दर कायम ठेव यात आले आहेत. सन २०१५-

२०१६ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  नि चत करताना सन २०१४-२०१५ चे दरात 

१०% वाढ केलेल  आहे. महारा  शासनाने प रप क मांक पीसीसी-३०१५/ . .७५(१)/न व-२२ 

दनांक २४/४/२०१५ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३ म ये 

महानगरपा लके या अ धका रतेतील महारा  औ यो गक वकास महामंडळा दारे अ धसू चत 

केले या े ाम ये कारखाने, कमशाळा कंवा कामा या जागे या बाबतीत अशा परवानगीची 

आव यकता असणार नाह  अशी सुधारणा केलेल  आहे. यामुळे एम.आय.डी.सी. े ातील 

उ योगांना यापु ढे म.न.पा. परवाने देता येणार नाह त. तसेच म.न.पा.चे उ प नाचे मुख साधन 

एल.बी.ट . हे शासनाने र  केलेने म.न.पा. उ प न वाढ व यासाठ  सन २०१६-१७ साठ  च लत 

सन २०१५-१६ दराम ये २०%दरवाढ उपरो त यवसाय व साठा परवा यासाठ  करणेत यावी. 

तसेच उ योगधंदा परवा यासाठ  प  अ माणे परवाना फ  असे सूच व यात येत आहे. 

यानुसार सन २०१६-१७ साठ  ता वत दर दश वणारे, उ योगधंदा परवाना फ  साठ  प  - 

अ, यवसाय परवाना फ  साठ  प  - ब व साठा परवाना फ  साठ  प  - क सोबत सादर 

केले माणे मा.आयु त यांनी ता वत केले असले तर  उ योगधंदा परवाना, यवसाय परवाना 

व साठा परवाना फ  चे सन २०१५-१६ साठ  नि चत केलेले दर हे सन २०१६-१७ साठ  कायम 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

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

महानगरपा लकेचे आकाश च ह व परवाना वभागामाफत उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाने 

असे तीन कारचे परवाने दे यात येतात. या या फ  वाढ चा वषय मा.महापा लका सभेसमोर 
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आला आहे. उ योगधं यांची परवा यांची सं या या शहरात कती आहे याची मा हती घेतल  

असता अ रशः डोके च ावून जात.े आता कती उ योगधं यांचे परवाने घेतले आहेत, याची 

सं या बघीतल  तर फ त ६७०५ इतक  आहे. हे औ यो गक शहर आहे. इथे जवळजवळ ६५०० 

पे ा जा त कारखाने आहेत. हजारो लोकं वेगवेग या प तीचा यवसाय करतात आ ण 

या ठकाणी परवा याची सं या फ त ६७०५ इतक च सां गतलेल  आहे. शासनाने म यंतर  एक 

अ यादेश काढला होता क , एमआयडीसीम ये असणारे उ योगधंदे यांना महापा लका 

परवा याची आव यकता नाह . हणून ते १५०० परवाने कमी झाले आहेत आ ण यांची सं या 

फ त ५१२५ एवढ च राह ल  आहे. या ठकाणी कडूसकर साहेबांनी हा खुलासा करावा क , 

एव या मो या शहरात, एव या मो या माणात औ यो गकरण झालेले आहे. लहान-मोठे असे 

जवळजवळ सहा हजारापे ा जा त कारखाने आहेत. हजारो यावसा यक या शहरात यवसाय 

करतात. एव याच लोकांना आपण परवाना कसा काय दला कंवा हा दलेला परवाना यो य 

आहे का नाह  याचादेखील खुलासा आप याला या ठकाणी करावा लागणार आहे. शहरात 

यवसा यक परवाना धारक फ त ४९९ आहेत असे आपण या ठकाणी हटलेले आहे. पंपर  

असेल, चंचवडगाव असेल, आकुड  असेल, भोसर  असेल, नगडी असेल या संपूण प रसरात 

वतःची अशी वेगळी बाजारपेठ आहे. सगळेजण या ठकाणी यवसाय करतात. आप या 

वभागाकडून फ त ४९९ जणांनी यवसाय परवाना घेतला आहे. या ठकाणी मला असे 

हणायचे आहे, हा जो आकडा सां गतला आहे, हा बरोबर आहे का. काल तुम याशी चचा 

के यानंतर तु ह  आ हाला सां गतले क , फ त माल उ पादन करणा-यांनाच आपण यवसाय 

परवाना देतो. पण जे लोक उ पादन केलेला माल बाजारात वकतात ते आप याकडून परवाना 

घेत नाह त. मग असा काह  नयम आहे का, याचा देखील या ठकाणी खुलासा आपण केला 

पा हज.े वा त वक पाहता, या शहरात कारखा यांपे ा, उ योगधं यापे ा दुकानांची सं या 

मो या माणावर आहे. मोठे-मोठे मॉल या शहरात आहेत आ ण हा बनवलेला माल हे लोक 

वकत असतात. यवसाय करत असतात. अशा लोकांनी परवाने यायला पा हजेत का नाह . 

जो सामान बनवतो तो यवसाय परवाना घेतो. जो सामानाची व  करतो तो यवसाय 

परवाना घेत नाह . जो कपडे बनवतो तो यवसाय परवाना घेतो. परंतू जो कप याची व  

करतो तो यवसाय परवाना घेत नाह . यां याकडून यवसाय परवाना का घेतला जात नाह . 

याचादेखील आपण खुलासा करावा. अ धक मा हती घेतल  असता आपण यवसाय परवाना फ  

कशा कारची आकारतो हे ह  आप याला सां गतले तर आपण कमचा-यां यावरती हणजे 

कमचार  आधारभूत ध न आपण परवाना फ  आकारतो. कमचार  सं या १ ते ९ असेल तर 

आपण यां याकडून .४९९/- आकारतो. कमचार  १० ते २० असतील तर .११९८/- परवाना फ  

आकारतो. ५०० या पु ढे कमचार  असतील तर .२७,९७१/- परवाना फ  आकारतो. कमचा-

यां या सं येनुसार आपण परवाना फ  आकारत असालतर मोठमो या मॉलम ये शेकडो 
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कामगार काम करतात. बजाज ऑटो कंवा टे को यां याकडून परवाना फ  यायची असेलतर 

आपण यां याकडून फ त .२७,९७१/- पयेच आकारणार का. याचादेखील खुलासा या ठकाणी 

केला पा हजे. या आकारणीमुळे महापा लकेचे मो या माणावर नुकसान होते आहे. यात 

मो या माणावर नुकसान होत अस यामुळे कमचार  सं येनुसार परवाना फ  न आकारता ती 

वे.फूटानुसार आकारल  गेल  पा हज.े यात १ ते १०० वे.फूटाचे दुकान असेलतर 

या याकडून हजार पये घेतले पा हजेत. १०० ते २०० वे.फूटाचे दुकान असेल या याकडून 

२,००० पये घेतले पा हजेत. २०० ते ५०० वे. फूटाचे दुकान असेलतर या याकडून ५,००० 

पये परवाना फ  घेतल  पा हज.े जेवढे दुकान मोठे, तेवढे याचे े फळ मोठे या माणे 

परवाना फ  आकारणी केल तर नि चतपणे महापा लकेचे उ प न वाढ या शवाय राहणार नाह . 

आपण वषाअखेर फ त पंधरा लाख पये मळवले आहेत. पंधरा लाख पये यवसाय आ ण 

उ योगधंदा परवा यातून मळवणे हणजे ह  खेदाची बाब आहे. आप याला जा तीत जा त 

मळवायचे असतील तर आपण वे.फूटा माणे आपण जर आकारणी केल तर आपले उ प न 

वाढू शकेल. ह  आकारणी करणे फार सो पे आहे. कारण येकजण या ठकाणी टॅ स भरतो. 

घराची पावती या याकडे असत.े घरा या पावतीत याचे वे.फूट कती आहेत याचा उ लेख 

या ठकाणी असतो. या माणे याला करआकारणी करणे सो पे जाईल. यात यवसाय करणारे, 

सेवा देणारे अनेक लोक आहेत. जो माणूस कंवा सं था कंवा कंपनी यवसाय करत,े यांनी 

कंप सर  महापा लकेचा यवसाय परवाना घेतला पा हज.े यवसाय परवाना घेत असताना 

परवाना फ  जी असेल ती देखील या लोकांनी भरल  पा हजे. शहरात अनेक डॉ टर आहेत ते 

यवसाय करतात, अनेक वक ल आहेत ते यवसाय करतात. सीए आहेत ते देखील यवसाय 

करतात. जो माणूस यवसाय करतो या येक य तीने महापा लकेची यवसाय परवाना फ  

भरल  पा हज,े असे मत मला या ठकाणी मांडायचे आहे. माझी आप याला वनंती आहे क , मी 

परवाना सं येसंदभात जे काह  वचारले, तु ह  सं येबाबत खुलासा करावा.          

मा.सुरेश हे -ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या आकाश च ह व परवाना वभागामाफत उदयोगधंदा, यवसाय व साठा 

परवाना फ  बाबतचा वषय मा.महापा लका सभेसमोर आला आहे. महारा  शासनाने 

द.२४/०४/२०१५ रोजी दले या आदेशा वये, एमआयडीसी े ातील कारखा यांना उ योगधंदा 

परवाना यावा लागणार नाह . साठा फ  म ये २ ट के वाढ तु ह  मा य केल  आहे. आता 

मला या साठा फ  वर बोलायचे आहे. उ योगधंदे चार कारचे असतात. टाटा कंपनी असू या, 

बजाज कंपनी असो, छोटे व मोठे उ योग असू यात. परंतू ॅ प डेपोजवळील कुणाकुणाचे 

ॅ प मग ते लॅ ट क असो कंवा लोखंड असो ना याम ये बाहेर अगद  ओसंडून वाहत असत.े 

ॅ पवा यांचा पाट ना पाट वकला जातो. याचा जो साठा असतो, तो सेल होतो. परंतू 

उ योगधं यांचा जो साठा असतो, जे रॉ मटेर यल असत,े या यापासून मॅ युफॅ चर ंग 



66 
 
ोसेसमधून जावे लागत.े यानंतर जो तयार माल येतो, तो वकला जातो. क या मालावर 

या करकोळ व े याला कंवा कारखानदाराला काह ह  मळत नाह . याची कृपया न द यावी. 

पण ॅ पवा याला या याकडील सा यातून उ प न व नफा मळतो. परंतू आप याकडे 

यां याकडून साठा परवाना घेतला जात नाह . मी या वषयावर अनेकदा बोललो आहे, 

आप याकडे याचा डाटा आहे का. यां यापासून आप याला फार मोठे उ प न मळेल. आज 

खरेतर कारखा याची प रि थती पा हल  तर बाजारात मंद  आहे. आपण साठे परवा या या 

नयमावल त नि चतपणे बदल केला पा हज.े वाढ तर क च नये. वेगवेग या कार या 

इंड ज आहेत. माझे हणणे आहे क , फ त एमआयडीसीतच नाह तर िजथ-ेिजथे इंड यल 

झोन ड लेअर केले आहेत, अशा ठकाणीसु ा साठे परवाने नाह  पाह जेत. आप या 

महापा लकेतसु ा अनेक ठकाणी इंड यल बे ट आहेत. आपण अशा ठकाणी सु ा परवाने 

मागू नका. कामगार सं येनुसार परवाना फ  घे याचा जो नयम आहे, या नयमांत बदल 

करा. दुसरा एक मु ा मांडला आहे क, कम शयल शॉपस.् दुकानदाराचे २००/३०० वे.फूटाचे 

शॉप असत,े कामगार सं या कमी असत.े पण मळणारा ॉफ ट जा त असतो. इंड वा यांची 

५,००० ते १०,००० वे.फूट जागा असत.े यामानाने आपले मठाईवाले, यांचे दोनशे व.े 

फूट जागेत दुकान असत.े य  प रि थती पहा. तथे काय कमाई आहे कंवा नाह  याचा सव 

करा. उ योग परवा यात, साठा परवा यात कसे बसवायचे ते तु ह  ठरवा. काह  शॉपवाले 

आपला माल फूटपाथवर ठेवतात. सकाळ पेपरम ये रोज मा लका चालू आहे. फूटपाथ सोडून 

र यावर सु ा, बॉ बेडा ग या बाहेर सु ा, आज हच प रि थती आहे. सकाळ पेपरम ये आले 

होत.े य  जाऊन पहा. र ते ं द केले आहेत. हणून अशा ठकाणी परवानगी दल च नाह  

पा हज.े यावर शेड असेलतर ती सु ा काढल  पा हज.े फूटपाथवर ल प /ेशीट इत या कमी 

उंचीला असतात, ते कापायची सु ा भीती असत.े मा या वॉडम य ेचला,सकाळ पेपरमधील च  

पहा. तु हाला नि चतच जाणवेल क , ह  प रि थती चुक ची आहे. आपण इंड याबाबतीत 

ज र हा वचार करावा. कम शयल से टर बाबतीत वचार करा. कॉडबाबतीत नि चत वचार 

करा. मला तु हाला एवढेच सांगायचे आहे. ध यवाद!  

मा.कडूसकर (सहा.आयु त, आकाश च ह व परवाना) - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सव 

स मा.सभागृ ह, थम स मा.सद यांनी वचारले आहे क , वेअर फूटने दर करावेत. 

शासनाकडून जे दर पाठवले होत.े आ ह  यावेळी ताव तयार करतो होतो, ते हा आ हाला 

कुठेतर  जाणवत होत.े यावेळी आ ह  संपूण महापा लकांची मा हती मागवल  होती क , कलम 

२१३ व २७६ अ वये तुम याकडे कशी आकारणी केल  जात.े या माणे मा हती मागवल  आहे. 

कुठेतर  हे चुकतेय असे आ हाला वाटत होत.े १ ते ९ कमचार  या नकषावर हेर फाय केले 

जाऊ शकत नाह . यावेळी आ ह  आकारणी करतो, यावेळी आ ह  टॅ स पावती कंप सर  

घेतो. या जागेचे वे.फूट कती याचाह  वचार हावा. हणून ताव तयार करताना वे. 
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फूटा माणेच केले होत.े या माणे ताव ठेवला होता. यानंतर यावसा यकांची सं या इतक  

कमी का. कलम ३१३, ३७६ माणे परवानगी देतो. मनपा अ ध नयम करण १८ म ये जेवढे 

यवसाय दले आहेत, तेव यांनाच परवानगी देता येत.े करण १७,१८ म ये जेवढे उ योग 

दले आहेत. यां याशीच रलेटेड उ योग आहेत. यांची याद  तयार केल  आहे. बाक  

उ योगांना यवसाय परवाना लावायचे ठरवले तर  यात लगल कॉि लकेश स तयार होऊ 

शकतात. या उ योगांचा उ लेख करण १८ म ये नाह , यांना यात घेतलेले नाह .  

मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, कोणकोण या 

उ योगांचा समावेश करण १८ म ये केला आहे यांची नावे सांगावीत.         

मा.कडूसकर(सहा.आयु त, आकाश च ह व परवाना)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव 

स मा.सभागृ ह, कोणकोण या उ योगांचा समावेश करण १८ म ये केला आहे यांची नावे 

वाचून दाखवतो. याम ये बेकर  व बेकर चे पदाथ तयार करणे, धातू ंचे ओतकाम करणे, 

मसा याचे पदाथ तयार करणे व याचे पॅक ंग करण,े नळीत कंवा अ य रंगात कापड कंवा 

सूत रंगवणे, व युत वलेपन, मठाई तयार करणे, मठाईचे दुकान चालवण,े ओल  कंवा 

वाळलेल  कातडी कमवणे,चामडी कमवणे, दाबणे कंवा आवेि टत करणे, जनावरां या 

आत यापासून तयार करणे, वायु म त पेये बनवणे व याचे पॅ कंग करणे (को ड ीं स), 

टाई स समटपासून तयार करणे, कापसा या गा या, लोड, कुशन तयार करणे, दगडी कोळसा 

व कोळ या या व तू व स तयार ठेवणे, डांबरापासून व तू तयार करण,े डायनामाईटपासून 

व तू तयार करणे, चरबी, शोभेची दा  व यापासून फटाके तयार करणे, बफ व यापासून 

आइसकँडी तयार करणे, घरगुती वापरा य त र त दू धज य पदाथ व यापासून आइसकँडी 

तयार करण,े चुना तयार करणे व लॅ टर ऑफ पॅर सपासून व तू तयार करणे, काडे या पे या 

तयार करणे, कागदापासून व तू तयार कर याचा यवसाय, रबर व रबर  व तूंचा यवसाय, 

बडी, सगारेट, तपक र तयार करणे, साबण तयार करणे, साखर, खडीसाखर तयार करणे, टार, 

वन पती तेल तयार करणे. बांबू,हाड,ेका या,कोळसा,दगडी कोळसा,कोक,चरबी,जळाऊ 

लाकूड,शोभेची दा ,मासळी सुक , गोणपाट, ताग, पोती, वाळलेले खोड, चं या, चामडी, इमारती 

लाकूड, लायवूड, लोकर या व तूंना आपण यवसाय परवाना कंवा साठा परवाना लावतो. हे 

करण १८ म ये ऍ टम ये दलेले आहे.   

मा.नारायण ब हरवाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, व  करणा-

या यावसा यकाला काय करावे लागले. मालाचे उ पादन करत नाह त परंतू मालाची व  

करतात. अशा लोकांना यवि थत परवानगी देत नाह त. यांना सु ा यात समा व ट क न 

घे यासाठ  कंवा यांनी सु ा यवि थत परवानगी यावी यासाठ  काय करावे लागेल. ॅ पचा 

यवसाय करणारे, सगळे यवसाय करणारे यां यासाठ  काय करणार आहात ते सांगा.  
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मा.कडूसकर(सहा.आयु त,आकाश च ह व परवाना)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव 

स मा.सभागृ ह, यासंदभात कुठे लगल ोि हजन असेलतर यासंदभात वचार क न ताव 

कायदा वभागामाफत तयार करायचा य न क . मागे या दूघटना झा या, यामुळे ॅ प 

यव थेबाबतीत वचार झाला. यानंतर स माननीय आयु त साहेब, राजीव जाधव यांनी सव 

करायला सांगीतला होता. तथे ट म तयार के या हो या. परंतू तथे आप याला जाणवले क , 

तथे मोठमोठे गोडाऊ स तयार केले होत.े या गोडाऊनची सं या दवस दवस वाढत चालल  

आहे. आ तापयत आपले जे कमचार  काम करत होत.े यां याकडून सगळे यवि थत य न 

चालले होत.े परंतू तथे लोक मा हती यायला टाळाटाळ करतात. सव पूण होत नाह . तथे 

यावसा यकांची सं या देखील खूप जा त आहे. तो ॉ लेमेट क ए रया आहे. तथे एक 

कमचार  तथे जाऊ शकत नाह  हणून आपण टम तयार केल  होती. लॉ ऍ ड ऑडरचा न 

नमाण होऊ शकतो. हणून तथे व वध कारे सवचे काम चालू आहे. 

मा.सुरेश हे  े- मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,आप या मळकत कर 

वभागाकडून यांची याद  मागवा. तथे कोणा यातर  नावाने मळकत असणार आहे.  

मा.कडूसकर(सहा.आयु त, आकाश च ह व परवाना)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सव 

स मा.सभागृ ह, जेव या कम शयल ॉपट ज ्  आहेत यांची मा हती मळकत कर वभागाकडून 

मागवल  आहे. संपूण शहरासाठ  आम या वभागाकड े फ त तीन कमचार  या कामासाठ  

आहेत. कामात कुठेतर  सुसु ता आण यासाठ  एफडीए यां याकडून मा हती मागवल  आहे. 

आपला करसंकलन वभाग आहे. यां याकडून ू ट नी क न जेवढे उ योग समा व ट करता 

येतात, या माणे य न करतोच आहोत. आमचे स या असलेले कमचार  सवसाठ  गेले आहेत. 

उपल ध असले या कमचा-यांकडून हे काम क न घेतोय. कमचार  सं या कमी आहे. सव 

कमचा-यांना ऑफ सचे काम सांभाळून, सवचे काम सांभाळून हे काम करावे लागते आहे.  

मा.सुरेश हे -ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, तुम याकडे जेव या 

मळकतीं या न द  आहेत, तेव यांना सरसकट लावून टाका.  

मा.कडूसकर(सहा.आयु त, आकाश च ह व परवाना)-एक कंपाऊंड तीन मीटरचा असतो.  

मा.सुरेश हे -े एक कंपाऊंड कती मीटरचा असतो, तो कतीह  मीटरचा असू या. तीन/चार 

मीटरचा असू यात. सवनुसार नंतर काम क न या.  

मा.कडूसकर(सहा.आयु त, आकाश च ह व परवाना)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सव 

स मा.सभागृ ह, हे ॅ प वडस आहेत. यां याकडून आपण यात एमपीसीबी यांचा परवाना 

कंप सर  घेतो. कारण या ॅ पम ये आतम ये काह ह  असत.े धोकादायक व तू असेलतर 

यासाठ  एमपीसीबीचा परवाना व    फाईल असणे गरजेचे आहे.  

मा.सुरेश हे -े तुम या मा हतीसाठ  हणून सांगतो, ते कुठलेह  परवाने काढत नाह त. 

बेकायदेशीरपणे काम चालू आहे. यांना कुठे बँक लोन सु ा काढायचे नसत.े यांना कोणतेह  
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लगल पेपर लागत नाह त. लॅ ट कचे के मकलचे बॅलर इं ायणी नद त, ना यात ओतले 

जातात. कुदळवाडीतच आगीचे कार सग यात जा त होतात. साठा परवाना घेत नाह त. या 

भानगडींमुळे तथे वारंवार आग लागत.े अनेक दुकाने या आगीत जळतात. भीती वाटते 

हणून आपले कमचार  तथे जात नाह त, असे हणून चालणार नाह .  

मा.कडूसकर(सहा.आयु त, आकाश च ह व परवाना)- आमचा सव सु ा चालू आहे. मा या 

मा हती माणे जवळपास १२०० लोक आयडट फाय केले आहेत. या लोकांनी परवाना घेतला आहे 

का नाह  याची संपूण मा हती अ ययावत करायचे काम चालू आहे. हा सव कि लट करायला 

अजून १५/२० दवस लागतील. तो सव कि लट झालातर जेवढे लोक आहेत, यांना नोट स 

पाठवून संबं धतांची फाईल तयार क न घेणे श य होईल.  

मा.सुरेश हे -ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, या इंड यल 

भागाम ये चोर चे माण खूप आहे. देहू-आळंद  हा र ता चांगला मोठा आहे. तथे सु ा ॅ पचे 

माण वाढत चालले आहे. लॅ ट क कंवा इतर कचरा रा ी जाळून टाकतात. कॉपर 

काढ यासाठ  लॅ ट क या वायर  जाळून टाकतात. यातून धूर नमाण होतो. के मकलचा 

इतका वास येत असतो. मोशी, जाधववाडी, कुदळवाडी प रसरात राहणारे नागर क ासले 

आहेत. जेवढा कायदेशीर परवाना घेता येईल तेवढा यावा. नाह तर केवळ कुदळवाडी भागासाठ  

वतं  अि नशामक वभागाचे क  उभे करावे लागेल. आपला पैसा जातोच आहे. तुमची 

अडचण काय आहे ह  व तुि थती सभागृ हापु ढे मांडा.    

मा.अ मना पानसरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.सुजाता टेकवड े– मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े   
 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 
ठराव मांक - ८६५       वषय मांक - ८   
दनांक- २०.५.२०१६            वभाग – मा.आयु त 
 
  संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/२/का व/१५३/२०१६,  
                     द.०९/०२/२०१६ 

              २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६२ द.१.०४.२०१६ 
                   ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८४७ द.२०/४/२०१६  
 

वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 

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

        -------- 

मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव माडंत.े  
 
                                                      वषय मांक- ९ 

दनांक – २०.५.२०१६            वभाग – मा.आयु त  

 

           संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/७/का व/६१/२०१६,  

                     द.१२/०२/२०१६ 

             २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६३ द.१.०४.२०१६ 
                  ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८४८ द.२०/४/२०१६ 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपालकेने मु ंबई ां तक अ ध नयम 1949 चे कलम 454 सह 

457 (3) मधील तरतुद  नुसार महानगरपा लकेस नेमणुक चे अ धकार असले या जागांसाठ  

आव यक असेलेल  शै णीक पा तेबाबतचे “ पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व 

सेवांचे वग करण) नयम  2010” नयम तयार केलेले होत.े  यांस मा.महापा लका सभा ठराव 

मांक 1113 दनांक 18/03/2011 अ वये मा यता दे यात आलेल  आहे. सदर नयमांचा मसुदां 

प  मांक शा/1अ/का व/533/2011 दनांक 02/05/2011 या नोट सा वये स द  क न हरकती 

माग व यात आ या हो या. या नुसार एकुण 162 हरकती व सुचना ा त झा या आहेत. सदर 

हरकती बाबत  वचार होउन सदरचे नयम अं तम मंजुर साठ  दनांक 17/10/2013 अ वये मा. 

वधी स मतीकडे सादर कर यात आले होत.े तथापी शासन नणय मांक : एमसीओ 

2014/ . .153/न व 14 द. 01 स टबर  2014 अ वये महानगरपा लकांचे सुधार त वग करण 

कर यात आले असुन यानुसार “ पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा समावेश “ब” वगात झा याने 

या माणे आकृतीबंधासह सेवा वेश नयम “ब”  वग पुणे महानगरपा लके या मंजूर सेवा 

वेश नयमा या नमु याम ये तयार क न सादर कर या या सुचना मा. शासनाकडुन सुचना 

दले या आहे. यामुळे प  मांक शा/7/का व/621/2014 द. 01/09/2014 अ वये सदर ल 

ताव दु तीकामी मा. वधी स मती कडुन मागे घे यात आला आहे. पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम  2010 हे अ धकार /कमचार  

यां या ेणी/गट नहाय तयार कर यात आले होत.े तथा प पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम  2016 हे  ा त हरकती वर ल अ भ ायासह 

वभागा या आकृतीबंधाचा समावेश क न तयार कर यात आलेले आहेत.  सदरचे नयम 

प र श ट 1 ते 3, येक वभागाची पद नहाय मंजुर पदांची मा हती व  ता वत आकृतीबंध 
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यासह सादर कर यात आले आहेत.  “ पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व 

सेवांचे वग करण) नयम  2010”  आता पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व 

सेवांचे वग करण) नयम  2016 मधील प र श ट 1 ते 3 (सेवा भरती करतांना अनुसरावयाची 

कायप दती अ धकार  व  कमचा-यां या पदांसाठ  शै णीक व इतर अहता,  अ धकार  व 

कमचार  यांसाठ  वभागीय प र ा नयम), वभाग नहाय ता वत आकृतीबंध यांस महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम कलम ४५४ सह ४५७ (३) अ वये मा यता देणेची मा.आयु त 

यांची मागणी असल  तर  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत आकृतीबंधातील  “ प  

अ ेड पे” याम ये खाल  नमुद केले माणे ेड पे चा समावेश क न यास एक तपणे 

मा यता देणेत येत आहे.  
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पञ “अ” 
नवीन नमाण करावयाची पदे/ ेड प े 

गट “अ” 
 

अ. . पदनाम नवीन आव यक 
पद सं या 

वेतन ेणी ेड  पे 

१ अ त र त आयु त ----- १५६००-३९१०० ७९०० 
२ शहर अ भयंता ----- १५६००-३९१०० ७९०० 
३ सह आयु त ----- १५६००-३९१०० ७६०० 
४ मु य मा हती व तं ान अ धकार ---- १५६००-३९१०० ७६०० 
५ मु य अि नशमन अ धकार  ----- १५६००-३९१०० ७६०० 
६ वकास अ भयंता, दुरसंचार --- १५६००-३९१०० ७६०० 
७ नगरस चव ----- १५६००-३९१०० ६९०० 
८ चफ के म ट ----- १५६००-३९१०० ६६०० 
९ मु य पशुसंवधन अ धकार ---- १५६००-३९१०० ६६०० 
१० मु य सुर ा अ धकार ------ १५६००-३९१०० ६६०० 
११ मा हती व तं ान अ धकार  ----- १५६००-३९१०० ६६०० 
१२ उपमु य अि नशमन अ धकार  ----- १५६००-३९१०० ६६०० 
१३ मु य समाज वकास अ धकार  ---- १५६००-३९१०० ६६०० 
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पञ “अ”  

नवीन नमाण करावयाची पदे  
गट “ब” 

१ कॉ युटर ो ामर ----- १५६००-३९१०० ५४०० 
२ डा अ धकार  ------ ९३००-३४८०० ५४०० 
३ मु य गाळणी न र क ----- ९३००-३४८०० ५४०० 
४ वभागीय अि नशमन अ धकार  

( ड ह जनल फायर ऑफ सर) 
----- ९३००-३४८०० ४८०० 

५ व र ठ दुरसंचार अ धकार ---- ९३००-३४८०० ४८०० 
६ डा पयवे क ----- ९३००-३४८०० ४६०० 
७ सहा यक वभागीय अि नशमन 

अ धकार (अ स टंट ड ह जनल फायर 
ऑफ सर) 

----- ९३००-३४८०० ४६०० 

८ क न ठ दुरसंचार अधकार  (दुर वनी) ---- ९३००-३४८०० ४६०० 
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पञ “अ”  
ेड पे व नवीन नमाण करावयाची पदे  

गट “क” 
अ. . पदनाम नवीन आव यक 

पद सं या 
वेतन ेणी ेड पे 

१ अि नशमन क  अ धकार  ( टेशन 
युट  ऑफ सर) 

----- ९३००-३४८०० ४४०० 

२ दुर वनी पयवे क ----- ९३००-३४८०० ४४०० 
३ सहा यक अि नशमन क  अ धकार  

(अ स टंट टेशन युट  ऑफ सर) 
----- ९३००-३४८०० ४१०० 

४ चालक तथा यं  चालक / ाय हर 
ऑपरेटर (फायर इंिजन ाय हर) 

----- ५२००-२०२०० ३१०० 

५ ल डंग फाय़रमन ----- ५२००-२०२०० २८०० 
६ फायरमन ---- ५२००-२०२०० २४०० 

 
        वर ल माणे नवीन वेतन ेणी व मंजूर पदांचे सुधा रत वेतन ेणीस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापा लका सभे या 

मा यतनुेसार मुळ तावात आव यक ते बदल क न ताव शासनाकडे पाठ व यास मा यता दे यात येत आहे तसेच -   
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 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम-२०१६ अंतगत खाल ल माणे नवीन पद न मती, संवग, 

पदनाम/पदांची सं या/वेतन ेणी, नेमणूक ची प दत व ट केवार , नेमणूक कर ता अहता व नेमणूक या प दती तयार कर यात यावी.   
    

अ. . संवग पदनाम / पदांची 
सं या / वेतन ेणी 

नेमणुक ची 
प दत व ट केवार  

नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या प दती  

१ शासक य सेवा 
गट-अ 

वशेष अ धकार  
पद-१ 

१५६००-३९१०० ेड पे 
६६०० 

पदो नतीने १००% १) मा यता ा त व यापीठाकडील कोण याह  शाखेची पदवी 
२) प का रता व जनसं ापन (Journalism & Mass Communication) या 

वषयातील पदवी/पदवीका प र ा उत ण 
३) महानगरपा लका आ थापनेवर ल मा हती व जनसंपक अ धकार  या 

संवगातील ३ वषाचा अनुभव आव यक. 
२ तां क सेवा  

गट – अ 
कायकार  अ भयंता 

(दूरसंचार) 
पद-१ 

१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० 

पदो नती १००% महानगरपा लका अ थापनेवर ल उपअ भयंता (दूरसंचार) पदावर ल पदवीधारक 

अस यास कमान 3 वषाचा अनुभव आ ण पद वकाधारक अस यास कमान 5 

वषाचा अनुभव असणा-या अ धका-यांमधून सेवा ये ठतेचा वचार क न (सदर 

पदाम ये वायरलेस इनचाज पदाचे समायोजन क न र त झा यानंतर या पदासाठ ) 

३ तां क सेवा  
गट - ब  

व र ठ दूरसंचार 
अ धकार  

पद-१ 
९३००-३४८०० ेड पे ४८०० 

पदो नती १००% १) क न ठ दूरसंचार अ धकार  या पदावर  कमान ५ वषाचा अनुभव.  

४ तां क सेवा  
गट - क 

क न ठ दूरसंचार अ धकार 
(दूर वनी) पद-१ 
९३००-३४८०० ेड पे ४६०० 

पदो नती १००% १)  दुर वनी पयवे क या पदावर  कमान ३ वषाचा अनुभव.  

५ तां क सेवा  
गट – ब 

मु यगाळणी नर क 
पद – १ 

पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाकडील शा  शाखेचा रसायनशा  वषय घेऊन 
उ तीण झालेला पदवीधर 
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९३००-३४८०० ेड पे ५४०० २) पाणी पुरवठा क ातील म शन व उपकरणे हाताळ याचा कमान एक वषाचा 
अनुभव अस यास ाधा य 

६ शासक य सेवा 
गट-ब 

कु ती कोच 
पद-१ 

९३००-३४८०० ेड पे ४६०० 

पदो नती १००% १) बी.ए.,बी.एड. ( फिजकल), एन.आय.एस. (कु ती खेळ) 
२) महापा लका आ थापनेवर ल ७ वषाचा अनुभव आव यक 
३) महापा लके या अहताधारक कमचा-यां या एक त सेवा ये ठते या अ धन 

७ वै यक य सेवा  
 गट-ब 

सहा यक आरो य 
अ धकार  (दंत)  पद-१ 
९३००-३४८०० ेड पे ५४०० 

पदो नती १००% मा यता ा त व यापीठाकडील B.D.S. पदवी, मा यता ा त व यापीठाकडील MDS 

ह पद यु तर पदवी व ३ वष कामकाजाचा अनुभव व इं डयन डटल क ि सल कडील 

रिज टेशन आव यक असाव.े  

८ तां क सेवा   

गट-ब 
उप ाचाय (आयट आय) 

पद- १ 

१५६००-३९१०० ेड प े५४०० 
 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची पदवी अथवा 
ए.एम.आय.ई अ व ब प र ा उ तीण 

२) उ च व तं श ण वभागा या अ धप याखाल ल तां क श ण सं थेमधील 

कमान गट नदेशक पदावर ल अ यापनाचा अथवा शासक य/ नमशासक य 

उ योगातील अथवा सं थेकडील पयवे क य पदाचा ३ वषाचा अनुभव आव यक 

   पदो नतीने १००% १) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची पदवी अथवा 
ए.एम.आय.ई अ व ब प र ा उ तीण 

२) महानगरपा लके या औ यो गक श ण सं थेत गट नदेशक पदावर ल ३ वषाचा 
अनुभव  

९ तां क सेवा  

गट-ब 
सेवा नयोजन अ धकार    
( लसमट ऑफ सर) 
पद- १ 

१५६००-३९१०० ेड प े५४०० 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची पदवी अथवा 
ए.एम.आय.ई अ व ब प र ा उ तीण. 

२) उ च व तं श ण वभागा या अ धप याखाल ल तां क श ण सं थेमधील 
कमान गट नदेशक पदावर ल अ यापनाचा अथवा शासक य/ नमशासक य 
उ योगातील अथवा सं थेकडील पयवे क य पदाचा ३ वषाचा अनुभव आव यक 

   पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची पदवी अथवा 
ए.एम.आय.ई.  अ व ब प र ा उ तीण. 
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२) महानगरपा लके या औ यो गक श ण सं थेत गट नदेशक पदावर ल ३ वषाचा 
अनुभव 

१० तां क सेवा  

गट-अ 
आट ऑफ सर 

पद- १ 

१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० 

पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाची फाईन आट वषयातील पदवी,  

२) आ ट ट या पदावर ल 3 वषाचा अनुभव असणा-या सेवा ये ठ कमचा-यांमधून, 
संगणक चाल व याचा अनुभव 

११ तां क सेवा  

गट-ब 
आट  

ेड-१ 

९३००-३४८०० ेड पे ५४०० 

पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाची फाईन आट वषयातील पदवी,  

    २) आ ट ट कम फोटो ाफर या पदावर ल ५ वषाचा अनुभव असणा-या 
         सेवा ये ठ कमचा-यांमधून, संगणक चाल व याचा अनुभव 

१२ तां क सेवा  

 गट-अ 
वकास अ भयंता 
(दुरसंचार) 

१५६००-३९१०० ेड पे 
७६०० 

पदो नती १००% १) सां व धक व यापीठाची इले ॉ न स अँड टे लक यु नकेशन शाखेची 
पदवी/पद वका उ तीण. 

२) शासन मा य औ यो गक श ण सं थेकडील १२ वी शा  नंतरचा २ वषाचा 
पद वका शासन तं श ण मंडळाकडील ड यू.एम.सी.ओ. पद वका समक  कोस 
उ तीण 

३) वायरलेस इनचाज पदावर ल महानगरपा लका सेवेतील ५ वषाचा कामकाजाचा 
य  अनुभव. 

 
वर ल माणे नवीन पद न मती, संवग, पदनाम/पदांची सं या/वेतन ेणी, नेमणूक ची प दत व ट केवार , नेमणूक कर ता अहता व 

नेमणूक या प दतीस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापा लके या मा यतनुेसार मुळ तावात आव यक ते बदल क न ताव शासनाकडे 
पाठ व यास मा यता दे यात येत आहे  तसेच -   

    
पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम-२०१६ अंतगत खाल ल पदांची न मती व पदां या 

सं येत वाढ कर यास मा यता देणेत येत आहे.    
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अ. . िवभाग पदनाम तािवत पदांची सं या वाढ एकुण 
१ थाप य मु यालय सह शहर अिभयंता ( थाप य) ० १ १ 
२ मािहती व तं ान िवभाग कॉ युटर ऑपरेटर २ ४ ६ 
३ 

थाप य मु यालय (BRTS 
क प) 

कायकारी अिभयंता १ ३ ४ 
 उपअिभयंता ३ ६ ९ 
 किन  अिभयंता ६ ६ १२ 

४ सुर ा िवभाग उपलेखापाल १ १ २ 
५ म यवत  भांडार िवभाग भांडार  िनयं क ० १ १ 
६ 

वै क य (YCMH सह) 

सहा यक आरो य अिधकारी (दंत) ० १ १ 
 माय ोबॉयोलॉिज ट १ १ २ 
 अिस टंट मे न ५ २ ७ 
 लेखािधकारी १ १ २ 
 बायोमेडीकल इंिजिनअर १ १ २ 
 लड बँक टे िशअन ७ २ ९ 
 ए स रे टे िशअन २४ ६ ३० 
 ए.एन.एम. ९५ ५ १०० 
 कॉ युटर ऑपरेटर ४ १ ५ 

७ आय.टी.आय. मोरवाडी उप ाचाय ० १ १ 
 लेसमट अिधकारी ० १ १ 

८ यांि क  िवभाग उपअिभयंता यांि क  २ १ ३ 
९ 

अि शमन िवभाग 

मुख अि शमन िवमोचक ३६ ४ ४० 
 चालक तथा यं  चालक ४८ २ ५० 

 अि शमन िवमोचक / फायरमन  
रे युअर 

२०० ८० २८० 

 मु य िलिपक १ १ २ 
 सहा यक भांडारपाल ० १ १ 
 वाहन चालक ५ १ ६ 
 कॉ युटर ऑपरेटर २ १ ३ 
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१० 

िव ुत मु यालय (दुरसंचार सह) 

सह शहर अिभयंता, िव ुत १ १ २ 
 िवकास अिभयंता (िव/यां) ० १ १ 
 कायकारी अिभयंता, दुरसंचार ० १ १ 
 उपअिभयंता, दुरसंचार १ १ २ 
 व र  दुरसंचार अिधकारी ० १ १ 
 किन  अिभयंता, दुरसंचार १ ७ ८ 
 किन  दुरसंचार अिधकारी १ १ २ 
 किन  दुरसंचार अिधकारी, दुर वनी ० १ १ 

११ डा िवभाग डा पयवे क ७ ५ १२ 
 कु ती कोच ० १ १ 

१२ नगरसिचव िवभाग-िवधी सिमती 
कायालय कॉ युटर ऑपरेटर ० १ १ 

१३ 
मािहती व जनसंपक िवभाग 

िवशेष अिधकारी ० १ १ 
 आट ऑफ सर ० १ १ 
 आट ट ० १ १ 

१४ पाणी पुरवठा िवभाग, से टर-२३ मु य गाळणी िनरी क ० १ १ 
१५ 

औ ोिगक िश ण सं था 
उप ाचाय ० १ १ 

 सेवा िनयोजन अिधकारी 
( लसमट ऑफ सर) 

० १ १ 

 
     वर ल माणे नवीन पद न मती, मंजुर पदां या सं येत वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापा लके या मा यतनुेसार 

मुळ तावात आव यक ते बदल क न ताव शासनाकडे पाठ व यास मा यता दे यात  येत आहे तसेच - 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम-२०१६ प र श ट-२ म ये संबं धत पदाचे 

अनु मांकापुढे नमुद मुळ अहतेऐवजी खाल  नमुद के या माणे सुधा रत अहता व दु ती नमुद क न सुधा रत अहतेसह मा यता दे यात येत 
आहे.    
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अ. . संवग पदनाम नेमणुक ची प दत 

व ट केवार  
नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या प दती  

२ शासक य सेवा 
गट- अ 

अ त र त आयु त 

१५६००-३९१०० ेड पे 
७९०० 

पदो नती १) बदल नाह  
२) बदल नाह  
३) मागील ५ वषातील अ भलेखापैक  कमान ४ गोपनीय अहवाल 
अ यु कृ ठ दजाचे असणे आव यक. या पा तेनुसार ५अ धका-यां या नावाचा 

ताव शासनाकडे सादर कर यात यावा. शासन तरावर ल नवड स मती 
तावाची छाननी क न नयु त करावाया या अ धका-याची शफारस करेल. 

पदो नतीने उमेदवार उपल ध न झा यास हे पद भारतीय शासन सेवेतील 
अ धका-यांमधून त नयु तीने भर यात येईल. 

   त नयु ती उव रत १ पद भारतीय शासन सेवेतील अ धका-यांमधून त नयु तीने 

भर यात येईल. उपल ध न झा यास रा यशासन सेवेतील ७ वषाचा अनुभव 

असणा-या उपिज हा धकार /अ पर िज हा धकार  कंवा मु या धकार अ-

नवड ेणी संवगातील अ धका-यांमधून भरणे. 

३ शासक य सेवा 
गट- अ 

उप आयु त 

१५६००-३९१०० ेड पे 
६९०० 

पदो नतीने ७५ % 
त नयु ती २५ %  

बदल नाह  

 

४ शासक य सेवा 
गट- अ 

सहा यक  
आयु त 

पदो नती ७५ % बदल नाह  

 

   त नयु ती २५ % बदल नाह  
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६ शासक य सेवा 
गट- ब 

शासन अ धकार  नाम नदशन  ० % वगळणे 

   पदो नती १०० % बदल नाह  

८ शासक य सेवा 
गट– क 

मु य ल पक/कॉ युटर 
ऑपरेटर 

वीय सहा यक 
मा.महापौर/ वीय 

सहा यक 
मा.उपमहापौर/ वीय 
सहा यक मा.अ य  
थायी स मती/ वीय 

सहा यक मा.सभागृ ह 
नेता / वीय सहा यक 
मा. वरोधी प नेता/ वीय 
सहा यक-मा.सभापती 

वधी स मती / 
यव थापक े ागृ ह 

पदो नती १००% १) महानगरपा लका आ थापनेवर ल ल पक संवगातील कामकाजाचा ३ 
वषाचा अनुभव आव यक. 
२) महानगरपा लका आ थापनेवर ल कॉ युटर ऑपरेटर या पदासाठ   

वह त केलेल  अहता धारण करणे आव यक. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
यव थापक े ागृ ह- ना यशा  पद वका व यव थापन मॅनेजमट कोस 

आव यक 
१० शासक य सेवा लघुलेखक (उ च तर) पदो नती १०० % १) इय ता १२ वी उ तीण 

२) बदल नाह  
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गट- ब    ३) बदल नाह  

१७ तां क सेवा गट-
अ 

शहर अ भयंता 
१५६००-३९१००-७९०० 

पदो नतीने १००% १) बदल नाह  
२) वगळणे 
३) बदल नाह  

२० तां क सेवा गट- 
ब 

उपअ भयंता नाम नदशन  ० % वगळणे 

   पदो नती १००% १) बदल नाह  
२) बदल नाह  

२१ तां क सेवा गट-
क 

क न ठ अ भयंता नाम नदशन ७५% १) बदल नाह  

   पदो नती २५% १) महानगरपा लके या आ थापनेवर ल लंबर, स हअर व थाप य 
अ भयां क  सहा यक या पदावर ल पदवीधारक अस यास ३ वष व 
पद वकाधारक अस यास ५ वष अनुभव असणे आव यक, आय.ट .आय 
अस यास ७ वष अनुभव आव यक तसेच क न ठ अ भयंता नाम नदशन 
पदाची शै णक अहता  धारण कर त असलेले मनपातील वग-३ मधील ७ 
वष सेवा पुण झालेले कमचार. 
२) वगळणे 

२२ तां क सेवा गट-
क 

थाप य अ भयां क  
सहा यक 

नाम नदशन ७५% १) बदल नाह       

   पदो नती २५ % १) नाम नदशनातील व हत केलेल  अहता धारक  करणा-या  

            महानगरपा लकेतील आ थापनेवर ल कमचार  

२७ तां क सेवा गट-क गाळणी ऑपरेटर नाम नदशन १०० 
% 

१) मा यता ा त व यापीठाकडील रसायनशा  शाखेची पदवी. 

३४ शहर वकास सेवा सहा. नगररचनाकार नाम नदशन ५० % १) बदल नाह  
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गट- क 
   पदो नतीने ५० % १) नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या महापा लका कमचा-यां या 

एक त सेवा ये ठतेने  

२) पदो नतीने उपल ध न झा यास नाम नदशनाने भरणेत यावी. 

३८ तां क सेवा गट-
अ 

मु य वा तुशा  /  
कायकार  अ भयंता 
(संरचना अ भयां क ) 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१) मा यता ा त व यापीठाकडील वा तुशा  शाखेची अबन डझाईन   
वषयातील एम.आच. ह  पद यु तर पदवी कंवा संरचना अ भयां क  

          (Structural Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी. 

२) सदर कामाकाजाचा ५ वषाचा अनुभव आव यक 

   पदो नतीने १००%  १) वगळणे 
२) महानगरपा लका आ थापनेवर ल उप अ भयंता (Structural  

            Engineering) कंवा वा तुशा  संवगातील, वा तुशा  शाखेची 

अबन   डझाईन वषयातील एम. आच ह  पद यु तर पदवी कंवा संरचना 

अ भयां क  (Structural Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी धारण  

करणा-या अ भयं या मधून. 

३) वा तुशा /उपअ भयंता पदाचा ३ वषाचा अनुभव आव यक 

३९ तां क सेवा गट-
ब 

वा तुशा  / 
उपअ भयंता (संरचना 
अ भयां क ) 

नाम नदशन २५% १) मा यता ा त व यापीठाकडील वा तुशा  शाखेची अबन डझाईन   

वषयातील बी. आच. ह  पदवी कंवा संरचना अ भयां क  (Structural 

           Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी. 

   पदो नती ७५% १) महानगरपा लका आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता संवगातील  
संरचना अ भयां क  (Structural Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी 
धारण करणा-या अ भयं यामधून. 
२) महानगरपा लका आ थापनेवर ल ३ वषाचा अनुभव आव यक 

४२ तां क सेवा गट-ब उपअ भयंता (यां क ) नाम नदशन ० %  वगळणे 
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   पदो नतीने १००% बदल नाह  

५९ तां क सेवा गट-ब उपअ भयंता व युत नाम नदशन ० % वगळणे 

   पदो नतीने १००% बदल नाह  

६० तां क सेवा गट-क क न ठ अ भयंता ( व युत) नाम नदशन ५०% बदल नाह  

   पदो नती ५०% १) बदल नाह  

६७ तां क सेवा गट-
ब 

उपअ भयंता (दुरसंचार) पदो ती १००%  महानगरपा लका आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता (इले ॉ न स व 

टे लक यु नकेशन पदवी/पदवीका आव यक) या पदावर ल कमान ३ वषाचा 

अनुभव असणा-या अ भयं यां या सेवा ये ठतेचा वचार क न. 

६९ तां क सेवा गट-
क 

क न ठ अ भयंता 
(दुरसंचार) 

नाम नदशन ५०% १) महानगरपा लका आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता (इले ॉ न स व 
टे लक यु नकेशन) पदवी/पदवीका आव यक 

२) शासक य नमशासक य था नक वरा य सं थेकडील वायरलेस 
ऑपरेटर अथवा यापे ा व र ठ पदावर ल कमान ३ वषाचा अनुभव 
आव यक  

   पदो नती ५०% १) बदल नाह  

२) नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या वायरलेस ऑपरेटर कंवा 
मनपा आ थापनेवर ल इतर पदावर ल कमान ३ वषाचा अनुभव असणा-या 
कमचा-यांमधून पदो नतीने (नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या 
वायरलेस ऑपरेटर पदाचे समायोजन क न र त झाले या पदासाठ ) 

७२ तां क सेवा गट- 
ब 

मा हती व तं ान 
अ धकार  

नाम नदशन ०% १) वगळणे 

   पदो नती १००%            बदल नाह  
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७४ तां क सेवा गट-क कॉ युटर ऑपरेटर नाम नदशन ७५% १) बदल नाह  

   पदो नती २५% १) पदो नतीसाठ  नाम नदशन माणे नेमणूक  कर ता अहता आव यक 
२) महानगरपा लका आ थापनेवर ल अहताधारण करणा-या गट-क व गट-   
ड मधील कमचा-यां या एक त सेवा ये ठतेमधून 

७५ लेखा सेवा गट- 
अ 

मु य लेखा व व त 
अ धकार  

पदो नती १००% १) महानगरपा लके या आ थापनेवर ल उपमु य लेखा व व त अ धकार   
या संवगातील कमान ३ वषाचा अनुभव 

७७ लेखा सेवा गट- ब लेखा धकार  नाम नदशन २५% 
पदो नतीने उपल ध 

न झा यास 

बदल नाह  

 

८७ शासक य सेवा 
गट- क 

सहा यक मा हती व 
जनसंपक 
अ धकार /सहा यक राज 
श टाचार अ धकार  
( ोटोकॉल ऑ फसर) 

नाम नदशन २५% 
 
 

पदो नती ७५% 

 १ ते ५ बदल नाह  
 
 
 
१) नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या महानगरपा लका आ थापनेवर ल 

गट-क मधील एक त सेवा ये ठतेने  

९० शासक य सेवा 
गट- क 

सहा यक ंथपाल नाम नदशन ५०% 
पदो नती ५०% 

१ ते २ बदल नाह  

ंथपाल शासनाकडील पदवी / पदवीका ह  अहता धारन करणा-या मनपा 
आ थापनेवर ल गट क व ड मधील कमचा-यां या एक त सेवा ये ठता  
मधून  

१०९ शासक य सेवा 
गट- अ 

मु य कामगार 
क याण अ धकार  

नाम नदशन 
(पदो नतीने उपल ध 
न झा यास) 

१ ते २ बदल नाह  

   पदो नती १०० % बदल नाह  

११० शासक य सेवा 
गट- ब 

कामगार क याण 
अ धकार  

नाम नदशन १ ते २ बदल नाह  
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११९ सुर ा सेवा गट-
अ 

मु य सुर ा अ धकार  

(पु ष)  पद – १  

वेतन ेणी १५६००-
३९१०० ेड पे ६६०० 

(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास ) 
नाम नदशन 

१) बदल नाह  

२) बदल नाह  

३) बदल नाह  

४) वगळणे 

   पदो नती १००% १) बदल नाह  

२) बदल नाह  

१२० सुर ा सेवा गट -
ब 

सुर ा अ धकार  

(पु ष) 
 

नाम नदशन 

(पदो नतीने 
उपल ध न  
झा यास) 

१) बदल नाह  

२) बदल नाह  

३) बदल नाह  

४) वगळणे 

   पदो नती १००% १) बदल नाह  
२) बदल नाह  

३) ल कर, नमल कर  दलातील सेवा नवृ त सुभेदार/नायब सुभेदार कंवा या 
पदाशी समक  इतर पदे अथवा पोल स दलातील पोल स न र क या 
पदाव रल कमान ३ वषाची अनुभव असणे आव यक  

१२१ सुर ा सेवा गट- 
ब 

सहा यक सुर ा 
अ धकार  (पु ष/म हला) 

पदो नती १००% १) बदल नाह  

२) मा यता ा त व यापीठाकडील कोण याह  शाखेची पदवी 

१२२ सुर ा सेवा गट- 
क 

सुर ा न र क 
(पदनाम बदल) 

पदो नती १००% १) पंपर  चंचवड मनपा आ थापनेव रल सुर ा र क/रखवालदार पदावर ल  
कमान ३ वषाचा अनुभव. 

१२३ सुर ा सेवा गट- 
ड 

सुर ा र क 
 

नाम नदशन १००% १) मा य मक शालांत प र ा उ तीण (एस.एस.सी) व सुर ा र क   पदावर ३ 

     वषाचा अनुभव 

२) बदल नाह  

३) बदल नाह  

४) बदल नाह  
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१३३ उ यान सेवा गट-
ड 

माळी नाम नदशन ५०% 
पदो नती ५०% 

१ ते २ बदल नाह  

१३७ वै यक य सेवा  
गट- अ 

वै यक य अ ध क 
 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१) बदल नाह  
२) मा यता ा त व यापीठाकडील ि ल नकल वषयातील मा यता ा त 

व यापीठाकडील एम.डी. / एम.एस. / एम.डी.एस. पदवी 
३) बदल नाह  
४) बदल नाह . 

   पदो नती १०० % १) मा यता ा त व यापीठाची एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस पदवी 
२) मा यता ा त व यापीठाकडील एम.डी. / एम.एस.पदवी / एम.डी.एस. 

पदवी कंवा एम.सी.आय. / एम.एम.सी. कडील त सम अहता 

३) बदल नाह  

४) बदल नाह . 

   त नयु ती 
(पदो नतीने उपल ध 

न झा यास) 

१) बदल नाह  
 

१३८ वै यक य सेवा  
गट- अ 

वै यक य उपअ ध क नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१) मा यता ा त व यापीठाकडील एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस पदवी 
२) मा यता ा त व यापीठाकडील एम.डी./ एम.एस.पदवी / एम.डी.एस. 

पदवी 
३) बदल नाह  
४) बदल नाह . 

१५२ वै यक य सेवा  
गट- अ 

ये ठ दंतश य चक सक 
ऐवजीसंचालक, दंत वभाग 
असा पदनाम बदल 

पदो नती १००%  

बदल नाह  
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१७३ वै यक य सेवा  
गट- ब 

दंतश य च क सक  नाम नदशन १०० 
% 
 

१) बदल नाह  

२) वगळणे 

३) बदल नाह  
४) बदल नाह  

 
१८४ नमवै यक य 

सेवा गट- क 
टाफ नस नाम नदशन ८०% 

पदो नती २०% 
१) बदल नाह  

२) बदल नाह  

३) टाफ नस पदाची शै णक अहता असले या ए.एन.एम मधून ७ वषाचा 
अनुभव आव यक 

२७६ पशुवै यक य सेवा 
गट- ड 

सहा यक अँ नमल 
कपर 

नाम नदशन ५०% 
पदो नती ५०% 

१)  बदल नाह  
२)  ५ वषाचा अनुभव आव यक 

२९७ अि नशमन सेवा 
गट-अ 

मु य अि नशमन 
अ धकार  

नाम नदशन /  
त नयु ती 

(पदो नतीने 
उपल ध  न 
झा यास) 

१) बदल नाह  
२) बदल नाह  
३) बदल नाह  
४) बदल नाह   
अ) बदल नाह   

ब) बदल नाह   

क) अनुभव-कोण याह  महानगरपा लका कंवा १५ ते २० अि नशमन क े 

असले या महानगरपा लका कंवा वशेष नयोजन ा धकरणाम ये मु य 
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अि नशमन अ धकार  (वग-१) कमान वेतन ेणी १५६००-३९१००, ेड वेतन 

र. . ५४००) या पदावर ३ वष सेवा केलेला तसेच वर ल शै णक व 

शार र क य स म असावा. कंवा वभागीय अि नशमन अ धकार  (वग-२) 

या पदावर कमान ५ वष सेवा पुण कमान वेतन ेणी र. . ९३००-३४८०० 

ेड वेतन र. .५०००/-) या पदावर कमान ५ वष सेवा केलेला तसेच वर ल 

शै णक पा ता पुण करणारा उमेदवार असावा. कंवा संचालक, महारा  

अि नशमन सेवा संचालनालय, महारा  रा य मुंबई यां याकडून वेळोवेळी 

वह त कर यात येणारे सेवा वेश नयम लागू होतील. 

२७८ डा सेवा गट-ब डा अ धकार  नाम नदशन ०% १) वगळणे 

   पदो नती १००%  १) बदल नाह  

२८० डा सेवा गट- 
क 

शा र रक श ण संघटक 
(पदनाम बदल) 

बदल नाह  बदल नाह  

२९५ सावज नक 
आरो य सेवा गट- 
क 

मले रया इ पे टर नाम नदशन ७५% 
 

पदो नतीने २५ % 

बदल नाह  

     
बदल नाह  
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वर ल माणे दु तीस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

मा.महापा लके या मा यतेनुसार मूळ तावात आव यक ते बदल क न ताव 

मा.शासनाकडे पाठ व यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांची वग करण) नयम २०१६ मधील 

प र श ट १ ते ३ वभाग नहाय ता वत आकृतीबंध यांस महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम कलम  454 सह 457  (3) अ वये मा. वधी व 

मा.महापा लका सभेची मा यता मळणेकर ता वषयप  सादर करणेत आलेले 

आहे.  ता वत करणेत आले या आकृतीबंधा नुसार महानगरपा लके या 

आ थापनेवर न याने वाढ होणा-या पदां या अनुषंगाने  सन २०१५-१६ चे 

सुधा रत अंदाजप कानुसार एकूण उ प नाशी आ थापना खचाची ट केवार  

वचारात घेता स या ट केवार  २३.७३%  इतक  आहे.  ता वत केलेल  न वन 

पद न मती, मंजुर पदसंखेत वाढ यामुळे आ थापना खचात साधारण ३.३५% 

इतक  वाढ होऊन आ थापना खच २७.०८% इतका होणार अस याने या वाढ व 

खचास मा यता देणेत येत आहे.    

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते-- पंपर  

चंचवड महानगरपा लका काय े ामधील व वध वकास कामांसाठ  आर त 

केले या शेतक-यां या ज मनी तसेच र ता ं दकरणा दारे बा धत होणा-या या 

भूखंडधारकांचे ५०० चौ.मीटर पासूनचे पुढ ल े  प ंपर- चंचवड 

महानगरपा लकेक रता, पंपर- चंचवड नवनगर वकास ा धकरण क रता, महारा  

रा य औ यो गक वकास महामंडळ (MIDC) क रता, संर ण (Defence)  

े ाक रता व हाडाचे गृ ह क पाक रता अथवा क  शासन व रा य शासनाचे 

व वध क पासाठ  ता यात घे यात आलेले आहे. अशा सव पंपर  – चंचवड मधील 

क पधारक बा धतांचे वारसदारांना न या आकृतीबंधा वारे  १) नोकर म ये सरळ 

सेवा प दतीने नोकर भरती करतांना महारा  शासनाचे नयमानुसार असलेले 

राखीव आर णा य त र त यादा २० ट के अ त र त आर ण कोटा मळाला. २) 

सदर वारसदारांसाठ  लेखी प र े वारे गुणव तेनुसार केलेल  नवड याद  (Merit List) 
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इतर उमेदवारापंासून वेगळी कर यात यावी. ३) इतर आव यक पदे भरती करताना 

या क प त बा धतांचे वारसदारांची नोकर भरती ाधा याने पुणत: राखीव 

को यानुसार कर यात यावी ४) गुणव तेनुसार यांची महापा लके या सेवेम ये 

जाती नहाय असले या राखीव को याचे सं येस हत भरती कर यात यावी. 

महानगरपा लके या शासन वभागामाफत सेवा नयम व आकृतीबंधासाठ या 

तावामधील अ. . १७ तां क सेवा गट अ - शहर अ भयंता पदासाठ  जी 

वेतन ेणी सुच वलेल  आहे. यास मा. वधी स मतीने शफारस केल  आहे. यात 

बदल क न सदरची वेतन ेणी सावज नक बांधकाम वभागा या (P.W.D) मु य 

अ भयं यासारखी हणजेच Rs. 37400-67000 Grade Pay (PB 4) - 8700 अशी 

असावी. 

 महानगरपा लके या शासन वभागामाफत सेवा नयम व 

आकृतीबंधासाठ या तावामधील अ. . १८ तां क सेवा, गट अ - सह शहर 

अ भयंता पदासाठ  मांक एकम ये पदो नतीने २ पदांकर ता नेमणूक करणेकामीचा 

ताव सादर केला होता. मा. वधी स मतीने याम ये वाढ क न सह शहर 

अ भयंता पदो नतीने ३ पदांकर ता असा बदल क न मा.महापा लका सभेकडे 

शफारस केल  आहे. पा लकेचा ब दजा व होणारा वकास ल ात घेऊन या 

उपसुचने वारे उपरो त सह शहर अ भयंता पदां या सं येत वाढ क न पदो नतीने 

४ पदांक रता नेमणूका करणेत या यात. 

 
१. तां क सेवा 

गट-अ 

आट ऑ फसर  

पद-१ 

१५६००-३९१००  

ेड पे-६६०० 

पदो नती 

१००%  

१) मा यता ा त व यापीठा या फाईन 

आट कंवा जी.डी.आट-अँ लाईड आट 

(कम शअल आट) पदवी/पद वका 

उ तीण. 

२) आ ट ट कम फोटो ाफर या पदावर ल 

१० वषाचा अनुभव असणा-या 

सेवा ये ठ कमचा-यांमधून संगणक 

चाल व याचा अनुभव तसेच 

फोटो ाफ , डझाईन व टंग े ाचा 

अनुभव. 
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२. तां क सेवा 

गट-अ 

आ ट ट ेड १ 

पद-१ 

१५६००-३९१००  

डे पे-५४०० 

 

पदो नती 

१००% 

१) मा यता ा त व यापीठा या फाईन 

आट कंवा जी.डी.आट-अँ लाईड आट 

(कम शअल आट) पदवी/पद वका 

उ तीण. 

२)आ ट ट कम फोटो ाफर या पदावर ल 

०८ वषाचा अनुभव असणा-या सेवा ये ठ  

कमचा-यामधून संगणक चाल व याचा 

अनुभव तसेच फोटो ाफ  डझाईन व 

ट ंग ेञाचा अनुभव.     

 

मु य डा अ धकार  यांची वेतन ेणी र कम पये १५६०० – ३९१०० ेड पे 

६६००/- करणेस मा यता देणेत यावी. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आकृतीबंधात अ. .११ शासक य सेवा गट-

क लघुलेखक ( न न तर) पदे नाम नदशनाने १००% असे दश व यात आलेले आहे. 

या ठकाणी दु ती क न नाम नदशनाने ७५% व पदो नतीने २५% अशी तसेच 

नेमणूक  कर ता अहता व नेमणूक या प दती याम ये महानगरपा लका 

अ थापनेवर ल वग ३ व ४ मधील ३ वष सेवा पुण झालेले कमचा-यांमधुन अशी 

दु ती कर यास मा यता देणेत यावी. 

‘सुतार’ हे पद यपगत होत अस याने स या थाप य वभागात थाप य 

वषयक देखभाल ची कामे कर त असलेले कमचार  हे थाप य अ भयां क  

सहा यक पदाची शै णक व तां क अहता धारण कर त असलेने तसेच यांचा 

थाप य वषयक कामाचा य  अनुभव ल ात घेता यांना थाप य अ भयां क  

सहा यक वेतन ेणी ५२००-२०२०० ेड पे २८०० याम ये सुतार या पदाऐवजी 

थाप य अ भयां क  सहा यक या पदाम ये समायोजन वग करणेस मा यता देणेत 

यावी. 
  

अ. . संवग पदनाम/सं या/वे

तन ेणी 

नेमणूक ची प दत नेमणूक क रता अहता व नेमणूक ची 

प दत 

१ तां ीक सेवा वकास 

अ भयंता 

पदो नतीने-१००% १) सां व धक व यापीठाची इले ॉ न स 

व टे लक यु नकेशन शाखेची पदवी 
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गट-अ (दूरसंचार) -१ 

पद १५६००-

३९१०० ेड पे 

७६०० 

कंवा पद वका उ तीण. 

२) कायकार  अ भयंता )दूरसंचार (अथवा 

वायरलेस इनचाज या पदावर ल ५ 

वषाचा अनुभव आव यक 

 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील सीसी ट ह  यं णा, मेटल डटे टर 

यं णा, फायबर ऑ ट क यं णा, वायरलेस यं णा, दूर वनी यं णा, माट 

ड ले/होड ग यं णा, मोबाईल यं णा इ याद  कामकाजाक रता वतं  इले ॉ नक 

व टे लक यु नकेशन अ भयां क  शाखा नमाण क न पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम २०१६ अंतगत 

व रल माणे नवीन पद न मती, संवग, पदनाम, पदांची सं या, नेमणूक ची प दत व 

ट केवार , नेमणूककर ता अहता व नेमणूक ची प दती तयार करणेत यावी. 

मा.महापा लका सभेने मा यता द या माणे सदरचा बदल मूळ तावात क न 

सदर ताव शासनाकडे मा यतेकामी पठ वणेत यावा.    
  

प  अ-नवीन नमाण करावयाची पदे गट ब म ये खाल ल पदाचा समावेश 

करणेत यावा.  

 

पदनाम नवीन आव यक 

पदसं या 

वेतन ेणी ेड पे 

मा हती व 

जनसंपक 

अ धकार  

......... ९३००-३४८०० ५४०० 

 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने सेवा वेश नयम तयार कर यात 

आले असून याम ये सावज नक वाचनालय वभागातील ंथपाल कम ल पक पदाचे 

समायोजन क न सहा यक ंथपाल पद न याने नमाण कर याबाबत ता वत 

कर यात आले आहे. तथा प ंथपाल कम ल पक पदावर एकुण १५ कमचार  
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कायरत असून यांना सहा यक ंथपाल कंवा ल पक या संवगात समा व ट करावे 

व ल पक संवगात समा व ट करताना मनपा सेवेतील नेमणूक दनांकापासनू 

सेवा ये ठता धर यात यावी, संबं धत कमचा-यांचे संमतीप  घेवून या माणे 

कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी.  

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) 

नयम २०१६ अंतगत खाल ल माणे न वन पद न मती, संवग, पदनाम / पदाचंी 

सं या /वेतन ेणी, नेमणूक ची प दती व ट केवार , नेमणूक कर ता अहता व 

नेमणूक या प दती तयार कर यात यावी.  
 

अ. . संवग पदनाम/पदांची 

सं या/वेतन ेणी 

नेमणूक ची 

प दती व 

ट केवार  

नेमणूक कर ता अहता व 

नेमणूक या प दती 

०८ तां क 

सेवा 

गट-ब 

उप ाचाय 

(आट.ट .आय) पद-

०१ 

१५६००-३९१०० ेड 

पे ५४०० 

पदो नतीने 

१००% 

१) शासनमा य व यापीठाची 

यां क / व युत शाखेची पदवी 

अथवा पद वका उ तीण. 

२) मनपा या औ यो गक 

श ण सं थेत गट नदेशक 

पदावर ल ०३ वषाचा 

अनुभव/१२ वष अ यापनाचा 

अनुभव व सेवा ये ठते नुसार 

०९ तां क 

सेवा 

गट-अ 

सेवायोजन 

अ धकार  

( लेसमट 

ऑ फसर)  

पद-०१ 

१५६००-३९१००  

ेड पे ७६०० 

पदो नतीने 

१००% 

१) शासनमा य व यापीठाची 

यां क / व युत शाखेची 

पदवी अथवा पद वका उ तीण. 

२) मनपा या औ यो गक 

श ण सं थेत गट नदेशक 

पदावर ल ०५ वषाचा अनभुव / 

१२ वष अ यापनाचा अनुभव 

व सेवा ये ठते नुसार 

 तां क 

सेवा 

नदेशक 

(आट.ट .आय) 

पदो नतीने २५% 

अनुभव व 

बदल नाह  
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गट-क ९३००-३४८०० 

ेड पे ४३०० 

सेवा ये ठतेनुसार 

सरळसेवा ७५% 

 

वषय . १७८ नम वै यक य सेवागट – क फामा श ट पदाची शै णक अहता 

बाबत. 

सुचवलेल  अहता 

१) मा यता ा त व यापीठाकडील बी. फाम पदवी. 

२) इं डयन /  महारा  फामसी कौि सलकडील न दणी असणे आव यक 

ऐवजी 
१) मा यता ा त व यापीठाकडील डी. फाम पद वका (D.Pharm) / बी.फाम 

पदवी (B.Pharm) 

२) इं डयन /  महारा  फामसी कौि सलकडील न दणी असणे आव यक. 

प  अ-नवीन नमाण करावयाची पदे गट “ब”   म ये खाल ल पदाचा 

समावेश कर यास मा यता देणेत यावी. 
  

पदनाम नवीन आव यक 

पदसं या 

वेतन ेणी ेड पे 

भांडार अ धकार  -------- ९३००-३४८०० ५४०० 

 

१. पद . ८ शासक य सेवा ( गट-क) मु य ल पक / कॉ युटर ऑपरेटर 

महानगरपा लका शासन वभागाने मा. वधी स मतीसमोर सादर केले या  

मसु या माणे ठेव यास मा यता देणेत यावी. याम ये कोण याह  कराचे  

बदल करणेत येवू नये. 

२. पद . ११९ सुर ा सेवा (गट-अ) मु य सुर ा अ धकार  (पु ष) 

सदर पदाम ये पु ष व म हला हे दो ह  ठेव यास मा यता देणेत यावी. 

(पु ष व म हला कमचा-यांना समान संधी दे यात यावी.) तसेच 

नाम नदशनाम ये अट . ४ वगळ यात येवू नये. 
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३. पद . १२० सुर े सेवा (गट-ब) सुर ा अ धकार  (पु ष) 

सदर पदाम ये पु ष व म हला हे दो ह  ठेव यास मा यता देणेत यावी.   

(पु ष व म हला कमचा-यांना समान संधी दे यात यावी) तसेच  

नाम नदशनामधील अट . ४ वगळू नये. तसेच पदो नतीम ये १०० ट के  

मधील अट . ३ वगळ यास मा यता देणेत यावी. जेणेक न मनपातील  

सुर ा वभागातील कमचा-यांना सदर पदावर पदो नतीची समान संधी  

उपल ध होईल.महानगरपा लकेतील अ धकार  (कमचार  वगासाठ ) अ खल  

भारतीय था नक वरा य सं थेकडील एल.एस.जी.डी., एल.जी.एस व  

फायना स या प र ेस मा यता देणेत यावी. 

४. पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे तावत आकृती बंधातील “ पञ अ ेड 

पे”  या म ये “ स नअर टेि नकल अ स टंट” या पदासाठ  खाल ल माणे 

ेड पे . ४६०० चा समावेश कर यास मा यता देणेत यावी.  

अ. . पदनाम वेतन ेणी ेड पे शेरा 
१ स नअर टेि नकल 

अ स टंट    
९३००-३४८०० ४६०० र त झा यानतंर 

यापगत  
        

 तर  वर ल माणे “ पञ अ ेड पे” या म ये “ स नअर टेि नकल 

अ स टंट” या पदासाठ  ेड पे . ४६०० चा समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा, वेश व सेवांचे 

वग करण) नयम २०१६ पञ अ नवीन नमाण करावयाची पदे, गट ब म ये 

खाल ल माणे मजकूर समा व ट कर यास मा यता देणेत यावी. 

                        पञ “अ” 

नवीन नमाण करावयाची पदे 
गट ब 

अ.
. 

संवग पदनाम/पदां
ची 
सं या/वेतन े
णी 

नेमणुक
ची प दत 
व 
ट केवार  

नेमणुक  क रता अहता व 
नेमणकु या प दती  

१ शासक य ंथालय पदो नती १)मा यता ा त 
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सेवा- गट ब  मुख  
९३००-३४८०० 
ेड पे ५४०० 

ने १००% वदयापीठाकडील वा ण य 
शाखेची न णात पदवी 
(एम.कॉम.) 
२) ंथालय व मा हती 
शा ञ श ण म न णात 
पदवी (एम. लब अँड 
आय.ए सी.) 
३)महानगरपा लका 
आ थापनेवर ल ंथालय 
कामकाजाचा २४ वषाचा 
अनुभव आव यक 

४)महानगरपा लका 
आ थापनेवर ल यु नअर 
टेि नकल अ स टंट या 
संवगातील कामकाजाचा १५ 
वषाचा अनुभव आव यक.           

  
 चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत आकृती बंधातील “ पञ अ ेड पे” 

याम ये “ ंथपाल” या पदासाठ  खाल ल माणे ेड पे . ४६०० चा समावेश 

कर यास मा यता देणेत यावी. 

अ. . पदनाम वेतन ेणी ेड पे 
१ ंथपाल ९३००-३४८०० ४६०० 

 

तर  वर ल माणे “ पञ अ ेड पे” या म ये “ ंथपाल” या पदासाठ  ेड पे 

. ४६०० चा समावेश कर यास मा यता देणेत यावी. 

 जकात व एल.बी.ट . बंद झा यामुळे महापा लका महसुल  उ प न वाढ साठ  

वशेष य न करणे आव यक आहे. शहरातील ४,२५,००० पे ा जा त मळकतींना 

पाणी पुरवठा करणेसाठ  १,४२,४१६ अ धकृत नळजोड आहेत. शहराला पाणी पुरवठा 

कर यासाठ  वषाला अंदाजे . ११० कोट  पयत खच येतो. माञ पाणी बलाची 

वाष क मागणी . ३०.०० कोट  आहे. 
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 अ धकृत मळकती या पा वभूमीवर अंदाजे १५ हजारापे ा जा त नळजोड 

अना धकृत अस याची श यता आहे. सदरचे नळजोड शोधून या अना धकृत 

नळजोडांची अ धकृतपणे न द के यास मनपास नळजोड शु क व दंडापोट  अंदाजे . 

१५ कोट  पे ा जा त उ प न मळेल. तसेच या नळजोडापासून वाष क अंदाजे . ५ 

ते ७ कोट  पयत पाणी बलाचे उ प नात वाढ होऊ शकेल. 

  नगर वकास वभागाकडील शासन नणय मांक-पीसीसी-

३०१०/२२५/ . .६६/न व-२२ दनांक ०७/०७/२०१० अ वये मनपाचे पाणीपुरवठा 

वभागाचे भावी कामकाजासाठ  तसेच १०० ट के पाणी बल वसुल साठ  वतंञ 

वभाग नमाण करणेचे नदश दे यात आले आहेत. यानुसार चंचवड, पंपर , 

भोसर  असे तीन वतंञ वभाग नमाण ( येक वभागात दोन े ञय कायालये) 

क न या तीन वभागांसाठ  गट ब मधील शासन अ धकार  नयु त क न व 

यासाठ  आव यक या माणात कमचार  वग उपल ध क न द यास पाणी 

बलाची १०० ट के वसुल  होऊन पाणीपुरवठा वभागाचे शासक य कामकाज 

भावीपणे चाल यास हो यास मदत होईल. 

 या सव बाबींचा वचार क न पाणी बलाची जा तीत जा त वसुल  

हो यासाठ  व पाणी पुरवठा वभागाचे शासक य कामासाठ , महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम अनुसूची ड करण ३ नुसार मा. वधी स मती ठराव 

मांक २६ द.२०/०८/२०१४ व महापा लका सभा ठराव मांक ५७२ द.१०/११/२०१४ 

अ वये शासन अ धकार  समक  भांडार नयञंक, मु य आयातकर अ ध क व 

वशेष अ धकार  पदावर नयु ती दे यास मा यता दे यात आल  अस याने शासन 

वभागाचे ( वषय . ६) वषयपञातील पञ ब चे पान . ७७ वर नमूद केलेल  

भांडार नयंञक, मु य आयातकर अ ध क व वशेष अ धकार  ह  पदे र  न करता 

सदर पदांवर नयु ती देऊन पाणी बल वसुल चे व पाणीपुरवठा वभागाचे 

शासक य कामकाज सोप व यात येऊन नयु तीनंतर सदर पदांस शासन 

अ धकार , पाणीपुरवठा वभाग असे संबोध यास मा यता दे यात यावी.  

 खाल ल माणे  दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. 

  
अ. . संवग पदनाम नेमणूक ची 

प दत व 
नेमणुक  क रता अहता 
व नेमणुक या प दती  
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ट केवार  
१ शासक य 

सेवा गट-क 
मु य ल पक/ 
ि वय 
सहा यक 
मा.महापौर/ 
ि वय 
सहा यक 
मा.उपमहापौर/ 
ि वय 
सहा यक 
मा.अ य  
थायी 

स मती/ि वय 
सहा यक 
मा.अ य  
वधी स मती 
ि वय 
सहा यक  
मा.सभागृ ह 
नेता ि वय 
सहा यक 
मा. वरोधी 
प नेता             

पदो नती 
१००% 

१)महानगरपा लका 
आ थापनेवर ल लपीक 
संवगातील कामकाजाचा 
३ वषाचा अनुभव 
आव यक.   

न वन  शासक य 
सेवा गट-क 

यव थापक 
े ागृ ह 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास)  

१)मा यता ा त 
वदया पठाकडील 
कोण याह  शाखेची 
पदवी. 
२) नाटयशा ञ पद वका 
व यव थापन 
मॅनेजमट कोस 
आव यक. 
३) महारा  रा य 
उ च व तंञ श ण 
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मंडळ, मु ंबई यांचेकडील 
अ धकृत MS-CIT 
पर ा उ तीण कंवा 
D.O.E.A.C.C 
सोसायट या अ धकृत 
C.C.C कंवा O कंवा 
A तर कंवा B तर 
कंवा C तर पैक  
कोणतीह  एक प र ा 
उ तीण झा याचे 
माणपञ.           

   पदो नती 
१००% 

१)महानगरपा लका 
आ थापनेवर ल  लपीक 
संवगातील कामकाजाचा 
३ वषाचा अनुभव 
आव यक. 
२) नाटयशा ञ पद वका 
व यव थापन 
मॅनेजमट कोस 
आव यक. 

    
उपरो त माणे बदल करणेस तसेच आकृतीबंधात नगरस चव वभागाक रता 

(पदा धकार  क रता) दोन कॉ युटर ऑपरेटर वाढ व यास मा यता देणेत यावी. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम 

२०१६ मधील पयावरण अ भयांञीक  वभागाकर ताचे अ. . ५८) तांञीक सेवा गट अ 

कायकार  अ भयंता ( वदयुत) व अ. .५९) तांञीक सेवा गट ब उप अ भयंता 

( वदयुत) ह  पदे भरतांना / नेमणुक  कर ता अहता व नेमणुक या प दतीम ये 

खाल ल माणे बदल कर यास मा यता दे यात यावी.  
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अ. . संवग पदनाम नेमणुक ची 
प दत 

नेमणुक  कर ता अहता 
व नेमणुक या प दती 

५८ तांञीक सेवा 
गट अ 

कायकार  
अ भयंता 
( वदयुत)  

पदो नती 
१००% 

१) बदल नाह  

२) पयावरण 
अ भयांञीक  
वभागाकर ताचे 
पदाकर ता 
पयावरण 
अ भयांञीक  
शाखेतील 
पद यु तर 
पदवी असणे 
आव यक. 

३) पदवीधारक व 
पद वकाधारक 
यांचेमधुन 1:1 
माणानुसार     

59 तांञीक सेवा 
गट ब 

उपअ भयंता 
( वदयुत)  

पदो नती 
१००% 

१) बदल नाह . 

२) पयावरण 
अ भयांञीक  
वभागाकर ताचे 
पदाकर ता 
पयावरण 
अ भयांञीक  
शाखेतील 
पद यु तर 
पदवी असणे 
आव यक. 

३) पदवीधारक व 
पद वकाधारक 
यांचेमधुन 1:1 
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माणानुसार    

             
पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत आकृतीबंधातील “ प  अ ेड  

पे” याम ये मु य समाज वकास अ धकार  पदासाठ  ेड पे ६६०० दलेला 

अस याने या लगत या पदांसाठ  खाल ल माणे ेड पे चा समावेश कर यास 

मा यता देणेत यावी.  
 

अ. . पदनाम वेतन ेणी ेड पे 

१. समाज वकास अ धकार  ९३००-३४८०० ५४०० 

२. म हला व बाल वकास अ धकार  ९३००-३४८०० ५४०० 

३. सहा यक समाज वकास अ धकार  ९३००-३४८०० ४८०० 

 

तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा, वेश व सेवांचे 

वग करण) नयम-२०१६ प र श ट-२ म ये संबं धत पदाचे अनु मांकापु ढे नमूद मुळ 

अहतेऐवजी खाल  नमूद के या माणे सुधा रत अहता व दु ती कर यास मा यता 

देणेत यावी. 
  

अ. . संवग पदनाम नेमणूक ची प दत व 

ट केवार  

नेमणूक कर ता अहता व 

नेमणूक या प दती 

१०४ शासक य सेवा  

गट-अ 

मु य समाज 

वकास अ धकार  

नाम नदशन  

(पदो नतीने उमेदवार 

उपल ध न झा यास) 

१)  बदल नाह  

२) मा यता ा त 

व यापीठाकडील 

समाजकाय वषयातील 

पद यु तर पदवी 

).ड यू .सए .एम(  

३) बदल नाह . 

   पदो नतीने १००%  बदल नाह  
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तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत आकृतीबंधातील प  ‘ब’ 

यपगत करावयाची पदे यामधील गट ‘क’ म ये खाल ल माणे दु ती कर यास 

मा यता देणेत यावी. 
  

अ. . पदनाम शासन मंजूर वेतन ेणी ेड पे शेरा 

१) सहा यक 

क प 

अ धकार  

१ ९३००-३४८०० ४८०० र त 

झा यानंतर 

यपगत 

 

अ.  संवग पदनाम नेमणूक ची प दत 
व ट केवार  

नेमणूक कर ता अहता व 
नेमणूक या प दती 

१ २ ३ ४ ५ 
पयटन व सां कृ तक वभाग 

 शासक य  
सेवा गट-अ 

सां कृ तक 
अ धकार  
१५६००-३९१०० 
ेड पे-६६०० 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास 
सरळसेवेने) 

१) मा यता ा त व यापीठातील 

कोण याह  शाखेची पद यु तर 

पदवी असणे आव यक. 

२) कोण याह  शाखेतील 

अ यापनाचा कमान १५ वष 

अनुभव आव यक 

३) मा यता ा त व यापीठातील 

संगीत/शा ीय नृ य े ातील 

कमान संगीत वशारद थम: 

पर ा उ तीण असणे 

आव यक. 

४) कामाचा द घ अनुभव ल ात 

घेता वयाची अट वय वष-४५ 

पुण पयत शथील कर यात 

यावी. 

   पदो नती १००% महानगरपा लका 

आ थापनेवर ल नाम नदशन 

अहता ा त असणा-या कमचा-
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यांमधून सेवा जे ठता व 

गुणव ता आधारे. 

३११ शासक य 
सेवा गट-ब 

पयटन तथा 
सां कृ तक 
अ धकार  
पदनामात 
बदल क न 
पयटन 
अ धकार  

बदल नाह  बदल नाह  

   बदल नाह   बदल नाह  

 
अ. . ९२ व २८० म ये खाल ल माणे दु ती कर यास मा यता देणेत यावी. 

  
९२ श ण 

सेवा गट-क 

मा य. श क (मा य. 

श क/उ च मा य 

श क/ च कला श क/ 

अंध श क/पदवीधर 

श क/अपदवीधर 

श क) (शासनमा य 

च लत धोरणानुसार 

नाम नदशनाने 

७५% 

शासनाचा शालेय श ण व 

डा वभागा या च लत 

सेवा वेश नयमानुसार 

   पदो नती २५%  

(पदो नतीने 

उपल ध न 

झा यास 

नाम नदशनाने) 

१) नाम नदशनाची अहता 

धारण करणा-या 

महानगरपा लका 

आ थापनेवर ल ३ वष 

सेवा पुण झालेले वग ३ 

व ४ मधील कमचा-

यांमधून 

२८० डा सेवा 

गट-क 

डा श क नाम नदशन ७५% 1) शासनाचा शालेय श ण 

व डा वभागा या 

च लत सेवा वेश 

नयमानुसार. 

   पदो नती २५%  
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पंपर  चंचवड मनपा या वै यक य वभागाचे असणारे ८ णालयामधून 

णसं या मो या माणात वाढत आहे. णालयाम ये पयवे क य पद असणे 

आव यक आहे. स या यव थापक, म यवत  औषध भांडार हे १ पद मंजूर आहे. 

अशी मनपा या इतर ८ णालयाम ये यव थापक णालय भांडार अशी ८ 

णालयाम ये  पयवे क य ८ पदे  नमाण  करावीत व ह  पदे फामा श ट 

कमचा-यांमधून भरणेस मा यता देणेत यावी. 

क वगाम ये (वग-३) जे कमचार  व वध दुधर आजाराने नोकर  कर यास 

शार र क या पुण:तहा असमथ आहे असे कमचार  वे छेने सेवा नवृ ती घेत 

अस यास यांचे वारसदारांना महापा लका सेवेम ये महापा लके या आ थापना 

नयमांनुसार सेवेम ये सामावून घेणेस मा यता देणेत यावी. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण णालय येथील शव 

व छेदन (पो टमाटम) या वभागातील काम करणारे “मजूर” हे पद वपगत क न 

यांना “सफाई कामगार” असे संबोधले जावे. कारण मजूर या पदास सदरचे काम 

लागू होत नाह . सदरचे काम हे अ तशय घाणेरडे व पाचे आहे. तेथील कमचा-यास 

जळालेले शवाचे तुकडे गोळा करणे  इ. कामे करावी लागतात. तर  मजूर या पदाचे 

“सफाई कामगार” असे संबोधून सफाई संवगात वग करणेस मा यता देणेत यावी. 

मनपा या आकृतीबंधात बांधकाम परवानगी व अन धकृत बांधकाम नयं ण 

वभाग तसेच नगररचना व वकास या वभागासाठ  ‘अनुरेखक’ एकुण पदे 

(५+६=११) दश वल  आहे. सदरचे पद १००%  नाम नदशनाने भरणेत येणार 

अस याचे नमुद केले आहे. तथा प सदरची पदे ७५%  नाम नदशनाने व २५% पदे 

महापा लका सेवेम ये अहता धारण कर त असले या वग ‘ड’ मधील कमचा-यांमधून 

सेवाजे ठतेनुसार भरणेस मा यता देणेत यावी. 
 

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देते. 
 

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

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव माकं – ८६६                                 वषय मांक - ९ 

दनांक – २०.५.२०१६            वभाग – मा.आयु त  

        संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/७/का व/६१/२०१६,  

                  द.१२/०२/२०१६ 

          २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६३ द.१.०४.२०१६ 
               ३) मा.महापा लका सभा ठ. .८४८ द.२०/४/२०१६ 

 पंपर  चंचवड महानगरपालकेने मु ंबई ां तक अ ध नयम 1949 चे कलम 

454 सह 457 (3) मधील तरतुद  नुसार महानगरपा लकेस नेमणुक चे अ धकार 

असले या जागांसाठ  आव यक असेलेल  शै णीक पा तेबाबतचे “ पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम  2010” नयम तयार 

केलेले होते.  यांस मा.महापा लका सभा ठराव मांक 1113 दनांक 18/03/2011 

अ वये मा यता दे यात आलेल  आहे. सदर नयमांचा मसुदां प  मांक 

शा/1अ/का व/533/2011 दनांक 02/05/2011 या नोट सा वये स द  क न हरकती 

माग व यात आ या हो या. या नुसार एकुण 162 हरकती व सुचना ा त झा या 

आहेत. सदर हरकती बाबत  वचार होउन सदरचे नयम अं तम मंजुर साठ  दनांक 

17/10/2013 अ वये मा. वधी स मतीकडे सादर कर यात आले होते. तथापी शासन 

नणय मांक : एमसीओ 2014/ . .153/न व 14 द. 01 स टबर  2014 अ वये 

महानगरपा लकांचे सुधार त वग करण कर यात आले असुन यानुसार “ पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेचा समावेश “ब” वगात झा याने या माणे आकृतीबंधासह 

सेवा वेश नयम “ब”  वग पणेु महानगरपा लके या मंजूर सेवा वेश नयमा या 

नमु याम ये तयार क न सादर कर या या सुचना मा. शासनाकडुन सुचना दले या 

आहे. यामुळे प  मांक शा/7/का व/621/2014 द. 01/09/2014 अ वये सदर ल 

ताव दु तीकामी मा. वधी स मती कडुन मागे घे यात आला आहे. पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम  2010 हे 

अ धकार /कमचार  यां या ेणी/गट नहाय तयार कर यात आले होते. तथा प पंपर  
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चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम  2016 हे 

 ा त हरकती वर ल अ भ ायासह वभागा या आकृतीबंधाचा समावेश क न तयार 

कर यात आलेले आहेत.  सदरचे नयम प र श ट 1 ते 3, येक वभागाची 

पद नहाय मंजुर पदांची मा हती व  ता वत आकृतीबंध यासह सादर कर यात आले 

आहेत.  “ पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) 

नयम  2010”  आता पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा ( सेवा वेश व सेवांचे 

वग करण) नयम  2016 मधील प र श ट 1 ते 3 (सेवा भरती करतांना अनुसरावयाची 

कायप दती अ धकार  व  कमचा-यां या पदांसाठ  शै णीक व इतर अहता,  अ धकार  

व कमचार  यांसाठ  वभागीय प र ा नयम), वभाग नहाय ता वत आकृतीबधं 

यांस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ४५४ सह ४५७ (३) अ वये 

मा यता देणेची मा.आयु त यांची मागणी असल  तर  पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेचे ता वत आकृतीबंधातील  “ प  अ ेड पे ” याम ये खाल  

नमुद केले माणे ेड पे चा समावेश क न यास एक तपणे मा यता देणेत येत 

आहे.  
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पञ “अ” 
नवीन नमाण करावयाची पदे/ ेड पे  

गट “अ” 
 

अ. . पदनाम नवीन आव यक 
पद सं या 

वेतन ेणी ेड  पे 

१ अ त र त आयु त ----- १५६००-३९१०० ७९०० 
२ शहर अ भयंता ----- १५६००-३९१०० ७९०० 
३ सह आयु त ----- १५६००-३९१०० ७६०० 
४ मु य मा हती व तं ान अ धकार  ---- १५६००-३९१०० ७६०० 
५ मु य अि नशमन अ धकार  ----- १५६००-३९१०० ७६०० 
६ वकास अ भयंता, दुरसंचार --- १५६००-३९१०० ७६०० 
७ नगरस चव ----- १५६००-३९१०० ६९०० 
८ चफ के म ट ----- १५६००-३९१०० ६६०० 
९ मु य पशुसंवधन अ धकार ---- १५६००-३९१०० ६६०० 
१० मु य सुर ा अ धकार ------ १५६००-३९१०० ६६०० 
११ मा हती व तं ान अ धकार  ----- १५६००-३९१०० ६६०० 
१२ उपमु य अि नशमन अ धकार ----- १५६००-३९१०० ६६०० 
१३ मु य समाज वकास अ धकार  ---- १५६००-३९१०० ६६०० 
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पञ “अ”  
नवीन नमाण करावयाची पदे  

गट “ब” 
१ कॉ युटर ो ामर ----- १५६००-३९१०० ५४०० 
२ डा अ धकार  ------ ९३००-३४८०० ५४०० 
३ मु य गाळणी न र क ----- ९३००-३४८०० ५४०० 
४ वभागीय अि नशमन अ धकार  

( ड ह जनल फायर ऑफ सर) 
----- ९३००-३४८०० ४८०० 

५ व र ठ दुरसंचार अ धकार ---- ९३००-३४८०० ४८०० 
६ डा पयवे क ----- ९३००-३४८०० ४६०० 
७ सहा यक वभागीय अि नशमन 

अ धकार (अ स टंट ड ह जनल फायर 
ऑफ सर) 

----- ९३००-३४८०० ४६०० 

८ क न ठ दुरसंचार अ धकार  (दुर वनी) ---- ९३००-३४८०० ४६०० 
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पञ “अ”  
ेड पे व नवीन नमाण करावयाची पदे  

गट “क” 
अ. . पदनाम नवीन आव यक 

पद सं या 
वेतन ेणी ेड पे 

१ अि नशमन क  अ धकार  ( टेशन 
युट  ऑफ सर) 

----- ९३००-३४८०० ४४०० 

२ दुर वनी पयवे क ----- ९३००-३४८०० ४४०० 
३ सहा यक अि नशमन क  अ धकार  

(अ स टंट टेशन युट  ऑफ सर) 
----- ९३००-३४८०० ४१०० 

४ चालक तथा यं  चालक / ाय हर 
ऑपरेटर (फायर इंिजन ाय हर) 

----- ५२००-२०२०० ३१०० 

५ ल डंग फाय़रमन ----- ५२००-२०२०० २८०० 
६ फायरमन ---- ५२००-२०२०० २४०० 

 
 वर ल माणे नवीन वेतन ेणी व मंजूर पदांचे सुधा रत वेतन ेणीस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापा लका 
सभे या मा यतेनुसार  मुळ तावात आव यक ते बदल क न ताव शासनाकडे पाठ व यास मा यता दे यात येत आहे 
तसेच -   
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    पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम-२०१६ अंतगत खाल ल माणे नवीन 
पद न मती, संवग, पदनाम/पदांची सं या/वेतन ेणी, नेमणूक ची प दत व ट केवार , नेमणूक कर ता अहता व नेमणूक या 
प दती तयार कर यात यावी.   

    
अ. . संवग पदनाम / पदांची 

सं या / वेतन ेणी 
नेमणुक ची 

प दत व ट केवार  
नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या प दती  

१ शासक य सेवा 
गट-अ 

वशेष अ धकार  
पद-१ 

१५६००-३९१०० ेड पे 
६६०० 

पदो नतीने 
१००% 

४) मा यता ा त व यापीठाकडील कोण याह  शाखेची पदवी 
५) प का रता व जनसं ापन (Journalism & Mass Communication) या 

वषयातील पदवी/पदवीका प र ा उत ण 
६) महानगरपा लका आ थापनेवर ल मा हती व जनसंपक अ धकार  या 

संवगातील ३ वषाचा अनुभव आव यक. 
२ तां क सेवा  

गट – अ 
कायकार  अ भयंता 

(दूरसंचार) 
पद-१ 

१५६००-३९१०० ेड पे 
६६०० 

पदो नती १००% महानगरपा लका अ थापनेवर ल उपअ भयंता (दूरसंचार) पदावर ल पदवीधारक 

अस यास कमान 3 वषाचा अनुभव आ ण पद वकाधारक अस यास कमान 5 

वषाचा अनुभव असणा-या अ धका-यांमधून सेवा ये ठतेचा वचार क न (सदर 

पदाम ये वायरलेस इनचाज पदाचे समायोजन क न र त झा यानंतर या पदासाठ ) 

३ तां क सेवा  
गट - ब  

व र ठ दूरसंचार 
अ धकार  

पद-१ 
९३००-३४८०० ेड पे 

४८०० 

पदो नती १००% २) क न ठ दूरसंचार अ धकार  या पदावर  कमान ५ वषाचा अनुभव.  
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४ तां क सेवा  
गट - क 

क न ठ दूरसंचार 
अ धकार  (दूर वनी) 
पद-१ 

९३००-३४८०० ेड पे 
४६०० 

पदो नती १००% २)  दुर वनी पयवे क या पदावर  कमान ३ वषाचा अनुभव.  

५ तां क सेवा  
गट – ब 

मु यगाळणी नर क 
पद – १ 

९३००-३४८०० ेड पे 
५४०० 

पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाकडील शा  शाखेचा रसायनशा  वषय घेऊन  
उ तीण झालेला पदवीधर 

२) पाणी पुरवठा क ातील म शन व उपकरणे हाताळ याचा कमान एक  
वषाचा अनुभव अस यास ाधा य 

६ शासक य सेवा 
गट-ब 

कु ती कोच 
पद-१ 

९३००-३४८०० ेड पे 
४६०० 

पदो नती १००% १) बी.ए.,बी.एड. ( फिजकल), एन.आय.एस. (कु ती खेळ) 
२) महापा लका आ थापनेवर ल ७ वषाचा अनुभव आव यक  
३) महापा लके या अहताधारक कमचा-यां या एक त सेवा ये ठते या 

अ धन  

७ वै यक य सेवा  
 गट-ब 

सहा यक आरो य 
अ धकार  (दंत)  पद-१ 
९३००-३४८०० ेड पे 

५४०० 

पदो नती १००% मा यता ा त व यापीठाकडील B.D.S. पदवी, मा यता ा त व यापीठाकडील MDS 

ह पद यु तर पदवी व ३ वष कामकाजाचा अनुभव व इं डयन डटल क ि सल कडील 

रिज टेशन आव यक असावे.  

८ तां क सेवा   
गट-ब 

उप ाचाय (आयट आय) 
पद- १ 

१५६००-३९१०० ेड पे 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 

१) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची 
पदवी अथवा ए.एम.आय.ई अ व ब प र ा उ तीण 

२) उ च व तं श ण वभागा या अ धप याखाल ल तां क श ण सं थेमधील 
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५४०० 
 

झा यास) कमान गट नदेशक पदावर ल अ यापनाचा अथवा शासक य/ नमशासक य 

उ योगातील अथवा सं थेकडील पयवे क य पदाचा ३ वषाचा अनुभव आव यक 

   पदो नतीने 
१००% 

१) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची 
पदवी अथवा ए.एम.आय.ई अ व ब प र ा उ तीण 

२) महानगरपा लके या औ यो गक श ण सं थेत गट नदेशक 
पदावर ल ३ वषाचा अनुभव  

९ तां क सेवा  
गट-ब 

सेवा नयोजन अ धकार    
( लसमट ऑफ सर) 
पद- १ 
१५६००-३९१०० ेड पे 

५४०० 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१)    मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची पदवी 
अथवा ए.एम.आय.ई अ व ब प र ा उ तीण.  

२)   उ च व तं श ण वभागा या अ धप याखाल ल तां क श ण सं थेमधील 
कमान गट नदेशक पदावर ल अ यापनाचा अथवा शासक य/ नमशासक य 
उ योगातील अथवा सं थेकडील पयवे क य पदाचा ३ वषाचा अनुभव 
आव यक 

   पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाची यां क / व युत अ भयां क  शाखेची 
पदवी अथवा ए.एम.आय.ई.  अ व ब प र ा उ तीण. 

२) महानगरपा लके या औ यो गक श ण सं थेत गट नदेशक 
पदावर ल ३ वषाचा अनुभव 

१० तां क सेवा  
गट-अ 

आट ऑफ सर 
पद- १ 

१५६००-३९१०० ेड पे 
६६०० 

पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाची फाईन आट वषयातील पदवी,  

२) आ ट ट या पदावर ल 3 वषाचा अनुभव असणा-या सेवा ये ठ 
कमचा-यांमधून, संगणक चाल व याचा अनुभव 
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११ तां क सेवा  
गट-ब 

आट  
ेड-१ 

९३००-३४८०० ेड पे 
५४०० 

पदो नती १००% १) मा यता ा त व यापीठाची फाईन आट वषयातील पदवी,  

    २) आ ट ट कम फोटो ाफर या पदावर ल ५ वषाचा अनुभव असणा-या 
         सेवा ये ठ कमचा-यांमधून, संगणक चाल व याचा अनुभव 

१२ तां क सेवा  
 गट-अ 

वकास अ भयंता 
(दुरसंचार) 

१५६००-३९१०० ेड पे 
७६०० 

पदो नती १००% १) सां व धक व यापीठाची इले ॉ न स अँड टे लक यु नकेशन 
शाखेची पदवी/पद वका उ तीण. 

२) शासन मा य औ यो गक श ण सं थेकडील १२ वी शा  
नंतरचा २ वषाचा पद वका शासन तं श ण मंडळाकडील 

ड य.ूएम.सी.ओ. पद वका समक  कोस उ तीण 

३) वायरलेस इनचाज पदावर ल महानगरपा लका सेवेतील ५ वषाचा 
कामकाजाचा य  अनुभव. 

 
वर ल माणे नवीन पद न मती, संवग, पदनाम/पदांची सं या/वेतन ेणी, नेमणूक ची प दत व ट केवार , नेमणूक कर ता अहता व 

नेमणूक या प दतीस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापा लका सभे या मा यतेनुसार मुळ तावात आव यक ते बदल क न ताव शासनाकडे 

पाठ व यास मा यता दे यात येत आहे  तसेच -   

    
        पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम-२०१६ अंतगत खाल ल पदांची न मती व पदां या 

सं येत वाढ कर यास मा यता देणेत येत आहे.    
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अ. . िवभाग पदनाम तािवत पदांची सं या वाढ एकुण 
१ थाप य मु यालय सह शहर अिभयंता ( थाप य) ० १ १ 
२ मािहती व तं ान िवभाग कॉ युटर ऑपरेटर २ ४ ६ 
३ 

थाप य मु यालय (BRTS 
क प) 

कायकारी अिभयंता १ ३ ४ 
 उपअिभयंता ३ ६ ९ 
 किन  अिभयंता ६ ६ १२ 

४ सुर ा िवभाग उपलेखापाल १ १ २ 
५ म यवत  भांडार िवभाग भांडार  िनयं क ० १ १ 
६ 

वै क य (YCMH सह) 

सहा यक आरो य अिधकारी (दंत) ० १ १ 
 माय ोबॉयोलॉिज ट १ १ २ 
 अिस टंट मे न ५ २ ७ 
 लेखािधकारी १ १ २ 
 बायोमेडीकल इंिजिनअर १ १ २ 
 लड बँक टे िशअन ७ २ ९ 
 ए स रे टे िशअन २४ ६ ३० 
 ए.एन.एम. ९५ ५ १०० 
 कॉ युटर ऑपरेटर ४ १ ५ 

७ आय.टी.आय. मोरवाडी उप ाचाय ० १ १ 
 लेसमट अिधकारी ० १ १ 

८ यांि क  िवभाग उपअिभयंता यांि क  २ १ ३ 
९ 

अि शमन िवभाग 

मुख अि शमन िवमोचक ३६ ४ ४० 
 चालक तथा यं  चालक ४८ २ ५० 

 अि शमन िवमोचक / फायरमन  
रे युअर 

२०० ८० २८० 

 मु य िलिपक १ १ २ 
 सहा यक भांडारपाल ० १ १ 
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 वाहन चालक ५ १ ६ 
 कॉ युटर ऑपरेटर २ १ ३ 

१० 

िव ुत मु यालय (दुरसंचार सह) 

सह शहर अिभयंता, िव ुत १ १ २ 
 िवकास अिभयंता (िव/यां) ० १ १ 
 कायकारी अिभयंता, दुरसंचार ० १ १ 
 उपअिभयंता, दुरसंचार १ १ २ 
 व र  दुरसंचार अिधकारी ० १ १ 
 किन  अिभयंता, दुरसंचार १ ७ ८ 
 किन  दुरसंचार अिधकारी १ १ २ 
 किन  दुरसंचार अिधकारी, दुर वनी ० १ १ 

११ डा िवभाग डा पयवे क ७ ५ १२ 
 कु ती कोच ० १ १ 

१२ नगरसिचव िवभाग-िवधी सिमती 
कायालय कॉ युटर ऑपरेटर ० १ १ 

१३ 
मािहती व जनसंपक िवभाग 

िवशेष अिधकारी ० १ १ 
 आट ऑफ सर ० १ १ 
 आट ट ० १ १ 

१४ पाणी पुरवठा िवभाग, से टर-२३ मु य गाळणी िनरी क ० १ १ 
१५ 

औ ोिगक िश ण सं था 
उप ाचाय ० १ १ 

 सेवा िनयोजन अिधकारी 
( लसमट ऑफ सर) 

० १ १ 

 
वर ल माणे नवीन पद न मती, मंजुर पदां या सं येत वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापा लका सभे या मा यतेनुसार 

मुळ तावात आव यक ते बदल क न ताव शासनाकडे पाठ व यास मा यता दे यात  येत आहे तसेच – 
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  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम-२०१६ प र श ट-२ म ये संबं धत पदाचे अनु मांकापुढे 
नमुद मुळ अहतेऐवजी खाल  नमुद के या माणे सुधा रत अहता व दु ती नमुद क न सुधा रत अहतेसह मा यता दे यात येत आहे.   

  
अ. . संवग पदनाम नेमणुक ची प दत 

व ट केवार  
नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या प दती  

२ शासक य सेवा 
गट- अ 

अ त र त आयु त 
१५६००-३९१०० ेड पे 

७९०० 

पदो नती १)बदल नाह  
२)बदल नाह  
३)मागील ५ वषातील अ भलेखापैक  कमान ४ गोपनीय अहवाल अ यु कृ ठ 
दजाचे असणे आव यक. या पा तेनुसार ५अ धका-यां या नावाचा ताव 
शासनाकडे सादर कर यात यावा. शासन तरावर ल नवड स मती तावाची 
छाननी क न नयु त करावाया या अ धका-याची शफारस करेल. 
पदो नतीने उमेदवार उपल ध न झा यास हे पद भारतीय शासन सेवेतील 
अ धका-यांमधून त नयु तीने भर यात येईल. 

   त नयु ती उव रत १ पद भारतीय शासन सेवेतील अ धका-यांमधून त नयु तीने 

भर यात येईल. उपल ध न झा यास रा यशासन सेवेतील ७ वषाचा अनुभव 

असणा-या उपिज हा धकार /अ पर िज हा धकार  कंवा मु या धकार  अ-

नवड ेणी संवगातील अ धका-यांमधून भरणे. 

३ शासक य सेवा 
गट- अ 

उप आयु त 
१५६००-३९१०० ेड पे 

६९०० 

पदो नतीने ७५ % 
त नयु ती २५ %  

बदल नाह  
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४ शासक य सेवा 
गट- अ 

सहा यक  
आयु त 

पदो नती ७५ % बदल नाह  

 

   त नयु ती २५ % बदल नाह  

६ शासक य सेवा 
गट- ब 

शासन अ धकार  नाम नदशन  ० % वगळणे 

   पदो नती १०० % बदल नाह  

८ शासक य सेवा 
गट– क 

मु य 
ल पक/कॉ युटर 

ऑपरेटर 
वीय सहा यक 

मा.महापौर/ वीय 
सहा यक 

मा.उपमहापौर/ वीय 
सहा यक मा.अ य  
थायी स मती/ वीय 

सहा यक मा.सभागृ ह 
नेता / वीय 

सहा यक मा. वरोधी 

पदो नती १००% १)महानगरपा लका आ थापनेवर ल ल पक संवगातील कामकाजाचा ३ वषाचा 
अनुभव आव यक. 
२)महानगरपा लका आ थापनेवर ल कॉ युटर ऑपरेटर या पदासाठ   वह त 
केलेल  अहता धारण करणे आव यक. 
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प नेता/ वीय 
सहा यक-मा.सभापती 

वधी स मती / 
यव थापक े ागृ ह 

 

यव थापक े ागृ ह- ना यशा  पद वका व यव थापन 
मॅनेजमट कोस आव यक 

१० शासक य सेवा 
गट- ब 

लघुलेखक (उ च तर) 
   

पदो नती १०० % १)इय ता १२ वी उ तीण 
२)बदल नाह  
३)बदल नाह  

१७ तां क सेवा गट-
अ 

शहर अ भयंता 
१५६००-३९१००-७९०० 

पदो नतीने १००% १)बदल नाह  
२)वगळणे 
३)बदल नाह  

२० तां क सेवा गट- 
ब 

उपअ भयंता नाम नदशन  ० % वगळणे 

   पदो नती १००% १)बदल नाह  
२)बदल नाह  

२१ तां क सेवा गट-
क 

क न ठ अ भयंता नाम नदशन ७५% १)बदल नाह  

   पदो नती २५% १)महानगरपा लके या आ थापनेवर ल लंबर, स हअर व थाप य 
अ भयां क  सहा यक या पदावर ल पदवीधारक अस यास ३ वष व 
पद वकाधारक अस यास ५ वष अनुभव असणे आव यक, आय.ट .आय 
अस यास ७ वष अनुभव आव यक तसेच क न ठ अ भयंता नाम नदशन 
पदाची शै णक अहता  धारण कर त असलेले मनपातील वग-३ मधील ७ 
वष सेवा पुण झालेले कमचार . 
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२)वगळणे 
२२ तां क सेवा गट-

क 
थाप य अ भयां क  

सहा यक 
नाम नदशन ७५% १)बदल नाह       

   पदो नती २५ % १)नाम नदशनातील व हत केलेल  अहता धारक  करणा-या  

            महानगरपा लकेतील आ थापनेवर ल कमचार  

२७ तां क सेवा 
गट-क 

गाळणी ऑपरेटर नाम नदशन १०० 
% 

१)मा यता ा त व यापीठाकडील रसायनशा  शाखेची पदवी. 

३४ शहर वकास सेवा 
गट- क 

सहा. नगररचनाकार नाम नदशन ५० % १)बदल नाह  

   पदो नतीने ५० % १)नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या महापा लका कमचा-यां या एक त 
सेवा ये ठतेने  

२)पदो नतीने उपल ध न झा यास नाम नदशनाने भरणेत यावी. 

३८ तां क सेवा गट-
अ 

मु य वा तुशा  /  
कायकार  अ भयंता 
(संरचना अ भयां क ) 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१)मा यता ा त व यापीठाकडील वा तुशा  शाखेची अबन डझाईन   
वषयातील एम.आच. ह  पद यु तर पदवी कंवा संरचना अ भयां क  

          (Structural Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी. 

२)सदर कामाकाजाचा ५ वषाचा अनुभव आव यक 

   पदो नतीने १००%  १)वगळणे 
२) महानगरपा लका आ थापनेवर ल उप अ भयंता (Structural  

            Engineering) कंवा वा तुशा  संवगातील, वा तुशा  शाखेची 

अबन   डझाईन वषयातील एम. आच ह  पद यु तर पदवी कंवा संरचना 

अ भयां क  (Structural Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी धारण  
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करणा-या अ भयं या मधून. 

३)वा तुशा /उपअ भयंता पदाचा ३ वषाचा अनुभव आव यक 

३९ तां क सेवा गट-
ब 

वा तुशा  / 
उपअ भयंता (संरचना 
अ भयां क ) 

नाम नदशन २५% १)मा यता ा त व यापीठाकडील वा तुशा  शाखेची अबन डझाईन   
वषयातील बी. आच. ह  पदवी कंवा संरचना अ भयां क  (Structural 

           Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी. 

   पदो नती ७५% १)महानगरपा लका आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता संवगातील  संरचना 
अ भयां क  (Structural Engineering) शाखेची पद यु तर पदवी धारण करणा-
या अ भयं यामधनू. 
२)महानगरपा लका आ थापनेवर ल ३ वषाचा अनुभव आव यक 

४२ तां क सेवा गट-ब उपअ भयंता (यां क ) नाम नदशन ० %  वगळणे 
   पदो नतीने १००% बदल नाह  

५९ तां क सेवा गट-ब उपअ भयंता व युत नाम नदशन ० % वगळणे 
   पदो नतीने १००% बदल नाह  

६० तां क सेवा गट-क क न ठ अ भयंता 
( व युत) 

नाम नदशन ५०% बदल नाह  

   पदो नती ५०% १)बदल नाह  

६७ तां क सेवा गट-
ब 

उपअ भयंता (दुरसंचार) पदो ती १००%  महानगरपा लका आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता (इले ॉ न स व 

टे लक यु नकेशन पदवी/पदवीका आव यक) या पदावर ल कमान ३ वषाचा 
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अनुभव असणा-या अ भयं यां या सेवा ये ठतेचा वचार क न. 

६९ तां क सेवा गट-
क 

क न ठ अ भयंता 
(दुरसंचार) 

नाम नदशन ५०% १)महानगरपा लका आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता (इले ॉ न स व 
टे लक यु नकेशन) पदवी/पदवीका आव यक 

२) शासक य नमशासक य था नक वरा य सं थेकडील वायरलेस ऑपरेटर 
अथवा यापे ा व र ठ पदावर ल कमान ३ वषाचा अनुभव आव यक  

   पदो नती ५०% १)बदल नाह  

२)नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या वायरलेस ऑपरेटर कंवा मनपा 
आ थापनेवर ल इतर पदावर ल कमान ३ वषाचा अनुभव असणा-या कमचा-
यामंधून पदो नतीने (नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या वायरलेस 
ऑपरेटर पदाचे समायोजन क न र त झाले या पदासाठ ) 

७२ तां क सेवा गट- 
ब 

मा हती व तं ान 
अ धकार  

नाम नदशन ०% १)वगळणे 

   पदो नती १००%            बदल नाह  

७४ तां क सेवा 
गट-क 

कॉ यटुर ऑपरेटर नाम नदशन ७५% १)बदल नाह  

   पदो नती २५% १)पदो नतीसाठ  नाम नदशन माणे नेमणूक  कर ता अहता आव यक 
२)महानगरपा लका आ थापनेवर ल अहताधारण करणा-या गट-क व गट-   ड 
मधील कमचा-यां या एक त सेवा ये ठतेमधून 

७५ लेखा सेवा गट- 
अ 

मु य लेखा व व त 
अ धकार  

पदो नती १००% १)महानगरपा लके या आ थापनेवर ल उपमु य लेखा व व त अ धकार   या 
संवगातील कमान ३ वषाचा अनुभव 
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७७ लेखा सेवा गट- ब लेखा धकार  नाम नदशन २५% 

पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास 

बदल नाह  

 

८७ शासक य सेवा 
गट- क 

सहा यक मा हती व 
जनसंपक 
अ धकार /सहा यक 
राज श टाचार 
अ धकार  ( ोटोकॉल 
ऑ फसर) 

नाम नदशन २५% 
 
 

पदो नती ७५% 

१ ते ५ बदल नाह   
 
 
 

१) नाम नदशनाची अहता धारण करणा-या महानगरपा लका 
आ थापनेवर ल गट-क मधील एक त सेवा ये ठतेने  

९० शासक य सेवा 
गट- क 

सहा यक ंथपाल नाम नदशन ५०% 
पदो नती ५०% 

१ ते २ बदल नाह  

ंथपाल शासनाकडील पदवी / पदवीका ह  अहता धारन करणा-
या मनपा आ थापनेवर ल गट क व ड मधील कमचा-यां या 
एक त सेवा ये ठता  

मधून  
१०९ शासक य सेवा 

गट- अ 
मु य कामगार 
क याण अ धकार  

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१ ते २ बदल नाह  
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   पदो नती १०० % बदल नाह  
११० शासक य सेवा 

गट- ब 
कामगार क याण 
अ धकार  

नाम नदशन १ ते २ बदल नाह  

११९ सुर ा सेवा गट-
अ 

मु य सुर ा अ धकार 
(पु ष)  पद – १  
वेतन ेणी १५६००-
३९१०० ेड पे ६६०० 

(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास ) 
नाम नदशन 

१) बदल नाह  

२) बदल नाह  

३) बदल नाह  

४) वगळणे 
   पदो नती १००% १) बदल नाह  

२) बदल नाह  

१२० सुर ा सेवा गट -
ब 

सुर ा अ धकार  
(पु ष) 

 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न  
झा यास) 

१) बदल नाह  

२) बदल नाह  

३) बदल नाह  

४) वगळणे 
   पदो नती १००% १) बदल नाह  

२) बदल नाह  

३) ल कर, नमल कर  दलातील सेवा नवृ त सुभेदार/नायब 
सुभेदार कंवा या पदाशी समक  इतर पदे अथवा पोल स 
दलातील पोल स न र क या पदाव रल कमान ३ वषाची अनुभव 
असणे आव यक  



125 
 

  

१२१ सुर ा सेवा गट- 
ब 

सहा यक सुर ा 
अ धकार  
(पु ष/म हला) 

पदो नती १००% १) बदल नाह  

२) मा यता ा त व यापीठाकडील कोण याह  शाखेची पदवी 

१२२ सुर ा सेवा गट- 
क 

सुर ा न र क 
(पदनाम बदल) 

पदो नती १००% १) पंपर  चंचवड मनपा आ थापनेव रल सुर ा र क/रखवालदार 
पदावर ल  कमान ३ वषाचा अनुभव. 

१२३ सुर ा सेवा गट- 
ड 

सुर ा र क 
 

नाम नदशन १००% १) मा य मक शालांत प र ा उ तीण (एस.एस.सी) व सुर ा 
र क   पदावर ३ 

     वषाचा अनुभव 

२) बदल नाह  

३) बदल नाह  

४) बदल नाह  

१३३ उ यान सेवा गट-
ड 

माळी नाम नदशन ५०% 
पदो नती ५०% 

१ ते २ बदल नाह  

१३७ वै यक य सेवा  
गट- अ 

वै यक य अ ध क 
 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१)बदल नाह  
२)मा यता ा त व यापीठाकडील ि ल नकल वषयातील मा यता ा त  
व यापीठाकडील एम.डी. / एम.एस. / एम.डी.एस. पदवी 
३)बदल नाह  
४)बदल नाह . 

   पदो नती १०० % १) मा यता ा त व यापीठाची एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस पदवी 
२) मा यता ा त व यापीठाकडील एम.डी. / एम.एस.पदवी / एम.डी.एस. 
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पदवी कंवा एम.सी.आय. / एम.एम.सी. कडील त सम अहता 

३) बदल नाह  

४) बदल नाह . 

   त नयु ती 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१)बदल नाह  
 

१३८ वै यक य सेवा  
गट- अ 

वै यक य उपअ ध क नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास) 

१)मा यता ा त व यापीठाकडील एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस पदवी 
२)मा यता ा त व यापीठाकडील एम.डी./ एम.एस.पदवी / एम.डी.एस. 
पदवी 
३)बदल नाह  
४)बदल नाह . 

१५२ वै यक य सेवा  
गट- अ 

ये ठ दंतश य 
चक सक 
ऐवजीसंचालक, दंत 
वभाग 

असा पदनाम बदल 

पदो नती १००%  

बदल नाह  

 

१७३ वै यक य सेवा  
गट- ब 

दंतश य च क सक  नाम नदशन १०० 
% 

१) बदल नाह  
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 २) वगळणे 

३) बदल नाह  

४) बदल नाह  

 
१८४ नमवै यक य 

सेवा गट- क 
टाफ नस नाम नदशन ८०% 

पदो नती २०% 

१) बदल नाह  

२) बदल नाह  

३) टाफ नस पदाची शै णक अहता असले या ए.एन.एम 
मधून ७ वषाचा अनुभव आव यक 

२७६ पशुवै यक य सेवा 
गट- ड 

सहा यक अँ नमल 
कपर 

नाम नदशन ५०% 
पदो नती ५०% 

१) बदल नाह  
२) ५ वषाचा अनुभव आव यक 

२९७ अि नशमन सेवा 
गट-अ 

मु य अि नशमन 
अ धकार  

नाम नदशन /  
त नयु ती 

(पदो नतीने 
उपल ध  न 
झा यास) 

१)बदल नाह  
२)बदल नाह  
३)बदल नाह  
४)बदल नाह   
अ) बदल नाह   

ब)  बदल नाह   

क) अनुभव-कोण याह  महानगरपा लका कंवा १५ ते २० अि नशमन क े 

असले या महानगरपा लका कंवा वशेष नयोजन ा धकरणाम ये मु य 
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अि नशमन अ धकार  (वग-१) कमान वेतन ेणी १५६००-३९१००, ेड वेतन 

र. . ५४००) या पदावर ३ वष सेवा केलेला तसेच वर ल शै णक व 

शार र क य स म असावा. कंवा वभागीय अि नशमन अ धकार  (वग-२) 

या पदावर कमान ५ वष सेवा पुण कमान वेतन णेी र. . ९३००-३४८०० 

ेड वेतन र. .५०००/-) या पदावर कमान ५ वष सेवा केलेला तसेच वर ल 

शै णक पा ता पुण करणारा उमेदवार असावा. कंवा संचालक, महारा  

अि नशमन सेवा संचालनालय, महारा  रा य मु ंबई यां याकडून वेळोवेळी 

वह त कर यात येणारे सेवा वेश नयम लागू होतील. 

२७८ डा सेवा गट-ब डा अ धकार  नाम नदशन ०% वगळणे 

   पदो नती १००%  १) बदल नाह  

२८० डा सेवा गट- 
क 

शा र रक श ण 
संघटक (पदनाम 
बदल) 

बदल नाह  बदल नाह  

२९५ सावज नक 
आरो य सेवा गट- 
क 

मले रया इ पे टर नाम नदशन ७५% 
 

पदो नतीने २५ % 

बदल नाह  

     
बदल नाह  

 



129 
 

  

        वर ल माणे दु तीस मा यता देणेत येत आहे.तसेच मा.महापा लका सभे या मा यतेनुसार  मूळ तावात आव यक ते बदल 

क न ताव मा.शासनाकडे पाठ व यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांची 

वग करण) नयम २०१६ मधील प र श ट १ ते ३ वभाग नहाय ता वत आकृतीबंध यांस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम 

 454 सह 457  (3) अ वये मा. वधी व मा.महापा लका सभेची मा यता मळणेकर ता वषयप  सादर करणेत आलेले आहे.  ता वत 

करणेत आले या आकृतीबंधा नुसार महानगरपा लके या आ थापनेवर न याने वाढ होणा-या पदां या अनुषंगाने  सन २०१५-१६ चे सुधा रत 

अंदाजप कानुसार एकूण उ प नाशी आ थापना खचाची ट केवार  वचारात घेता स या ट केवार  २३.७३%  इतक  आहे.  ता वत केलेल  

न वन पद न मती, मंजुर पदसंखेत वाढ यामुळे आ थापना खचात साधारण ३.३५% इतक  वाढ होऊन आ थापना खच २७.०८% इतका 

होणार अस याने या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ामधील व वध वकास 

कामांसाठ  आर त केले या शेतक-यां या ज मनी तसेच र ता ं दकरणा दारे बा धत होणा-या या भूखंडधारकांचे ५०० चौ.मीटर पासूनचे 

पुढ ल े  प ंपर- चंचवड महानगरपा लकेक रता, पंपर- चंचवड नवनगर वकास ा धकरण क रता, महारा  रा य औ यो गक वकास 

महामंडळ (MIDC) क रता, संर ण (Defence)  े ाक रता व हाडाचे गृ ह क पाक रता अथवा क  शासन व रा य शासनाचे व वध 

क पासाठ  ता यात घे यात आलेले आहे. अशा सव पंपर– चंचवड मधील क पधारक बा धतांचे वारसदारांना न या आकृतीबंधा वारे  १) 

नोकर म ये सरळ सेवा प दतीने नोकर भरती करतांना महारा  शासनाचे नयमानुसार असलेले राखीव आर णा य त र त यादा २० ट के 

अ त र त आर ण कोटा मळ यास मा यता देणेत येत आहे. २) सदर वारसदारांसाठ  लेखी प र े वारे गुणव तेनुसार केलेल  नवड याद  

(Merit List) इतर उमेदवारांपासून वेगळी कर यास मा यता देणेत येत आहे. ३) इतर आव यक पदे भरती करताना या क प त बा धतांचे 

वारसदारांची नोकर भरती ाधा याने पुणत: राखीव को यानुसार कर यास मा यता देणेत येत आहे. ४) गुणव तेनुसार यांची महापा लके या 

सेवेम ये जाती नहाय असले या राखीव को याचे सं येस हत भरती कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
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 महानगरपा लके या शासन वभागामाफत सेवा नयम व आकृतीबंधासाठ या 

तावामधील अ. . १७ तां क सेवा गट अ - शहर अ भयंता पदासाठ  जी वेतन ेणी 

सुच वलेल  आहे. या मा. वधी स मतीने शफारस केल  आहे. यात बदल क न सदरची 

वेतन ेणी सावज नक बांधकाम वभागा या (P.W.D) मु य अ भयं यासारखी हणजेच Rs. 

37400-67000 Grade Pay (PB 4) - 8700 अशी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 महानगरपा लके या शासन वभागामाफत सेवा नयम व आकृतीबंधासाठ या  

तावामधील अ. . १८ तां क सेवा, गट अ - सह शहर अ भयंता पदासाठ  मांक एकम ये 

पदो नतीने २ पदांकर ता नेमणूक करणेकामीचा ताव सादर केला होता. मा. वधी स मतीने 

याम ये वाढ क न सह शहर अ भयंता पदो नतीने ३ पदांकर ता असा बदल क न 

मा.महापा लका सभेकडे शफारस केल  आहे. पा लकेचा ब दजा व होणारा वकास ल ात घेऊन 

या उपसुचने वारे उपरो त सह शहर अ भयंता पदां या सं येत वाढ क न पदो नतीने ४ 

पदांक रता नेमणूका करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
१. तां क सेवा 

गट-अ 

आट ऑ फसर  

पद-१ 

१५६००-३९१००  

ेड प-े६६०० 

पदो नती 

१००%  

१)मा यता ा त व यापीठा या फाईन 

आट कंवा जी.डी.आट-अँ लाईड आट 

(कम शअल आट) पदवी/पद वका 

उ तीण.  

२) आ ट ट कम फोटो ाफर या 

पदावर ल १० वषाचा अनुभव 

असणा-या सेवा ये ठ कमचा-

यांमधून संगणक चाल व याचा 

अनुभव तसेच फोटो ाफ , डझाईन 

व टंग े ाचा अनुभव. 

२. तां क सेवा 

गट-अ 

आ ट ट ेड १ 

पद-१ 

१५६००-३९१००  

ेड प-े५४०० 

 

पदो नती 

१००% 

१)मा यता ा त व यापीठा या फाईन 

आट कंवा जी.डी.आट-अँ लाईड आट 

(कम शअल आट) पदवी/पद वका 

उ तीण. 

२)आ ट ट कम फोटो ाफर या पदावर ल 

०८ वषाचा अनुभव असणा-या सेवा ये ठ  

कमचा-यामधून संगणक चाल व याचा 

अनुभव तसेच फोटो ाफ  डझाईन व 

ट ंग ेञाचा अनुभव.     
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मु य डा अ धकार  यांची वेतन ेणी र कम पये १५६०० – ३९१०० ेड पे ६६००/- 

करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आकृतीबंधात अ. .११ शासक य सेवा गट-क 

लघुलेखक ( न न तर) पदे नाम नदशनाने १००% असे दश व यात आलेले आहे. या ठकाणी 

दु ती क न नाम नदशनाने ७५% व पदो नतीने २५% अशी तसेच नेमणूक  कर ता अहता व 

नेमणूक या प दती याम ये महानगरपा लका अ थापनेवर ल वग ३ व ४ मधील ३ वष सेवा 

पुण झालेले कमचा-यांमधुन अशी दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

‘सुतार’ हे पद यपगत होत अस याने स या थाप य वभागात थाप य वषयक 

देखभाल ची कामे कर त असलेले कमचार  हे थाप य अ भयां क  सहा यक पदाची शै णक 

व तां क अहता धारण कर त असलेने तसेच यांचा थाप य वषयक कामाचा य  अनुभव 

ल ात घेता यांना थाप य अ भयां क  सहा यक वेतन ेणी ५२००-२०२०० ेड पे २८०० 

याम ये सुतार या पदाऐवजी थाप य अ भयां क  सहा यक या पदाम ये समायोजन वग 

करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अ. . संवग पदनाम/सं या/वे

तन ेणी 

नेमणूक ची प दत नेमणूक क रता अहता व नेमणूक ची 

प दत 

१ तां ीक सेवा 

गट-अ 

वकास 

अ भयंता 

(दूरसंचार) -१ 

पद १५६००-

३९१०० ेड पे 

७६०० 

पदो नतीने-१००% ३) सां व धक व यापीठाची इले ॉ न स 

व टे लक यु नकेशन शाखेची पदवी 

कंवा पद वका उ तीण. 

४) कायकार  अ भयंता )दूरसंचार (अथवा 

वायरलेस इनचाज या पदावर ल ५ 

वषाचा अनुभव आव यक 

 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील सीसी ट ह  यं णा, मेटल डटे टर यं णा, फायबर 

ऑ ट क यं णा, वायरलेस यं णा, दूर वनी यं णा, माट ड ले/होड ग यं णा, मोबाईल यं णा 

इ याद  कामकाजाक रता वतं  इले ॉ नक व टे लक यु नकेशन अ भयां क  शाखा नमाण 

क न पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम 

२०१६ अंतगत व रल माणे नवीन पद न मती, संवग, पदनाम, पदांची सं या, नेमणूक ची 

प दत व ट केवार , नेमणूक कर ता अहता व नेमणूक ची प दती तयार करणेस मा यता देणेत 

येत आहे.  
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प  अ-नवीन नमाण करावयाची पदे गट ब म ये खाल ल पदाचा समावेश करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  

 

पदनाम नवीन आव यक 

पदसं या 

वेतन ेणी ेड पे 

मा हती व 

जनसंपक 

अ धकार  

......... ९३००-३४८०० ५४०० 

 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने सेवा वेश नयम तयार कर यात आले 

असून याम ये सावज नक वाचनालय वभागातील ंथपाल कम ल पक पदाचे समायोजन 

क न सहा यक ंथपाल पद न याने नमाण कर याबाबत ता वत कर यात आले आहे. 

तथा प ंथपाल कम ल पक पदावर एकुण १५ कमचार  कायरत असून यांना सहा यक 

ंथपाल कंवा ल पक या संवगात समा व ट करावे व ल पक संवगात समा व ट करताना 

मनपा सेवेतील नेमणूक दनांकापासून सेवा ये ठता धर यात यावी, संबं धत कमचा-यांचे 

संमतीप  घेवून या माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम 

२०१६ अंतगत खाल ल माणे न वन पद न मती, संवग, पदनाम / पदांची सं या /वेतन ेणी, 

नेमणूक ची प दती व ट केवार , नेमणूक कर ता अहता व नेमणूक या प दती तयार कर यास 

मा यता देणेत येत आहे.  

अ. . संवग पदनाम/पदांची 

सं या/वेतन ेणी 

नेमणूक ची 

प दती व 

ट केवार  

नेमणूक कर ता अहता व नेमणूक या प दती 

०८ तां क सेवा 

गट-ब 

उप ाचाय 

(आट.ट .आय) पद-

०१ 

१५६००-३९१०० ेड 

पे ५४०० 

पदो नतीने 

१००% 

१)शासनमा य व यापीठाची 

यां क / व युत शाखेची पदवी अथवा 

पद वका उ तीण. 

२)मनपा या औ यो गक श ण 

सं थेत गट नदेशक पदावर ल ०३ 

वषाचा अनुभव/१२ वष अ यापनाचा 

अनुभव व सेवा ये ठते नुसार 
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०९ तां क सेवा 

गट-अ 

सेवायोजन अ धकार  

( लेसमट ऑ फसर)  

पद-०१ 

१५६००-३९१००  

ेड पे ७६०० 

पदो नतीने 

१००% 

१)शासनमा य व यापीठाची यां क / 

व युत शाखेची पदवी अथवा पद वका 

उ तीण. 

२)मनपा या औ यो गक श ण 

सं थेत गट नदेशक पदावर ल ०५ 

वषाचा अनुभव / १२ वष अ यापनाचा 

अनुभव व सेवा ये ठते नुसार 

 तां क सेवा 

गट-क 

नदेशक 

(आट.ट .आय) 

९३००-३४८०० 

ेड पे ४३०० 

पदो नतीने २५% 

अनुभव व 

सेवा ये ठतेनुसार 

सरळसेवा ७५% 

बदल नाह  

 

वषय . १७८ नम वै यक य सेवागट – क फामा श ट पदाची शै णक अहता बाबत. 

सुचवलेल  अहता 

१) मा यता ा त व यापीठाकडील बी. फाम पदवी. 

२) इं डयन /  महारा  फामसी कौि सलकडील न दणी असणे आव यक 

ऐवजी 
१) मा यता ा त व यापीठाकडील डी. फाम पद वका (D.Pharm) / बी.फाम पदवी 

(B.Pharm)  

२) इं डयन /  महारा  फामसी कौि सलकडील न दणी असणे आव यक. 
 

प  अ-नवीन नमाण करावयाची पदे गट “ब”   म ये खाल ल पदाचा समावेश 

कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

पदनाम नवीन आव यक पदसं या वेतन ेणी ेड प े

भांडार अ धकार          -------- ९३००-३४८०० ५४०० 

 

१) पद . ८ शासक य सेवा ( गट-क) मु य ल पक / कॉ युटर ऑपरेटर 

महानगरपा लका शासन वभागाने मा. वधी स मतीसमोर सादर केले या 

मसु या माणे ठेव यास मा यता देणेत येत आहे. याम ये कोण याह  कराचे बदल 

करणेत येवू नय.े  
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२) पद . ११९ सुर ा सेवा (गट-अ) मु य सुर ा अ धकार  (पु ष) 

सदर पदाम ये पु ष व म हला हे दो ह  ठेव यास मा यता देणेत येत आहे. (पु ष व 

म हला कमचा-यांना समान संधी दे यात यावी.) तसेच नाम नदशनाम ये अट . ४ 

वगळ यात येवू नये. 

३) पद . १२० सुर ा सेवा (गट-ब) सुर ा अ धकार  (पु ष) 

सदर पदाम ये पु ष व म हला हे दो ह  ठेव यास मा यता देणेत येत आहे.  (पु ष व 

म हला कमचा-यांना समान संधी दे यात यावी) तसेच नाम नदशनामधील अट . ४ 

वगळू नये. 

तसेच पदो नतीम ये १०० ट के मधील अट . ३ वगळ यास मा यता देणेत येत 

आहे. जेणेक न मनपातील सुर ा वभागातील कमचा-यांना सदर पदावर पदो नतीची 

समान संधी उपल ध होईल. 

४) महानगरपा लकेतील अ धकार  (कमचार  वगासाठ ) अ खल भारतीय था नक वरा य 

सं थेकडील एल.एस.जी.डी., एल.जी.एस व फायना स या प र ेस मा यता देणेत येत 

आहे.  

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत आकृती बंधातील “ पञ अ ेड पे”  या 

म ये “ स नअर टेि नकल अ स टंट” या पदासाठ  खाल ल माणे ेड पे . ४६०० चा समावेश 

कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

अ. . पदनाम वेतन ेणी ेड प े शेरा 
१ स नअर टेि नकल 

अ स टंट    
९३००-३४८०० ४६०० र त झा यानंतर 

यापगत  
       तर  वर ल माणे “ पञ अ ेड पे” या म ये “ स नअर टेि नकल अ स टंट” या 

पदासाठ  ेड पे . ४६०० चा समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा, वेश व सेवांचे वग करण) नयम 

२०१६ पञ अ नवीन नमाण करावयाची पदे, गट ब म ये खाल ल माणे मजकूर समा व ट 

कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
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पञ “अ” 
नवीन नमाण करावयाची पदे 

गट ब 
अ
.

. 

संवग पदनाम/पदांची 
सं या/वेतन ी
णी 

नेमणुक ची 
प दत व 
ट केवार  

नेमणुक  क रता अहता व 
नेमणुक या प दती  

१ शासक य 
सेवा- गट ब  

ंथालय मुख  
९३००-३४८०० 
ेड पे ५४०० 

पदो नतीने 
१००% 

१)मा यता ा त 
वदयापीठाकडील वा ण य 
शाखेची न णात पदवी 
(एम.कॉम.) 
२) ंथालय व मा हती शा ञ 
श ण म न णात पदवी 
(एम. लब अँड आय.ए सी.) 
३)महानगरपा लका 
आ थापनेवर ल ंथालय 
कामकाजाचा २४ वषाचा 
अनुभव आव यक 

४)महानगरपा लका 
आ थापनेवर ल यु नअर 
टेि नकल अ स टंट या 
संवगातील कामकाजाचा १५ 
वषाचा अनुभव आव यक.           

  
 चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत आकृती बंधातील “ पञ अ ेड पे” याम ये 

“ ंथपाल” या पदासाठ  खाल ल माणे ेड पे . ४६०० चा समावेश कर यास मा यता देणेत 

येत आहे.  

अ. . पदनाम वेतन ेणी ेड पे 
१ ंथपाल ९३००-३४८०० ४६०० 
  तर  वर ल माणे “ पञ अ ेड पे” या म ये “ ंथपाल” या पदासाठ  ेड पे . ४६०० 

चा समावेश कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 जकात व एल.बी.ट . बंद झा यामुळे महापा लका महसुल  उ प न वाढ साठ  वशेष 

य न करणे आव यक आहे. शहरातील ४,२५,००० पे ा जा त मळकतींना पाणी पुरवठा 

करणेसाठ  १,४२,४१६ अ धकृत नळजोड आहेत. शहराला पाणी पुरवठा कर यासाठ  वषाला 
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अंदाजे . ११० कोट  पयत खच येतो. माञ पाणी बलाची वाष क मागणी . ३०.०० कोट  

आहे. 

 अ धकृत मळकती या पा वभूमीवर अंदाजे १५ हजारापे ा जा त नळजोड अना धकृत 

अस याची श यता आहे. सदरचे नळजोड शोधून या अना धकृत नळजोडांची अ धकृतपणे न द 

के यास मनपास नळजोड शु क व दंडापोट  अंदाजे . १५ कोट  पे ा जा त उ प न मळेल. 

तसेच या नळजोडापासून वाष क अंदाजे . ५ ते ७ कोट  पयत पाणी बलाचे उ प नात वाढ 

होऊ शकेल. 

 नगर वकास वभागाकडील शासन नणय मांक-पीसीसी-३०१०/२२५/ . .६६/न व-२२ 

दनांक ०७/०७/२०१० अ वये मनपाचे पाणीपुरवठा वभागाचे भावी कामकाजासाठ  तसेच १०० 

ट के पाणी बल वसुल साठ  वतंञ वभाग नमाण करणेचे नदश दे यात आले आहेत. 

यानुसार चंचवड, पंपर , भोसर  असे तीन वतंञ वभाग नमाण ( येक वभागात दोन 

े ञय कायालये) क न या तीन वभागांसाठ  गट ब मधील शासन अ धकार  नयु त क न 

व यासाठ  आव यक या माणात कमचार  वग उपल ध क न द यास पाणी बलाची १०० 

ट के वसुल  होऊन पाणीपुरवठा वभागाचे शासक य कामकाज भावीपणे चाल यास हो यास 

मदत होईल. 

 या सव बाबींचा वचार क न पाणी बलाची जा तीत जा त वसुल  हो यासाठ  व पाणी 

पुरवठा वभागाचे शासक य कामासाठ , महारा  महानगरपा लका अ ध नयम अनुसूची ड 

करण ३ नुसार मा. वधी स मती ठराव मांक २६ द.२०/०८/२०१४ व महापा लका सभा ठराव 

मांक ५७२ द.१०/११/२०१४ अ वये शासन अ धकार  समक  भांडार नयंञक, मु य 

आयातकर अ ध क व वशेष अ धकार  पदावर नयु ती दे यास मा यता दे यात आल  

अस याने शासन वभागाचे ( वषय . ६) वषयपञातील पञ ब चे पान . ७७ वर नमूद 

केलेल  भांडार नयंञक, मु य आयातकर अ ध क व वशेष अ धकार  ह  पदे र  न करता 

सदर पदांवर नयु ती देऊन पाणी बल वसुल चे व पाणीपुरवठा वभागाचे शासक य कामकाज 

सोप व यात येऊन नयु तीनंतर सदर पदांस शासन अ धकार , पाणीपुरवठा वभाग असे 

संबोध यास मा यता दे यात येत आहे. 

 खाल ल माणे  दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ. . संवग पदनाम नेमणूक ची 

प दत व 
ट केवार  

नेमणुक  क रता अहता 
व नेमणुक या प दती  

१ शासक य 
सेवा गट-क 

मु य ल पक/ 
ि वय 
सहा यक 

पदो नती 
१००% 

१)महानगरपा लका 
आ थापनेवर ल लपीक 
संवगातील कामकाजाचा 
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मा.महापौर/ 
ि वय 
सहा यक 
मा.उपमहापौर/ 
ि वय 
सहा यक 
मा.अ य  
थायी 

स मती/ि वय 
सहा यक 
मा.अ य  
वधी स मती 
ि वय 
सहा यक  
मा.सभागृ ह 
नेता ि वय 
सहा यक 
मा. वरोधी 
प नेता             

३ वषाचा अनुभव 
आव यक.   

न वन  शासक य 
सेवा गट-क 

यव थापक 
े ागृ ह 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास)  

१)मा यता ा त 
वदया पठाकडील 
कोण याह  शाखेची 
पदवी. 
२) नाटयशा ञ पद वका 
व यव थापन 
मॅनेजमट कोस 
आव यक. 
३) महारा  रा य 
उ च व तंञ श ण 
मंडळ, मु ंबई यांचेकडील 
अ धकृत MS-CIT 
पर ा उ तीण कंवा 
D.O.E.A.C.C 
सोसायट या अ धकृत 
C.C.C कंवा O कंवा 
A तर कंवा B तर 
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कंवा C तर पैक  
कोणतीह  एक प र ा 
उ तीण झा याचे 
माणपञ.           

   पदो नती 
१००% 

१)महानगरपा लका 
आ थापनेवर ल  लपीक 
संवगातील कामकाजाचा 
३ वषाचा अनुभव 
आव यक. 
२) नाटयशा ञ पद वका 
व यव थापन 
मॅनेजमट कोस 
आव यक. 

   उपरो त माणे बदल करणेस तसेच आकृतीबंधात नगरस चव वभागाक रता 

(पदा धकार  क रता) दोन कॉ युटर ऑपरेटर वाढ व यास मा यता देणेत येत आहे. 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम २०१६ 

मधील पयावरण अ भयांञीक  वभागाकर ताचे अ. . ५८) तांञीक सेवा गट अ कायकार  

अ भयंता ( वदयुत) व अ. .५९) तांञीक सेवा गट ब उप अ भयंता ( वदयुत) ह  पदे भरतांना / 

नेमणुक  कर ता अहता व नेमणुक या प दतीम ये खाल ल माणे बदल कर यास मा यता 

दे यात येत आहे. 

अ. . संवग पदनाम नेमणुक ची 
प दत 

नेमणुक  कर ता अहता व 
नेमणुक या प दती 

५८ तांञीक सेवा 
गट अ 

कायकार  
अ भयंता 
( वदयुत)  

पदो नती 
१००% 

१) बदल नाह   

२) पयावरण 
अ भयांञीक  
वभागाकर ता
चे पदाकर ता 
पयावरण 
अ भयांञीक  
शाखेतील 
पद यु तर 
पदवी असणे 
आव यक. 

३) पदवीधारक व 
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पद वकाधारक 
यांचेमधुन 1:1 
माणानुसार     

59 तांञीक सेवा 
गट ब 

उपअ भयंता 
( वदयुत)  

पदो नती 
१००% 

१) बदल नाह .  

२) पयावरण 
अ भयांञीक  
वभागाकर ता
चे पदाकर ता 
पयावरण 
अ भयांञीक  
शाखेतील 
पद यु तर 
पदवी असणे 
आव यक. 

३) पदवीधारक व 
पद वकाधारक 
यांचेमधुन 1:1 
माणानुसार    

             
पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत आकृतीबंधातील “ प  अ ेड  पे” याम ये 

मु य समाज वकास अ धकार  पदासाठ  ेड पे ६६०० दलेला अस याने या लगत या 

पदांसाठ  खाल ल माणे ेड पे चा समावेश कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
अ. . पदनाम वेतन ेणी ेड प े

१. समाज वकास अ धकार  ९३००-३४८०० ५४०० 

२. म हला व बाल वकास अ धकार  ९३००-३४८०० ५४०० 

३. सहा यक समाज वकास अ धकार  ९३००-३४८०० ४८०० 

 

तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत (सेवा, वेश व सेवांचे वग करण) 

नयम-२०१६ प र श ट-२ म ये संबं धत पदाचे अनु मांकापु ढे नमूद मुळ अहतेऐवजी खाल  

नमूद के या माणे सुधा रत अहता व दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . संवग पदनाम नेमणूक ची प दत व 

ट केवार  

नेमणूक कर ता अहता व 

नेमणूक या प दती 

१०४ शासक य सेवा  

गट-अ 

मु य समाज 

वकास अ धकार  

नाम नदशन  

(पदो नतीने उमेदवार 

उपल ध न झा यास) 

१)बदल नाह  

२)मा यता ा त 

व यापीठाकडील 

समाजकाय वषयातील 

पद यु तर 

पदवी .ड यू.एस.मए(  ) 

३)बदल नाह . 

   पदो नतीने बदल नाह  

 

तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे ता वत आकृतीबंधातील प  ‘ब’ यपगत 

करावयाची पदे यामधील गट ‘क’ म ये खाल ल माणे दु ती कर यास मा यता देणेत येत 

आहे. 
अ. . पदनाम शासन मंजूर वेतन ेणी ेड प े शेरा 

१) सहा यक क प 

अ धकार  

१ ९३००-३४८०० ४८०० र त 

झा यानंतर 

यपगत 

 

अ.  संवग पदनाम नेमणूक ची प दत 
व ट केवार  

नेमणूक कर ता अहता व 
नेमणूक या प दती 

१ २ ३ ४ ५ 
पयटन व सां कृ तक वभाग 

 शासक य  
सेवा गट-अ 

सां कृ तक 
अ धकार  
१५६००-३९१०० 
ेड प-े६६०० 

नाम नदशन 
(पदो नतीने 
उपल ध न 
झा यास 
सरळसेवेने) 

१)मा यता ा त व यापीठातील 

कोण याह  शाखेची पद यु तर 

पदवी असणे आव यक. 

२)कोण याह  शाखेतील 

अ यापनाचा कमान १५ वष 

अनुभव आव यक 

३)मा यता ा त व यापीठातील 

संगीत/शा ीय नृ य े ातील 

कमान संगीत वशारद थम: 
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पर ा उ तीण असणे 

आव यक. 

४)कामाचा द घ अनुभव 

ल ात घेता वयाची अट वय 

वष-४५ पुण पयत शथील 

कर यात यावी. 

   पदो नती १००% महानगरपा लका 

आ थापनेवर ल नाम नदशन 

अहता ा त असणा-या कमचा-

यांमधून सेवा जे ठता व 

गुणव ता आधारे. 

३११ शासक य 
सेवा गट-ब 

पयटन तथा 
सां कृ तक 
अ धकार  
पदनामात 
बदल क न 
पयटन 
अ धकार  

बदल नाह  बदल नाह  

   बदल नाह   बदल नाह  

 
अ. . ९२ व २८० म ये खाल ल माणे दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
९२ श ण 

सेवा गट-क 

मा य. श क (मा य. 

श क/उ च मा य 

श क/ च कला श क/ 

अंध श क/पदवीधर 

श क/अपदवीधर 

श क) (शासनमा य 

च लत धोरणानुसार 

नाम नदशनाने 

७५% 

शासनाचा शालेय श ण व 

डा वभागा या च लत 

सेवा वेश नयमानुसार 

   पदो नती २५%  

(पदो नतीने 

उपल ध न 

झा यास 

नाम नदशनान)े 

१) नाम नदशनाची अहता 

धारण करणा-या 

महानगरपा लका 

आ थापनेवर ल ३ वष 

सेवा पुण झालेले वग ३ 

व ४ मधील कमचा-
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यांमधून 

२८० डा सेवा 

गट-क 

डा श क नाम नदशन ७५% १) शासनाचा शालेय 

श ण व डा 

वभागा या च लत 

सेवा वेश नयमानुसार. 

   पदो नती २५% 

(पदो नतीने 

उपल ध न 

झा यास 

नाम नदशनान)े 

१) नाम नदशनाची 

अहता धरण 

करणा-या 

महानगरपा लका 

आ थापनेवर ल ३ 

वष सेवा पुण 

झालेले वग ३ व ४ 

मधील कमचा-

यांमधुन.  

 

पंपर  चंचवड मनपा या वै यक य वभागाचे असणारे ८ णालयामधून णसं या 

मो या माणात वाढत आहे. णालयाम ये पयवे क य पद असणे आव यक आहे. स या 

यव थापक, म यवत  औषध भांडार हे १ पद मंजूर आहे. अशी मनपा या इतर ८ 

णालयाम ये यव थापक णालय भांडार अशी ८ णालयाम ये  पयवे क य ८ पदे  

नमाण  करावीत व ह  पदे फामा श ट कमचा-यांमधून भरणेस मा यता देणेत येत आहे.   

क वगाम ये (वग-३) जे कमचार  व वध दुधर आजाराने नोकर  कर यास शार र क 

या पुण:तहा असमथ आहे असे कमचार  वे छेने सेवा नवृ ती घेत अस यास यांचे 

वारसदारांना महापा लका सेवेम ये महापा लके या आ थापना नयमांनुसार सेवेम ये सामावून 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण णालय येथील शव व छेदन 

(पो टमाटम) या वभागातील काम करणारे “मजूर” हे पद वपगत क न यांना “सफाई 

कामगार” असे संबोधले जावे. कारण मजूर या पदास सदरचे काम लागू होत नाह . सदरचे 

काम हे अ तशय घाणेरडे व पाचे आहे. तेथील कमचा-यास जळालेले शवाचे तुकडे गोळा 

करणे  इ. कामे करावी लागतात. तर  मजूर या पदाचे “सफाई कामगार” असे संबोधून सफाई 

संवगात वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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मनपा या आकृतीबंधात बांधकाम परवानगी व अन धकृत बांधकाम नयं ण वभाग 

तसेच नगररचना व वकास या वभागासाठ  ‘अनुरेखक’ एकुण पदे (५+६=११) दश वल  आहे. 

सदरचे पद १००%  नाम नदशनाने भरणेत येणार अस याचे नमुद केले आहे. तथा प सदरची 

पदे ७५%  नाम नदशनाने व २५% पदे महापा लका सेवेम ये अहता धारण कर त असले या वग 

‘ड’ मधील कमचा-यांमधून सेवाजे ठतेनुसार भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल- ८१       तकूल – ० 

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

          -------- 

मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक – ८६७                   वषय मांक- १० 

दनांक – २०.५.२०१६              वभाग – मा.आयु त  
 
    संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/२७७/२०१६,  

                                द.३०/०४/२०१६  

        २) मा. वधी स मतीकडील ठराव .७२ द.६.५.२०१६     
    पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर सहा यक आयु त अ भनामाची 11 

पदे प ेबॅ ड र. . 15600-39100 ेड वेतन र. . 6600 या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. द. 

04 मे 2006 चे शासन नणयानुसार महापा लका आ थापनेवर ल 50% पदे  महापा लका 

संवगातून  तर 50% पदे शासना या अ धका-यांमधून भर याचे नदश आहेत. तथा प शासन प  

.एमसीओ-1211/ . .157/न व-14, द.22/09/2011 अ वये या संवगात मंजूर 11 पदांपैक  6 पदे 

मु या धकार  संवगातून भर याबाबत कळ वले आहे. स यि थतीत या संवगात महापा लकेचे 3 

तर त नयु तीवर ल 8 अ धकार  कायरत आहेत. या तव महापा लका अ धका-यांकर ता र त 

असले या 2 पदांवर शासन त नयु तीवर ल अ धकार  कायरत आहेत. 

             शासन त नयु तीवर ल अ धका-यांपैक  ी.खांडकेकर शांत, सहा. आयु त यांचे 

शासन आदेश द.16 डसबर 2015 अ वये शासन सेवेत  यावतन कर यात आलेले आहे. 

ी.खांडकेकर यांना कायमु त के यानंतर सहा यक आयु त या संवगात र त होणारे खु या 

वगाचे 01 पद पदो नतीने भर याकर ता द.29/03/2016 रोजी पदो नती स मती सभा 

आयोिजत कर यात आल  होती. 

         तुत या पदो नती स मतीने "सहा यक आयु त" पदावर ल पदो नतीबाबत 

खाल ल माणे नणय घेतलेले आहेत. 
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1.      द.04/05/2006 रोजी या शासन नणया वये रा यातील महापा लका सेवांचे वग करण 

कर यात आले आहे. याम ये नमूद तरतुद नुसार कामगार क याण अ धकार  हे पद 

शासक य सेवामधील शासन अ धकार  या पदाचे समक  ा य धर याबाबत तुत या 

स मतीने शफारस केलेल  आहे. 

2.      शासन नणय .एसआर ह -2014/ . .354/14/का.12, द.05/10/2015 म ये या पदां या 

सेवा वेश नयमाम ये पदो नतीसाठ  न न पदांवर ल अनुभवाचा कमान कालावधी वव त 

कारणा सव 3 वषापे ा जा त व हत केला असेल अशा करणी न न संवगात व हत सेवा 

कालावधी पूण केलेले अ धकार /कमचार  उपल ध नस यामुळे मो या माणावर पदे र त राहत 

असतील तर न न संवगात आव यक कमान सेवे या 90 ट के नय मत सेवा झा यानंतर व 

अनुभवाची अट श थल कर यासाठ  संबं धत शासक य वभागाकडे पु रेसे समथन असेल तर  

असा उव रत सेवा कालावधीची अट श थल कर याबाबतचा ताव द.16/07/2015 रोजी या 

शासन नणया वये थापन कर यात आले या अ पर मु य स चव (सेवा) यां या 

अ य तेखाल ल स मतीसमोर नणयाथ सादर करता येतील या माणे तरतूद कर यात आलेल  

आहे. तुत या तरतुद नुसार सहा यक आयु त पदावर ल पदो नतीकर ता पदो नतीपूव पदावर 

5 वष अनुभव कालावधी श थल कर याबाबत तुत या स मतीने शफारस केल  आहे. 

3.      ी. शांत खांडकेकर, मु या धकार  यांचे शासन द.16 डसबर 2015 अ वये  शासन सेवेत 

यावतन झाले अस याने यांना महापा लका सेवेमधून कायमु त कर यात आ यावर 

महापा लका संवगातील अ धका-यांकर ता उपल ध असलेले सहा यक आयु त अ भनामाचे 

खु या वगाकर ता येणारे र त पद पदो नतीने भर याकर ता पदो नतीपूव शासन अ धकार  

पदावर अहताधारक उमेदवार उपल  ध होत नस याने शासन नणय द.04/05/2006 मधील 

तरतुद नुसार तह सलदार समक  कामगार क याण अ धकार  पदावर ल ी. इंदलकर चं कांत 

पोपट यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ठता, गोपनीय अहवाल व आर ण 

इ या द सेवा वषयक तप शल वचारात घेऊन, शासन नणय द.05/10/2015 मधील तरतुद नुसार 

अनुभव कालावधी श थल क न वेतन ेणी र. . 15600-39100 ेड पे 6600 सहा य क आयु त 

या पदावर महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम 45 (4) मधील तरतुद नुसार शासन 

मा यते या अ धन मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत तुत या 

स मतीने शफारस केलेल  अस यान े शासन नणय द.04/05/2006 नुसार कामगार क याण 

अ धकार  हे पद शासक य सेवेमधील शासन अ धकार  या पदाचे समक  ा य धर यास 

आ ण शासन नणय द.05/10/2015  नुसार पदो नतीपूव पदावर ल 90% नय मत सेवा ा य 

ध न ी. इंदलकर चं कांत पोपट, कामगार क याण अ धकार  यांना खु या वगामधून 

र. .15600-39100 ेड पे 6600  या वेतन ेणीम ये सहा य क आयु त या पदावर महारा  
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महानगरपा लका अ ध नयम कलम 45 (4) मधील तरतुद नुसार शासन मा यते या अ धन 

पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मला वषय मांक ९ वर बोलू दया, काय चालल आहे 

हे तुमच,ं तु ह  दादागीर  करता का. 

मा.महापौर-  आपण शांत बसा. 

                               (सभागृ हात गधळ)  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

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

      ------- 
  
                               (सभागृ हात गधळ) 
मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, अ याय करता तु ह , बोलू देत नाह त, सगळयांची 

मु कटदाबी करता. 

मा.महापौर -  वषय मांक ९ वर अ यास कर यासाठ  एक मह ना दलेला होता. 

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, कोणा या सूचनेनुसार काम करता.  

मा.महापौर-  मला कोणाचा ईशारा लागत नाह  मी वत: स म आहे, श द यवि थत वापरा, 

हे सभागृ ह आहे, श द नीट वापरा. तु हांला बोलायचतर हात वर करायचा. वषय मंजूर 

झा यानंतर तु ह  बोलू दया हणता.  

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मह नाभर अ यासासाठ  वेळ देता आ ण येथे बोलू देत 

नाह त. कोणाशी बोलायच, आ ह  कोणा या पु ढे वषय मांडायचा. चच वना वषय मंजूर आहे 

का. एवढा मोठा आकृतीबंध आहे. 
 

मा.महापौर-  तु ह  बोला. 
 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. कोरम आहे का ते 

बघावे, मट ंग घेता येणार नाह , सभागृ हाम ये कोरम नाह . नयम सांगवा.  

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

महानगरपा लका अ धयमा या अनुसूची करण २ नयम १ ब नुसार.......    

                            (सभागृ हात गधळ) 
 

मा.चं कांता सोनकांबळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माझी अशी 

वनंती आहे क  पठाणताईने जे श द वापरले त ेश द यांना माघार  यायला सांगा आ ण 
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नगरस चव साहेब तु ह  मघाशी आधच वा य बोललात पुण वा य बोला आ ण कोरम आहे का 

नाह  ते सांगा, सभा तहकूब करा. 
 

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

महानगरपा लका अ धयमा या .........  

                              (सभागृ हात गधळ) 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. कोरमची मागणी 

केल  ठक आहे. ग धळ चालला आहे. वषय कुठपयत मंजूर केले आ ण कोरम कधी मागीतला 

हे सांगवे. 

मा.महापौर-  वषय मांक १० पयत मंजूर झालेले आहेत. बाक चे वषय पुढ ल सभेत घेणेत 

येतील.  

मा.नंदा ताकवणे-  मा.महापौर साहेब, आजची सभा सोमवार दनांक २०/६/२०१६ रोजी द.ु१.०० 

पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा.महापौर- स मा.सद यांचे आभार मानून आजची सभा सोमवार दनांक २०/६/२०१६ रोजी 

दुपार  १.०० वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

      -------   

 
         

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
  महापौर 

                                               पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५९ 
सभावृ तांत 

( द.२०/५/२०१६ (द.ु२.०० व २.२०) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.०६.२०१६                           वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२०.५.२०१६ (द.ु२.२०) ची तहकूब मा. महापा लका 

सभा सोमवार द.२०.०६.२०१६ रोजी दुपार  १.०० वा.महानगरपा लके या शासक य 

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

स मा.सद य उपि थत होते.   

 

१. मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहुल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४. मा.काळजे नतीन ताप 

१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६. मा.पाञ ेराम संभाजी 

१७. मा.बाबर शारदा काश 

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  
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१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ी 

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२२. मा.पवार संगीता शाम 

२३. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२४. मा.तानाजी व ल खाडे 

२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७. मा.भारती फरांदे 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३१. मा.राजू मसाळ  

३२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३. मा.नेटके सुमन राज  

३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३७. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९. मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४०. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४१. मा.अपणा नलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४४. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४५. मा. साद शे ी  

४६. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४७. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४९. मा.शेख अ लम शैकत 
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५०. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५१. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५२. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५४. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५५. मा.सुपे आशा र वं  

५६. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५८. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६०. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६१. मा. दा बाजीराव लांड े

६२. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६३. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६४. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६५. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६६. मा.सावळे समा र वं  

६७. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६८. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६९. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७०. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७१. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७२. मा.कदम सदगु  महादेव 

७३. मा. गता सुशील मंचरकर 

७४. मा.कैलास महादेव कदम 

७५. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७६. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७७. मा.टाक अ ण मदन  

७८. मा.आसवाणी स वता धनराज 

७९. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८०. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
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८१. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८२. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८३. मा.काळे वमल रमेश 

८४. मा.पाडाळे नता वलास 

८५. मा. वनोद जयवंत नढे 

८६. मा.तापक र अ नता मि छं    

८७. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८८. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८९.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९०.  मा.बारणे नलेश हरामण 

९१.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९२.  मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९३.  मा.बारणे माया संतोष 

९४.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९५.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९६.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९७.  मा.कलाटे वाती मयुर  

९८.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९९.  मा.च धे आरती सु रेश 

१००.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०१.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०२.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०३.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०४.  मा.जगताप राज  गणपत  

१०५.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०६.  मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०७.  मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०८.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०९.  मा.जम सोनाल  पोपट 

११०.  मा. शांत शतोळे 

१११.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  
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११२.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११३.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११४.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

११५.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

११६.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११७.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११८.  मा.संजय केशवराव काटे 

११९.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२०.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२१.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२२.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२३.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    

  

         या शवाय मा.तानाजी शंदे – अ तर त आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, 

मा.तळदेकर -मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य अ धकार , मा.भोसले - 

मु यलेखापाल, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.खोसे, मा.दुरगुड,े 

मा.आ ट कर - सहा.आयु त, मा.पवार- कायदास लागार, मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे, 

मा.लडकत - कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

      ------ 

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

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. म णपूरमधील 

दहशतवाद  ह यात शह द झालेले जवान व पुलगाव येथील झाले या फोटात शह द झालेले 

जवान, पांडूरंग महादेव गावडे - ज मू का मीरमधील दहशतवाद  ह यात शह द झालेले 

जवान, भाकर गु ते  - ये ठ वातं य सै नक, महंमद अल  - महान मु ट यो दा, सुलभा 

देशपांडे - ये ठ अ भने ी, सूयकांत जोग - रा य पो लसदलाचे माजी पो लस महासंचालक, 

रा.ग.जाधव - ये ठ समी क, रझाक खान - ये ठ वनोद  अ भनेत,े राज  दादा खंडाळे-

पंपर  चंचवड मनपाचे कमचार  यांचे दु:खद नधन झा याने यांना दांजल  अपण क न  

सभा सोमवार द.२०/६/२०१६ द.ु १.३५ पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.अि वनी ( चखले) मराठे - मा.महापौर साहब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

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

मा.महापौर – सव सद यां या संमती माणे आज दुपार  १.३५ पयत सभा तहकूब कर यात येत 

आहे.   
 
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ५९ 

सभावृ तांत 
( द.२०/५/२०१६ (द.ु२.०० व २.२०) व द.२०/६/२०१६ (द.ु१.००) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.०६.२०१६                           वेळ – दुपार  १.३५ वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२०.६.२०१६ (द.ु१.००) ची तहकूब मा. महापा लका 

सभा सोमवार द.२०.०६.२०१६ रोजी दुपार  १.३५ वा.महानगरपा लके या शासक य 

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

स मा.सद य उपि थत होते.   

 

१.   मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५.   मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६.   मा.भालेकर अ णा दल प 

७.   मा.सौ. वाती मोद साने 

८.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.   मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.   मा.जाधव साधना रामदास 

११.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

१७.  मा.बाबर शारदा काश 

१८.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  
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१९.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०.  मा.उ हास शे ी 

२१.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२२.  मा.पवार संगीता शाम 

२३.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२४.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२५.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७.  मा.भारती फरांदे 

२८.  मा.आर.एस.कुमार 

२९.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३१.  मा.राजू मसाळ  

३२.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३.  मा.नेटके सुमन राज  

३४.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३६.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३७.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३८.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४०.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४१.  मा.अपणा नलेश डोके 

४२.   मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४४.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४५.  मा. साद शे ी  

४६.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४७.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४९.  मा.शेख अ लम शैकत 
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५०.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५१.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५२.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५३.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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

५५.  मा.सुपे आशा र वं  

५६.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५८.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६०.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

६१.  मा. दा बाजीराव लांड े

६२. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६३.  मा.ल ढे शभुांगी संतोष 

६४.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६५.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६६.  मा.सावळे समा र वं  

६७.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६८.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६९.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७०.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७१.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७२.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७३.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७४.  मा.कैलास महादेव कदम 

७५.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७६.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७७.  मा.टाक अ ण मदन  

७८.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७९.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८०.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
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८१.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८२.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८३.  मा.काळे वमल रमेश 

८४.  मा.पाडाळे नता वलास 

८५.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८६.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८७.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८८.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८९.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९०.   मा.बारणे नलेश हरामण 

९१.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९२.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९३.   मा.बारणे माया संतोष 

९४.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९५.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९६.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९७.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९८.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९९.   मा.च धे आरती सु रेश 

१००.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०१.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०२.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०३.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०४.   मा.जगताप राज  गणपत  

१०५.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०६.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०७.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०८.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०९.   मा.जम सोनाल  पोपट 

११०.   मा. शांत शतोळे 

१११.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  



157 
 

  

११२.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११३.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११४.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

११५.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

११६.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११७.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११८.   मा.संजय केशवराव काटे 

११९.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२०.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२१.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२२.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२३.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    

  

         या शवाय मा.तानाजी शंदे – अ तर त आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, 

मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य अ धकार , मा.ठाकुर- 

उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे - सह आयु त, मा.पाट ल, 

मा.च हाण, मा.तुपे – सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े 

मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.माछरे, मा.दु गूड,े मा.आ ट कर - सहा.आयु त, 

मा.पवार – कायदास लागार, मा.पाट ल - ाचाय, औदयो गक श ण क , मा.दुधेकर, 

मा. नकम,  मा.सवणे, मा.पठाण, मा.लडकत, मा. परजादे, मा.बरशे ी, मा.ओंभासे, मा.शेख, 

मा.गायकवाड, मा.भोसले - कायकार  अ भयंता, मा.बोदाड े – शासन अ धकार  हे अ धकार  

सभेस उपि थत होत.े  

      ------ 

 

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

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

 



158 
 

  

                                                      वषय मांक-११   
दनांक- २०.६.२०१६                                       वभाग- मा.आयु त  
         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/९/१००८/२०१६,  

                  द.२८/०३/२०१६  

               २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. . ६१ द.२१/४/२०१६ 

            पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमधील ड े ीय कायालया या काय े ातील 
मौजे वाकड येथील स.नं. २१० म ये पाक ट हा गृ ह क प आहे. सदर गृ ह क पात औंध 
- रावेत हा पोहोच र ता आहे. सदर गृ ह क पाच ेपाठ मागील बाजूने ना शक फाटा ते वाकड 
मुंबई बगलोर हायवे हा र ता आहे. सदर या र यापयत पोहोच र ता आव यक आहे. 
  सदरचा ना शक फाटा ते वाकड मुंबई बगलोर हायवे र ता व पाक ट या गृ ह क पा 
दर यान पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे पंपळे नलख स.नं. २७ मधील आर ण . ३८७ 
उ यान आर ण आहे. सदरचे उ यानचे आर ण भागश:  वक सत झालेले आहे. 

                मा.ड भाग स मती म ये ठराव . ५६ दनांक – १३/०३/२०१५ नुसार खाल ल माणे 

ठराव मंजूर झालेला आहे. भाग . -५४ पंपळे नलख भागातील मौजे वाकड येथील स.नं 

२१० र हवासी वभागातील मळकतधारकांसाठ  र याची आव यकता अस याने महापा लके या 

मंजूर आराख यातील ४५.०० मी डी.पी.र यापयत मौजे पंपळे नलख येथील स.नं. २७ मधून 

१८.०० मी ं द र ता हा मौजे वाकड येथील स.नं. २१० मधून ४५ मी. र यापयत मुंबई ां तक 

अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १८.०० मी नॉन डी.पी. र ता घो षत करणेकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आहे. सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला आहे.”  

                     मा. आयु तसो. यांचेकडील द. ०९/०९/२००४  चे कायालयीन मंजूर टपणी अ वये कलम 

२०५ खाल ल सव कायवाह  भागामाफत कर यात येत.े ह  कायवाह  हणजे न वन र ते 

कर यासाठ  ठराव मंजूर करणे. यानंतर नगररचना वभागाकडून न वन ता वत र याबाबत 

वतमानप ात जाह रात देऊन लोकांकडून/सुचना/हरकत माग व यात येतात जर सुचना/हरकती 

आ या तर यावर सुनावणी घेऊन मा. आयु तसो यांची अं तम मंजुर  घे यात येत.े यानुसार 

सदरचा ठराव मंजूर झालेला आहे.  

                     सदर ठकाणी या वभागाने साईट ह जीट केल  असता, उपरो त मंजूर ठरावानुसार सदर 

ठकाणी मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १८.०० मी नॉन 

डी.पी. र ता घो षत करावयाचा झा यास आर ण . ३८७ या पि चम बाजूकडील ऐ वयम या 

गृ ह क पा या शेजार ल व प.ं च.ंमनपा या आर ण . ३८७ मधील अंदाजे २६०.९३ चौ.मी. 

जागा ता वत र याने बा धत होईल. याबद यात उ यानास लागून अंदाज े२६१.०० चौ.मी. 

े  रामा को-ऑफ हौ.सो.वाकड ह  मनपास देणेस तयार आहे. (सोबत अवलोकनाथ नकाशा 

जोडला आहे. कृपया अवलोकन हावे.) तसेच सदर ठकाणी मनपाने समा भंतीचे काम पुण 
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केलेले आहे. मनपाचे ता यात यावयाच े े  समा भंती या बाहेर असून सदरची वाढ व 

समा भंतह  बांधून देणेस रामा को-ऑफ हौ.सो.वाकड तयार असलेबाबत मनपास कळ वले 

आहे.बांधकाम परवानगी वभागाकडील मंजूर आराख यातील २६१.०० चौ.मी. े  अजदार 

मनपाचे ता यात देणार आहेत.तर  सदर े ाचा चटई े  नदशांकातून वगळणेत 

यावेत.सदरबाबत अजदार यांनी दनांक – २४/०९/२०१५ चे हमीप ा वये एफएसआय/ट डीआर 

अथवा इतर कोणताह  मोबदला प.ं च.ंमनपाकडे मागणार नाह  असे हमीप  सादर केलेले आहे. 

तसेच सदर े ास मनपाचे नांव ७/१२ उता-यावर लाव यात यावे या अट वर मा यता दे यास 

हरकत नाह . 

                  सदरचा र याचा उपयोग पाक ट या गृ ह क पाबरोबर ऐ वयम या गृ ह क पा या 

पाठ मागील  मळकतधारकांसाठ  सु दा होईल. तसेच सदरबाबत मा. ड भाग स मतीनेह  

१३/३/२०१५ रोजी ठराव मंजूर केलेला आहे.सदरचा ताव मा य झालेनंतर मुंबई ां तक 

अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५  अंतगत मनपा र ता घो षत करणेबाबतची पुढ ल कायवाह  

कर ता हरकती/सुचना माग वणेत येतील.  

    अजदार यांचे नवासी भागातील २६१.०० चौ.मी. े  मनपाचे ता यात घेऊन याचे 

१८.०० मी.र यासाठ  मनपाकडून आर ण . ३८७ मधील अंदाजे २६०.९३ चौ.मी. जागा 

अदलाबदल करणेसाठ  धोरणा मक नणय घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

मा. वाती साने -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
मा.आरती च धे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा मा या वॉडातील 

वषय आहे आ ण नागर कां या हतासाठ  हा र ता केला पाह ज.े या मोबद यात दुसर  जागा 

दे यास तयार आहेत. तर  हा वषय मंजूर करणेत यावा. 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी 

करणेत यावा अशी सूचना मी मांडत.े 
मा.सुजाता टेकवडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-     
ठराव मांक – ८६८                                       वषय मांक-११   
दनांक- २०.६.२०१६                                       वभाग- मा.आयु त  

 

         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/९/१००८/२०१६,  

                  द.२८/०३/२०१६   

               २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. . ६१ द.२१/४/२०१६ 
 
 
             वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळी करणेत यावा.   
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 अनुकूल  - ८१         तकूल – ० 
 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमे मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
     --------   

मा.वैशाल  काळभोर -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडत.े 
    
                                                      वषय मांक - १२   
दनांक- २०.६.२०१६                                       वभाग- मा.आयु त  

                  संदभ– १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . शा/१/का व/२२२/२०१६ 

        द.११/०४/२०१६  

      २) मा.महापा लका ठ. .८५२ द.२०/४/२०१६ 
   
वषयाचा आशय :- आरो य वै यक य अ धकार  पदावर करावया या  
                नेमणूकस शासन मा यता मळणेबाबत या शासनास  
                सादर केले या तावाबाबत. 
 

वषयाचे संदभात टपण :- पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर 'आरो य वै यक य 

अ धकार ' या अ भनामाचे एकमेव पद पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० या 

वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे.  

 महारा  शासन राजप  गु वार द. १७ ऑ टोबर १९८५ भाग एक ए पुणे वभाग 

यांम ये आरो य वै यक य अ धकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक कर याकर ता पुढ ल माणे 

अहता नि चत कर यात आलेल  आहे. 

पदो नती  - 
1. मा यता ा त व यापीठाकडील एम.बी.बी.एस आ ण सावज नक आरो य वषयातील 

पद वका (DPH) 
2. सहा यक आरो या धकार  कंवा वै यक य अ धकार  पदावर ल सलग ५ वषापे ा जा त 

कालावधीचा कामकाजाचा अनुभव. 
 डॉ. नागकुमार कुणचगी हे आरो य वै यक य अ धकार  या पदाव न द.३०/०४/२०११ 

रोजी सेवा नवृ त झा यापासून मा. शासनाकडे 'जॉ ट डायरे टर'  दजाचा अनुभवी व 

काय म अ धकार  त नयु तीवर उपल ध क न देणेबाबत वनंती क नह  तो उपल ध न 

झा याने व आरो य वै यक य अ धकार  हे जबाबदार चे पद अस याने द.३१/०५/२०१३ 

रोजी या 'कायालयीन अ ध क'  पदाचे पदो  नती स मती सभेपुढे आरो य वै यक य अ धकार  

हे पद पदो नतीने भर यासाठ  वचार कर यात आला. 
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 तुत या पदो नती स मतीने आरो य वै यक य अ धकार  या पदाकर ता आव यक 

असणार  शै णक अहता, आर ण, गोपनीय अहवाल, सेवा ये ठता मांक व अनुभव 

कालावधी इ या द सेवा वषयक तपशील वचारात घेऊन द.३१/१२/२०११ चे वै यक य अ धकार  

पदाचे अं तम सेवा ये ठता याद मधील आरो य वै यक य अ धकार  या पदासाठ  आव यक 

असणार  अहता धारण करणारे अ. . २० वै यक य अ धकार  डॉ.के.अ नल रॉय हे 

एम.बी.बी.एस. असून यांनी डी.पी.एच. ह  शै णक अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केल  

आहे. तसेच या सेवा ये ठता याद मधील अ. . २४ वर ल अ धकार  डॉ.पवन वसंत साळवे 

यांनी एम.बी.बी.एस. व पी.एस.एम. ह  शै णक अहता धारण केल  असून, या दोन 

अ धका यांम ये डॉ. के. अ नल रॉय हे सेवा ये ठ अ धकार  अस याने यांना आरो य 

वै यक य अ धकार  या र त पदावर पे बॅ ड १५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेने नेमणूक दे यास तसेच सदर नेमणूक स महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ४५(४) मधील तरतुद नुसार शासन मा यते या अ धन 

पदो नतीन ेनेमणूक दे यास सवानुमते शफारस केल  आहे. मा.महापा लका सभेने ठराव . 

५०३  द.०५/०७/२०१४ अ वये डॉ. के. अ नल रॉय यां या आरो य वै यक य अ धकार  

पदावर ल पदो नतीस मा यता दलेल  आहे.  

 यानुसार डॉ. अ नल के. रॉय यांना आरो य वै यक य अ धकार  पदावर पदो नतीने 

करावया या नयु तीस मा.शासनाची पूवमा यता/मागदशन मागणी केले या तावा या 

अनुषंगाने द.१४/०१/२०१५ व द.०७/०३/२०१५ या शासन प ा वये सदर पदासाठ  व हत 

केले या सेवा वेश नयमातील तरतूद , तसेच पदो नती संदभात केलेले सवसाधारण 

नकषा या( ये ठता, गोपनीय अहवालाची सरासर  कमान तवार , न न पदावर कमान 

सेवा) आधारे महापा लकेने तपासणी क न महारा  महापा लका अ ध नयमा या कलम ४५(१) 

अ वये आरो य वै यक य अ धकार  पदावर ल नेमणुक बाबत महापा लकेस दान अ धकारात 

उ चत नणय घेऊन कलम ४५(४) अनुसार यो  य तो ताव शासनास सादर कर याकामी 

नदश दलेले होत.े 

 शासन नदशा या अनुषंगाने द.३१/०५/२०१३ रोजी या पदो नती स मतीची शफारस, 

मा.महापा लका सभेची मा यता, शासन नदश आ ण महारा  महानगरपा लका 

अ ध नयमातील तरतूद  या बाबी वचारात घेऊन,  आदेश . शा/१/का व/३७७/१५, 

द.२८/०४/२०१५ अ वये डॉ. के. अ नल रॉय यांना महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम 

४५(४) मधील तरतुद नुसार शासन मा यते या अ धन पदो नती दे यात आल  आहे. 

 करणी शासनाने वेळोवेळी दले  या नदशानुसार डॉ. के. अ नल रॉय यां या आरो य 

वै यक य अ धकार  पदावर ल पदो नतीस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम ४५(४) नुसार 
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शासन मा यता मळ याकामी इकडील प  द.१५/०५/२०१५ अ वये शासनास ताव सादर 

कर यात आलेला आहे. मूळ तावा या अनुषंगाने शासनाने मागणी केले या मा हती या 

पूततेनुसार करणी इकडील प  द.२१/०९/२०१५ अ वये अं तम अहवाल मा. शासनास सादर 

कर यात आलेला आहे. 

 यानुसार नगर वकास वभाग शासन प  .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, 

द.१४/०३/२०१६ अ वये करणी महापा लकेने शासनास सादर केले या तावा या अनुषंगाने 

आरो य वै यक य अ धकार  या पदाचे सेवा वेश नयम, पदो नतीसाठ  व हत केलेल  अहता, 

अनुभव व अ य संबं धत बाबी वचारात घेऊन पदो नती स मती या नणयाचा फेर वचार 

कर याबाबतची कायवाह  करणेकामी कळ वले आहे. यानुसार पदो नती स मती या नणयाचा 

फेर वचार करणे बाबत वचार करण.े   

मा. वाती सान े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय या 

सभागृ हात अनेकवेळेला चच ला गेलेला आहे आ ण यो य तो नणय घे यासाठ  या सभागृ हावर 

सोडलेला आहे. सभागृ हाने नणय यावा असे शासनाने पु हा दुबार कळवलेले आहे. 

या यानंतर डॉ.साळवे हे टेट कमीशन कडे गेले यानंतर सटर कमीशनकडे गेले आ ण टेट 

कमीशनने यो य तो नणय यावा हणून पीसीएमसीला पञ दलेले आहे. या पञाम ये 

एससी कमीशन ि लअर सांगत.े (इं जी मधील माह ती वाचन केल ) या एससी, एसट  

कमीशनला यायालयाचा दजा असतो आ ण या यायालयाने दलेला नणय जर आपण पाळू 

शकत नस ुतर क टे ट ऑफ कोट यानंतर महारा  शासनान ेपरत एक पञ लह लय क  

या जनरल बॉडीने घेतलेला नणय, सव च थानी ह  आमसभा आहे. महारा  सरकार पण या 

नणया या बाबतीत हणतय क  तु ह  फेर वचार करावा. यावेळेला कमीशन पण असं 

सांगतय आ ण रा य शासन पण असं सांगतय कशासाठ  असंत हो हे कमीशन. सबसे ऊपर ह 

हमारा सं वधान. हा देश चालतो सं वधानावर, सं वधाना या ३९५ कलमावर अतीशय मह वाचे 

कलम आहे. या सं वधाना या कलम १७ वर (इं जी मधील माह ती वाचन केल )  आ ण या 

१७ या कलमावर ऍ ॉ सट  ऍ ट आधारलेला आहे तो तयार झालेला आहे. या अट कल १७ 

चे आपण क टे ट करत नाह त का. या यावर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लहू न ह  

महान कलम याम ये समा व ट केलेल  आहेत. दबले या लहान माणसाचा आवाज सवा या 

समोर यावा, याना याय मळावा हणून ते अट कल १७ आहे. काय सांगतो ऍ ॉ सट  ऍ ट      

१९५४ चा पीसीआर आहे तो. हणजे १९८९ ला अमे डमट झाल  १९९४ साल  स आले 

“पालमट ऑफ इंडीया” आ ण “पालमट ऑफ इंडीयान” त े स बायंडीग के यानंतर २०१५ ला 

काह  न या अमे डमट आ या, आपण याचा वचार का करणार नाह त. व तुि थती थोडीशी 
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ल ात यावी. डॉ.रॉय तर सेवेत पण होते ते सि हसम ये असताना यांनी हा ड लोमा केला 

कसा. यांना परमीशन कोणी दल , असे होऊ शकते का. अस ेअनेक महापा लकेम ये अनेक 

नणय आमसभेनी घेतलेले, आमसभेन े परत घेतलेले आहेत. मग जर एखादा माणुस मला 

पा लकेत याय मळत नाह  हणून शासनाकडे जातो आ ण शासन तु हांला सांगतय याचा 

फेर वचार करावा. शासनाने   पीसीएमसीला लह लेले आहे या नणयाचा फेर वचार करावा 

हणून. मा.महापौर साहेब, पंपर  चंचवड महापा लकेनी २८/४/२०१५ या आदेशा वये 

डॉ.अ नल रॉय, वैदयक य अ धकार  यांना थम एक वषा या कालावधीसाठ  शासन 

मा यते या अ धन आरो य वैदयक य अ धकार  या पदावर पदो नती दल . महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम कलम ४५ (४) मधील तरतुद नुसार सदर पदो नतीस 

शासनमा यता मळणेकामी १५/४/२०१५ अ वये ताव सादर केलेला असून तसे करताना 

सदर पदो नतीबाबत आले या ववीध तराव न त ार कडे हेतुपुर सर दुल  कर यात आलेले 

आहे. सदर तावानुसार वैदयक य अ धकार , या पदा या अंतीम सेवाजे ठता याद वर ल 

आरो य वैदयक य अ धकार  या पदासाठ  आव यक असणार  अहता द.३१/५/२०१३ रोजी 

धारण करणारे वर ल डॉ.अ नल रॉय व डॉ.पवन साळवे जुल ै९४ मधील अहता धारण केलेले व 

अ त.आरो य वैदयक य अ धकार  पदावर कायरत असलेले सेवा ये ठ असलेले चुक चे व खोटे 

दाखवणेत आलेले आहे. वैदयक य अ धकार   वेतन ेणी ३९१००- व ेडवेतन ७६०० या र त 

पदावर पदो नती स मती या शफारशी या अनुषंगाने तसेच जु या व अप-ुया चुक या आधारे 

केले या महापा लका सभा ठराव . ५०३ द.५/७/२०१४ अ वये महापा लकेनी दले या 

मा यते या अनुषंगाने डॉ. अ नल रॉय यांना वैदयक य अ धकार  या पदावर चुक ची पदो नती 

दे यात आलेल  आहे. महारा  महानगरपा लका अ ध नयम ४५ अ वये नयु या या 

रा यशासना या मा यते या अ धन कर यात येतात व नगरपा लका, स चवा य तर त 

केले या नयु यांचा महारा  महागरपा लका अ ध नयम ४५ (४) मधील तरतुद  नुसार शासन 

मा यता घेणे आव यक आहे.  सदर चुक या पदो नती महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 

४५ (४) मधील तरतुद  नुसार मा यता दे याचा ताव शासनाकडे खोटया माह ती या आधारे      

सादर कर यात आलेला आहे. आरो या धकार  या पदावर ल पदो नती या सं त पा वभूमी 

आप याला सगळया सभागृ हाल ात आहे. आ ण ख-या अथाने या सगळया गो ट चा जर 

वचार केलातर आपण अशा प दतीने या सगळया गो ट ला मा यता का देतो. वैदयक य 

अ धकार  हे पद र त झा यानंतर द.१/५/२०११ ला सदर पदा या सेवा वेश नयमानुसार 

नवडसूची तयार करणे आव यक होती तथा प सन २०११ म ये नवडसूची न करता द.    

३१/५/२०१३ रोजी बैठक घेवून नवडसूची तयार कर यात आ याच े व सन २०११ म ये 

आव यक शै णक अहता अनुभव धारण असले या डॉ. पवन साळवे यांना पदो नतीसाठ या 
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हेतूपुर सर केले नस याचे आढळून आलेले आहे. रा य अनुसूची जाती आयोगाने द. 

२/१२/२०१३ या पञा वये कळवूनह  यानुसार कायवाह  कर याचे टाळ यात आलेले आहे. पुढे 

असेह  आढळून आले क , आरो य वैदयक य अ धकार  हे पद पदो नतीसाठ  उपल ध झा याचे 

द.१/५/२०११ सेवा वेश नयमानुसार आव यकतचेी अहता, अनुभव व सेवाजे ठता वचारात 

घेवून नवडसूची न करता द. ३१/५/२०१३ रोजी या तथीस अनुस न नवडसूची तयार क न 

डॉ.रॉय यांना पदो नती दे यात आलेल  आहे. सदरची बाब पदो नती नेमणुक  वषयीची 

शासनाचे धोरण व नयमबाहय असे उ लंघन करणारे असून डॉ.साळवे यां यावर अ याय 

करणारे आहे. तर  शासना या पदो नती स मती या नणयाचा फेर वचार कर यात यावा. या 

पञानुसार महानगरपा लका शासनान े व पदो नती स मतीने शासना या पदो नती बाबत 

नयम व धोरणानुसार कारवाई करणे गरजेच आहे. मा.महापौर साहेब, शासन पण सांगतय 

याचा फेर वचार करावा, कमीशनने पण नणय केलेला आहे. ऍ ॉ सट  ऍ ट नुसार कुठेतर  

वचार करावा लागेल. नयमबाहय आप याला करायच पण नाह  आ ण हणून कुठेतर  एका 

माणसावर अ याय होतो आहे आ ण या माणसाला आपण याय मळवून दे यासाठ  ख-या 

अथाने शासनाने व क मशनने जे नदश दलेले आहेत, या सव गो ट चा अवलंब हावा ह  

वनंती.                                  

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज या वषया 

संदभात ववीध अ थापनेवर ल पदो नती आ ण शासनाकडील नयु ती या संदभाम ये 

आप या लेखा वभागात स मा. भोसले मु यलेखापाल हणून काम करत होते यांची बदल  

झालेल  आहे. या यानंतर हे पद र त व पात आहे. ब-याचशा वेळा आपण आप या 

कमचा-यामधनु महापा लके या अ थापनेव न पदो नती होते. जे वषानुवष आप या 

महापा लकेची सेवा करतात चांगल काम करतात आ ण यांना कुठतर  एक आशा असते क  

पदो नतीम ये सेवाजे ठतेनुसार आ ण पाञतेनुसार आप याला कुठेतर  याय मळेल असा एक 

आशेचा करण या सव कमचा-यांम ये असतो. ब-याचशावेळेला आप या काह  पदावरती 

शासनाकडून नयु या पदा या होत असतात परंतु नवीन अकृतीबंध कायदयानुसार कंवा 

तरतुद नुसार या काह  तरतूद  केले या आहेत या याम ये प टपणे लह लेले आहे क  या 

लेखा वभागाम ये जे काह  पद र त आहेत, आपण शासनाची वाट पाहतो क  शासन 

या यावरती नयुि त करेल हणून. मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब या लेखा वभागात 

यांनी अनेक वष काम केलेले आहे आ ण अकृतीबंधाम ये सु दा अशा कार या तरतूद  आहेत 

क  जर याच वभागात पाच वष सेवापुत  यांची झाल  असले आ ण सेवाजे ठतेनुसार व 

पाञतेनुसार य ठकाणी याची पदो नती होत असेलतर य ठकाणी महापा लके या 

आ थापनेवर ल कमचार  नयु त कर यास काह  हरकत नाह  असे प टपणे या तरतूद म ये 
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लह लेले असताना गेले पंधरा दवस झाले स मा. भोसले यांची बदल  झालेल  आहे हे पदास 

अकृतीबंधाम ये अशा कारची तरतूद आहे. जर आप या महापा लकेम ये लेखापाल या 

पदाव न जर सेवाजे ठतेनुसार, पाञतेनुसार अशी नयु ती करता येत असेलतर  मा.महापौर 

साहेब, मा.आयु त साहेब, याचा वचार केला गेला पाह ज.े  आप या कमचा-यांना या ठकाणी 

याय मळेल आ ण पदो नतीनुसार यांना या पदाचा लाभ होईल आ ण महापा लकेची 

चांग या प दतीने आपले कमचार  सेवा क  शकतात यामुळे कुठ याह  कारची वाट न 

पाहता शासनाचा अ धकार  या ठकाणी येईल, शासनाकडे आपण पञाने वचारणा क  या 

कुठ याह  कारची वाट न पाहता आप याच महापा लकेतील कमचा-यांना या ठकाणी नयु त 

करावे अशी सूचना मी करतो. कारण या कमचा-यांना याय मळाला पाह ज.े या कमचा-

यांना याय मळाला नाह तर ते कमचार  नाउमेद होतात यामुळे आपण कुठ याह  कारचे 

नयमबाहय, चुक चे असे काम केलेतर आताच लोखंडे साहेबांनी जो वषय मांडला, 

पदो नतीम ये जो काह  वाद नमाण झालेला आहे. कोटापयत, शासनापयत तो वाद गेला 

आहे यामुळे अशा कारचा नणय घेताना नवीन अकृतीबंधा या तरतूद  नुसार आपण नणय 

यावा आ ण आप या कमचा-यांना आपण याय दयावा. यामुळे एक चांग या कारची भावना 

नमाण होईल आ ण आपले लोक या ठकाणी अस यामुळे चांग या कारचे काम होईल.  

शेवट  महापा लके या कामकाजात कंवा नगरसेवकांना ते कतपत मह व देतात याचाह  

अनुभव आपण सवानी या ठकाणी घेतलेला आहे. यामुळे आप या महानगरपा लके या कमचा-

यांना ताबडतोब सेवाजे ठतेनुसार व पाञतेनुसार नयु त करावे अशी सूचना करतो आ ण 

थांबतो.  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सवात थम मी 

धनंजय आ हाट यां या तावाला अनुमोदन देतो. अनेक वष रगाळत असलेला आपला आर 

आर जो होता याला आ ण आता आकृतीबंध हणतात याला  माग याच मह याम ये 

मा यता दलेल  आहे. याम ये वधी स मती सव स मा. सद य, मा.महापौरांनी ल  घालून 

याम ये जा तीत जा त आप या कमचा-यांना कसा याय देता येईल याबाबतचा नणय 

सभागृ हाम ये पार त केला. आताच आ हाट यांनी सांगीत या माणे जे वषानुवष सेवा या 

शहराम ये करतात आ ण जे शकलेले आहेत, या पदाला लायक आहेत यांना याय मळाला 

पाह जे या हेतून े आपण या अकृतीबंधाला मा यता दलेल  आहे. दुदवाने असे बघायला 

मळतय क  एकेकाळी या महापा लकेम ये शासनाकडून एक सहा.आयु त आ ण आपले पाच 

ते दहा सहा.आयु त असायचे परंतु अल कड या नवीन धोरणा या अनुषंगाने हणा नंतर मग 

शासनाने न मे न मे केले आ ण आता मा या माह ती माणे जे ११ पद मंजूर आहेत 

याम ये शासनाकडून ६ व महापा लकेचे ५ असावे अशा प दतीचे नदश असताना सु दा मला 
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खेदाने नमुद करावे लागते क  आता महापा लकेचे २ सहा.आयु त व १ ला पदभार दलेला 

आहे पण रे युलर मोशन दलेले नाह  आ ण नुकतेच आता एक सहा.आयु त शासनाकडून 

या ठकाणी नयु त झालेले आहेत. हणजे एका बाजुला आ हां लोकांना बाजुला ठेवून 

आम यावर लादायच काम चाललेल आहे. हणजे आमची वाय ता काढून घेवून हु कूमशाह  

चाललेल  आहे क  काय असे वाटू लागलेले आहे यामुळे आलेला अ धकार  चांगला नाह  असे 

आमचे हणणे नाह  आ ण येणारा अ धकार  रे हे यू डपाटमटचा येवू नये असंह  आमच 

हणण नाह  परंतु शासना या माणाम ये आलेतर, नयमा माणे आलेतर आ ह  

ि वकारायला तयार आहोत. परंतु नयमा या चौकट या बाहेर जर आम यावर काह  लादल 

जाणार आसेलतर आ ह  लादून घेणार नाह त. आ हांला दुदवाने शासनाकडून आले या 

अ धका-याला परत शासनाकडे पाठवा अशा कारचा नणय यायला लावू नका. आ हांला 

आलेल  यि त माह त नसत,े ती यि त कोणाकडून आलेल  आहे, यांची काय अहता आहे 

याची काह  माह ती नसत.े अथात यांची अहता अस या शवाय ते येवूच शकत नाह त. परंत ु    

आम या कमचा-यांसाठ  आम या नयमा माणे आर ीत असले या जागेवर शासनाचे 

अ धकार  बळजबर ने नयु त क  नयेत आ ण केलेतर आ ह  परत पाठवणार आहोत. आता 

आ हाट यांनी येथे सांगीत या माणे पुव  नगरपा लका असताना कॅपो पद होतं परंतु चफ 

अक टंट पद झा यानंतर शासनान यावेळेला शासनाकडचा माणुस पाह जे असं हण यावर 

या यावर अनेकवेळा सादकबाधक चचा झाल . या चचम ये असं सु दा झाल क  चफ 

ऑडीटर हे पद शासनाकडून यावे कारण चफ ऑडीटर हे पद मह वाच असतं यांचा सव 

अक टसवर अंकुश असावा हणून बाहेरचा माणुस असावा परंतु चफ अक टंट या पदावर 

आप या कमचा-यामधुन मोशन मळावे हणून आपण वधी स मतीमाफत आ ण सभागृ हाने 

जनरल बॉडी माफत सु दा आप या कमचा-यामधुन शंभर ट के  पदो नतीने हे पद असाव 

अशी मा यता आपण दलेल  आहे. अथात आता हे शासनाकड जावुन शासन याला मंजुर  

देईल अथवा न देईल हा नंतरचा भाग आहे. परंत ु इतर महानगरपा लकेचा जर अ यास 

केलातर पुणे महापा लकेचा, नाशीक महापा लकेचा अ यास केलातर या ठकाणी हे पद 

पदो नतीने कमचा-यामधुन भरले जात.े यामुळे आम या अ धका-यांवर अ याय होवू नये 

यामुळे जे कोणी अ धकार  या ठकाणी आलेले असतीलतर आमची वनंती आहे क  तु ह    

शासनाला पञ लहावे अ यत: जनरल बॉडीला हा वषय आ यानंतर आ हांला पु हा यांना 

शासनाकडे पाठवावे लागेल याची दखल आपण यावी आ ण मा.महापौर साहेब, या माणे  

सभागृ हा या भावना ल ात घेवून आप या कमचा-याना याय देता यावा. आमच े जे पद 

आर ीत आहेत आम या लोकांसाठ ची ती पद आहेत या पदांना नि चत याय मळाला 

पाह जे. आ ण हणून ६ सहा.आयु त शासनाचे आहेत व ५ सहा.आयु त आमचे आहेत. 
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आम या लोकांना पाच जागा मळा यात तोपयत काह  लोकांना पदभार दलातर  चालेल. परंतु 

यावर इतरांचे अ त मण होवू नये. आ ह  ह  दडपशाह , हु कूमशाह  सहन करणार नाह त 

कृपया याची न द यावी.  

मा.चं कांता सोनकांबळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वषय 

मांक १२ आरो य वैदयक य अ धकार  या अ भनामा या पदासाठ  माग या वष  आपण 

डॉ.रॉय यांचा  ठराव मंजूर केलेला होता, रा यशासनाकडे पाठ व यानंतर पु हा तो आप याकड े

परत आलेला आहे. या ठरावाचा फेर वचार करावा असे शासनाने आप याला कळवलेले आहे. 

आपण जो ठराव माग या वष  केलेला होता तो ठराव जर बरोबर असतातर, तो ठराव जर 

नयमानुसार असतातर शासनाने हा ठराव परत आप याकडे पाठ वला नसता. शासनान े

आप याकड े ठराव पाठ वलेला आहे याचा अथ या ठरावाचा आपला नणय चुकलेला आहे 

हणूनच शासनान ेहा ठराव आप याकड ेपरत पाठ वलेला आहे. शासन ह  मोठ  सं था आहे, 

शेवटची टेप आहे, शासन वनाकारण हा ठराव परत पाठ वणार नाह . आ ण आज पु हा 

आपण तोच वषय याच प दतीने परत आज मंजुर क न शासनाकडे पाठ वणार असूतर आज 

आपण दुस-यांदा परत तीच चुक करणार आहोत. ह  चुक परत होऊ नये अशी माझी 

सभागृ हाला वनंती आहे. मा या आ द गोर  लोखंडे यांनी सांगीतले क  अहता, अनुभव  

याची चचा माग या वषापासून चाललेल  आहे. हा वषय सवाना मा हती आहे. मग याचा 

याचा अ धकार याला याला मळाला पाह जे. कोणीतर  अ धकार  आप याला यो य वाटत 

नाह  याची यो यता आ ण अयो यता आपण नेमक कशाव न ठरवतो हा सु दा एक मोठा 

न आहे. कोणालातर  आपण मोशन देतो हणजे कोणावर तर  आपण उपकार करतो कंवा 

कोणालातर  आपण मोशन देत नाह  हणज ेकोणालातर  श ा करतो. हा कोणावर तर  

उपकार कर याचा, कोणालातर  श ा दे याचा अ धकार हा आप याला नाह . आपल  सव च 

बॉडी हणून आप याकडे जे वषय येत असतात यो य याय, यो य नणय घे यासाठ  

आपण या ठकाणी बसलेलो आहोत ते हा आपला नणय चुकलातर याचा सु दा फार मोठा 

अपमान, याची सु दा चचा होत असत.े आमची वनंती आहे जर  हा ठराव आज जशा या 

तसा मंजूर झालातर  ती उदया चुकच ठरणार आहे. माझी वनंती आहे क  चुक चा नणय 

जीबी जर  घेत असल तर  याची दु ती आपण केल  पाह जे. मा.महापौर साहेब, आप या 

अ य तेखाल  चुक चा नणय कुठ याह  प दतीने होवु नये. आज कुठला अ धकार  चांगला, 

कोण चांगला या याशी आ हांला देणे घेणे नाह . डॉ.रॉय सरांच आ ण आमचं काह  वैयि तक   

भांडण नाह , यां याकडून आ ह  काम रोजच क न घेत असतो. पण याचा याचा अ धकार 

याला याला मळाला पाह ज.े ते हा चुक चा ठराव होवू नये आ ण या चुक या ठरावाचे 

आ ह  भागीदार होणार नाह त. हा ठराव जशा या तसा पु हा मंजूर कर यास माझा वरोध 
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आहे. शासनाने पु हा ठराव करावा यासाठ  हे पञ पाठ वलेले आहे. या याम ये डॉ.साळवे यांनी 

जी मागणी केलेल  आहे अनुसूचीत जातीजमाती या आयोगाने ज े पञ दलेले आहे या 

प दतीनचे हा ठराव हावा अशी मी वनंती करत,े ध यवाद. 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर 

आकृतीबंधचा वषय २५ वषानंतर वधी स मती समोर आलेला आहे. योगायोगाने मी वधी 

स मतीम ये अस या कारणाने ब-यापैक  शासनाने याची वगवार  केलेल  आहे. नयमाने 

काम कर यासाठ  अनेक संकेत आकृतीबंधाम ये आ हांला पाह ला मळाले आ ण यास 

सवानी एकमताने मंजूर  दलेल  आहे. खरेतर नवडणूक चा कालखंड अस या कारणाने येक 

वकास कामासंदभात चचा कंवा फार मोठे संकट कंवा काह तर  जबाबदार ने काम कर याचा    

अ धकार  स या कुठेच नाह , कुणाला कुठे बसायचय, कोण कुठ सेट ंग लावतय असे चाललेले 

आहे. यांना माह ती आहे क  आता चार मह ने पावसाळयाचे आहेत आता काम करायच नाह . 

नंतर आचारसंह ता लागत.े या सगळया वादाम ये आ हांला कशाला घेता. सगळेच अ धकार  

चांगले असतात यां या वषयी नाहक आ हांला चचा करावी लागत.े आ ह  वगवार  क  

शकत नाह त क  हा अ धकार  चांगला आहे, तो अ धकार  वाईट आहे. आता योगेश बहल 

हणा या माणे ११ सहा.आयु त नयमाने ठरवलेले आहेत. कालच आ ह  ताकवलेताई यां या 

अ य तेखाल  मट ंग घेवून रतसर ठराव केलेला आहे. सहा तुमचे व पाच आमचे केलेले 

आहे. खरंतर ते साडेपाच साडेपाच होऊ शकत नाह  हणून सहा आ ण पाच असे केलेले 

आहेत. या ि टकोनातून स त आदेश पाळले जावेत या यावर कोण याह  अ धका-यांचा 

अपमान कर याचा आमचा हेतू नाह . जे नयमा माणे आहे या माणे होईल. राह ला न तो 

या नयमाम ये तो अ धकार  बसतो का. कोण या अ ट शथील कराय या हे आ हांला 

माह ती आहे आ ण अनेक वष या प दतीने चाललेले आहे. यामुळे या यावर आपण चचा 

कर यात काय अथ आहे. कोणतेह  डॉ टर आलेतर त ेदो ह  डॉ टर महापा लकेचेच आहेत. 

जो वषय होता तो वषय शासन वभागान े मा. ीकर परदेशी असताना ठेवलेला होता. 

महापा लके या नगरसेवकांनी याची नयमावल  तयार केलेल  न हती यामुळे शासनाने 

ठेवलेला वषय फ त आपण मंजूर केलेला आहे. यामुळे फार वाद ववाद, फार कुणा यातर   

ेमात व त य करायचं असं काह च नाह . यांना जे करायच ते करतातच, अ धकार  याच 

ऐकायच याच ऐकतातच, याच ऐकायच नसलतर  यांने कतीह  ब बाब ब केल तर  याच 

ऐकणार नाह त. एवढं यां या पण ेमात जायची काह  गरज नाह . नयमा माणे करावे, 

नयमबाहय होवू नये, याची आपण दखल घेवून हा वषय करावा. योगेश बहल यां या 

सुचनेला अनुमोदन देतो.                                     
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मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी आता जे 

भाऊसाहेब भोईर हणाले याला मी अनुमोदन देत.े खरेतर हा जो वषय आहे या यावर फार 

वषापासून चचा चाललेल  आहे असे हणलेतर  काह  वावगे ठरणार नाह . अ धका-यांना 

महापा लके या मा यमातून अट -शत  शथील करत असताना कंवा उमेद मा यता देत 

असताना नयमांचा वचार हा शासक य बाजू आहे, नगरसेवकांची बाजू नाह .        

यामुळे तु ह  तो वषय परत परत आम या समोर आणून, तु ह  या ठकाणी एकतर  

नगरसेवकांम ये फुट पाडताय कंवा अ धका-यांना कुणालातर  जवळ कर याची संधी तु ह  

ा त क न देता. आप याला या पुव ह  सांगीतल क  डॉ. अ यर, डॉ.नागकुमार यां याम ये 

अशाच कारचा वाद गेले क येक वष झाला याचा प रणाम कारभारावरती झाला, 

वायसीएमकड दुल  झाल. महानगरपा लकेम ये नगरसेवकांसमोर ऑडीट झाल आ ण येक 

जण आपआप या य तींना पा ठंबा दे यासाठ  उ सूक होताना तयार होवू लागला आता ती 

वेळ येवू नये. जो यो य नणय आहे तो तु ह  ताबडतोब घेतला पाह ज.े नणय घेत नसालतर 

दो ह   य तींना ई वल ट पो ट जर तयार होत असतीलतर, आ हांला कामाशी संबंध आहे.  

कुणाशीह  आमचा वैयि तक संबंध नाह  कंवा कोणा एकाला दया हणून आ ह  कधीच 

तुम याकडे शफारस केलेल  नाह . परंत ुअशावेळेस जर आपल े दोन सहकार  एका बाजूला 

बोलतात, सभागृ ह वेगळ बोलतय, काह जण शांत बसून कुणा याच वरोधात न बोल याच 

येकाला वाटतय. पण याचा फायदा शासनाने घेतला नाह  पाह ज.े यामुळे ताबडतोब तु ह  

आज या या मट ंगम ये या वषयातून माग काढून कोणावरती अ याय होणार नाह  

अशा कारचा नणय आपण यावा. याच माणे धनंजय आ हाट आ ण योगेश बहल यांनी जो 

वषय मांडला, मा.महापौर साहेब, आप याला डसबर २०१५ ला ११ ते १२ लेखा वभागात 

काम करणारे कमचार  यांनी पञ दलेलं होतं आ ण तशा कारचा एक ठराव सु दा वधी 

स मतीम ये झालेला होता आ ण या काह  सेवा, अ ट असतील या महापा लके या 

डीपीसीम ये ठरले या असतात, मलातर असे कळले क  मु यलेखापाल जे कोणी आहेत ते 

आज चाज घे यासाठ  आलेले आहेत. महानगरपा लकेम ये आलेल आहेत. भोसले साहेबांनी 

अजून चाज सोडलेला नाह . नवीन एक येवून थांबलेले आहेत. महानगरपा लके या वषयाम ये 

आ ह  सवजण अ ेसर आहोत क  आम या इकड याच अ धका-यांना मळाले पाह ज.े मग 

असा हा घोळ कशासाठ , यातून काय सा य होणार आहे. पु हा एकदा वाद ववादाचा वषय 

आ ण परत लॉबीचा वषय या ठकाणी तयार होईल. आम या सगळयाचा आ ह आहे 

महानगरपा लकेचे जे अ धकार  आहेत यांना या ठकाणी संधी मळाल  पाह जे. 

आकृतीबंधाम ये तशी आपण तरतूद केलेल  आहे व तो वषय मंजूर झालेला आहे. आता 

या ठकाणी आलेले अ धका-यांना तु ह  जू क न घेणार का असा माझा न आहे. ज ूक न 
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घेत यानंतर तो वषय पु हा जीबीला येणार आहे यावेळेस आता आ ह  जेवढे बोललो 

यापे ा जा त यावेळेला बोलणार आहेत. यामुळे यानंा आता जू क न घेवू नये अशी 

आमची तु हांला वनंती आहे. आता तु ह  या ठकाणी जाह र करावे क  आ ह  कोणालाह  

या ठकाणी जू क न घेणार नाह त आ ण महानगरपा लके या अ धका-यांना आ ह  

मोशनम ये पदभार देणार आहोत हणून. ह  व तुि थती तु ह  जाह र केल तर जा त माग 

मोकळा होईल नाह तर परत मह नाभरात अजून काह तर  शजेल आ ण लोकांना सगळयांचे 

उमरे झजव याची वेळ या ठकाणी येईल यामुळे मा.महापौर साहेब, खुलासा करावा क  जे 

नवीन अ धकार  आलेले आहेत यांना तु ह  जू क न घेणार का कसे हे सांगावे, ध यवाद !          

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मगाशी वषय अधवट 

राह ला आहे. या ठकाणी मु य आरो य वैदयक य अ धकार  या वषयावर बोलायचे होत.े 

मा.महापौर साहेब, माग या सहा मह यापुव  सादकबादक चचा झा यानंतर आपण नणय 

घेतलेला आहे. मा. ीकर परदेशी साहेबां सारखे काय म अ धकार  आ ण यावेळेला झालेल  

डीपीसी आ ण या डीपीसीन े घेतलेला नणय आहे. आमचे सहकार  मञ लोखंडे साहेब 

असतील, सोनकांबळेताई असतील, भाऊसाहेब भोईर यांनी सांगीत या माणे या सभागृ हाम ये 

आजपयत आ ण आजपयत या इ तहासाम ये कधीह  भेदभाव कंवा जातवण अशाव न कधी 

या सभागृ हाम ये दुमत झालेले नाह  आ ण होणार नाह . यामुळे अ धका-यांचा असा वषय 

असलातर आम या समोर एक वेगळा पेच नमाण होतो आ ण वनाकारण एकमेकांवर आरोप-

यारोप अशातल  प रि थती येत.े परंतु शासनाने जो नणय घेतला आहे, हणज ेमा. ीकर 

परदेशी सारखे आयु त आ ण यावेळेला झाले या डीपीसी आ ण या डीपीसीम ये झालेला 

नणय आ ण याच नणयाला या सभागृ हाने मा यता दलेल  आहे. या ठकाणी आपण काह  

सद यांनी वेगळ काह  केलेल नाह  आ ण आपण घेतलेला नणय यावर शासनाने फेर वचार 

करावा असे हणलेले आहे. परंतु आता जर नणय चकु चा असलेतर शासन वखंडीत क  

शकत.े परंतु आ ह  पुव  घेतले या नणयाला सभागृ हाला आपमान क न यायचा नाह . 

आ ह  पुव याच नणयाला ठाम आहोत. कारण हे एकाक  पद आहे आ ण या एकाक  पदाला 

कुठ याह  कारच आर ण नसते अशी माझी वत:ची माह ती आहे. परंतु या गो ट वर वाद 

न करता, ववाद न करता आ ह  माग ेजो नणय घेतलेला आहे याच नणयाशी आ ह  ठाम 

आहोत, तो जो नणय आहे तो आहे असा मंजूर करावा अशी वनंती आप याला सभागृ हा या 

वतीने करतो.      

मा.चं कांता सोनकांबळे -  मा.महापौर साहेब, आमचा वरोध न दवावा. 

मा.महापौर –  मा.सोनकांबळेताई यांचा वरोध न दवून वषय मांक ११ पुव माणेच करणेत 

येत आहे....  
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मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भोसले साहेब 

जर अजून येथे बसलेले आहेत तर भोसले साहेब यांनी अजूनह  चाज सोडलेला नाह . म यंतर  

कोण यातर  अ धका-यांची बदल  झाल  होती ते अ धकार  महानगरपा लकेम ये          

चार दवस अगोदर येऊन महानगरपा लका बघत होते परंतु यांनी चाज घेतला न हता. या 

दवशी चाज घेतील या दवशी आपण बघु यात. ते आले कंवा नाह  कंवा वर कुठे बसलेत 

का पण या अथ   भोसले साहेब या ठकाणी आहेत या अथ  भोसले साहेबांनी अजून चाज 

सोडलेला नाह . आप या सगळयां या हण यानुसार आपण कशाला एखादया यि तच नाव 

घेवून या यि तला दुखवायच. मा.महापौर आप या समोर आज भोसले साहेब आहेत, भोसले 

साहेबांनी अजून चाज सोडलेला नाह . उदा. इतक चांगले काम केलेले गायकवाड साहेबांची 

सु दा बदल  झालेल  आहे परंतु यांचा चाज घेणारे कोणी अजून येथे आलेले नाह त, या 

अथ  गायकवाड साहेब समोर दसतात या अथ  फ त येथे गायकवाड साहेबच आज आहेत  

आ ण यामुळे जर आता धनंजय आ हाट यांनी वषय मांडलेला आहे क  आपण आप या 

लोकांना दयायचे आहे, आप या लोकांना आपण सहकाय करायचे आहे.  अजून चाज सोडलेला 

नस यामुळे भोसले साहेब या ठकाणी आहेत. भोसले साहेबां या बाबतीत बोलले, सट  

इंिजनीअर या बाबतीत आपण बोलू शकतो. माग या वेळेस सट  इंिजनीअर एम.ट .कांबळे 

रटायड झाले यावेळेला आपण आयु त साहेबांना वनंती केलेल  होती क  तु ह  यांची 

डीपीसी या आ ण रतसर वषय आणावा.  चाज देवू नका तर  सु दा तसे झालेले नाह. 

अधवट काम दरवेळेस करायच,े शासनाचा माणूस ये याची वाट बघायची आ ण मग आ ह  

हणायच यांना चाज दया, यांना चार-चार वष चाज देवून ठेवलेला आहे. आयु तांनी 

यव थीत यो य रतीने नणय यावा व हा वषय मंजूर करावा.  

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. “ताकाला जायच 

आ ण गाडग लपवायचं” हा मुळात आपला वभाव नसाव या ठकाणी प ट तुम याकडून एक 

खुलासा आ हांला अपे ीत आहे, सव सभागृ हाला तो हवा आहे क  आज भोसले साहेबांची 

बदल  झालेल  आहे ते चाज आज कंवा उदया सोडणार का नाह त आ ण त ेचाज सोडणार 

असतीलतर ती खुच  तु हांला रकामी ठेवता येत नाह . ती खुच  रकामी ठेवल  जात नाह तर 

आज या ठकाणी आलेले जे मु यलेखापाल जे लांड े हणून आलेले आहेत, ते कशाला आलेले 

आहेत, बोलवल नसेलतर ते वत:हू न आलेत का. येथे काह  कुठला काय म नाह . आज 

झगडे मॅडम सहा.आयु त हणून आले या आहेत या जू झा या आहेत. यांचा ठराव उदया 

येणार आहे यांची सहा.आयु तांची पो ट आहे. ती पो ट शासनाचीच आहे रतसर आहे. परंतु 

आप या आकृतीबंधा माणे आजची ह  पो ट आपल  असावी असा आपला आ ह आहे. त े 

जु झा यानंतर पु हा शासनाकड पाठवायचे का. आपला जो ठराव आहे याचा खुलासा तर  
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करावा. हा खुलासा झाला नाह तर हा न इथेच रगाळत राहणार आहे. तर  आपण 

संबंधीतांना खुलासा करायला सांगावे. 

मा.डोईफोडे (सहा.आयु त)  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता या 

प दतीने चचा झालेल  आहे आ ण न उपि थत झालेले आहेत याम ये आपले 

मु यलेखापाल भोसले यांची शासनाने बदल  केलेल आहे यां या ठकाणी नवीन अ धकार  

नयु त केलेले आहेत. ते अ धकार  यांनी शासना या आदेशा माणे जॉईन क न घे यासाठ  

मा.अ तर त आयु तांकडे अज केलेला आहे. परंत ु कायमु ततेचा आदेश मा.आयु त 

साहेबांकडून झालेला नाह  यामुळे आज रोजी भोसले साहेबच कायरत आहेत. जे नवीन 

अ धकार  आलेले आहेत यांना मा.आयु त साहेबांकडून जर जॉईनींग आदेश काढले तरच ते 

जॉईनींग होवून आप या येथे कामकाज पाहतील. यांनी फ त अज केलेला आहे. सहा.आयु त 

झगडे मॅडम आले या आहेत यांनीह  फ त या ठकाणी जू क न घे यासाठ  अज केलेला 

आहे. यांनाह  खा यामाफत जू क न घेतलेले नाह . आयु त साहेबांनी यांना जॉईनींगचा 

आदेश दलेला नाह .              

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. झगडे मॅडमला जू 

क न घेतलेले नाह  तर मग सभागृ हात या मॅडम कशा काय बस या. मुळात यां यावरती 

आमच ऑ जे शन नाह . आता हे उ तर देतात, भोसले साहेब यांची बदल  झालेल  आहे, 

आयु त साहेब ठरवणार का यांना पाठवायच, यांना जु क न यायच, हे सभागृ ह कशाला 

आहे. पीएमसीने कती तर  अ धकार  परत पाठ वलेले आहेत, जू क न घेतलेले नाह त. ह  

जबरद ती आम यावरतीच का कायम. हा चुक चा खुलासा झालेला आहे, यांनी 

समाधानकारक उ तर दलेल नाह . ते आलेले आहेत, यांनी पञ दलेल आहे मा.आयु त 

साहेब मुंबईला गेलेले आहेत या यामुळे नणय होऊ शकलेला नसेल कदा चत, परंतु आमचा 

नणय असा आहे क  आ हांला आमच े महापा लकेचेच अ धकार  पाह जेत. तर  तु ह  

या ठकाणी सांगावे क  या ठकाणी महापा लकेचे अ धकार  असतील आ ण शासनाचे अ धका-

यांना आ ह  जू क न घेणार नाह त. हा तुमचा अ धकार आहे.   

मा.महापौर - महापा लके या अ धका-यांची ती जागा असेलतर महापा लकेचे अ धकार  येतील 

व शासनाची असेलतर शासनाचे येतील.  

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी जू  

होणारे आतापयत शासनाचे हे कतवे अ धकार  आहेत. ५० ट के कोठा हा शासना या 

अ धका-यांसाठ  आहे आ ण ५० ट के कोठा हा आप या अ धका-यांसाठ . तर  सु दा एक 

जागा आ ह  शासना या अ धका-यासाठ  जा त येथे देतो. साडेपाच साडेपाच आ यामुळे  सहा 

अ धकार  शासनाचे घेतलेले आहेत परंत ुआज दोन अ धकार  येथ े जू हो यासाठ  आलेले 
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आहेत. परवा या पेपरला बातमी आल  होती क  भानूदास गायकवाड साहेब, माने साहेब, 

भोसले साहेब यांची बदल  झाल . भोसले साहेबांचा चाज घे यासाठ  अ धकार  आले आहेत. 

आम या सभागृ हाचे मत आहे क  महापा लकेचा कमचार  या यो यतेचा, पाञतेचा असेलतर 

याला ती व र ठ जागा मळाल  पाह ज.े तु ह  दरवेळेस शासनाचे अ धकार  थांब वणार आ ण 

या ठकाणी जू क न यावे हणून सांगणार हे सभागृ ह कदा प सहन करणार नाह . हे  

सगळया प ा या लोकांनी येथ े सांगीतलेल आहे. आतापयत हे कतवे अ धकार  आहेत व 

आपला जो रेशो ५०-५० ट केचा आहे तो आ हांला बघु दया.  

मा.डोईफोडे (सहा.आयु त) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  

सहा.आयु तांचे मंजूर पदे ११ आहेत यापैक  ६ पदे त नयु तीचे आ ण ५ पदे महापा लकेचे 

शासनाने नि चत क न दलेले आहेत. यापैक  आज रोजी ७ शासनाच े आहेत आ ण २  

महापा लकेचे अ धकार  आहेत. एका सहा.आयु त पदाला मंजूर  दलेल  आहे यां या 

पदो नतीचा आदेश ठेवलेला आहे व एका अ धका-याकडे अ तर त पदभार आहे.  

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  याचा अथ आता  

या झगडे मॅडम आले या आहेत या अजून ८ या आले या आहेत. याचा अथ काय आहे 

शासन आप यावरती बळजबर  क  पाहतय ते आ ह  नाह  सहन करणार. या अ धका-यांना 

परत पाठवा. आम या महापा लके या अ धका-याना तो चाज दयावा. उदया ११ या ११ 

पदावर शासन अ धकार  पाठवल. मुळात शासनाने ठरवून दलेले असेलतर ६ अ धकार  यांचे 

आ ण ५ अ धकार  महापा लकेचे आहेत मग शासनाचे स या ८ अ धकार  होतात, हे कसे 

काय? शासनान ेयापुव  जो आदेश दलेला आहे या नयमाच पालन झाले पाह जे. मा.महापौर 

साहेब, आयु तांना आदेश दया क  कुठ याह  प रि थतीत ६ सहा.आयु तां या य तर त  

कुठ याह  अ धका-यांना या ठकाणी जू करता कामा नये. आ हांला अ धका-यां या 

कायकुशलते ब ल शंका नाह  परंतु आप या महानगरपा लके या कमचा-यांवर आपण अ याय 

का करायचा हा एक न आहे, हे संपुण सभागृ हाच मत आहे. यामुळे आयु तांना आपण 

असे आदेश दयावेत क  आज जू झाले या अ धका-याम ये जे अ तर त अ धकार  असतील 

या अ धका-यांना या महानगरपा लकेम ये जू क न घवेू नये, ध यवाद ! 

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सवानी या 

वषयावर चचा केलेल  आहे. या ठकाणी मला सूचना करावयाची आहे क  सभागृ हा या वतीने 

सूचना करतो क  शांत शतोळे जे बोलले या याशी मी सहमत आहे. मला एकच सांगायच 

आहे क , शासन या सभागृ हावर अ याय करतय, नगरसेवक, नगरसेवीकांवरती अ याय 

करतय. शासनाचे अ धकार  येतात जू होतात. मी देखील क शासनाचा तीस वष कमचार  

होतो. मी सनॅर ट न ेदोन मोशन घेतलेले आहेत आ ण या ठकाणी आम या महापा लके या 
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अ धका-यावरती अ याय होतो हे आज या सभागृ हातील चचने स द झालेले आहे. माझी 

सूचना आहे क  ६-५ चा रेशो ठरलेला आहे याम ये महापा लकेचे जे आता पदो नतीने 

सनीअर अ धकार  आहेत यांना आपण बढती दयावी आ ण नंतर शासनाचे ६ अ धकार  

यावेत अशी सूचना आहे, ध यवाद ! 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय खुप गंभीर 

आहे आ ण या यावरती चचा होऊन नणय होणे अपे ीत आहे. आता डोईफोडे साहेबांकडे 

आ ह  या सहा.आयु त पदासंदभात चौकशी केल  होती ते हा यांनी सांगीतल होत क   

आप याकड मोशनमधुन हे अ धकार  उपल ध नाह त. हणजे शासन अ धका-यामधुन 

सहा.आयु त हे पद भरल जातं. इंदलकराना आताच चाज दलेला आहे, आप याकडे  जंपीगं 

मोशन हो याची जा त श यता आहे हणून शासनाकडन हे आणतात. परंतु आप या शेजार  

बसलेले नगरस चव हे सु दा सहा.आयु त केडरमधले आहेत. ते प र ा पास होवून नगरस चव 

झालेले आहेत. हणजे पेपरला जाह रात आ यानंतर त े नगरस चव झालेले आहेत. तु ह  

यांना सु दा ऍडीशनल चाज सहा.आयु तांचा देवू शकता. यांना नगरस चवाच काम काह  

पुण दवसभर नाह . आप याकडे शासन अ धकार मधुन लोक नाह त. डोईफोड ेसाहेब आपण 

खुलासा करावा, तु ह  सभागृ हाची दशाभूल करताय, बी.एन.कांबळे आ ण आर.डी.गायकवाड. 

यांना आप याकड ेदहावी पासवर सहा.आयु त आपण केलेले आहेत. जे लोक मोशनचे आहेत 

यांना तु ह  ताबडतोब जू क न या. एखाद पद राह लचतर जगताप साहेबांना तु ह  

सहा.आयु त हणून ऍडीशनल चाज दलातर  काह  फरक पडणार नाह . यांना दो ह  कामाचा 

अनुभव आहे. मह ला व बालक याण म ये जगताप साहेबांचा जा त अ यास आहे. मह ला व 

बालक याण वभाग यांना दलातर ते सु दा आपले काम होईल. परंतु मु य वषय आहे तो  

मु यलेखापाल यां यावरती चचा सु  झाल . भोसले साहेबांना रल ह करा. यांना जायच आहे 

यांना घाई झालेल  आहे, यांचे हणणे आहे क  मला आयु त साहेब सोडत नाह त. आमचे 

जे अ धकार  बसतात यांना ताबडतोब मंजूर  दयावी. ड लोमा आ ण डे युट  िजनीअरचा 

वषय तसाच आहे आठ ते नऊ जागा महानगरपा लके या र त आहेत या ठकाणी सु दा  

यांना चाज दला गेला नाह . आंबादास च हाण यांना सु दा भार  चाज दलेला आहे, 

एम.ट .कांबळे साहेब भार च होवुन गेल.े आंबादास च हाण यांना जर आपण क फम केले 

नाह तर शासनाचा माणूस कधीह  ये याची श यता आहे. यामुळे आम या सगळया अ धका-

यांनी एकजूट क न या ठकाणी हे पद क फम क न यावं व डीपीसी लवकरात लवकर घेवून 

याचा नणय हावा.  

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी 

सभागृ हा या वतीने आयु तांना आदेश काढावेत, डीपीसी गेले अनेक वष झालेल  नाह . आ ह  
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जाधव साहेबां या चंड मागे लागलेलो होतो क  तु ह  डीपीसी या. डीपीसी घेत या शवाय 

अ धका-यांना याय मळणार नाह . ते हणाले क  ताई आपण डीपीसी यायला गेलोतर 

येकजण आपआपल  शफारस घेवून येतो. आ ह  सांगीतल तुमची जी नयमावल  असेल, 

तुमची मानीव तार ख असेल या मानीव तारखेनंतर आपण मोशन देतो या तारखा तु ह  

ल ात या आ ण या ठकाणी डीपीसी घेवून या या अ धका-यांना आपण मोशन दले 

पाह जेत. परंतु स मा.त काल न आयु त जाधव साहेबांनी ते केलेले नाह . नवीन आले या 

आयु तांची सु दा इ छा दसत नाह . आज जवळपास १२-१३ डे युट  िजनीअर यांना आपण 

पदभार देतो पण पद देत नाह त. याचा सु दा वचार कर याची आज वेळ आलेल  आहे. 

आज या ठकाणी एकाच आठवडयात दोन-दोन अ धकार  नवीन अ धकार  जर जू होत 

असतीलतर याला कडाडून आपण वरोध केला पाह ज.े कारण क  हणतातनां द तक 

घेतले या पोराला सांभाळता सांभाळता वत: या पोरांना र यावर भीक मागायची वेळ 

आलेल  आहे. तर  यांना ताबडतोब शासनाकडे पाठवाव ेअशी सभागृ हा या वतीने मी वनंती 

करत.े तसेच सहा.आयु त पदाम ये आर ण आहे. याम ये बी.एन.कांबळे एस.सी. कॅटेगर चे 

होते त े यावेळेस रटायड झालेले आहेत यावेळेसपासून या ठकाणी एस.सी. कॅटेगर चा एकह   

अ धकार  आपण भरलेला नाह  आ ण हणून या ठकाणी बाहे न जे अ धकार  येतात  ते आले 

क  यांना एकदम टॉपमो ट पो ट पाह जे असत.े यांना पाणीपुरवठा नको, यांना 

ेनेजलाईनचा सु दा पदभार नको. यांना केबीन एसी पाह ज,े गाडी दमतीला माणसं व 

अ धकार  खाल  याय या अगोदर यांची गाडी दहा मनीटे पोचम ये पाह ज.े यांनाह  पळवानां 

जरा. कती महापा लकेचे अ धकार  पळणार आहेत. मा.महापौर साहेब, जेवढे डे यु टेशनवर 

आलेले शासनाचे अ धकार  असतील यांना सगळयांना ेनेज वभागाम ये, पाणीपुरवठा 

वभागाम ये दयावे, आपले जे अ धकार  आहेत ते अनेक वष क ट करतात तुम या श या 

खातात, यांनाह  कुठेतर  स मानाची वागणूक दे याची वेळ या नमी ताने आलेल  आहे 

एवढच या ठकाणी सांगते. एस.सी. कॅटेगर चे सहा.आयु त हे पद र त आहे ते ताबडतोब 

आपण भराव एवढ  मी वनंती करत ेआ ण थांबते जय ह द जय महारा  !   

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भोसले साहेबांची 

ा सफर झाल  या ठकाणी आपले अ धकार  दयायला पाह ज ेहोत.े आ ह  वधी स मतीम ये 

ठराव पास केलेला होता क  चफ अक टंट आपले कमचार  पाह जे आ ण ज े सनीअर 

असेलतर यांना दयावे. भोसले साहेबानी आप या अ धका-यांना पॉवर दले या नाह त. 

अनेकवेळा आ ह  डोईफोडे साहेब आ ण राजीव जाधव साहेबांना सांगीतले होत.े ी.गवळी 

यांना एक वष अगोदर उपमु यलेखापाल हणून नवीन पद नमाण क न शासनाने मा य 

केले आहे आ ण यानंतर यांना आपण उपमु यलेखापाल हणून अपॉ टमट केलं. शासनाने  
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या जीआरम ये उपमु यलेखापाल पद मंजूर केलं याम ये या पदाची असलेल  डयुट  गवळी 

यां याकडे दलेल  नाह . जीआरम ये प ट सांगतात, अनेकवेळा मी यासंदभात तानाजी शंदे 

साहेब, आयु त साहेबांना भेटलो होतो परंत ुआप या अ धका-यावर नेहमीच अ याय होतो.  

शासनाने जीआर म ये सांगीत यानंतर सु दा या गो ट  यांना दले या नाह त. का दलेल 

नाह  पैशाचे वाटप कमी होणार हणून दलेले नाह . येक चेकचे मागे येक ऑडीटरला 

पैसे दयावे लागतात. अशा प रि थतीम ये व न येणारा माणुस सगळया पॉवस आप याकडे 

ठेवतो. डे युटेशनवर जो शासनाकडून येतो तो सगळया पॉवर आप याकडे ठेवतो. आ ह  

सांगीतले हा जीआर आहे या जीआर माणे तु ह  यांना पॉवर दया परंतु शेवटपयत भोसले 

साहेबांनी जे अ धकार आप या अ धका-यांना दयायला पाह ज ेत े दलेले नाह त. राजीव जाधव 

साहेबांनी सॅ डप या दवशी स स हॉटेलम ये भोसले साहेबांना बोलवून सांगीतल होतं क  

तु ह  या पॉवस गवळी साहेबांना दयायला पाह जेत या दया. तर ह  भोसले यांनी काह  केलेल 

नाह . या पदावर असले यांना वषाला अंदाजे एक कोट  वसुल होतात हणून या याम ये 

यांच आकषण आहे. डे युटेशनवर असले या अ धका-यांनी येथे असले या अ धका-यांना पॉवस 

दयायला पाह ज.े माझी वनंती आहे आ हांला शासनाकडून अ धकार  नको. यापुव  सु दा या 

पदावर ी.ि ह.ट . भोसले होत.े अनेक महापा लके या अ धका-यांनी काम केलेले आहे. आता 

जे अ धकार  आलेले आहेत यांना परत पाठवा आ ण आप या अ धका-यांना जे सनीअर 

आहेत यांना मु यलेखापाल हणून मोशन दयावे. उपमु यलेखापालला जीआर माणे पॉवर 

दया यात अशी वनंती करतो. 

मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. डोईफोडे साहेबांनी 

सांगावे क  आप याकडे एकूण कती पद र त आहेत. सगळयाच वभागातील सांगावे हणजे 

आप या ल ात येईल. एखादा सहा.आयु त गेला क  यां याकडून ते पद भरती कर याचे 

लगेच नयोजन सु  होत ेपरंतु आप याकड े शासनाम ये अनेक पदे र त असताना सु दा 

शासनाचे माणस आले क  यांना लगेचच जु क न घेतो. परंतु आप या येथे वषानुवष काम 

करणारे अ धकार  जे आहेत यांचे मोशन, यांची डीपीसी आपण कोण याह  कारे का करत 

नाह त. हे मा.महापौर साहेब, आपण डोईफोडे साहेबांना वचारल पाह जे क  आज आप याकडे 

१२ डे युट  िजनीअरच े थाप या म ये पद र त आहेत. एस.आय.चे पद र त आहेत, 

सीएसचे पद र त आहेत क  जे आप या शहराच नाक आहे. आरो य वभागान चांगल काम 

केलंतरच आपल हे शहर व छ दसणार आहे आ ण शहर व छ असेलतर आप या शहराला, 

आप या महानगरपा लकेला वेगळया कारचा स मान असणार आहे. माग यावेळेस मा.राजीव 

जाधव साहेब या ठकाणी आयु त हणून होते यांनी त डी आदेश दलेले होते क  एस.आय.चे 

पद जे आहेत ते भर यात यावीत आ ण चतुथ ेणी कमचा-यांना पदभार दे यात यावा. परंतु 
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तेथे लेखी आदेश कोणताह  नस या कारणाने झाले नाह . मागे क येक मह ने झाले क  

आप याकडे एक एस.आय. चार-चार भागाच े काम करतो यामुळे जी व छता आप या 

भागाची असल  पाह जे, आप या शहराची असल  पाह जे ती आप याला मळत नाह . परंत ु

शासनाचा माणुस आणला आ ण आप याकडचा माणुस गेलातर क  लगेचच आपण सातवा, 

आठवा माणूस  भर याची मानसीकता कंवा शासन हणून ते दाखवतात. मा.महापौर साहेब, 

या ठकाणी सांगीतल पाह जे क  आम याकडची सहा पद शासनाची भ न झालेल  आहेत 

यापु ढे शासनाचा अ धकार  आम या महापा लकेत आ ह  सामावुन घेणार नाह त. अशा कारच 

पञ आपण दलंतर नि चतपणे हे होईल आ ण येथून पु ढे महापा लकेचे खालचे जे कमचार  

आहेत या कमचा-यांना मोशन दयावे. अशी मी आप याला वनंती करते आ ण थांबत.े  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सगळया या 

चचनुसार जसे आहे तसे ६ सहा.आयु त शासनाचे आहेत या यानंतर एकह  सहा.आयु त 

आलेले असतीलतर , आ हांला कोणाचाह  अपमान करायचा नाह  ६ सहा.आयु तां या नंतर 

एकालाह  नाह . चफ अक टंट ह  पो ट महापा लके या कमचा-याना दे यात यावी. सट  

िजनीअरची पो ट सु दा आम या सभागृ हा या वतीने सांगतोत क  अंबादास च हाण यांना 

संपुण चाज दे यात यावा. शासनाचे सहा.आयु त ६ आ ण महापा लकेचे ५ आहेत आ ण जे 

आता समाताई यांनी सांगीतले क  एस.सी.ची जी पो ट आहे ती सु दा आप याकडे काह  

लोक आहेत यांना सहा मह ने आठ मह याची जी काह  अट शथील करायची असेल ती 

क न ती सु दा आमची उपसूचना ाहय ध न ते चाज दे यात यावेत असे सांगत ेआ ण हा 

वषय मंजूर कर यात यावा.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. प ने यांनी आ ण 

समाताईनी सूचना केल  याला अनुमोदन देतो. फ त यांनी सांगीतले चाज, तर चाज नसुन     

डीपीसी यावी व आंबादास च हाण यांना सरळ मोशन दया. शासनाचा माणुस यायचा 

असेलतर तो चफ िजनीअर हणून येईल. सट  िजनीअर हणून आम या कमचा-यांना 

याय दया. सहा.आयु त ६ आ ण ५ या रेशो माणे जू क न यावे आ ण एस.सी.चा जो 

कोणी असेल यांना पाह जेतर मोट करता येईल. आपण इंदलकराना चाज दलेला आहे 

यांना रे युलर  मोशन दयावे. तर  मा.महापौर साहेब, आपण ताबडतोब सभागृ हा या वतीन े

अशा कारचे आदेश दयावेत अशा कारची वनंती करतो आ ण हा वषय आपण मंजूर करावा.    

 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मा.महापा लका सभेने यापुव  घेतलेला नणय 

कायम ठेवणेस मा यता देणेत येत आहे.     

मा.शञु न काटे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
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मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  

मा.महापौर -   सव नगरसेवकांनी सांगीत या माणे यांना चाज दलेला आहे यांची डीपीसी 

क न यांना पद दयाव ेआ ण मनपा या अ धका-यांनी सेवा केलेल  आहे यांची पह ल  दखल 

यावी. कारण सरळसेवेने तु ह  घेत यास आम या या अ धका-यांचे जुने श ण आहे आ ण 

नवीन आले क  यांची कॅटेगर , यांचे श ण ते नकोय आम या महापा लके या अ धका-

यांना याय मळावा आ ण आज या आज भोसले साहेबांना कायमु त करावे.  यांचा पदभार  

महापा लके या अ धका-यांना  दयावा अशी मी या ठकाणी सूचना करते आ ण जे शासनाचे 

सहा.आयु त ६ आहेत या या य तर त शासनाचा एकह  अ धकार  या ठकाणी घेत या 

जाणार नाह  अशी सूचना आहे. हा वषय पुव माणेच मंजुर कर यात येत आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ८६९                                       वषय मांक - १२   
दनांक- २०.६.२०१६                                       वभाग- मा.आयु त  
 

                  संदभ– १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . शा/१/का व/२२२/२०१६  

        द.११/०४/२०१६  

      २) मा.महापा लका ठ. .८५२ द.२०/४/२०१६ 
 
   

वषयाचा आशय :- आरो य वै यक य अ धकार  पदावर करावया या  
                 नेमणूक स शासन मा यता मळणेबाबत या शासनास  
                 सादर केले या तावाबाबत. 
 

वषयाचे संदभात टपण :- पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर 'आरो य वै यक य 

अ धकार ' या अ भनामाचे एकमेव पद पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० या 

वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे.  

 महारा  शासन राजप  गु वार द. १७ ऑ टोबर १९८५ भाग एक ए पुणे वभाग 

यांम ये आरो य वै यक य अ धकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक कर याकर ता पुढ ल माणे 

अहता नि चत कर यात आलेल  आहे. 

पदो नती  -  

१. मा यता ा त व यापीठाकडील एम.बी.बी.एस आ ण सावज नक आरो य वषयातील  

   पद वका (DPH) 

२. सहा यक आरो या धकार  कंवा वै यक य अ धकार  पदावर ल सलग ५ वषापे ा  

   जा त कालावधीचा कामकाजाचा अनुभव. 
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 डॉ. नागकुमार कुणचगी हे आरो य वै यक य अ धकार  या पदाव न द.३०/०४/२०११ 

रोजी सेवा नवृ त झा यापासून मा. शासनाकडे 'जॉ ट डायरे टर'  दजाचा अनुभवी व 

काय म अ धकार  त नयु तीवर उपल ध क न देणेबाबत वनंती क नह  तो उपल ध न 

झा याने व आरो य वै यक य अ धकार  हे जबाबदार चे पद अस याने द.३१/०५/२०१३ 

रोजी या 'कायालयीन अ ध क'  पदाचे पदो  नती स मती सभेपु ढे आरो य वै यक य अ धकार  

हे पद पदो नतीने भर यासाठ  वचार कर यात आला. 

 तुत या पदो नती स मतीने आरो य वै यक य अ धकार  या पदाकर ता आव यक 

असणार  शै णक अहता, आर ण, गोपनीय अहवाल, सेवा ये ठता मांक व अनुभव 

कालावधी इ या द सेवा वषयक तपशील वचारात घेऊन द.३१/१२/२०११ चे वै यक य अ धकार  

पदाचे अं तम सेवा ये ठता याद मधील आरो य वै यक य अ धकार  या पदासाठ  आव यक 

असणार  अहता धारण करणारे अ. . २० वै यक य अ धकार  डॉ.के.अ नल रॉय हे 

एम.बी.बी.एस. असून यांनी डी.पी.एच. ह  शै णक अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केल  

आहे. तसेच या सेवा ये ठता याद मधील अ. . २४ वर ल अ धकार  डॉ.पवन वसंत साळवे 

यांनी एम.बी.बी.एस. व पी.एस.एम. ह  शै णक अहता धारण केल  असून, या दोन 

अ धका यांम ये डॉ. के. अ नल रॉय हे सेवा ये ठ अ धकार  अस याने यांना आरो य 

वै यक य अ धकार  या र त पदावर पे बॅ ड १५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेने नेमणूक दे यास तसेच सदर नेमणूक स महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ४५(४) मधील तरतुद नुसार शासन मा यते या अ धन 

पदो नतीने नेमणूक दे यास सवानुमते शफारस केल  आहे. मा.महापा लका सभेने ठराव . 

५०३  द.०५/०७/२०१४ अ वये डॉ. के. अ नल रॉय यां या आरो य वै यक य अ धकार  

पदावर ल पदो नतीस मा यता दलेल  आहे.  

 यानुसार डॉ. अ नल के. रॉय यांना आरो य वै यक य अ धकार  पदावर पदो नतीने 

करावया या नयु तीस मा.शासनाची पूवमा यता/मागदशन मागणी केले या तावा या 

अनुषंगाने द.१४/०१/२०१५ व द.०७/०३/२०१५ या शासन प ा वये सदर पदासाठ  व हत 

केले या सेवा वेश नयमातील तरतूद , तसेच पदो नती संदभात केलेले सवसाधारण 

नकषा या( ये ठता, गोपनीय अहवालाची सरासर  कमान तवार , न न पदावर कमान 

सेवा) आधारे महापा लकेने तपासणी क न महारा  महापा लका अ ध नयमा या कलम ४५(१) 

अ वये आरो य वै यक य अ धकार  पदावर ल नेमणुक बाबत महापा लकेस दान अ धकारात 

उ चत नणय घेऊन कलम ४५(४) अनुसार यो  य तो ताव शासनास सादर कर याकामी 

नदश दलेले होत.े 
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 शासन नदशा या अनुषंगाने द.३१/०५/२०१३ रोजी या पदो नती स मतीची शफारस, 

मा.महापा लका सभेची मा यता, शासन नदश आ ण महारा  महानगरपा लका 

अ ध नयमातील तरतूद  या बाबी वचारात घेऊन,  आदेश . शा/१/का व/३७७/१५, 

द.२८/०४/२०१५ अ वये डॉ. के. अ नल रॉय यांना महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम 

४५(४) मधील तरतुद नुसार शासन मा यते या अ धन पदो नती दे यात आल  आहे. 

 करणी शासनाने वेळोवेळी दले  या नदशानुसार डॉ. के. अ नल रॉय यां या आरो य 

वै यक य अ धकार  पदावर ल पदो नतीस महारा  महानगरपा लका अ ध नयम ४५(४) नुसार 

शासन मा यता मळ याकामी इकडील प  द.१५/०५/२०१५ अ वये शासनास ताव सादर 

कर यात आलेला आहे. मूळ तावा या अनुषंगाने शासनाने मागणी केले या मा हती या 

पूततेनुसार करणी इकडील प  द.२१/०९/२०१५ अ वये अं तम अहवाल मा. शासनास सादर 

कर यात आलेला आहे. 

 यानुसार नगर वकास वभाग शासन प  .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, 

द.१४/०३/२०१६ अ वये करणी महापा लकेने शासनास सादर केले या तावा या अनुषंगाने 

आरो य वै यक य अ धकार  या पदाचे सेवा वेश नयम, पदो नतीसाठ  व हत केलेल  अहता, 

अनुभव व अ य संबं धत बाबी वचारात घेऊन पदो नती स मती या नणयाचा फेर वचार 

कर याबाबतची कायवाह  करणेकामी कळ वले आहे. यानुसार पदो नती स मती या नणयाचा 

फेर वचार करणे बाबत वचार करणेची मा.आयु त यांची मागणी असल तर  मा.महापा लका 

सभेने यापुव  घेतलेला नणय कायम ठेवणेस मा यता देणेत येत आहे.     

 अनुकूल- ८१       तकूल- १ 

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

      -------- 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                      वषय मांक - १३   
दनांक- २०.६.२०१६                                       वभाग- मा.आयु त  
  
           संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /३८/२०१६ 

                    द.११/०४/२०१६ 

      वषय – महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ 

                  ना वकास वभागात पे ोलपंप/गॅस फल ंग टेशन अनु ेय  
                  करणेबाबतची तरतुद वकास नयंञण नयमावल त समा व ट  

                  करणेबाबत कलम-३७ (१) अ वये नदेश       
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           संदभ-  १. महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचे . टपीएस- 
                    ३००५/९८७/ . .१९४/२००५/न व-३० द.१५/०५/२००६ चे नदेश 
                          
 उपरो त संद भय शासन नदेशा दारे शासनाने रा यातील महापा लकांना ना वकास 

वभागात पे ोलपंप /गॅस फं लग टेशन अनु ेय करणेबाबतची तरतुद वकास नयं ण 

नयमावल त समा व ट करणेबाबत महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम 

१९६६, कलम-३७(१) अ वये खाल ल माणे नदेश दलेले आहे. 

नदेश 

          “रा यातील महानगरपा लके या वकास योजनेतील ना वकास वभागात पे ोलपंप /गॅस 

फ लंग टेशन खाल ल अट ंवर अनु ेय कर याची तरतुद संबं धत महानगरपा लके या वकास 

नयं ण नयमावल त समा व ट कर याचे ता वत कर यात येत आहे. 

अट . १. ता वत भुखंडाच े े फळ कमान २००० चौ. मी. असावे. 

            २. या भूखंडावर कमाल ०.२ चटई े  नदशांक अनु ेय राह ल. 

            ३. या भूखंडावर फ त तळमज याचे बांधकाम अनु ेय राह ल. 

            ४. ता वत भूखंड रा य महामाग, रा य माग व मुख िज हा माग व कमान १८.००  

             मी. ं द  र यावर असावा. 

           ५. क  शासना या पे ो लयम वभागाच ेतसेच चीफ कं ोलर ऑफ ए लो झ ह यांच े  

            संमतीप  आव यक राह ल. 

            ६. च लत नयमानुसार सावज नक बांधकाम वभाग तसेच अ य संबं धत वभागाकडील  

             ना हरकत  माणप  आव यक राह ल. तसेच सेवा र ता /इमारत रेषा, नयं ण रेषा  

             इ याद  बाबतीत शासन  नणय, सावज नक बांधकाम वभाग . आरबीडी-१०८१।८७१।  

             र त-े७, द. ९ माच २००१ व  यांनतरची व संदभातील वेळोवेळी नग मत केलेल   

             पर प के  बंधनकारक राहतील. 

            ७. क  शासना या म न  ऑफ रोड ा सपोट अँ ड हायवेज कडील द. २५ स टबर,  
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             २००३। द. १७ ऑ टोबर, २००३ च ेप  व यासोबत या सहप ातील सूचनांच ेपालन  

             करणे आव यक  राह ल.  

            ८. संबं धत महानगरपा लके या च लत वकास नयं ण नयमावल तील पे ोलपंप /गॅस  

             फं लग  टेशनकर ताचे नयम लागू राह ल.” 

          वर ल नदेशा नुसार या संपुण तरतुद  या महानगरपा लकां या संबं धत वकास नयं ण 

नयमावल त समा व ट असतील या महानगरपा लका वगळता रा यातील सव 

महानगरपा लकांनी यां या संबं धत वकास नयं ण नयमावल त वर ल माणे बदल 

कर यासाठ  उ त अ ध नयमा या कलम -३७ या तरतु ंद चे पालन क न फेरबदलाचा ताव 

शासना या मा यते तव सादर करावा असे नदेश दले  आहेत.उपरो त संद भय शासन 

नदेशांची छायां कत त मा. महानगरपा लका सभे या अवलोकनाथ व नणयाथ सोबत जोडल  

आहे. 

            सदर शासन नदेशा नुसार पंपर  चंचवड महापा लके या ना वकास वभागात पे ोलपंप 

/गॅस फं लग टेशन अनु ेय करणेबाबतची तरतुद वकास नयं ण नयमावल त समा व ट 

करणेबाबत महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६, कलम-३७ अ वये 

फेरबदलाची कायवाह  कर यास, तदनंतर फेरबदलाची सूचना स द क न हरकती व सुचना 

माग वणे, संबं धतांना सुनावणी देऊन हरकत व सूचना अजावर अं तम नणय घेऊन फेरबदलाचा 

ताव शासनास मंजूर तव सादर कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका  यांना 

ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. वाती साने -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

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

मांक १३ संदभात माह ती दयायला सांगीतलेल  आहे. रा यातील या महानगरपा लका आहेत  

या महापा लकांमधील ना वकास वभागात पे ोलपंप आ ण गॅस फं लग टेशन याचा वापर 

अनु ेय करता यावा या अनुषंगाने नदेश शासनाने दलेले आहेत आ ण या माण े नयमावल  

तयार क न या नयमांचा समावेश करावा या अनुषंगाने कलम ३७ ची कायवाह   कर यासाठ  

हा वषय आप यापुढे मंजूर साठ  ठेव यात आलेला आहे. आपल  मंजुर  झा यानंतर कलम ३७ 

म ये जे नयम आहेत या माणे याला स द करण देवून नागर कां या सुचना/हरकती 

मागवून या माणे तो ताव शासनाकडे मंजूर साठ  सादर कर यात येईल.  
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मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषया या 

न म ताने लोकमत पेपरम ये नगररचना वभागाची जी बातमी आलेल  आहे याकडे मी 

आपल ल  वेधु इि छत.े मा.महापौर साहेब, सांयकाळी ६ या नंतर टाईमींगसह लोकमतने 

फोटो काढलेले आहेत. सांयकाळी ६ या नंतर बांधकाम परवानगी व नगररचना वभागाम ये 

अनेक ब डर, अनेक एजंट यांची गद  होत असते. नागर कांना भेट याचा वेळ दुपार  ३ ते ५ 

आहे. या यानंतर ऑफ स चालू होते क  काय सं याकाळी ५.४५ या नंतर              

अशी अव था आज आप या महानगरपा लकेची आहे. त काल न आयु त मा. ीकर परदेशी 

असताना दवाळी या वेळेस अशीच ओरड सभागृ हाम ये झाल  होती, कायालयीन वेळेनंतर 

मठाईचे ड बे लोक आणतात आ ण याची लगभग चंड असते असे अनेक आरोप यावेळेस 

सु दा झालेले होत.े परंतु आज लोकमतने छापले या वृ ताची आपण कुठेतर दखल घेतल  

पाह जे. मा.आयु त साहेब, सायंकाळी ६ या नंतर हे काय काम करतात याचा सु दा आपण 

मागोवा घेतला पाह ज.े  या ठकाणी एजंट असतील कंवा कोणी असेल मी हणणार नाह  येवू 

नये याच काम असेल यांनी आलं पाह जे परंतु यांनी ऑफ स टाईमींगम ये आले पाह जे. 

आ ण ऑ फस टाईमींगम ये येत नसतीलतर नि चतपणे या ठकाणी गैरकारभार चालतो असा 

माझा आरोप आहे. आयु त हणुन आपल  सु दा जबाबदार  आहे क  एखादया ऑफस वकचा 

संपायचा टाईमींग आहे. तु ह  थ ब इ ेशनची मशीन लावलेल  आहे. सकाळी कती वाजता 

यायचे आ ण सं याकाळी  कती वाजता जायचे. आ ह  जर का पाणीपुरवठा वभागाम ये 

गेलो, ेनेज वभागाम ये गेलो, आरो य वभागाम ये गेलो हे सगळे वभाग टाईमींगनुसार बंद 

होतात. नगररचना आ ण बांधकाम परवानगी वभाग हे दोनच वभाग राञीचे चालू असतात. 

आज बघानां “राञीस खेळ चाले” कती बदनामी आहे या महानगरपा लकेची. मा.महापौर साहेब, 

माझी आपणास या ठकाणी वनंती अशी असेल क  आपण नगररचना आ ण बांधकाम 

वभागाना आदेश दयावेत. यांचे कोणाचे काम असेलतर यांनी यांचे काम वेळेत क न 

सहा या नंतर कोणालाह  बोलवू नये जेणेक न महापा लकेची बदनामी होईल असे होता कामा 

नय.े आयु त साहेब आपण या ठकाणी आप या वभागाला तसे आदेश दयावेत. नाह तर आपण 

या दोन वभागाची वेळोवेळी पाहणी करावी. पाहणी करताना जर कोणी आढळलतर, यांच 

ऑफ सएल वक असेलतर वषय न–हाळा आहे परंत ु या ठकाणी जर का एजंट लोकांची गद  

असेलतर अ यंत गंभीर वषय आहे. सं याकाळी सहा या नंतर वभाग कसे लवकर बंद होतील 

याकडे आपण ल  दले पाह जे, एवढच या ठकाणी सांगते.   

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. “राञीस खेळ चाले” 

अस े या याम ये हेडींग आहे. नगररचना व बांधकाम वभागात कामकाज संप यानंतरह  सु  

असते कामाची घाई. ब डर या प ू ंची लगबग, पा कगम ये कोडा, फायल ची शोधाशोध, 
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अ धका-याची त परता, चहा ना याची बडदा त आ ण आ कटे टह  गायब. ह  बातमी 

वाच यानंतर पंपर  चंचवड शहराम ये जे नागर क राहतात यां या मनाम ये कती न उभे 

राह ले असतील याची क पना मा.महापौर साहेब, आप याला आहे. आपण सु दा लोक तनीधी 

हणून वॉडम ये काम करता. आज आपण या एक गु ंठयाच बांधकाम करत असताना 

आम या लोकांना या ठकाणी मारा या लागणा-या खेटा, मुळ शेतक-यांना टडीआरसाठ  

या ठकाणी करा या लागणा-या गो ट , या सगळया गो ट  ब ल तु हांला याचा संदभ येईल. 

अशा कारच जर कामकाज चालु असेलतर, तु ह  मा.आयु तांना फ त आदेश दया, तुमचा 

आजचा दवस फ त आदेश दे यापुरताच आहे. आप याकडे सीसीट ह  कॅमेरे आहेत. 

या ठकाणी कमचा-यांचे आ ण जे कोणी िजनीअर आहेत यांचे फोटो आलेले आहेत. या 

कमचा-यांना तु ह  जाब वचारला पाह जे. ऑ फस टाईम नंतर तु ह  काय करत होता. 

नगररचना वभागाचे मु य अ धकार  या ठकाणी तेथे केबीनम ये नस यानंतर या 

केबीनम ये आत वेश क न तथ या फाईल  चाळ या या मागचा उ ेश काय ? हणजे सरळ 

सरळ या यातले उ ेश न लप यासारखे आहेत. बहु तांशी पदा धकार  हे ब डस आहेत, यांचा 

वत:चा यावसाय आहे. याब ल आम या मनाम ये कोणतीह  शंका नाह  परंतु सवसामा य 

नागर कांना एक याय आ ण आपण नगरसेवक असुतर आप याला वेगळा याय अशा कारच 

कामकाज अपे ीत नाह .  मा.महापौर साहेब, याम ये नागर कांना जी वेळ भेट यासाठ  दलेल  

आहे याच वेळेम ये नागर कांनी यावं. यावेळेम ये आ कटे ट यांनी भेट याची वेळ आहे 

यां या वेळेम ये यांनी भेटाव. खुशी खुशी ते लोक दुस-या मज यावरती येतात, नगररचना 

वभाग खाल  आहे. हणजे दुसरा मजला पण या याम ये येतो. मा.महापौर साहेब, या 

सगळया वषयाची चौकशी करावी. महानगरपा लकेची तमा डागळतेय. नद या अ याड, 

प याड जी काह  दो ह  लोक या याम ये आहेत सगळयाची चौकशी झाल  पाह जे.   कारण 

ख-या अथान आपण पारदशक कामकाज करतो, शासन बदलले आहे कंवा या सव गो ट  

झा यात परंतु याचा काह  येथे प रणाम दसत नाह . उलट सुसाट वेगान या गो ट  वाढायला 

लागले या आहेत. तु ह  बघाव हे जे नगररचना वभाग जे काह  सैराट झालेल आहे याला 

तु ह  थांबवा आ ण ताबडतोब या सव गो ट ची तु ह  चौकशी करावी अशी मी वनंती करत.े 

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. लोकमत म ये जी 

युज आल  यासंदभात  थमत:  समाताईनी जी सुचना केल  याला मी अनुमोदन देतो. मी 

वारंवार टाऊन लॅ नंग या संदभात जीबी म ये वारंवार बोलत असतो आ ण गे या पाच  वष 

मी या वषयावर बोलतो. कुठलाह  वषय गांभीयाने घेतला जात नाह . पेपरम ये आलेल 

एकदम स य आहे. या ठकाणी सं याकाळचीच गद  जा त असत.े असं काय काम असत 

सं याकाळी सहा नंतर एवढे काय म अ धकार  आप या महानगरपा लकेम ये आहेत. यांचा 
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स कार केला पाह जे. आ ह  एखादे संबं धत नगरसेवकांनी वॉडामधले फाईल या संदभात छोटे 

मोठे काम सांगीतलेल असेलतर या ठकाणी असलेला स हअर मह ना मह ना लावतो पण 

वॉडाम ये च कर मारायला पण येत नाह .  कतीतर  वेळा मी या गो ट या त ार  केले या 

आहेत. नगरसेवकां या वॉडातील डे हलपमट संदभातील काह  गो ट  असतीलतर या वर त का 

होत नाह त. आप या टाऊन लॅ नंगम ये ायोर ट  कुठ या कामाला आहेतर अ भ ाय देणे, 

युट लायझेशन, टडीआर बन वणे अशा काह  गो ट म ये एवढे आपले अ धकार  म न आहेत. 

हा वषय नेहमीच जनरल बॉडीम ये चचला येतो आ ण बदनामीला नगरसेवकांना सामोरे जाव 

लागत.ं या ठकाणी माझा सरळसरळ आरोप आहे वेअर फुटावर काह  काह  अ धका-यांचे 

टाऊन लॅ नंगम ये रेट आहेत. येक गो ट ला, अ भ ायला, युट लायझेशनला, मोजणीला या 

येक ठकाणी रेट आहेत. युट लायझेशनला टडीआर झा यानंतर एखादा ब डर आप याकडे 

आ यानंतर ते युट लायझेशन करायला तु हांला पैसे कशासाठ  लागतात. आयु तांकडे फाईल 

जातेतर या ब डरला एवढे खडतर प रि थतीम ये जाव लागतं मग या ब डरने काय 

करायच.ं ब डर डे हलपमट करत असताना डे हलपमट चाजस भरतो, बाक चे हॅट भरतो, 

ग हमटचा टॅ सेस देतो. या ठकाणी आपला प रसर, या वॉडाचा ऐर या डे हलपमट होतो. ती 

ब डींग आ यानंतर शेजार  र ता होणार, गाडन होणार मग आपले डपाटमट याचा छळ का 

बरं करतात. मी काह  ब डरची साईड घेत नाह . माझ सरळ सरळ हणण आहे क  झोन 

दाखला असु दयात, युट लायझेशन असु दयात या सगळया गो ट ला यांना पैसे का दयावे 

लागतात हा माझा आप याला आरोप आहे. ह  चर मीर  नाह  तर हे डायरे टल  कती 

वेअर फुटाचा लॉट आहे, कती ए करचा लॉट आहे याचे कॅल यूलेशन असतात. आता जो 

या अगोदरचा वषय झाला शासनाकडून आले या लोकांना या कामासाठ  इकडे पाठ वतात का. 

आपण एक खडक  योजना सु  केल , कशासाठ  केल , लोकांचा छळ कमी हावा. या ठकाणी 

असले या त याम ये अमुक अमुक पेपर तु ह  सबमीट करा, तो पेपर तु हांला अमुक अमुक 

दवशी हातात मळाला पाह जे. कधी महासेवाम ये कागद वेळेवर मळाला. ेनेजची एनओसी 

असु दयात कंवा फायरची एनओसी असु दयात. ब डींग परमीशन असु दयात. एखाद  

ब डींग बनवायची हणजे ते सामा य माणसाच कामच नाह . टेि नकल  कुठलातर  मु ा 

काढायचा क  हे पेपर पाह जे, अमुक अमुक नाह  असे वा य फ स यांच ठरलेल आहे. टाऊन 

लॅ नंगम ये एखादा काह  ॉ लेम आलातर तीन ते चार दवसानी तो कसा काय वदाऊट पेपर 

ऍटोमॅट कल  सुटतो. या ठकाणी काह ह  होणार नाह  मला मा हती आहे. आता कतीतर  लोक 

बोलले आणखीन बोलतील. लोकांम ये खरोखरच या टाऊन लॅ नंग ब ल आ ण ब डींग 

परमीशन ब ल मनाम ये राग आहे तो आपण कसा लेअर करणार. आपण हणतो क  सव 

देशाम ये चालले आहे कर शन कमी झाल पाह जे. कस होणार, कां बर नगरसेवकांना या 
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वषयावर बदनाम करतात. फ त नगरसेवकच बदनाम होतात, अ धका-यांवर वॉच ठेवा, 

या यावर ऍ ट  कर शन या लोकांनी वॉच ठेवावा सगळे वटणीवर येतील. या ठकाणी सामा य 

नागर कांच काम होत नाह . नगरसेवकांच काम होत नाह . एखादा सामा य माणुस या ठकाणी 

आला मला अमुक अमुक टडीआर बनवायचा आहे तर तेथील कमचार  काय हणतो 

तु याकडून हे होणार नाह . ए सवायझेड कडे जा व याला ती फाईल दे असे आपले लोक 

गाईड करतात. हणजे एखादा शेतकर  आ यानंतर याला असं ॉपर गाईड केल जात याला 

मोबदला मळेल पण असा छळ करतात, अशी अडवणूक करतात. व ॉपर चॉनलने या 

माणसाकड पर पर पाठ वतात. सगळेच असे नसतात काह  गर ब लोक असतात यांची ॉपट  

र याम ये, गाडनम ये राह लेल  असत.े एकतर पह लेच ते परेशान असतात, जॉ ट फॅ मल  

असते काह तर  वाटयाला तुकडा आलेला असतो यासाठ  पण ह  लोक कवडीमोलान ती ॉपट  

एखादया ए सवायझेडला वकायला लावतात. या यानंतर परत आप या लोकांची चांद च आहे. 

यात चेन आहे चेन. या स हअर पासून यु नअर पासुन स नअर पयत साहेबांपयत आ ण वर 

कमीशनर पयत फाईल जाईपयत एवढ  दमछाक होत.े तो सामा य माणूस तर टडीआर 

आयु यात क  शकत नाह . या डपाटमटमधुन एकाह  सामा य माणसाचा टडीआर झालातर 

तु ह  बघाव, होऊच शकत नाह  मग अस का बरं. एखाद शहर डे हलप होताना ब-याचशा 

गो ट  करा या लागतात या ठकाणी ब डर लोक सु दा चांगले चांगले क प राबवून 

आप या शहराची शोभा वाढ वतात. याच बरोबर र त,े लाईट, पाणी या सगळया गो ट  

या या बरोबर येतात. एक चांगल  सोसायट  आ यामुळे आ हांलाह  बरं वाटत. तु ह  बघाना 

आता एफएसआय या भानगडीत कोणी पुढ यायला तयार नाह . रझ हशनचा ताबा तु ह  घेत 

नाह त. रझ हशन या माग मी पाच वष झाल २० गु ंठयाचा रझ हशनसाठ  पाठपुरावा करतो 

ताबा घेवू शकले  नाह त. कारण यां याकडे वेळच नाह . आम या भागाम ये गावठाण भाग 

आहे या ठकाणी डे हलपमटच नाह . एक अधा ए करचा लॉट मला गाडनसाठ  डे हलप करता 

आला  नाह  माझ कती दुदव आहे. माझ न शब कती खराब आहे. २५ वष झा यानंतर पण 

ताबा देवू शकत नाह त ते लोक. भाजीमंडईसाठ  मी गे या मह नाभर पाठपुरावा करतो फ त 

पाहणी करायची आहे तेह  दुरसंचार वभागाच या ठकाणी एक ऑफ स आहे या ठकाणी 

पाहणी करायला पण वेळ नाह . आम या गावाम ये आता २८ तारखेला पालखी येणार आहे मी 

हणालो या या अगोदर ते करावे.  या स हअरला मी पंधरा फोन केले, शंपी साहबाला मी 

फोन केले तर  येऊ शकत नाह त. मग आ ह  काह  बोललोतर आम या अ धका-यांना तु ह  

अरेरावीची भाषा केल . मग काळया फती लावणार, मोचा काढणार. अशावेळेस का बर तुमची 

संघटना काम करत नाह . आ ह  काय करायच सांगा. आ हांला वेगळया  भाषेत बोलता येत 

नाह . मी मा या कामासाठ  गे या पाच वषात दहा वेळा टडीआर संदभात बोललो. माझे 
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कोणाशीह  लागेबांधे नाह त. हे लोक आडवणूक करतात, पळवणूक करतात. कुठ फेडणार 

आहेत ते परमे वरालाच माह ती आहे, परमे वर वर बघणारा आहे. कती कमवायच याला पण 

लमीट असतो. गर बांचा तळतळाट घेऊ नका तु हांला ते पचणार नाह , ध यवाद !                             

मा.बाबासाहेब धुमाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय ना 

वकास वभागात पे ोलपंप/गॅस फल ंग टेशन यासाठ चा आहे यासाठ  काह  जागा सोडणार 

आहात या तावाचे मी वागत करतो. कारण पंपर  चंचवड शहरात लोकव ती वाढलेल  

आहे, अनेक भागाम ये याची आव यकता आहे आ ण हणून हा ठराव आपण या ठकाणी 

घेतलेला आहे. या ठकाणी २० चौ.मी. जागा असावी अस आपण सूचीत केलेलं आहे.  

या याम ये २ हजार चौ.मी. ती जागा सु दा कमी पडणार आहे. कारण आता नवीन पंप 

ऍटोमॅट क पंप आहेत. पह ले जे पंप आहेत या याम ये दहा हजार वे.मी. पंधरा हजार 

वे.मी.पह या पंपापे ा या पंपाला जागा जा त असणे गरजेच आहे. कारण ह  जागा कमी 

पडणार आहे. या ठकाणी पे ोलपंप असेल या ठकाणी सीएनजी कंवा एलपीजी गॅस सु दा 

असु शकतो. तर  आपण जागा जा त ठेवल तर अशा ठकाणी अदयावत पंप असू शकतात. 

याच कारण इंडीयन ऑईल, भारत पे ोलपंप, एच.पी. पंप, रलाय स पे ोल पंप आहेत, 

रलाय स पे ोल पंप पाह लेतर आंतररा य पंप आहेत. या पंपाम ये केवळ डझेल, पे ोल, 

गॅस असे असून सु दा या ठकाणी ाय हरसाठ  कॅ ट न यव था, राह याची यव था अशी 

यव था केलेल  असत.े यामुळे या ाय हरला तेथे आ यानंतर राह याची यव था असल तर  

तो या ठकाणी चांग या कारे पंप चालवू शकतो. कारण मी ा सपोटचा हाईस े सडट आहे. 

संपुण भारतभर, संपुण टेटम ये मी फरत असतो. कुठ याह  ठकाणी गेलेतर या ठकाणी 

एक एक, दोन-दोन ए कराम ये पंप आहेत. सट म ये आपण फ त २० हजार व.ेमी.ठेवतो. 

पण ामीणम ये १ ए करापासून ५ ए करापयत पंप झालेले आहेत. आपण तसा वचार 

केलातर ह  जागा या ठकाणी कमी पडणार आहे. तर  आपण जा त जागा ठेवल तर 

अ याधुनीक पे ोलपंपाची यव था होईल, यासाठ  आपण हे पंप ठेवणार आहेत या सोई 

नागर कांना चांग या उपयोगी होतील, ा सपोटला, ाय हरला उपयोगी होतील असं या ठकाणी 

मी सांगतो. २ चटई ेञ ठेवलेले आहे हणजे ४ हजार वे.मी.बांधकाम, ते सु दा बांधकाम 

कमी पडणार आहे. पु याम ये अनेक पंप आहेत. यावेळेला बांधकाम करतो यावेळेला 

कंपनीचे ऑफ स, इले क ऑफ स यानंतर इतर शेडयु स असतात परंत ुअक टसाठ  ऑफ स 

राहत  नाह .  अक टसाठ  आ हांला दुसरे ऑफ स दयाव लागतं. एवढ मोठ ऑनलाईन अक ट 

असतं, औनलाईन असंत. तथं तु ह  या टाक त कती पे ोल, डझेल टाक म ये  सोडलं. 

याच ऑनलाईन तीकड कळतं. तथ तु ह  पे ोल, डझेल दलंतर या टाक म ये कती 

श लक आहे हे कळ यासाठ  वेगळ एक १०X१५  च ऑफ स असाव लागतं. हणून हे ेञ 
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वाढ वलेतर बरे होईल. दुसर  गो ट हणजे ं द  तु ह  दलेल  नाह . ं द  १२० ते १५० फुट 

असावी लागत.े आपण  क येक ठकाणी बघतो  यांचे पॅरामीटर असते ते वेगळया कारचे 

नॉ स असतात. या पंपाम ये नवीन सटर ग हमटसचे नॉ स आलेले आहेत.  या याम ये पंप 

जर दलेतर २० फुट जागेच आपल ेञ धरलतर आता नयमा माणे कंपनीन संपुण डलर शप 

दयायला बंद केलेल आहे. पण नंतर यावेळेला पे ोल मनी टर बरोबर मट ंग झाल  

यावेळेला यांनी सांगीतले या ठकाणी नवीन नवीन जागा झा यात, नवीन इ ड ज झाले या 

आहेत, लोकसं या वाढलेल  आहे यावेळेला बरोबर ग हमटन केल क  २५ लाख पये 

पह यांदा देत न हत.े २५ लाख फ स आ ण २५ लाख ग हमटला असे ५० लाख या 

जागेसाठ  भरावे लागत. नंतर या ठकाणी संपुण बांधकाम डलरला करावे लागत.े पह ल 

कंपनीच खच करायची. संपुण पे ोल पंपाचा खच कंपनी करायची फ त आप याला चार भतंी 

करायला लागायच पण आता तसं केलेल नाह . संपुण जबाबदार  पे ोल डलरवर ठेवलेल  आहे. 

ते फ त लायसे स देणार आ ण पे ोल व डझेल पाठ वणार. यासाठ  जवळ जवळ दड ते दोन 

कोट  खच येतो आ ण लस जागेच भाड हणजे ३ कोट . ३ कोट  खच केलातर या या एक 

परसे ट धरलतर तेवढा खच कधीच नघणार नाह . यासाठ  ती जागा वाढल तर इतर कॅ ट न 

दुसरे सामान काह तर  ठेवता येते याचा खच यात नघु शकतो. हणून यांना जागा जा त 

देण गरजेच आहे. बांधकामाला परवानगी जा त असावी. याला बांधकाम जा त द यानंतर 

याच रक हर  जे दलेलं आहे त े फंडीग याला परत मळू शकत.े हा ठराव चांगला आहे. 

याला मी मा यता देतो, जय हंद जय, महारा  ! 

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषयाला 

अनुस न आप या नगरसेवकांनी बांधकाम आ ण नगररचना ब ल जो उ लेख केला तो 

तंतोतंत खरा आहे. नगररचना आ ण बांधकाम या दोन वभागाम ये सं याकाळी ६ यानंतर 

अ धकार  आ ण एजंट दसतात. बाक  सव वभाग सहा नंतर बंद होतात. पुव  स वासहा, 

साडेसहा नंतर स युर ट  सोडून सव बंद क न टाकायच.े आता सु दा तसे बंद क न टाकावे. 

नगररचना आ ण बांधकाम या वभागाम ये कती अ धकार  आता आहेत क  पुव  या 

वभागात होते ते परत या ठकाणी आलेले आहेत. नगररचना वभागाम ये एक अ धकार  असे 

आहेत क  यां या सतरा ते आठरा वषा या सि हसम ये यांनी चौदा वष नगररचना आ ण  

ब डींग परमीशन वभागाम ये काढल ेआहेत. एखादया अ धका-याला ते डपाटमट द यानंतर 

परत परत याच ठकाणी कसे काय येतात. मा या माह ती माण ेया दोन वभागाला पो ट ंग 

मळ यासाठ  काह  काह  अ धकार  आडीच ते पाच लाख पये खच करतात. हणजे कती 

कमवलं यांनी. यामुळे आता सांगीतलेल तंतोतंत खरं आहे या याम ये काह ह  चुक च नाह . 

असे आप या महापा लकेम ये घडत.े यु नअर िजनीअर पो ट ंगसाठ  सु दा आडीच ते पाच 



189 
 

  

लाख खच करतात. हे येणा-या आयु तांना कंवा बाक  लोकांना माह ती नाह  का.  

नगररचनेम ये एक अ धकार  आहेत. मी नाव नाह  सांगत. सतरा वषाम ये त े पंधरा वष 

नगररचना आ ण बांधकाम परवानगी म ये काम करतात. यांना का पाणीपुरवठयाम ये टाकत 

नाह त.  यांचा व शला नाह  आ ण पैसे देवू शकत नाह त त े पाणीपुरवठयाम ये, ेनेज 

वभागा म ये असतात. दुधेकर यांनी यु. िजनीअर हणून पाणीपुरवठा वभागाम ये काम 

केले,  डे युट  िजनीअर हणून काम केले, एि झ यूट ह  िजनीअर हणून काम केल,े ते 

आता ऍडीशनल सट  इंिजंअर हणून या ठकाणीच दलेले आहे. जे पैसे देत नाह त यांना 

पाणीपुरवठा आ ण ेनज वभाग देतात. हे लोक काम कसे करतात हे बघावे. रावेत आ ण 

कंवळेम ये र त ेता यात नसताना, र ते तयार झालेले नाह त मग हजारो कोट चे बांधकाम 

परवानगी दलेल  आहे. बांधकाम चालू आहेत. हे कसे काय. जे चाललेले आहे नगररचना 

वभागाम ये, बांधकाम वभागाम ये हे बेकार चाललेले आहे, हे बंद करायला पाह ज.े एकदा  

या डपाटमटला काम के यानंतर परत तो रोटेशनम ये यायला पाह जे. थाप याम ये जायला 

पाह जे, ेनेजम ये जायला पाह ज,े पाणीपुरवठयाम ये जायला पाह जे. परत परत या 

डपाटमटला यायला नाह  पाह ज.े सगळयांना चा स मळू दयावा. 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागहृ. या ठकाणी 

लोकमत या बातमीव न सुलभाताईनी, सावळेताईनी हा न उपि थत केलेला आहे. खरंतर हा 

वषय नेहमीच चचचा राह लेला आहे. नगररचना वभाग आ ण बांधकाम वभाग हा हणजे 

महापा लकेचा आ मा आहे. परंतु यातून दोन गो ट चा अथ काढला जाईल. राञी या अ तर त 

वेळेम ये देखील काम करतात हणजे खरंतर हे गुणव तेस पाञ आहेत यांना ओ हरटाईम 

दला पाह ज.े दोन माणस असे असतात यांचा आपण अपमान का करतो हेच कळत नाह .   

कती याग यांचा आहे यांचा स कार करा तु ह  यांना असं बोलून नाउमेद क  नका. 

एवढया गर ब माणसाना तु ह  नाउमेद क  नका कारण आता गर ब नगरसेवक झालेले आहेत. 

उ हास शे ी सार या सनीअर नगरसेवक यथा जाह रपणे मांडत असताना याला बोल याची 

संधी ा त झाल , याच बोलून झाल, वषय संपला ते जर आपण नगरसेवकांच गांभीयाने घेत 

नसूतर आपण कशासाठ  आलो हा देखील आ म चंतनाचा वषय आहे. एकादया दवशी या 

सगळयांना धडा शक व यासाठ  कोणी जर माजुरडापणा करत असेलतर सभागृ ह बंद क न 

नषेध क न आपण गेले पाह जे. मी वत: बांधकाम यावसायीक आहे, दुधेकर साहेब, एम.ट . 

कांबळे साहेब होते असाच मला अनुभव आला, मनाचचे कायदे करतात. “मला हे असं वाटत”, 

इतक मी सटकलो होतो. मी नंतर सांगीतल त ेदुधेकर साहेबांना सु दा समजलं, हणजे एकाच 

खुच वर अनेक वष बस यानंतर वत:चीच संह ता तयार करतात. मग ते कायदयाम ये 

दाख वणार नाह त, मला असे वाटते क  हे चुक च आहे. तु हांला वाटत हणजे तु ह  कोण 
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बीपीएमसी ऍ ट आहेत का. का रा यपाल कंवा रा पतीची ऑडर आहे. प ने यांना वनंती 

करतो क  असे म तीखोर अ धकार  असतीलतर यांना जागा दाख व या पाह जेत. आपण 

टे परर  माणस आहोत हे अ धकार  परमन ट आहेत. टे परर  माणसाचे एवढे हाल क  नका, 

आ ह  खुप गर ब माणस आहोत. आ ह  कधी कोणाला अपश द बोललो का. मी या गो ट चा 

नषेध करतो. उ हास शे ीचा जर कोणी अपमान केला असेलतर पुढ या जीबीम ये नावासह त 

याचा जाह र नषेध क न ह  सभा बंद क . मा.महापौर साहेब, हे गांभीयाने या. पु हा एकदा 

मागणी करतो क  जे नगररचना वभागाम ये अ तर त काम करतात यांना ओ हरटाईम 

दयावा आ ण पुढ या जीबी म ये यांचा स कार करावा.                            

मा.संजय काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा जो वषय 

सभागृ हासमोर आलेला आहे याम ये ना वकास झोनम ये मा यतेसाठ  वषय आलेला आहे. 

हे सि हस इ ड जम ये येणारे उदयोग आहेत. 

   मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- उपरो त वषयास अनुस न ना 

वकास वभागात गाडन हॉटेल व गाडन मंगल कायालय सु  कर यास मा यता दे यात यावी.  

हॉटेलसाठ  १००० वे.मी. (एक हजार)व गाडन मंगल कायालयासाठ  २००० वे.मी.(दोन 

हजार) कमीत कमी ेञाची मयादा ठेवून मा यता दयावी.  

मा.शञु न काटे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  

मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. जो वषय आता  

छेडला आहे तो अ यंत मह वाचा आहे. स मा.आयु त साहेब आपण आज या खुच वर बसलेला 

आहात हणजे आपण आयु त पदाचा पदभार ि वकारलेला आहे. एवढया पोटतीडक ने कोणी 

वेदना य त के यातर, कोणी संताप य त केला. नगररचना वभागाची प रि थती गंभीर 

आहे. भाऊसाहेबांनी सांगीत या माणे नगररचना वभाग हा आ मा आहे. मी तर हणतो हे 

अतीशय हेड डपाटमट आहे याची सगळी शहरा या वकासाची पाळेमुळे या वभागावर 

अवलंबून आहेत. हा वभाग जर सु त झाला, हा वभाग जर न कामपणे वागू लागला तर 

शहराचे सव डे हलपमट र  होणार. वतमानपञामधल  बातमी स द झाल  ती स मा. 

आयु त साहेब आपण गांभीयाने यावी. मा.महापौर साहेब आपण आदेश दयावेत. तुम या 

आदेशा शवाय काह ह  होणार नाह . आ ह  कती बोलतो याला मह व नाह  ते तु ह  कती 

आ मसात क न आदेश देता याला मह व आहे. यामुळे स मा.तानाजी शंदे साहेब, आयु त हे 

पद आज आपण ि वकारलेल आहे. आपण येक वेळेस अनुभवल क  सभासद बोल या नंतर 

तु ह  फ त काय एखादा बॉल लेड करावा तसा लेड करता. परंत ुआमची अपे ा आहे 

कमान चार बॉलम ये एखादा बॉलतर  तु ह  मारत जा. हणजे आ हांलाह  बरं वाटेल, येक 

बॉल तु ह  लेड करता. कुठल ह  त या देत नाह त आ ण पुढे फॉरवड सु दा करत नाह त, 
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यामुळे एखादा बॉल मारत जा. सवानी या गलथान कारभारावर टका केलेल  आहे. खरंतर 

आपण स ट म राब वल  पाह ज.े स मा.महापौर साहेब, आपण यासंदभात आदेश काढा, मट ंग 

या. स ट म म ये ह  काम झाल  पाह जेत. थोड यात सांगतो पु याम ये जे काह  

डे हलपमट ि हजन राबवलेले आहे. आता सांगीतल क  टडीआरला एक एक वष लागतो असे 

सांगीतले. टडीआर हणजे काय. ती जागा तो मालक, शेतकर  असेल कंवा अ य कोणी 

असेल तो ह तांतर त क न याचा याला या प दतीने लाभ देतो कंवा एफएसआय देतो. 

या याम ये काह  महापा लकेचा तोटा नाह . ते आर ण ता यात आणुन या ठकाण या 

ाथमीक सु वधा आपण क  शकतो. हणजेच शहराचा वकास होऊ शकतो. परंतु याम ये 

दरंगाई आहे. शेतक-यांना टडीआर करणे अवघड आहे हे या ठकाणी गे यानंतर समजत.े 

परंतु अशा कारचा महो सव शासन आप या दार , रेशनकाड असेल, अनेक कारचे कागदपञ 

लोकांना मळत नाह त, हेलपाटे मारावे लागतात. लोकांना य ठकाणी अतीशय क ट नमाण 

होतात. हणून शासनाने एक काय म काढला क  शासनच तुम या दार  येते आ ण या 

सगळया सु वधा एकाच दवसात नागर कांना मळतात. तस या नगररचना वभागा माफत 

आपण केलतर, आपण पाहतो क  आंबा महो सव जसा असतो जर आपण तशा प दतीन े

महापा लका आप या दार  या ठकाणी सगळी कागदपञ उपल ध असतीलतर याना एकाच 

दवशी टडीआर देवून टाकायचा. जर यांने या सगळया कागदपञासह त ते करण जर सादर 

केलंतर इत या दवस कशाला लागणार. एक-एक, दोन-दोन वष या ठकाणी टडीआरला 

लागतात अगद  ती फाईल फ न फ न आयु तांकडे जाते परत खाल  येते परत वर जात.े 

या माणसा पे ा फाईल चे वजन वाढत जात आ ण माणसाचे कमी होते हणून आपण अशी 

योजना राबवा क  डे हलपमट ि हजन पंधरा दवसाम ये टडीआर, तुमचे सव पेपर आ यानंतर 

पंधरा दवसाम ये टडीआर मळणार. दोन दवसाम ये झोन दाखला कंवा अ य कारचे 

कागदपञ मळतील. या सगळया वषयाचा जागीच बंदोब त केला जाईल व टाचार थांबला 

जाईल. सहा नंतर ह  दो ह  कायालय उघडी असतात याचा अथ हा सगळयांना माह ती आहे. 

या ठकाणी काह  ते नागर कांची सेवा करायला बसत नाह त हे सगळयांना माह ती आहे.  

मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब आपण या यावर नणय घेतला पाह जे. आ ह  क येक 

वेळा सभागृ हाम ये वषय मांडतो आपण गांभीयाने घेत नाह त. आपला आदेश या 

सभागृ हाम ये सव च आहे तो शासनाला या ठकाणी मानावाच लागतो यामुळे तु ह  

बोललेला येक श द हा शासनाला एक कारचा आदेश आहे. यामुळे तु ह  या उरले या 

वेळाम ये काह तर   नणय या क   आपण या जनतेची सेवा क  शकू. वशेषत: नगररचना 

वभागाम ये हा चाललेला कारभार आहे तो थांब व यासाठ  थेट नागर कांपयत आप याला कसं 

जाता येईल महापा लका आप या दार  अशा प दतीचा काय म आपण राबवावा.  कमीत कमी 
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दवसाम ये या ठकाणी बस या जागी यांना ते देता येईल अशा कारचा काय म आपण हाती 

या. केवळ ह  सूचना कर याक रता मी या ठकाणी उपि थत आहे आ ण जर आपण असे 

केलंतर अशा कार या बात या आहेत “राञीस खेळ चाले” अशा कारचे जे काह  लेख आप या  

महापा लके या संदभात होतात आ ण आप या महापा लकेची मानहानी होते ती होणार नाह . 

लोकमतने अशा कारचा वषय आणला मी यांना ध यवाद देतो. आभार य त करतो आ ण 

हा वषय मा.महापौरांनी गांभीयाने यावा. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय या 

वषयाला अनुस न बाबासाहेब धुमाळ यांनी सांगीतले, संजय काटे यांचे असेच हणणे आहे. 

संजय काटे यांनी सांगीतले, या यात गाडन, रे टॉरंट आणखीन काह  करता येईल का. तर  

या या अ यासासाठ  हा वषय तहकूब ठेवायचा आहे. त पुव लोकमतचे कट ंग, नगररचना 

आ ण बांधकाम वभागामधील आयु तांनी ल ात याव. तीन वष झा यानंतर सगळीकड या 

बद या हायला पाह ज.े या गो ट  ल ात या यात. आर.एस.कुमार यांनी सांगीतले या 

माणसाची १८ वष सेवा असेलतर १४ वष नगररचनाम ये तो काम करतो व फ न फ न तो 

या वभागाम ये येतो. काह  लोक ब डींग यावसाय करतात ते लोकच जर वत: असं 

सांगत असतील क  येथे आता भयंकर ञास आहे मग यातून काय न नमाण होतात. तीन 

वषानंतर नगररचना, बांधकाम वभागाम ये बदल हावेत. परत तो माणूस या ठकाणी  येवू 

नये अशी मी वनंती करत.े वषय मांक १३ तहकूब करावा. 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वळेी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.आर.एस.कुमार -   मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  सद यां या या सूचना आले या आहेत या माणे अशा अ धका-यां या बद या 

झा या पाह जेत असे आदेश देणेत येत आहेत आ ण अ यासासाठ  वषय मांक १३ तहकूब 

करणेत येत आहे.   

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ८७०                                       वषय मांक - १३   
दनांक- २०.६.२०१६                                       वभाग- मा.आयु त  
 

          संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे   
                                     जा. .नर व/का व/१०/आकुड /३८/२०१६ द.११/०४/२०१६ 
       
 

           वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   
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 अनुकूल- ८१      तकूल – ० 

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

मा.शुभांगी बो-हाडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक – ८७१                                       वषय मांक - १४   
दनांक- २०.६.२०१६                                       वभाग- मा.आयु त  

                         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे  

                    जा. . था/ न/३क/का व/४७२/२०१६ द.११/०४/२०१६ 

         थाप य मु य कायालयाकडील न वदा नोट स .25/10/2014-15  (कामाचे नांव -

भाग .58 ई. ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने कारवाई करणे) न वदा 

र. .37,46,750/- याकामा संदभात थाप य क मु यालया या तावास द.17/2/2015 रोजी 

मा यता देऊन तावानुसार वर ल कामासाठ  ा त झालेल  म.ेसंक प क शन या 

ठेकेदाराची सवात कमी दराची 5.01% कमी दराची न वदा ि वका न यांचेसोबत करारनामा 

कर यास मा. थायी स मती सभेची मा यता घे यासाठ  द.20/2/2015 रोजीचे वषयप  

मा. थायी स मतीपुढे सादर कर यात आले होत.े 

              उपरो त वषय मा. थायी स मती या कायप ीकेवर वषय .62 द.27/2/2015 रोजी 

मा यतेसाठ  घे यात आला होता मा  वषय .62 चा वचार पुढ ल सभे या वेळी करणेत यावा 

असा ठराव .10890 द.27/2/2015 रोजी मा. थायी स मती सभेने पार त केला होता व यानंतर 

वेळोवेळी सदरचा वषय आठ मह यांपे ा जा त काळ तहकुब कर यात आलेला होता. 

         अन धकृत बांधकामाबाबत मा. उ च यायालयात दाखल असले या दा याचा वचार 

क न उपरो त वषय मंजूर होत नस याने महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील तरतुद 

[महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील अनुसूची ड करण 2 मधील 3 (के) – जेथे 

आयु तां या कोण याह  तावास, या अ ध नयमा या तरतुद वये घट त कर यात आले या 

कोण याह  स मती या मंजूर ची कंवा मा यतेची आव यकता असेल याबाबतीत, स मती, 

नगरपा लका स चवांकडे तो ताव ा त झा यानंतर स मती या लगतच घे यात आले या 

सभे या दनांकापासुन पंचेचाळीस दवसा या आत असा कोणताह  ताव वचारात घेईल 

आ ण तो ताव नकालात काढ ल मग अशा तावाशी नगडीत बाब अशा सभे या 

कायसूचीवर घेतलेल  असो कंवा नसो तसे न के यास अशा तावाला स मतीने मंजूर   कंवा 

मा यता दल  अस याचे मान यात येईल.  आ ण तशा आशयाचा अहवाल आयु तांकडून 
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महापा लकेला पाठ व यात येईल] नुसार आयु त यांना ा त अ धकरात न वदा नोट स 

.25/10/2014-15 (कामाचे नांव - भाग .58 ई. ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज 

म शनर ने कारवाई करणे. न वदा र. .37,46,750/-) या मंजूर बाबत मा. थायी स मतीपु ढे सादर 

असले या वषयप  . था/3क/441/15 द.20/2/2015 मंजूर अस याच ेसमज यास व यानुसार 

ठेकेदारासोबत करारनामा क न घेऊन कामाचा आदेश दे यास मा.आयु त यांनी मा यता 

दलेल  आहे. व यानुसार ठेकेदारासोबत करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला 

अस याने  अ ध नयमातील तरतुद नुसार सदर कायवाह चा अहवाल अवलोकन करणेत आला. 

मा.पौ णमा सोनवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

       ------                                                

मा. वाती साने -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

ठराव मांक – ८७२                                       वषय मांक - १५   
दनांक- २०.६.२०१६                                       वभाग- मा.आयु त  
 

                         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे  
                      जा. . था/१अ/का व/१/२०१६ द.१२/०४/२०१६ 
 

थाप य अ मु यालयाकडील न वदा . २३/२/२०१३-१४ अ वये अ भागातील 

अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेकामी यं साम ी पुर वणे. न वदा र. . 
७०,०१,२७१/- (अ र  र. . स तर लाख एक हजार दोनश े ए काह तर फ त) या कामास 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम अनुसूची ड करण २ मधील ३(के) नुसार मा. 
थायी स मती सभेची मा यता मळालेचे मान यात आलेची बाब मा. महानगरपा लका सभेपुढे 

अवलोकनाथ सादर करणे. 

थाप य अ मु यालयाकडील न वदा . २३/२/२०१३-१४ 

कामाचे नाव:- अ भागातील अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेकामी 
यं साम ी पुर वणे.( न वदा र. .  ७०,०१,२७१/-) 

             उपरो त न वदेसाठ  मे. एडी फस इंिज नयर या ठेकेदाराची न वदा रकमेपे ा ०.५० 
%कमी दराची न वदा ा त झालेल  आहे. सदरची न वदा ि वकारणेबाबत थाप य 
वभागाकडील तावास  दनांक१७/५/२०१४ रोजी मा यता दे यात आलेल  आहे, व ठेकेदारासोबत 
करारनामा क न घेणेस मा. थायी स मती सभेची मा यता घेणेकामी द. २०/५/२०१४ चे 
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वषयप  नगरस चव वभागाकडे पाठ व यात आले होत.े वषयप ानुसार सदरचा वषय मा. 
थायी स मती सभे या वषयप केवर वषय . ४८ द. २७/५/२०१४  रोजी मा यतेसाठ  घे यात 

आला होता. मा  वषय . ४८ चा वचार पु ढल सभे या वेळी घे यात यावा असा ठराव . 
६९२७ द. २७/५/२०१४ रोजी मा. थायी स मती सभेने पार त केला आहे. व यानंतर वेळोवेळी 
सदरचा वषय तहकुब कर यात आलेला आहे. 

           अन धकृत बांधकामाबाबत मा. उ च यायालयाचे आदेशाचा वचार करता वषय मंजुर 
होणे आव यक होत,े परंतु वषय मंजुर होत नस यान,े महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील 
कलम अनुसूची ड करण २ मधील ३(के) नुसार न वदा . २३/२/२०१३-१४ (अ भागातील 
अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेकामी यं साम ी पुर वणे.) न वदा र. . 
७००१२७१/-  या मंजुर बाबत मा. आयु त यांचे वषयप  . था/१अ/२५१/१४ द. २०/५/२०१४  

अ वये मा. थायी स मती सभेपु ढे सादर केलेला वषय मंजुर अस याचे मान यात  आले आहे. 

            वर ल वषय महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम अनुसूची ड करण २ 
मधील ३(के) नुसार मंजुर अस याचे मान यात आ यान े ठेकेदारासोबत करारनामा क न घेऊन 
कामाचे आदेश दे याची कायवाह  कर यात आल   अस याने महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयमातील कलम अनुसूची ड करण २ मधील ३(के) नुसार सदर  अहवालाच ेअवलोकन 
करणेत आले. 

मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
     अनुकूल- ८१                                  तकूल- ०   
     अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                    ------- 
मा. वाती साने -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 

ठराव मांक – ८७३                                         वषय मांक - १६   
दनांक- २०.६.२०१६                                          वभाग- मा.आयु त  
                संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे  

                         जा. . था/४ड/का व/२४२/२०१६ द.२०/०४/२०१६ 

       थाप य ड मु यालयाकडील न वदा . ३२/१७/२०१३-१४ कामाचे नाव:- ड 

भागाअंतगत . . ५३, ५९, व ६० म धल अन धकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी 

हायराईज बुम पोकलेन व यं साम ी भाडेत वावर पुर वण.े न वदा र. . ३५,००,९३९/- (अ र  

र. . प तीस लाख नऊशे एकोणचाळीस फ त) या कामास महारा  महानगरपा लका 

अ ध नयमातील कलम अनुसूची ड करण २ मधील ३(के) नुसार मा. थायी स मती सभेची 
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मा यता मळालेचे मान यात आलेची बाब मा. महानगरपा लका सभेपु ढे अवलोकनाथ सादर 

करणे. 

थाप य अ मु यालयाकडील न वदा . ३२/१७/२०१३-१४ अ वये 

ड भागाअंतगत . . ५३, ५९, व ६० म धल अन धकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी   
हायराईज बुम पोकलेन व यं साम ी भाडेत वावर पुर वणे. ( न वदा र. . ३५००९३९/-) 

                  उपरो त न वदेसाठ  मे. संक प क शन या ठेकेदाराची न वदा रकमेपे ा 

७.०१ %कमी दराची न वदा ा त झालेल  आहे. सदरची न वदा ि वकारणेबाबत थाप य 

वभागाकडील तावास  दनांक ०६/१२/२०१४ रोजी मा यता दे यात आलेल  आहे, व 

ठेकेदारासोबत करारनामा क न घेणेस मा. थायी स मती सभेची मा यता घेणेकामी द. 

०९/१२/२०१४ चे वषयप  नगरस चव वभागाकडे पाठ व यात आले होत.े वषयप ानुसार 

सदरचा वषय मा. थायी स मती सभे या वषयप केवर वषय . ११३ द. १२/१२/२०१४  

रोजी मा यतेसाठ  घे यात आला होता. मा  " वषय . ११३ चा वचार पु ढल सभे या वेळी 

घे यात यावा"असा ठराव . ९९३६ द. २३/१२/२०१४ रोजी मा. थायी स मती सभेने पार त 

केला आहे. व यानंतर वेळोवेळी सदरचा वषय तहकुब कर यात आलेला आहे. 

            अन धकृत बांधकामाबाबत मा. उ च यायालयाचे आदेशाचा वचार करता वषय 

मंजुर होणे आव यक होत,े परंतु वषय मंजुर होत नस याने, महारा  महानगरपा लका 

अ ध नयमातील कलम अनुसूची ड करण २ मधील ३(के) नुसार न वदा . ३२/१७/२०१३-

१४ (ड भागाअंतगत . . ५३, ५९, व ६० म धल अन धकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी 

हायराईज बुम पोकलेन व यं साम ी भाडेत वावर पुर वणे.) न वदा र. . ३५००९३९/-  या 

मंजुर बाबत मा. आयु त यांचे वषयप  . था/४ड/५६५/१४ द. ९/१२/२०१४  अ वये मा. 

थायी स मती सभेपु ढे सादर केलेला वषय मंजुर अस याच ेमान यात  आले आहे. 

               वर ल वषय महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम अनुसूची ड 

करण २ मधील ३(के) नुसार मंजुर अस याचे मान यात आ यान,े ठेकेदारासोबत करारनामा 

क न घेऊन कामाचे आदेश दे याची कायवाह  कर यात आल  अस याने महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम अनुसूची ड करण २ मधील ३(के) नुसार अहवालाच े

अवलोकन करणेत आले. 

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

     अनुकूल- ८१                                  तकूल- ०   

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

                                  -------- 

 मा.शुभांगी बो-हाड े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

                                                         वषय मांक - १७   
दनांक- २०.६.२०१६                                          वभाग- मा.आयु त 
           संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /५०/२०१६ 

                    द.२८/०४/२०१६ 
                 
            वषय – महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ 

                   १५४ सह कलम ३७ (१) अ वये नदेश वकास नयंञण  

                   नयमावल त, सांडपाणी या व पुनवापर करणेबाबत तरतूद  
                   समा व ट करणेबाबत. 
            संदभ-  १. महारा  शासन नगर वकास वभाग आदेश . टपीएस- 
                     २४१३/ना शक-१९/ . .२४५/२०१३/न व-९ द.१५.०१.२०१६     

       उपरो त संद भय आदेशा वये शासनाने रा यातील बृ ह मु ंबई महानगरपा लका व नागपूर 

महानगरपा लका वगळता उव रत सव महानगरपा लकांना वकास नयं ण नयमावल त, सांडपाणी 

या व पुनवापर करणेबाबत तरतुद समा व ट करणेसाठ  महारा  ादे शक नयोजन व 

नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम १५४ सह कलम ३७ (१) अ वये खाल ल माणे नदेश 

दले आहेत.  

नदेश- 

          रा यातील, बृ ह मु ंबई महानगरपा लका व नागपूर महानगरपा लका वगळता, उव रत सव 

महानगरपा लकांना, यां या च लत वकास नयं ण नयमावल त, सांडपाणी या व 

पुनवापरासंबंधीची, सोबत जोडले या प र श टात नमूद के यानुसारची तरतुद समा व ट 

करणेबाबत, महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम ३७ (१) 

अ वये सव वैधा नक कायवाह  पूण क न यथायो य ताव शासनास मंजूर तव सादर करावा. 

सदर आदेश नग मत झा या या दनांकापासून कलम १५४ या तरतुद  लागू होतील.  
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         सोबत संद भय शासन आदेश व या सोबत या प र श टाची छाया त मा. महापा लका 

सभे या अवलोकनाथ व नणयाथ जोडल  आहे. सदर आदेश सोबत या प र श टात वषयां कत 

बाबत खाल ल माणे तरतूद नमूद आहे.   

Regulations for Waste Water Treatment & Recycling : 

A. TYPES OF WASTE WATER  

1) Black Water: It means waste water from W.C. urinals and M.S.W. 

2) Grey Water:It means waste water from bathrooms, sinks and wash areas 

3) Apart from residential waste water, waste water generated from industrial, medical.   
commercial usage shall also be treated as per guidelines given by the Pollution Control Board. 

B. APPLICABILITY 

These regulations shall be applicable to all developments/ redevelopments, part 
developments on plots having an area of 4,000 sq. m. or more as well those mentioned 
under (C-2) to (C-6) shall have the provision for treatment, recycling and reuse of waste 
water. The applicant shall along with his application for obtaining necessary layout 
approval/building permission shall submit a plan showing the location of waste water 
treatment plant, furnishing details of calculations, references, implementation. etc. This 
plan shall accompany with the applicant's commitment to monitor the system 
periodically from the date of occupation of the respective building. 

C. REGULATIONS 

(C-1) For Layout approval / building permission 

I.              In case of residential layouts, area admeasuring 4000 sq. m. (1 acre) or 
more, in addition to the open space prescribed in the bye-laws, a separate space for 
waste water treatment & recycling plant should be earmarked in the layout. 

II.            The recycled water shall be used for gardening, car washing, toilet 
flushing, irrigation, etc and in no case for drinking, bathing, washing utensils, 
clothes, etc 

III.            On the layout plan, all chambers, plumbing lines which are a part of 
waste water treatment should be marked in different colour while submitting the 
layout for approval to the concerned Municipal Corporation/ Council/ Approving 
authority. 

IV.          Only provision for basic civil work and required machinery will be 
proposed by the concerned Municipal Corporaion/Council. Other than this provision 
for additional machinery, pipes, tanks, landscape should be provided by owner 
developer at his own cost. 

V.            A clause must be included by the owner/developer in the purchase 
agreement that the purchaser, owner of the premises /organization or society of the 
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purchasers shall ensure that. 

a.         The recycled water is tested every six months either in Municipal Laboratory 

      or in the laboratory approved by Municipal Corporation or by State 

      Government and the result of which shall be made accessible to the competent. 

      Authority/ EHO of the respective Ward Office. 

b.          Any recommendation from testing laboratory for any form of corrective 

      measures that are needed to be adopted shall be compiled Copy of any 

      suchrecommendation and necessary action taken shall also be sent by the 

      testing laboratories to the Competent Authority / EHO of respective wards 

(C-2)  Group Housing / Apartment Building 

 I.        In case of group housing if the built-up area is 2000 sq. m. or above or if 
consumption  of water is 20,000 lit/day or more, or if a multi-storied building which 
has 50 tenements or more, then waste water treatment and recycling plant as 
mentioned in (C-1) should be constructed. 

(C-3) Educational, Industrial, Commercial. Government, Semi-government organization  

         hotels, lodging, etc.        

                 For all buildings in this category havinga build-up area of 1500 sq. m. or 

                 More and if water consumption is 20,000 lit/day or more, then provision for 

                 wastewater treatment and recycling plant as mentioned in (C-1) is 

                 mandatory. 

 (C-4) Hospitals    

                 All hospitals having 40 or more beds must provide a waste water treatment 

                 and recycling plant as mentioned in (C-1). 

(C-5) Vehicle Servicing Garages  

                 All vehicle servicing garages shall ensure that the waste water generated 

                 through washing of vehicles is treated and recycled back for the same use as 

                 mentioned in (C-1) 

(C-6) Other hazardous uses   
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                All other establishments / buildings where chances of waste water generated 

                 containing harmful chemicals, toxins are likely and where such water 

                  cannot be directly led into municipal sewers, the concerned competent 

                  authority may direct the owners, users of such establishments, buildings to 

                 treat their waste water as per the directions laid in (C-1)   

D. PENALTY  

      i           Any owner/developer/organization /society violating the provisions of these- 

                  bye-laws, shall be fined Rs. 2500 on the day of detection and if the 

                  violation continues, than shall be fined Rs.100 for every day as concrete 

                  action after written notice from the concerned competent authority.   

      ii.         If the results of test as mentioned in (C-1 i. a. b.) are not satisfactory, then 

                  the concerned owner/developer/organization/society shall be charged a 

                   penalty of Rs. 300/- per day till the necessary preventive action is taken and 

                  disconnection of water connection also. 

            उपरो त शासन नदेशा नुसार पंपर  चंचवड महापा लके या मंजूर वकास नयं ण 

नयमावल त   सांडपाणी या व पुनवापर  तरतुद समा व ट करणेसाठ  महारा  ादे शक 

नयोजन व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास 

तदनंतर फेरबदलाची सूचना स द क न हरकती व सुचना माग वण,े संबं धतांना सुनावणी 

देऊन हरकत व सूचना अजावर अं तम नणय घेऊन फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर तव 

सादर कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका  यांना ा धकृत कर यास मा यता 

देणेत येत आहे.  

मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.आशा सुपे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा. महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देत.े 

    यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 



201 
 

  

ठराव मांक – ८७४                                         वषय मांक - १७   
दनांक- २०.६.२०१६                                          वभाग- मा.आयु त 
      संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .नर व/का व/१०/आकुड /५०/२०१६ 

                द.२८/०४/२०१६ 
 
          वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   
  
       अनुकूल- ८१                                        तकुल- ० 

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

                                       ------ 
मा. वाती साने -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
  
ठराव मांक – ८७५                                         वषय मांक - १८   
दनांक- २०.६.२०१६                                         वभाग- मा.आयु त 
            संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .आरो य/२/का व/२७८ 
                     /२०१६ द. ९/०५/२०१६ 
            देशातील सव शहरां मधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे या 

कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 

उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण देशाम ये 

राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील क  

शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान 

(नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . 

वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या 

अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-

२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१ अ वये नगत करणेत आलेल  आहे.   

    सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 

नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार मु त करणे 

(Open Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ 

नुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक 

शौचालय उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे. नगर वकास वभाग मं ालय, 

मु ंबई -३२ यांचे कडील ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 

द.१७/८/२०१५ अ वये सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून 

खाल ल माणे अनुदान ा त झाले आहे. 
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व छ महारा  अिभयान (नागरी)  क शासनव रा य शासन िह सा वाटप त ा 

 
 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि क घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,६९,८८,०००/- 
२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/-    ११,५६,०००/- 
३ व छ महारा अिभयानाचे ँ डग 

(मािहती, िश ण व सार आिण 
जन जागृती) 

५,९०,०००/-      १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/-            ५०,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- १,८३,९१,००० /- 
  क शासन व रा य शासन 

एकूणअनुदान  
३,१०,९४,०००/- 

       वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 

र.  ४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैयि तक 

घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 

      यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३०/४/२०१६ अखेर प  "अ" माणे 

कामकाज झालेले आहे.शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक १९/११/२०१५  

अ वये "नागर  था नक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अ भयान (नागर ) या 

अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबं धत नागर  था नक वरा य सं थे या येक 

म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश क न या वषयाचा 

स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा" असे  कळ वलेले आहे. 

       व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३०/४/२०१६ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 
                                                                  प  “अ” 
                 सबब,महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा मा. महापा लका सभे या अवलोकनाथ सादर करणेत येत आहे.                                         
                                                                            

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या कुटुंबांची सं या ४६८५  
क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत  
थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची सं या   

४२०२ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३२७०  
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       सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.   

मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
       अनुकूल- ८१                                           तकुल- ० 
       अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                       ---------- 
 
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, ठराव मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.         
 
ठराव मांक – ८७६                                       वषय मांक- १९ 
दनांक – २०.६.२०१६                                      वभाग – मा.नगरस चव     

                          मा. वधी स मती   

        अ) द.१८/३/२०१६ व द.१.४.२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   
        ब) द.१६/४/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.                    

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या वैयि क घरगुती शौचालय १४१३  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या वैयि क घरगुती शौचालय ८५०  

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ७६२ िसटस  

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा  ३२४८ लाभाथ  

GOI+GOM= 
१९४.८८ लाख 

GOI  = २०००/- व  
GOM = ४०००/- 
 िह सा 

ULB  = ६४.९६ लाख ULB=२०००/-  
िह सा 

 एकुण                    
२५९.८४ लाख 

 

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा  ३९३  लाभाथ  

GOI+ 
GOM=२३.५८ लाख 

GOI  = २०००/- व  
GOM= ४०००/- 
िह सा 

  ULB   = ७.८६ लाख ULB= २०००/-  
िह सा 

 एकुण  ३१.४४ लाख  
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मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
     अनुकूल- ८१                                         तकूल- ० 
     अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
  
                                   ------- 
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, ठराव मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.         

ठराव मांक – ८७७                                       वषय मांक- २० 

दनांक – २०.६.२०१६                                      वभाग – मा.नगरस चव 
     

मा.म हला व बालक याण स मती    
 

            अ) द.२३/३/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

            ब) द.१३/४/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
     अनुकूल- ८१                                         तकूल- ० 
     अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
  
                                   ------- 
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, ठराव मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.         

ठराव मांक – ८७८                                       वषय मांक- २१ 

दनांक – २०.६.२०१६                                      वभाग – मा.नगरस चव 
 

                          मा.शहर सुधारणा स मती   
           अ) द.५/४/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

           ब) द.२१/४/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
     अनुकूल- ८१                                         तकूल- ० 
     अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
  
                                   ------- 
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, ठराव मांक २२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.         
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ठराव मांक – ८७९                                       वषय मांक- २२ 

दनांक – २०.६.२०१६                                      वभाग – मा.नगरस चव 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती    
 

अ) द.१६/३/२०१६, द.६/४/२०१६ व द.११/४/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत  
येत आहे. 

  ब) द.२०/४/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
     अनुकूल- ८१                                         तकूल- ० 
     अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
  
                                   ------- 
मा. वाती साने -  मा.महापौर साहेब, ठराव मांक २३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े         

ठराव मांक – ८८०                                       वषय मांक- २३ 

दनांक – २०.६.२०१६                                      वभाग – मा.आयु त 
         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. .पापु/मु य/७४/२०१६ 

                  द.१९/०५/२०१६ 
 
 पंपर  चचंवड महानगरपा लकेचा दैनंद न पाणीपुरवठा पवना धरणातील साठयावर 

अवलंबून आहे. यावष  पाऊस कमी आ याने महारा ात सवञ पा याचे दु भ य नमाण झाले 

आहे. या पा वभूमीवर पवना धरणात गेल  ४० वष साठलेला गाळ काढून पाणी साठयात वाढ 

होणार आहे. यामुळे पा या या उपल धतेम ये वाढ होणार आहे. तसेच धरण ेञातील 

जमीनीची धुप होऊन माती पावसा या पा यासोबत जलसाठयाम ये गाळ व पात साठत.े 

जमीनीची धुप कमी हो यासाठ  धरण ेञाम ये था नक जातीचे वृ ारोपण, वनीकरण, लूज 

बो डर बंधारे, गॅ बयन बंधारे इ. यासारखी मृ दसंधारणाची कामे करणे आव यक आहे. 

 पवना धरण आप या महानगरपा लके या दैनं दन पाणीपुरवठयाचा मु य उ  व 

अस याने पवना धरणातील गाळ काढ याची तसेच धरण ेञात मृदसंधारणाची कामे 

कर याची नै तक जबाबदार  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची अस याने सदरची महापा लका 

ञेाबाहेर ल कामे कर यास मा यता मळणेकामी तसेच सदर कामास र कम . ५ कोट ची 

शासक य मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभे या मंजूर ची आव यकता आहे. तसेच 
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महापा लके या सन २०१६-१७ या अंदाजपञकाम ये र कम . ५० लाखाची वशेष तरतूद 

होणे आव यक आहे. 

 वषयां कत ह ीबाहेर ल कामे कर यास मा यता मळणेकामी तसेच सदर कामापोट या 

खचास र कम. . ५ कोट ची शासक य मा यता मळणेकामी तसेच या कामासाठ  सन 

२०१६-१७ या अंदाजपञकाम ये र कम . ५० लाखाची वशेष तरतूद करणेकामीचा ताव 

हा तातडीचा अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.    

मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
                          
     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
     अनुकूल- ८१                                         तकूल- ० 
     अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                 ------- 
मा.महापौर - सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे.   

                                 
                                                 (धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब) 

    महापौर 
     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

      पंपर  - ४११०१८ 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/३१९/१६ 
दनांक – ६/०८/२०१६                          
  

                                                                   
नगरस चव 

        पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना.   
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                         ( वषय मांक १२ चे लगत ) 

(मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . शा/१/का व/२२२/२०१६ द.११/०४/२०१६) 
   


