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

कायप का मांक – ५१ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.११.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे नो हबर-२०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

शु वार द.२०.११.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

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

उपि थत होत.े  

१.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे  

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

३.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

४.  मा.भालेकर अ णा दल प 

५.  मा.सौ. वाती मोद साने 

६.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

७.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

८.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

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.जगद श शे ी 

१५.  मा.बाबर शारदा काश 

१६. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१७.  मा.उ हास शे ी 

१८.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

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

२१. मा.तानाजी व ल खाडे 
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२२. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२४. मा.भारती फरांदे 

२५. मा.आर.एस.कुमार 

२६. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२७. मा.भालेराव तभा ाने वर 

२८. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

२९. मा.राजू मसाळ 

३०. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३१. मा.नेटके सुमन राज  

३२. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३. मा.भ डवे सं गता राज  

३४. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३५. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३६. मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

३७. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९. मा.†ò›ü.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.जय ी वसंत गावड े

४५. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४६. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४७. मा.शेख अ लम शैकत 

४८. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४९. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५०. मा.म डगेर  वषा वलास   
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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.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५५.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५६.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५७.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५८.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५९.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६०.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

६१.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६२.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६३.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६४.  मा.सावळे समा र वं  

६५.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६६.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६७.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६८.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६९.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७०.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७१.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७२.  मा.कैलास महादेव कदम 

७३.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७४.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

७५.  मा.टाक अ ण मदन  

७६.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७७.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७८.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७९.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
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८०.   मा.काळे वमल रमेश 

८१.   मा. वनोद जयवंत नढे 
८२.   मा.तापक र अ नता मि छं    

८३.   मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८४.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८५.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८६.  मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

८७. मा.बारणे माया संतोष 

८८. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८९. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९०. मा.कलाटे वाती मयुर  

९१. मा.च धे आरती सु रेश 

९२. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९३. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९४. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९५. मा.जगताप राज  गणपत  

९६. मा. शतोळे शैलजा बाबरुाव  

९७. मा.जगताप नवनाथ द तू 

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.काटे राज  भकनशेठ 
१०५.  मा.शडगे आशा सुखदेव 
१०६.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 
१०७.  मा.संजय केशवराव काटे 
१०८.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 
१०९.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
११०.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 
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१११.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
११२.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

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

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

वैदयक य अ धकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-

सहआयु त, मा.पाट ल, मा.तुपे-सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े 

मा.गायकवाड, मा.कडूसकर, मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.फंु दे, मा.दुरगुड,े मा.खोसे, मा.इंदलकर- 

सहा.आयु त, मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे, मा.पठाण, मा.घोड,े मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 

मा.ग ू वार, मा.शेख, मा.गायकवाड-कायकार  अ भयंता, मा.लावंड-कायदा अ धकार  हे अ धकार  

सभेस उपि थत होत.े    

----------- 
मा.श मम पठाण – सभा भर वणेसाठ  नेमले या वेळी मा.महापौर व मा.उपमहापौर हे 

सभागृ हात उपि थत नस यामुळे आज या सभेचे अ य थान ये ठ नगरसेवक मा.वसंत 

(नाना) आनंदराव ल ढे यांनी ि वकारावे अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.शुभांगी बो-हाड े– मा.श मम पठाण यांनी मांडले या सूचनेला अनुमोदन देत.े   

(यानंतर मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे यांनी सभेचे अ य थान ि वकारल.े) 

-------- 

मा.पीठासीन ा धकार  - 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)   २०६, पंपर  (अ.जा.) वधानसभा मतदार संघातील थलांतर त,मयत व दुबार 

मतदारांची गाळणीबाबतची मा हती मा.सवसाधारण सभेपु ढे अवलोकनाथ/ नदशनास 

आणून देणेबाबतचा मा.आयु त यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न 

घेणेबाबत मा.आयु त यांची मागणी मतास टाकणेत आल  असता – 

 

अनुकूल - ९०                     तकूल – ० 
 

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

 अस याचे मा. पठा सन ा धकार  यांनी कट केले.  

------- 

अ) मा.महापा लका सभा मांक – ४६ दनांक २०/७/२०१५ व २३/७/२०१५  चा  
 सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा. पठा सन ा धकार  यांनी कट केले.    
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ब)  मा.महापा लका सभा मांक – ४७ दनांक २०/८/२०१५ व २५/८/२०१५  चा सभावृ तांत 
कायम करणेत आ याचे मा. पठा सन ा धकार  यांनी कट केले.   

 

क)  मा.महापा लका सभा मांक – ४९ दनांक १९/९/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत 
आ याचे मा. पठा सन ा धकार  यांनी कट केले.   

------- 

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

 

              वषय मांक – १ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त    

 

     संदभ :- १) मा.सु नता गवळी, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
     २) मा. थायी स मतीकडील ठराव . १३२९८ द३/११/२०१५ 

 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका अंतगत ब े य कायालयाचा समावेश होतो. ब 

े य कायालयअंतगत भाग .५० म ये डांगे चौक येथे ी छ पती शवाजी महाराज यांचा 

पुतळा आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लका अंदाजप क – ३ सन २०१५-१६ म ये पान .१४२ 

अनु. .६३ वरती “थेरगावम ये डांग े चौकात ी छ पती शवाजी महाराज पुत याभोवती 

युर स करणे तसेच सभोवतालचा प रसर सुशो भकरण करण”े काम आहे. सदर कामास 

वा तु वशारद मे.स चन शहा अथ केप आ कटे ट यांची नेमणूक केलेल  आहे. सदर कामास 

अंदाजप क य र. .७०,००,०००/- एवढे कमी पडत अस याने वाढ व कामाची अंदाजप क य 

र कम यावी लागणार आहे. तर  सदर कामास सुधा रत अंदाजप क य र. .२.५० कोट  एवढ  

यावी लागणार आहे. सदरचा ठराव यापूव  मा. थायी स मती ठ. .१३०३२ द.२०/१०/१५ 

अ वये झालेला आहे. सदरचे ठरावास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  

मा.उ हास शे ी - मा.महापौर साहेब, मी पुढल माणे उपसूचना मांडतो – भोसर  येथील 

आर ण ं . ४१४ येथे उदयान वक सत करण”े हे काम स या चालू असून या कामातील 

अंतगत बाबींम ये (सां कृ तक हॉल, लॉट ले ह लंग, कंपाऊंड वॉल इ याद .) वाढ होत 

अस याने सदर कामाचा एकूण सुधा रत खच र. . ८५,००,०००/- (अ र  र कम पये 

पं याऐंशी लाख फ त) या रकमेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच पंपळे 

गुरव येथील राजमाता िजजाऊ उदयान वक सत करणे ट पा-२ या कामासाठ   सन २०१५-१६ 

या मुळ अंदाजपञकात पान . ३२४ अ. .१७८ वर र. . १,००,००,०००/- (र. . एक कोट ) 
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शासक य मा यता आहे. वषयां कत उदयानासाठ या वाढ व कामाची या ती वचारात घेता 

सुधार त अंदाजपञक य र. . ५,००,००,०००/- इतक  खच होणे अपे त आहे तर  वषयां कत 

कामासाठ  सुधार त कामाचे अंदाजपञक य र. . ५,००,००,०००/- (र. . पाच कोट ) स शासक य 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच वॉड . ५० थेरगाव गावठाण येथील जल न:सारण वषयक 

कामे करणे व उव रत ठकाणी जल न:सारण न लका टाकणे या कामास मा.महापा लका ठराव 

. ४७९ द.२०/०५/२०१४ नुसार र कम . ६१,१२,५००/- इत या र कमेस शासक य मा यता 

देणेत आलेल  आहे. सदर या कामाम ये नाग रकांची मागणी व अ याव यक ठकाणी काम 

करणे गरजेचे अस यामुळे कामात र कम . १८,८७,५००/- एवढ  वाढ होत आहे यानुसार 

पुव ची  मा यता र कम पये = ६१,१२,५००/- + वाढ व र कम पये = १८,८७,५००/- एकुण 

सुधा रत र कम पये = ८०,००,०००/- एवढ  येत आहे या सुधा रत र कमेस  शासक य 

मा यता देणेत यावी. तसेच भाग . ४० खराळवाडी येथील ववीध ठकाणचे पावसाळी गटस 

(सरफेस गटस) करणे कामाचा आदेश मे. ऑटोकॉल स ट स यांना आदेश . 

था/ न/३क/२७५/२०१५ द.२५/०९/२०१५ अ वये देणेत आलेले असून सदर या कामाची न वदा 

र कम . १३,९९,२१७/- इतक  आहे व न वदा दर ३५.५२ % कमी आहे. तर  सदर कामाची 

नकड व  आव यकता पाहता मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजपञकात पान . ४७२ 

अ. .२२ वर ल क भागाअंतगत झीरो बॉईज चौक ते खराळवाडी म ये जलकंुभ करणेकामी 

पाईपलाईन टाकणे याकामी असलेल  तरतुद र. .३,८५,००,०००/- वर ल कामास वग करण 

करणेस व वर ल सुधार त खच र. .४,९४,००,०००/- यांस भाववाढ फरकासह मा यता देणेत 

यावी. 

मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देतो. 

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

 यानंतर उपसुचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक - ७८२                       वषय मांक – १ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त  

  संदभ :- १) मा.सु नता गवळी, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
      २) मा. थायी स मतीकडील ठराव . १३२९८ द३/११/२०१५ 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका अंतगत ब े य कायालयाचा समावेश होतो. ब े य 

कायालयअंतगत भाग .५० म ये डांगे चौक येथे ी छ पती शवाजी महाराज यांचा पुतळा 

आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लका अंदाजप क-३ सन २०१५-१६ म ये पान .१४२ 

अनु. .६३ वरती “थेरगावम ये डांग े चौकात ी छ पती शवाजी महाराज पुत याभोवती 
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युर स करणे तसेच सभोवतालचा प रसर सुशो भकरण करण”े काम आहे. सदर कामास 

वा तु वशारद मे.स चन शहा अथ केप आ कटे ट यांची नेमणूक केलेल  आहे. सदर कामास 

अंदाजप क य र. .७०,००,०००/- एवढे कमी पडत अस याने वाढ व कामाची अंदाजप क य 

र कम यावी लागणार आहे. तर  सदर कामास सुधा रत अंदाजप क य र. .२.५० कोट  एवढ  

यावी लागणार आहे. सदरचा ठराव यापूव  मा. थायी स मती ठ. .१३०३२ द.२०/१०/१५ 

अ वये झालेला आहे. सदरचे ठरावास मा यता देणेत येत आहे. तसेच “भोसर  येथील आर ण 

ं . ४१४ येथे उदयान वक सत करण”े हे काम स या चालू असून या कामातील अंतगत 

बाबींम ये (सां कृ तक हॉल, लॉट ले ह लंग, कंपाऊंड वॉल इ याद .) वाढ होत अस याने सदर 

कामाचा एकूण सुधा रत खच र. .८५,००,०००/- (अ र  र कम पये पं याऐंशी लाख फ त) या 

रकमेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपळे गुरव येथील राजमाता 

िजजाऊ उदयान वक सत करणे ट पा-२ या कामासाठ   सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजपञकात 

पान . ३२४ अ. .१७८ वर र. . १,००,००,०००/- (र. . एक कोट ) शासक य मा यता आहे. 

वषयां कत उदयानासाठ या वाढ व कामाची या ती वचारात घेता सुधार त अंदाजपञक य 

र. .५,००,००,०००/- इतक  खच होणे अपे त आहे. तर  वषयां कत कामासाठ  सुधार त 

कामाचे अंदाजपञक य र. . ५,००,००,०००/- (र. . पाच कोट ) स शासक य मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच वॉड . ५० थेरगाव गावठाण येथील जल न:सारण वषयक कामे करणे व उव रत 

ठकाणी जल न:सारण न लका टाकणे या कामास मा.महापा लका ठराव . ४७९ 

द.२०/०५/२०१४ नुसार र कम .६१,१२,५००/- इत या र कमेस शासक य मा यता देणेत 

आलेल  आहे. सदर या कामाम ये नाग रकांची मागणी व अ याव यक ठकाणी काम करणे 

गरजेचे अस यामुळे कामात र कम . १८,८७,५००/- एवढ  वाढ होत आहे यानुसार पुव ची  

मा यता र कम पये = ६१,१२,५००/- + वाढ व र कम पये = १८,८७,५००/- एकुण सुधा रत 

र कम पये = ८०,००,०००/- एवढ  येत आहे या सुधा रत र कमेस  शासक य मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच भाग . ४० खराळवाडी येथील ववीध ठकाणचे पावसाळी गटस 

(सरफेस गटस) करणे कामाचा आदेश मे. ऑटोकॉल स ट स यांना आदेश . 

था/ न/३क/२७५/२०१५ द.२५/०९/२०१५ अ वये देणेत आलेले असून सदर या कामाची न वदा 

र कम .१३,९९,२१७/- इतक  आहे व न वदा दर ३५.५२ % कमी आहे. तर  सदर कामाची 

नकड व  आव यकता पाहता मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजपञकात पान . ४७२ 

अ. .२२ वर ल क भागाअंतगत झीरो बॉईज चौक ते खराळवाडी म ये जलकंुभ करणेकामी 

पाईपलाईन टाकणे याकामी असलेल  तरतुद र. .३,८५,००,०००/- वर ल कामास वग करण 

करणेस व वर ल सुधार त खच र. .४,९४,००,०००/- यांस भाववाढ फरकासह मा यता देणेत येत 

आहे.                              
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अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार  यांनी 
कट केले. 

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

              वषय मांक – २ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त    

संदभ : १)  मा.महापा लका आयु त यांचे प  . व/म.ुका./१८७/२०१५,   
                       द. ०६/१०/२०१५ 

    २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१५ द.६/११/२०१५    
  
  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या व युत वभागाअंतगत होणा-या व वध वकास 

कामाअंतगत  उजाबचतीकामी एल.ई.डी. फट ं ज न वदा कामानुसार खरेद  क न उभारणी 

के या जातात. सदर एल.ई.डी. फट ं जची एक तपणे खरेद  के यास उ पादक कंपनींकडून  

पधा मक दर ा त होतील व  दजा मक सा ह यह  ा त   होईल. या कर ता  व युत 

वभागाकडून  एक तपणे आव यक एल.ई.डी फट ं जची एक त खरेद  कर यात या यात अशा 

सुचना मा.आयु त यांनी के या आहेत.    

 यानुसार  सव े ीय कायालय व उ यान  वभागाकडून  सन २०१५-१६ च े 

अंदाजप कातील  "उजा बचतीची उपकरणे व ट लाईट नूतनीकरण करण"े  व " सावज नक 

सुर तता" आ ण "उ यान"े या लेखा शषावर ल कामाअंतगत  एल.ई.डी. फट ं जची मागणी  व 

याकर ता आव यक तरतूद सह दले या माह तीनुसार, सव े ीय कायालय व उ यान  या 

वभागांकडून केले या मागणीनुसार सदर कामात वेगवेग या मतेचे एल.ई.डी फट ं जसाठ  

खाल ल नमूदनुसार खच अपे त आहे. तर े ीय कायालय व उ यान वभागाकडून  सदर नमूद 

लेखा शषावर एल.ई.डी. फट ं जसाठ  राखून ठेवलेल   उपल ध तरतूद तून सदर खच करता 

येईल.कामांच े वग करण करतांना प  १ ,२ व ३ अ वये वाढ / घट त यानुसार करणेत 

आलेल  आहे.   

 या लेखा शषातंगतचे कामांचे अनुषंगाने खाल ल नमूदनुसार  एकूण खरेद च े ३ वतं  
कामांम ये वग करण के यास कामात सुसु ता येईल.  
 
अ.
. 

सन २०१५-१६ 
अंदाजप काती
ल लेखा शष 

न याने नमूद कामाचे नांव वग करण 
करावयाचे 
लेखा शष 

वग करण 
करावयाची 
शा.मा यता 

वग करण 
करावयाची 

तरतूद (वाढ -
घट त या 
नुसार) 

१ उजा बचतीची 
उपकरणे व 

अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 

उजा बचतीची 
उपकरणे व 

५३०००००० ४९४२४१०० 
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ट लाईट 
नूतनी करण 
करणे    

वभागातील जु या सो. हे. 
फट ं ज काढून उजा बचतीकामी 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  करणे. 

ट लाईट 
नूतनीकरण 
करणे. 

२ सावज नक 
सुर तता   

अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 

लेखा शषावर ल कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचती कामी 
म यवत  भांडारा माफत 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  
करणे. 

म यवत  
भांडार व युत 
सा ह य खरेद  

१२०००००० १११९६००० 

३ उ यान व युत उ यान/भु.ग.यो./ज.शु.क. मधील 

व युत  कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचतीकामी 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  करणे. 

उ यान 
व युत 

४७००००० ४३५५२०८ 

  एकूण  ६९७००००० ६४९७५३०८ 
 
    सबब  उपरो त नमूद माणे सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात "उजा बचतीची उपकरणे व 

ट लाईट नूतनीकरण करणे "  व " सावज नक सुर तता" आ ण "उ याने"  या 

लेखा शषाअंतगत व वध कार या एल.ई.डी फट ं ज खरेद कामी उपरो त नमूद तीन न वन 

कामांचा सामावेश क न  कामांसाठ  लागणार  तरतूद व श लक तरतूद यानुसार वाढ / घट 

त यानुसार ( प  १ २ व ३) नमूद लेखा शषा नहाय वग करण करणेस व याकर ता या 

कामास व खचास  शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, वषय .२ 

आ ता सां गत या माणे सव े ीय कायालये, वभागांची मागणी एक  क न एल.ई.डी 

द यांची खरेद  करणार आहेत. मूळ मु ा खरेद चा आहे. वषय काह ह  असलातर  तु ह  

ये यापूव  व युत वभागाकडे सव व युत केबल भू मगत करायचे खूप मोठे काम होत.े १९९७ 

या डसबरम ये मा याच काळात या कामाची सु वात झाल . या कामाला चंचवडम ये 

प हल  सु वात झाल . नंतर संपूण शहरात हे काम सु  झाले. हे काम यांचे हातून गेले. 

व युत वभागात आता तसे काह  काम रा हलेले नाह . हणून भाग नहाय यांनी सगळे बजेट 

एक त करायचे हा यांनी घाट घातलेला आहे. आपण आ ताच २०/१०/१५ ची मट ंग संपवल  

यात हा वषय होता. एका जबाबदार अ धका-याने येऊन सांगीतले क , आ ह  आयु तांकडून 

वषय आणतोय. तु ह  हा वषय फेटाळा. आ ताच वषय फेटाळलेला आहे. आप या सभागृ हात 

एका मट ंगला हा वषय फेटाळ यात येतो. एका अ राचा सु ा फरक नाह . आ ण लगेच 

तासाभराने जी महापा लका सभा होत.े आ ता तो वषय मंजूर करतोय. तो वषय मांडायची 

इतक  घाई कशाला झालेल  आहे. द.१२/९/२०१५ या मा.महापा लका सभेपु ढे सद यांनी वषय 
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मांडला. तो वषय द.२०/१०/१५ ला फेटाळलेला आहे. थोडाह  वलंब न करता द.२०/१०/१५ ला 

मा. वधी स मतीकडे ताव आला. द.६/११/१५ ला मा. वधी स मतीत वषय मंजूर झाला का 

नाह  याचे म नटस ्  आम याकडे आलेले नाह त. परंतू द.२०/१०/१५ या मट ंगला यांनी 

वषय तातडीने कसा आणला ते मा हत नाह . हा वषय वधी स मतीकडे सु ा जातो आहे. 

थायी स मतीत वषय मंजूर होतो आहे. वषय एका मट ंगम ये फेटाळून लावतोय. लगेचच 

होणा-या दुस-या मट ंगम ये तो वषय मंजूर होतो आहे. काय गौडबंगाल आहे ते कळत नाह . 

परंतू एवढे मा  खरे क , या सभागृ हाचे पा व य आप याकडून राखले जात नाह  असे वाटत.े 

कारण स मा.सभासदांनी थायी स मतीत दलेला वषय तु ह  फेटाळून लावताय हे अ यंत 

चुक चे आहे. सद यांनी वषय आणलातर फेटाळून लावायचा. याची कोणती मा हती यायची 

तसद  अ धका-यांनी यायची नाह . मा हती सभागृ हापुढे यायची नाह. कारण तसा तु हाला 

काय याने बंधनकारक नाह . पण आपण मा  तोच वषय शासनाकडून आला. एकंदर त 

वतः आणत नाह . शासनाने तो वषय आप यासमोर मांडला क , तु ह  संपूण तयार नशी 

स ज असता. बरेच वेळा वषय मंजूर क न घेता. असा सगळा ग धळ क न हा वषय आणला 

आहे. यात वषय आणला असलातर  वषय एलईडीचा आहे. ग धळाचा वभाग आहे. याचसाठ  

.६,४९,७५,३०८/- चा वषय आहे. त पूव  मी स मा.सभागृ ह ने यांन सांगू इि छते क, 

द.२५/८/१५ या मट ंगला नगरसद य मा.नारायण ब हरवाडे यांनी आप याच वॉडातल  तरतूद 

वग केलेल  आहे. .५ कोट  एलईडीसाठ  दले. आ ण आ ता .६.४६ लाखांचा वषय आहे. 

मा याकडे ठराव मांक १२०८५ द.४/८/२००५ चा ठराव आहे. हा ठराव मी तु हाला वाचून 

दाखवत.े या ठरावातील गौडबंगाल आहे क , आ ता तु ह  .१ कोट ंची का होईना परवानगी 

या. आ ह  या ठरावा या अनुषंगाने आ ता तरतदू वग क . खरेतर यात दोन कामे आहेत. 

मा. वधी स मतीकडून मा.महापा लका सभेकडे वषय यायला हवा. तसे न करता वग करणाचा 

वषय व शासक य मा यतेचा वषय दो ह  वषय एक  दले होते ह  खूप मोठ  चूक आहे. 

तसे देता येता का बघा. दो ह  वषय एक त आले आहेत. यात मी असे सांगते आहे क , 

तु ह  कतीह  कोट ं या खरेद ला मा यता या. तु हाला मा हत सु ा होणार नाह. आ ता 

समजा एक कोट ंचा मा यता दल  तर  पर पर यावर वाढ व ऑडर देऊन या सग या खरे या 

वषभर चालू राहतील. या वषया या अनुषंगाने क येक कोट ंची खरेद  होईल. यावर तु ह  

नजर ठेवल  पाह जे. व वध कार या एलईडी फट ंग पुर वणे असा हा वषय आहे. हणजे 

फ त फट ंगचा पुरवठा करणे अशा वषय, मा याकडे टडर नोट स वगैरे आहे. यातून न 

उपि थत होतो, बसवायचे कोणी. तु ह  संपूण एक त खरेद  कराल. आ ता खरेतर 

मा.प ने यांचे आभार मानते क , यांनी काह  र कम वजा केलेल  आहे. यामुळे एवढ  मोठ  

खरेद  यातून होणार नाह . समजा एवढ  मोठ  खरेद  झाल तर ती एक त करता येणार आहे. 

हे सव सा ह य कुठे ठेवणार आहोत. बंड साहेबां या काळात अशीच खरेद  झाल  होती. भांडार 
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वभागात क येक लाखां या कंवा कोट ं या केबल पडून आहेत. या आप याला काह  उपयोग 

करता येतो का ते एकदा पहा. तशाच या केबलसु ा फट ंग शवाय पडून राहणार आहेत. वशेष 

हणजे भांडार वभागाकडे जी तरतूद होती या या खरेद चे टडर आधीच काढले आहे. मी 

सभागृ हाला सांगत,े मी स मा.अ धका-यांना वचारले, ते हणाले, हे आम याकडून नाह , भांडार 

वभागाकडून हे टडर काढले आहे. टडर आधीच काढून झाले आहे. हा वषय कं प सर  

सभागृ हापुढे आला आहे. खरेतर भांडार वभागाम ये खरेद  लवकर होत नाह . मी तु हाला 

आ ताच सां गतले. स मा. दल प गावडे साहेब आहेत. यांना भांडार वभागाचा चाज दला 

आहे. भांडार वभागातून काय लवकर मळत.े आपण सगळे अ धकार  पेपर वाचत          

असतील, सभागृ हातील स मा.सद य पेपर वाचत असतील, लहान-लहान मुले आ ता थंडी या 

दवसांत सु ा फरशीवर बसतात. यांनी टडर काढून कती म हने झाले. साहेब, तु ह  मा हती 

काढल त का. यांना अजूनह  बच का मळाले नाह त. हा भांडार वभाग काय करतोय. मी 

काल नगरस चव कायालयात गेले होत.े मा.नगरस चव यांना वचारले, मागील ठरावां या काह  

ती या. यावेळी यांनी सां गतले, या ठकाणची झेरॉ स मशीन बघडल  आहे. झेरॉ सचं 

जा त काम तथे असेलतर तु हाला व रत देता येत नाह  का. भांडार वभागाकडून येक 

गो ट या खरेद ला उशीर लागतो. मग ह  खरेद  एवढ  लवकर एवढ  फा ट कशी झाल . भांडार 

वभागाकडून या फट ंग वेळेवर मळ यातर  या घेऊन जाताना ते लोखंडी सा ह य नाह . 

एलईडी ब ब घेऊन जाणार आहात. याची तूटफूट व युत वभागाने प ट करायची आहे. या 

काळात या केबल अजूनह  का पडले या आहेत. आव यकता न हती तर का मागव या. तसेच 

एलईडी ब ब याचे तसेच करणार आहात का. एलईडी ब ब पा हजेत. यामुळे ऊजा बचत होणार 

आहे याब ल दुमत नाह . भागांकडून मो या माणावर खरेद  होते आहे. यावेळी 

सु वातीपासून ठरवलेले आहे. नो हबर म हना आला क  आम याकडे सन २०१६-१७ या वृ  

ा धकरणाचे बजेट आलेले आहे. अ धका-यांची पुढ ल बजेटची सगळी तयार  सु  झाल  आहे. 

असे असताना मागील नो हबर, डसबरम ये जे हा पुढ ल बजेटची तयार  सु  होती, यावेळी 

अ धका-यांनी सां गतले होत,े आपण क  सरकारकडून एनज  ड फ सय सी सव सेस ल मटेड 

या कंपनीकडून एलईडी खरेद  करणार आहोत. बजेटम ये काह  ए ट मेट क  नका. यामुळे 

यांनी आ तापयत तरतूद केल  नाह . तरतूद यांनी केल . मागील वष  स टबर, ऑ टोबरम ये 

पूव चे ब ब बदलून एलईडी बसवायचा नणय झाला आहे. याची आ ता खरेद नंतर सगळी 

यं णा ते कधी करणार होत.े तथे एलईडी कधी लागणार आहेत. यापे ा मो या माणात 

खरेद  होते आहे. कशासाठ  अडवले. हे तुम या नावाखाल , आयु तांनी सां गतले, या नावाखाल  

सगळा कारभार चालला आहे. सगळी फट ंग बसवल  तर  यांनी सां गतले ५ वषाची गॅरंट  

आहे. मला वाटते हे चांगले आहे. ते टँ पवर लहून घेणार आहोत. यांना आ ता फ त ६० 

ट केच र कम या. उवर त ४० ट के र कम, १०/१० ट के येक वषानंतर या. बघू 
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कोणती एज सी काम करत.े आपण जे ब ब घेणार आहोत ते सगळे चायनामेडच आहेत. टडर 

नोट सम ये एव या कंप यांची नावे दलेल च आहेत. २०/३० ट के बीलो याने काह  फरक पडत 

नाह . यापे ा यांना क येक पट ंनी कमी मळते आहे. यामळेु याची गॅरंट  घेऊन काय 

करायचे आहे. दु ती करायला कती लोक आप याकडे ठेवणार आहेत. भाग नहाय असेल तर 

तेवढे लोक दु तीला असणार आहेत का, हा सगळा सावळा ग धळ आहे. यामुळे एक त 

खरेद  खरेतर चुक ची आहे. भागाकडून टडर काढले तर  ते ब ब बंद पडले. २/४ लोक 

असतात. या- या माणे लगेचच दु ती क न देत असतात. या कंप या आहेत, यांची मी 

मा हती घेतल . ह  जी एज सी आहे. अशी खरेद  पुणे महापा लकेने एक त केल . यांना 

हजारो ब ब टाकून यावे लागलेले आहेत. वजयवाडा, मु ंबई, ठाणे, नवी मु ंबई इथे सगळीकडे 

एक त खरेद  फसलेल  आहे. ना शकम ये तर केस हायकोटात गेल  आहे. असे असताना 

आपण तेच इथे राबवतोय. भागाला खरेद  क  या. जर संपूण खरेद  करायची असेलतर 

फ त ६० ट के र कम सु वातीला मळेल, १० ट के र कम दे यात येईल. असे असेलतर 

यांना देऊ या. काय नुकसान हायचे असेलतर ते होऊ या. जर आपण भागात एक त 

खरेद  करणार नसू तर भागांना एलईडी खरेद चे टडर काढाय या ऑडर व रत या यात असे 

सांगत.े तु ह  पु हा एकदा या वभागाकडे थोडेसे ल  यावे. यां या या गौडबंगालाम ये हे 

खूप स  आहेत. व युत वभाग भू मगत केबलसाठ  स  आहे. यांचे कारनामे झळकलेले 

आहेत. कोटात अनेक जण आहेत. याकडे तु ह  वशेष ल  याव.े तु ह  यां या जा यात फसू 

नका व एक त खरेद  क  नका अशी या ठकाणी वनंती करत.े 

मा. तभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, तु ह  महापौर 

झा याब ल तु हाला स द छा देत.े तुमची इ छा आज पूण झाल  आहे. माझा या वषयाला 

वरोध नाह . तर सु ा वषय .२ म ये सन २०१५-१६ साठ  उजा बचतीची उपकरणे व ट 

लाईट नूतनी करण करणे, सावज नक सुर तता, व युत  कामांकर ता मागणीनुसार 

उजाबचतीकामी एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  करणे यासाठ  को यावधी पयांची तरतूद केल  आहे. 

हे सव करत असताना गाडन न क  कोणासाठ  वक सत करतात. नागर कांसाठ , ठेकेदारांसाठ  

का अ धका-यांसाठ . मा. आयु त साहेब, न क  कोणासाठ  काम चालू आहे याचा वचार 

करावा. मा या असे नदशनास आले आहे क , आ हाला इथला एका उ यान कामाचा अनुभव 

अिजबात नसताना चार म ह यांपूव  द ड एकरचे गाडन ठेकेदाराला दले होत.े तर सु ा द ता 

स मतीचा अहवाल आणला होता याचे काय झाले. मला तु हाला सूचवावयाचे आहे क, हे 

ठेकेदार राजरोसपणे महापा लकेला लूटत आहेत, यांची ह  लूटबाजी बंद करावी. व अशा 

ठेकेदारांना का या याद त समा व ट करावे अशी वनंती आहे. काल आमची े य सभा झाल  

होती. े य सभा होत असताना नागर कांची मागणी आहे क , एका भागाला एकवेळ पाणी, 
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एका भागाला दोन वेळ पाणी मळत.े आम या भागाला एक वेळ पाणी या पण ेशरने या 

हणजे सवाचीच सोय होईल. आ ण पाणी पुरव याची बचत होईल ह  वनंती आहे.  

मा.द ताञय सान े- मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, भोसर  संघातील 

दोन महापौर आ हाला बघायला मळाले हणून मा.वसंत (नाना) ल ढे व मा.तानाजी खाडे या 

दोघांचे शहरा या वतीने व मा या वतीने अ भनंदन करतो. मा.आयु त साहेब, मला या 

वषयासंदभात थोडी मा हती हवी आहे. आपण शहरात आ तापयत या ट लाईटस ्  

बस वले या आहेत, या संदभात से ह ंग एनज  हा वषय आणला आहे. आप याला मला एक 

साधा न वचारायचा आहे क , से ह ंग एनज म ये आ तापयत या युबज ्  हो या, 

हायमा क लाईटस ्  हो या, वेगवेग या ठकाणी वेगवेग या कार या लाईटस ्  आले या आहेत 

या बदलले या आहेत. यापूव या लाईटचे रडींग मीटर रेटने पूव या एमएसईबीने कंवा 

महापा लकेने याचे रडींग केले होत.े हा माझा न आहे. ह  से ह ंग एनज  आपण हणताय. 

या पूव या लाईटस ्  मुळे आपले कती से ह ंग झाले आहे याचे ऑन पेपर रेकॉड आप याकडे 

आहे का. हे कोणा या हतासाठ , कोणा या वाथासाठ , कोणाला काळाबाजार कर यासाठ  हा 

वषय आला आहे का. आ ता जसे मा.श मम पठाणताई यांनी सां गतले. प ह या सभेत हा 

वषय फेटाळून लावतोय व दुस-या मट ंगला तोच वषय सभागृ हाम ये मंजूर होतो आहे. हा 

मला एक न पडलेला आहे. यापूव  या- या लाईटस ्  आ ह  बघतोय, आ ह  लोकांना 

सांगतोय, पव या रंगा या आता पांढ-या यूब झा या आहेत. चार यूब आ या. या या 

पूव ची प रि थती, जे-जे ठेकेदार आले. दुसरा न असा आहे क , पूव  या पव या 

यूबलाईटस ्  हो या, याचे मटेन स कोणाकडे होत.े आम या भागात आ तापयत कती यूबज ् 

रपेअर झा या. या या रपेअर ंगसाठ  सु ा आप याकडे मटेर यल नाह  ह  व तुि थती 

आप यासम  मांडतोय. या पूव  या- या फट ं ज ्  बसव या, सभागृ हात मंजूर  क न घेत या, 

हे करणार ते करणार. पूव  असाच समज क न मंजु-या क न घेत या. आज हच व तुि थती 

असणार आहे. तु हाला मा हती नसेल तर सांगतो, पंपर  चंचवड महापा लकेम ये 

एमएसईबीची जेवढ  ऑ फसेस आहेत, या ठकाणी शासनाने एक टॉल लावलेला आहे. जे 

एलईडी ब बज ्  आहेत याची कंमत .४००/- होती. आ ता .१००/- पयात आयडे ट फकेशन 

दाखवले तर जवळपास ३०० ट के रेट कमी क न एलईडी लाईटस ्  घरगुती वापरासाठ  यायला 

लागले आहेत. मला हे कळत नाह  क , हा वषय आण यापाठ मागे उ े य काय आहे? मा या 

या तीन नांची उ तरे यावीत. नंतर मला बोलायची संधी यावी. आपण हे बीओट  त वावर 

देणार होतो. याचे मटेन स करणार आहोत. मग याचा मटेन स कोण करणार आहे. 

आ तापयतचा आपला इ तहास आहे क , जो-जो काँ ॅ टर काम क न घेतो, या या 

पाठ मागील पा वभूमी ब घतल  तर ठेकेदाराला एकदा पैसे दले क  तो पा ठमागे वळून बघत 

नाह . आपले अ धकार सु ा तु हे का केले नाह  असा न करत नाह त. असे आपण कधी 
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करत नाह . हणून आयु त साहेब, मा या ३ नांची उ तरे यावीत. यानंतर मला बोलायचे 

आहे.  

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आ ता आप या 

ल ात आणून यायचे आहे क , हा वषय द तर  दाखल झाला आहे. जर  द तर  दाखल 

झाला असेल तर या वषयावर चचा करता येते का. मग आपण या वषयावर चचा का 

करतोय. दो ह  वषय वेगवेगळे आहेत का. वषय तर सेम आहेत. यावेळी मा.श मम 

पठाणता नी सां गतले होते क , हा वषय तहकूब झाला आहे, तुम या ल ात आणून दले 

होत.े यावेळी तु ह  हा वषय यायला पा हजे नको होता. मा.नगरस चव यांनी उ तर यावे.  

मा.नगरस चव-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, हा वषय मागील 

कायप केवर मा.आयु त यां या वषयप के वारे मा. वधी स मतीसमोर आला होता. मा. वधी 

स मतीने मा य के या माणे हा वषय मी आप यासमोर नणयासाठ  सादर केला आहे. 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमा या अनुसूची करण २ नयम .१ र माणे, एकदा 

वषयावर नणय घेत यानंतर, वषय द तर  दाखल के यानंतर, तीन मह यांपयत तो वषय 

आणता येणार नाह . तथा प, सभागृ हाने ५० ट के पे ा जा त बहु मताने मा यता दल तर या 

ठरावात बदल कर याचे अ धकार मा.सभागृ हाला आहेत.  

मा.सुलभा ऊबाळे - मा.नगरस चव हे तु ह  आधी सांगायला पा हजे होत.े तु ह  आधी सांगीतले 

का नाह .   

मा.आर.एस.कुमार – मा.नगरस चव हे तु ह  आधी सांगायला पाह जे होत.े 

मा.नगरस चव-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, मा. वधी स मतीने 

मंजूर केलेला वषय सभागृ हासमोर नणयासाठ  ठेवलेला आहे.  

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, तु ह  ग लत 

क  नका. वषय सेम आहे. तु ह  नयमा माणे आ ता नयम वाचून दाखवला. महापौरांनी ५० 

ट के पे ा बहु मत यायला पा हजे होते.   

मा.नगरस चव – मा.सभागृ ह याबाबतीत नणय घेईल.  

मा.सुलभा ऊबाळे – हे तु ह  सभागृ हा या नदशनास आणून यायला पाह जे होते.  

मा.आर.एस.कुमार-तु ह  चुक चा मॅटर क  नका. असा वषय महापौरांनी सभागृ हाला 

वचार या शवाय सभागृ हात परत चचला आणू शकत नाह. हा वषय द तर  दाखल हायला 

पा हज.े तु हाला चचाच करायची असेलतर मा.महापौर यांनी सभागृ हाची परवानगी यावी. नंतर 

तु ह  या वषयावर चचा करायला परवानगी या.  

मा.सुलभा ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,मा.श मम पठाण ताई 

तु ह च हा वषय काढला. तु ह च सवा या ल ात आणून दले आ ण आता तु ह च हणताय 

जाऊ या, जाऊ या हणजे याचा अथ काय. एका अथाने सभागृ हाची दशाभूल झाल  हे 
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तु ह  ल ात आणून दल.े तु ह  स नअर अस याचा फायदा झाला. आ ता जाऊ या 

हणताय.  

मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब, आ ता कुमार साहेबांनी प ट करण दले तसे मी 

हणत होत.े  

मा.सुलभा ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,पठाणताई दरवेळी या गावाला जायचे 

आहे याचा प ता सांगत नाह त. दुस-याच गावाचा प ता सांगतात आ ण दुसर कडेच नेऊन 

सोडतात. या ठकाणी ह  चचा झालेल  आहे. हा वषय जाऊ दे. या वषयप केवर हा वषय 

आहे. महारा  शासन, क  शासनानेसु ा हा वषय जोरात हातात घेतलेला आहे. या माणात 

आप या महापा लकेत एलईडी लाईटस ्  बसवा यात असा वषय आला आहे. परंतू जे हा वषय 

संशया पद प तीने येतो, यावेळी नि चतपणे सव नगरसेवक असतील, नागर क असतील, 

सवा या मनात शंकेची पाल चुकचुक या शवाय रहात नाह . ह  पाल चुकचुकल  आहे व नंतर 

चुकचुकल  नाह  का आ ता चुकचुकल  पण पाल चुकचुकल  आहे. मा.महापौर साहेब, ह  

एलईडी हणजे इले कल पाट आहे का चोकचा ब ब आहे. या एलईडीला कॅपॅ सटर असतात, 

आय.सी. असतात, कंडे सस असतात. याचे ान महापा लकेतील कती इंिज नअस यांना आहे 

याचापण खुलासा मा.तुपे साहेब यांनी केला पा हज.े यावेळी आपण हे टे ट युब बेबीसारखे 

आणतो. ते हा याची काळजी कशी यायची. याचे जाणकार पा हजेत. आपण पालक आहोत 

मग आप याला याची कती मा हती आहे याचे सु ा उ तर या सभागृ हाला मळणे गरजेचे 

आहे. जसे आ ता मा.द ताकाका साने यांनी सां गतले क , कोणतीह  गो ट ५ वषा या वॉरंट ने 

आल  क  तथपयतच. मागील वष  आपण शलाई मशी स घेत या हो या. ते हा हटले होते 

क , सग या म हलांना मशीन चालवायचे शकवायला श ण देणार. या म श स चायनामेड 

हो या. प ह याच दवशी ॅ ट स करताना या म शनची नडल तुटल . ती नडल बाजारात 

कुठेह  मळाल  नाह . यामुळे या म श स तशाच पडून राह या. हणजे आपण खरेद  

करताना खूप काह  चांगले सांगतो. पण यां यावर काह ह  कारवाई होत नाह . पाच वषाची 

गॅरंट , वॉरंट  याचा सु ा यवि थत खुलासा झाला पा हज.े ते कोण करणार आहे. आप या 

अ धका-यांना याचे कती ान आहे. आज उ हासनगरम ये एलईडी ब ब कुठेतर  झोपडप ीत 

तयार होतात. दहा हजाराचे कोटेशन आले, आ हाला तेच दोन हजाराला मळालेतर याचा 

खुलासा कोण करणार. याची वसूल  करेपयत ते अ धकार  रटायड होतील. मग परत कोटात 

जावे लागेल. मग वसूल  कोणाकडून कराल. साहेब, तु ह  दुस-या गावाला जाल. आ ह  काय 

करायच.े यात नि चतपणे खूप पारदशकता असल  पा हज.े एमएसईबीकडे .१००/- ला ब ब 

मळतो, तोच बाजारात .४००/- रेट आहे. याचा अथ या ब बचा मॅ युफॅ चर ंग रेट .१००/- 

पे ा जा त नाह . आप याकडे कती इंिज नअस नॉलेजेबल आहेत याचा खुलासा, वॉरंट  ६० 

ट के, ४० ट के असा करणार आहोत का, मह वाचे हणजे यात समानता असल  पा हज.े 
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एकाच वॉडात एलईडी लागतील, ४/५ कोट ंचा वषय आहे. कोणा या वॉडात कती कोट ंचे ब ब 

लागणार हा वषय नाह . शहराचे लाईट बील वाचवायचे आहे हे आप या सग यांना मा हती 

आहे. महापा लका एमएसईबीचे शंभर कोट ंपे ा जा त बील भरते आहे. यात कती सुधार 

होणार आहे याचा खुलासा झाला पा हज.े कती सुधारणार, कती कमी होणार याचा सु ा 

खुलासा झाला पा हजे. याचा खुलासा झा यानंतर आ हाला काह  न वाटले तर आ हाला 

पु हा बोलायची संधी यावीत ह  वनंती.  

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, काय या माणे 

सभा चालत नाह . मी एवढेच पॉ ट आऊट केले. भांडार/कोठार वभाग हा को यावधी पयां या 

खेळाचा वभाग आहे. येक वभाग यांची खरेद  का क  शकत नाह . कोठारात काम करणा-

या अ धका-याला टेि नकल नॉलेज नसत.े  तथे सगळे ऍड म न ेशनचे साहेब आहेत. खरेद  

ते करतात व या- या वभागातील अ धकार  पे स फकेशन देतात. भांडार वभागातील 

अ धका-यांना वचारायला गेलोतर ते हणतात, आ हाला मा हत नाह . आ हाला वभागांकडून 

जसे पे स फकेशन आले आहे, या माणे आ ह  खरेद  करतो. याम ये टाचार होतो आहे. 

इले कल वभाग, क यूटर वभाग वतं  खरेद  क  शकत नाह  का. आरो य वभाग 

यांची खरेद  क  शकत नाह  का. सहआयु त यांना क यूटर टडरब ल मा हती वचारल  तर 

ते हणाले, आ हाला पे स फकेशन मा हत नाह . क यूटर वभाग जसे पे स फकेशन देतो 

या माणे आ ह  खरेद  करतो. क यूटर वभागाला वचारले तर ते हणाले, आ ह  खरेद  

करत नाह . कोठार वभाग खरेद  करतो. टडरम ये कती टाचार चालतो. ३ कोट ं या 

टडरम ये ३ कोट ंची इ टॉलमट पा हजे हणून टमस ् दाखवतात. ३ कोट ंची इ टॉलमट 

कशाला पा हज.े टडर झा यानंतर टडर डजाईन करायला एक  बसले व यांनी ३ कोट  कमी 

केले. हे हणजे ५० इले कल कॉ ॅ टस मा न एका इले कल कॉ ॅ टरला डो यासमोर 

ठेवून खरेद  कर यासाठ  हे चालले आहे. कोणी खरेद  का क  शकत नाह . तु ह  जे टडर 

काढणार, हे सु ा ते टडर काढणार. मग तु ह  कोणाला डो यासमोर ठेवून टडर काढणार 

आहात. हे तर  कबूल करा. ५० लोक यात सहभागी होतात. भागातून टडर काढले असतेतर 

अनेक ठेकेदारांना यातून काम मळाले असत.े ह  प त चुक ची आहे. मी या वषयावर अनेक 

वेळा बोललो आहे. कोठार वभाग डमॉ लश करा. आप याकडे कोठार वभाग नको आहे. या 

वभागात खूप टाचार चालू आहे. मी गावडे साहेबांब ल बोलत नाह . यांनी या वभागाचा 

चाज आ ताच घेतला आहे. कमी मटे रयलम ये .७०/- ते ८०/- पयांची व तू खरेद  करतो. 

उदा. पेपर खरेद  कर यासाठ  टडर काढले. याचा रेट पा हला, या या खोलात गेलोतर मला 

मा हती मळाल  क , पाच लाखाचा पेपर स लाय करायचा असेलतर अडीच लाखांची खरेद  

करत आहेत. ३६ लाखांचे बील करायचे असेलतर १८ लाखांचेच मटेर यल येत.े क यूटर 

वभागाकडून महापौर कायालय व आयु त क  यांना लॅन दसते. बाक  ठकाणी लॅन दसत 
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नाह . श नवार, र ववार सु ी होती. शु वार  क युटर वभागातील सगळे पावणे सहानंतर घर  

गेले. सु ीनंतर सोमवार  आ यानंतर मी यांना वचारले तर ते हणाले क, सगळीकडे लॅन 

सेपरेट देतो आहोत. अशा अनेक केसेस मा या डो यासमोर आहेत. मा.महापौर साहेब, कोठार 

वभाग डमॉ लश करा. या- या वभागाकडून खरेद  क न या हणजे टाचार कमी होईल 

अशी माझी वनंती आहे.    

मा.सुरेश हेञ-े  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा एलईडीचा वषय 

आहे. आप या वीज बीलाम ये बचत होणार आहे. यावेळेस आम या भागात टलाईट पोल 

उभार यात आले यावेळेस ते जवळपास ३० मी. ते ४० मी. अंतरावर उभार यात आलेले 

आहेत. याची उंची १२ मी. आहे. जागेचे अंतर आ ण उंची व दुसरे हणजे या सोडीयम 

हेपरला जे क हर असत ेआ ण हवेमधील अ ता, खालून कोट ंग आहे यामुळे र यावर लाईट 

पडत नाह . वशेषत: आम याकडे ामीण भागातील र याने फर यास तु हांला हे दसेल. 

आजची प रि थती अशी आहे क  याचा उजेड पडत नाह . काह  ठकाणी सीसीट ह  म ये 

फुटेज चांगले दसते हणून एलईडी लावणे गरजेचे आहे. आम या भागाची प रि थती अशी 

आहे. शहरातह  अशीच प रि थती असणार आहे. २५ मी. अंतरावर पोल बस वलेतर या ठकाणी 

उजेड पडेल. आपण वेगवेगळया रा याचे एलईडी लावणार आहोत यानुसार एलईडी ब बची 

खरेद  आहे का. भांडार वभागा वषयी बरेचजण बोलले. तीन म ह यापुव  भागाम ये 

आ हांला टेशनर  शॉटजमुळे आरो य अ धकार  झेरॉ स देवू शकले नाह त, तर  एलईडी या 

बाबतीत असे घडू नये. आरो य अ धकार  दाते हे देवू शकले नाह त. यांना बकेट वाटप कती  

झा यात या या ती दया असे वचारलेतर कारण सांगीतले झेरॉ सचा पेपर नाह . हे भांडार 

पुरवत, तेथे काह  टेि नकल नॉलेज लागतं. वदयूत वभागाम ये काचे या व तु असतात या 

यवि थत हॅ डल के या पा हजेत. आजह  भांडार वभागा माफत ज े सा ह य भागाला 

पुर व यात येत ेते भागाला मागणीनुसार दे यापे ा आव यकतेनुसार कुठे कुठे बसवणे गरजेचे 

आहे ते मह वाचे आहे.  काह  ठकाणी टयुब लाव या याला सात वषाची वॉरंट  आहे  याचा 

र यावर काश पडत नाह  अशी ि थती आहे. आता पाच वषाचेह  आहे, तीन वषानंतर याची 

जी काह  काश मता आहे ती वीक होईल. याबाबतीत आज बोलता येणार नाह , यातील 

आ हांलाह  जा तीची मा हती नाह . सवात मह वाचा वषय हणज े हे वेगवेगळया एज सीला 

देणार आहेत. ते कोण या फडरवर कोण या एज सीने काम केले हे शोधणे अवघड आहे. 

एखादा ब ब बंद पडलातर तो माझा नाह  तो याचा आहे तो याचा आहे असे हणत हणत 

आठ दहा दवस जाणार व या ठकाणी अंधारच राहणार. भांडार वभागामाफत खरेद  केल तर 

एज सी सु दा अशा नेमा क  या प ट यूलर फडरला लाव यातर या प दतीने तु ह  न द  

ठेवा यात यामुळे मे टेन सला सोपे जाईल. परंत ु एलईडीचा हा वषय खरेद  करणे कंवा 
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भागामाफत अगोदर खरेद  न करता याला उ शर झालेला आहे आता येथून पुढे उ शर होऊ 

नय े हणून हा वषय मंजूर करणे गरजेचे आहे अशी वनंती करतो, ध यवाद. 

मा.उ हास शे ी - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. एलईडीचा वषय 

या ठकाणी चचला आललेा आहे. एलईडी हा वाद वेगळा आहे. हा वषय माग या मट ंगला 

तहकूब झाला आता करायचे काय? हे मतदाना या पाने या ठकाणी होईल पण एलईडी 

संदभात बोलायच झालंतर फ त आपला देश नाह तर इ टरनॅशनल ले हलवर एलईडीला 

मा यता आलेल  आहे. वीजेची बचत आ ण पा याची बचत हे आप या देशातच नाह तर 

इ टरनॅशनल ले हलवर ती काळाची गरजच झालेल  आहे. वॉडा या प रि थतीनुसार येक 

ठकाणी येक नगरसेवकांना असे वाटते क , आप या वॉडात लाईट लागल  पा हज.े  

नागर कांना चांगला काश मळाला पा हजे ह  येकाचीच अपे ा असत.े हेञे साहेबांनी 

या ठकाणी आपल मनोगत य त केलं. टेि नकल यांना ान आहे या माणसानीच हया 

गो ट  करायला पा हज.े भांडार वभागाची सभागृ हात नेहमीच त ार होत.े नेहमी भांडारा या 

मा यमातून खरेद  होत,े मग कुठलेह  वषय असू दयात. माग यावेळेस सुका कचरा, ओला 

कचरा अलग कर यासाठ  बकेट वकत घेत या ते याच कारे घेत या, शहरा या 

लोकसं येनुसार एवढया एवढया लागणार आहेत नंतर कुठे वाटल,े काय वाटले, का वाटले  

नाह  याचा कोणालाच प ता नाह . आ ह  लोक याचा एक दोन म हनेच पाठपुरावा करतो.   

आ ण आ ह ह  आम या कामामुळे दुल  करतो. पण स य प रि थती अशी आहे क  भांडार 

वभागामाफत जी जी खरेद  होत,े या ब कम ये खरेद  होते ते चुक चचे झालेले आहे. एलईडी 

ह  खरंतर डेल गेट व तु आहे. काचेची व तु याला सात-सात वष सांभाळणे, आज याची 

लाईफ काय असेल. ठेकेदार सु दा यावेळेस काम पा हजे यावेळेस टचम ये असतात नंतर तो 

माणुसच अ हेलेबल नसतो. असे कतीतर  गाडन शहराम ये आहेत, मग झोपडप ी पुनवसनाच 

काम असू दयात, म ये हॉक  टेडीअमम ये केबल, पोल पडले या हो या, इले क स पोल 

पडतात नंतर कच-या या भावाम ये सु दा कोणी वकत घेत नाह . अ धकार ह  नेहमी माणे 

तीन वषात बदलत असतात. कपीले साहेब तीन वष आलेत नंतर तीन वषानंतर नाह त,  तुपे 

साहेब आता आहेत, आयु त साहेब नसतील मग याची जबाबदार  कोणाची आहे. सात कोट  

पये आपण पाच वषासाठ  खच करतो या पाच वष ह  जबाबदार  तुपे साहेब घेणार का? 

आपण आप या घरामधील व त ु वकत घेतो ती नाजुक प दतीन े यवि थत वापरतो, एखादा 

ब ब गेलातर तो काढून दुसरा लावतो अशा प दतीने या ठकाणी एलईडीची शहराम ये यव था 

होणार आहे का?  नाह तर असे होईल क  आज टडर आहे, भांडारला काह  देणेघेणे नाह , 

खरेद  करेल, तुपे साहेब बघतील, बाक  इले क डपाटमट बघतील. उदया उ हास शे ीचा 

फोन आला तेथे लावले दहा एलईडी, मंगलाताईचा फोन आला, तीकडे लावले दहा एलईडी, 

योगेश बहल यांचा फोन आला हे ठक आहे एवढया मोठया ब कम ये यावेळी एलईडी 
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घेत या जातात यावेळी एलईडी देताना याचे ॉपर नयोजन होणार आहे का? याचा फायदा 

शंभर ट के आहे व ह  काळाची गरज आहे. मी आता हॉटेल तयार केले या ठकाणी शंभर 

ट के एलईडी लावले या ठकाणी ४० ट के याचा फायदा झालेला आहे. मा या दोन हॉटेलच 

क यार जन केलतर ४० ट केच कटऑफ आहे पण ईथं मु ा असा आहे क  या गो ट चे 

नयोजन या ठकाणी कोण करणार आहे. आता काकांनी सांगीत या माणे मागची रडींग आता 

आहे का? तर  शेवट  नागर कांना तु हांला फेस करावे लागणार. फायदा कती झाला का फ त 

लावून मोकळे हायच.े हाईटचा वषय आला, नगाडचा वषय आला.  आता काह  ठकाणी 

तु ह  ठेकेदाराला दोन वषाचे मे टेन स सु दा दलेले आहे पण ते लोक वेळेला हजर नसतात 

ते लोक फ त गोड बोलतात आ ण ऍ ीमट करतात टेि नकल म ये यांच ेलोक नसतात. तु ह  

पा हजेतर वचारा, उ हास शे ीने फोन केला क  ते हणतात ठेकेदाराला आपण काम दलेले 

आहे, आप याकडे लेबर नाह त पण तो माणुस अ हेलेबलच नसतो. याचा काय उपयोग आहे. 

तु ह  ऑन पेपर एखादया एसी केबीनम ये बसून ऍ ीमट करणे, कंडीश स टाकण,े ेशर 

टाकणे, वधी स मती, थायी स मती, जी.बी., प नेते, गटने यांचा तुम यावर दबाव पण 

बाक यांच काय. आ ह  कुठ या क मट त नाह त हणून आ ह  बोलू शकत नाहत. 

तुम याकडे आलोततर तुम याकडे गद  असत.े छोटया छोटया गो ट साठ  तुम याकडे येवून 

आ ह  त ार करणार नाह त. मग आ ह  ऑ फ शअल यां याशी बोलायचे तो माणूस कायम 

मट ंगम ये असतात हळूच बोलतात मट ंगम ये आहे, आ ह  पण फोन ठेवतो. आ हांला 

वेळच नाह . करकोळ करकोळ कामाची सु दा अशीच प रि थती आहे. उदयान, वदयूत 

वभाग या कुठलेह  वषय या. या गो ट ंची काळाची गरज आहे. एलईडी, वदयूतची गरज 

आहे परंतु हे चाललेले चुक चे आहे. ब क परचेसींग नसाव,े या ब क परचेशींग गोडावूनम ये 

डम के या जातात. शलाई मशी स डंपींग, सायकल डंपींग. तु ह  चेक कराव, शलाई म श स 

धुळखात पडले या आहेत. आता जुनं दयायच का नवीन दयायच याम ये वाद चाललेला आहे. 

इथ ंठराव करतो पण एकाच पण इ ल मट होत नाह . आ ह  सगळे ठराव करतो, वधवा 

म हलांना दया, अपंगाना दया आ ह  बोड लावतो, ठराव करतो अमुक अमुक योजना सांगतो 

पण नंतर ते हणतात क  अजून याची अंमलबजावणी झालेल  नाह . या जीबीला काह  अथ 

आहे का नाह  हा आ हांलाच न पडतो. वषय होतात याची अंमलबजावणी होत नाह . 

शलाई मशीनचा ढगारा पडलेला आहे. आप याकडे अ धका-यांना कोणालाच काम नाह . तु ह  

आता नवीन काम लावले आहेत काह  लोकांना हातगाडी गोळा करायचे आ ण पकडायच.े साहेब, 

तुमच येय पुण होत नाह. हे लोक गर बाला छळतात आ ण पैसे उकळतात. आजच तुम या 

अ धका-यांनी  एका टे पोवा याला पकडल आ ण याला पाच हजार पावतीची मागणी केल  तो 

हणाला मा याकड े एवढे पाच हजार पये नाह तर, एक हजार पये घेऊन गाडी मोकळी 

केल . तु ह  झोपडप ी वरह त शहर करतात, हातगाडी वरह त शहर करायचं आहे. पण याची 
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यवि थत अंमलबजावणी होत नाह . तु ह  केबीनम ये बसून अ धका-यांना सांगतात परंतु 

याची अंमलबजावणी होत नाह .  हे लोक काय करतात १० हजाराची पावती फाडावी लागेल 

नाह तर आयु तांनी सांगीतले आहे तुमची हातगाडी ज त होईल हणतात. मग तो माणुस एक 

हजार पये काढुन देतो याला पावती दल  जात नाह . होड ज या संदभात तु हांला 

माग यावेळेसच सांगीतले आहे हे लोक पैसे उकळतात. ह  सगळी लोक हणतात क  परमीशन 

घेतलेल  आहे आ ण येकाला पाच ते दहा हजाराचा म हना ह ता चालू आहे. आकाश च ह व 

परवाना वभाग काय करतात. महापा लकेचे उ प न वाढवा, एलबीट  बंद झालेल  आहे. आता 

या सजनम ये या सगळया लोकांनी मोठमोठे ले स लावलेले आहेत काय केले तु ह . नंतर 

मला कळाल क  या लोकांचे म ह याला ह ते आहेत. बघा तु ह , दवाळी संपल , दसरा संपला 

लोकांचे अजून सु दा ले स आहेत, दवाळी या कमानी अजून सु दा आहेत. आता काह  

दसरा, दवाळी आहे का. गणपतीचे ले स अजून सु दा आहेत. एलईडी काय, खरेद  काय, 

टडीआर काय. आठ आठ, नऊ नउ म हने झाले टडीआर नाह . मा याकडे गाडन आहे, 

तुम याकड मी तीन वष च ा मारतो. डे हलपमट डे हलपमट हणता बजेटम ये तरतुद क न 

ठेवता ता यातच नाह तर कस काय बजेटला करता. बजेटम ये तरतुद तु ह  करता पण 

या ठकाणी आमचे कामच होत नाह त. मा या वॉडाम ये तु ह  एक गाडन घेतलेल आहे तेथ े

आर ीत जागा आहे या आर ीत जागा तु ह  ता यातच घेऊ शकत नाह त. तु ह  घेत 

नाह त, तो समोरचा देत नाह . याचे ऑवॉड होत नाह . आ ह  वॉडाम ये काय करायच.ं गेल  

पाच वष वॉडाम ये मी एक पयाचे सु दा काम केलेले नाह . कुठ या त डान आ ह  फेस 

करायच.ं तेच तेच काम चाललेले आहे. डांबर लावतो, एलईडी बदलतोय, तेच ते करकोळ काम 

करतो एखाद भर व काम करा. मा या वॉडात भाजीमंडईचे रडे हलपमटचे काम मी हातात 

घेतले आहे. माच या बजेटम ये आलंय आता म हना डसबर आहे एक वष झाले आता टडर 

झाले आता ती वक ऑडर होईल हणजे एक वष होतयं. लॅन रेडी आहे, बजेटम ये आले क  

लगेच काम चालू झाले पा हज.े आज डसबर म हना आलेला आहे कसे काय कामं करायच.े  

बजेटम ये मह वा या ठकाणी तु ह  कट क न टाकता. एलईडी ह  काळाजी गरज आहे 

आव यक खरेद  करा परंतु ह  जी प दत आहे ती चुक ची आहे. आपण काय करतो, चार ब ब 

पा हजेतर चार आणतो. हे फ त पा टवाईजच करा, ठेकेदाराला पोचू नका. हा तुमचा आमचा, 

करदा याचा, शहराचा पैसा आहे. यां यासाठ  कंवा मुठभर लोकांसाठ  ह  आपल  मानसीकता 

ठेवा. आप या वत:च जळतं तवा कळतं तस आहे साहेब, मला खरं वाईट वाटत क  आप या 

शहराचे सात कोट  पये तु ह  ए स, वाय ठकाणी ख डयात घालताय. एलईडीवा याचे तीन 

वषानंतर ए सचज अशी ि कम असत,े ते काह  होत नाह , च ा मा न मा न दमतो नंतर 

आ ह  पाठपुरावा करत नाह  याकडे ल  दयावे एवढ च वनंती करतो. 
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मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सव थम नव नवाचीत महापौरांचे अ भनंदन. 

स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आयु त साहेब, गे या म ह यात 

मी तु हांला ब- भागातील वदयूत वभागामाफत लेटर दलेले होते. या याम ये आपल  मंजूर 

पद-५१ आहेत आ ण भरलेल  पद-३१ आहेत व र त पद-२० आहेत. वदयूत वभागाला काम 

कर यासाठ  खुप अवघड जात.े भाग मट ंगला सद यांची आरडाओरड होते. यासाठ  मी 

आपल  दोन वेळा भागाम ये मट ंग पण लावल  होती पण काह  कारणा तव तु ह  येवु 

शकलेला नाह त. पुढ या मट ंगला आव यक यावे. वदयुत वभागातील जी र त पदे आहेत 

ती भर याचा पुण य न करावा अशी मी वनंती करत,े ध यवाद.  

मा.आशा शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. थमत: नानांचे  

सभागृ हा या वतीने मी मनापासून अ भनंदन करते. आम यातले ये ठ सद य महापौरपद  

वराजमान आहेत यामुळे आनंद वाटतो तर  पुन च आपले अ भनंदन. आयु त साहेब, खरंतर      

हा वषय आणताना आ ण तु ह  अशा प दतीचा वचार करत असताना कधी तु ह         

कोण या सद यांना वचारात घेता का. मा या भागाची अशी अव था आहे क , खांब लावलेत, 

केबल टाकल  याला दड ते दोन म हने झाले मग शेवट  या अ धका-यांना वचारल तथं 

एलईडी कधी लावता ती लवकर लावा. आ ह  लोकांना सांगतो, पंधरा-वीस लोक गोळा केल  

तेथे नारळ फोडला, काय म झाला, एलईडी लागल लगल वाटल परंतु आता आ हांला कळाल 

क  एकञीत खरेद  होणार आहे आ ण यामुळे हे ोसेस लांबलं, हे कतपत यो य आहे. जर 

आपण माग या खरेद त ठेच खा ल  असेलतर ह  येकवेळी ठेच खायची का आ ण मग 

हणायच पढु यावेळेला आता बदल.ू पुढची वेळ आप याकडे येणारच नाह . तोपयत आपण 

कोणाचातर  वचारपुवक या माणसाचा फायदा तुम या डोळयासमोर ठेवूनच काम केलेल असतं 

अशी व तुि थती आहे. पु हा पु हा याच चुका कराय या, येकवेळी ठेच खायची आ ण 

या याम ये तु ह  कोणीच शासन हणून भरडले जात नाह त, आ ह  १३३ नगरसेवक 

भरडले जातो आ ण पयायाने आमचे नागर क भरडले जातात. हा कार कधीतर  बंद होणार 

आहे का  नाह .  वशेष हणजे हे पञ तुमचं आहे. तु हांला कसं वाटत नाह  क  कस े हे 

ब कम ये घेवू शकतो, कसं काम क  शकतो आ ण तुम या या एका या वचारापायी सगळी 

खरेद  थांबलेल  आहे आम या भागाची खरेद  झालेल  नाह . समजा तु ह  हा वषय तहकूब 

केला आ ण अशा कारची ह  खरेद  केल  नाह तर आम या भागातून खरेद  हायला, टडर 

उघडायला कती वेळ जाईल, हणजे परत आमचे खांब गंजायला लागतील. या वषयाचा मी 

पाठपुरावा करणार आहे. यावेळेस परत तु ह च सांगाल क  ते पाईप गंजलेले आहेत, केबल 

खराब होईल मग दोन चार लोक खोदायला येतील, नवीन केबल तु ह  टाकले आहे, नवीन 

खांब उभे केले आहेत. तुमचे या यावर दवे लागाय या आत आमचे पाईपह  गंजणार आ ण 
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केबललाह  कुठेना कुठे अडचण येणार. आयु त साहेब, तु हांला कधी ब क खरेद  करायची तो 

वषय तु ह  तुम या प दतीने करा कमान मा या भागाम ये एलईडी वर त लागु दयात. 

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,  स मा.सभागृ ह. खरंतर आज हा 

वषय ये  खरेद चा आलेला आहे. खरंतर वषय चांगला आहे परंतु अडचण अशी दसते क, 

महापा लका उदया या काळात अडचणीत जाणार आहे हे आप याला मा हती आहे. आपल  

एलबीट  बंद झालेल  आहे ५०० कोट  पये आपले कमी होणार आहेत. ६६ कोट  फ त 

म ह याला आप याला शासन देते तेह  उदया या काळात कदा चत मळतील का नाह  हे 

मा हत नाह  पण आप याला या या प दतीने बचत करता येईल, या या प दतीनं 

महापा लकेला उ प न वाढ वता येईल हे बघावे. काह  ठकाणी तुमचे खच कमी केले हणजे 

बचत झाल  हणजेच तु हांला उ प नाचा एक नवीन माग तयार झाला असा याचा अथ 

होईल. पॉवर सेि हंग, पॉवर जनरेशन असंह  आप याला सगळयांना मा हती आहे. आपले २० ते 

३० ट के बचत होणार असेलतर संपुण शहराम ये अशा कार या योजना के यातर जेणेक न 

आपल  वीजबचत होईल आ ण यातुन आपले पैसे वाचतील. आज ट लाईटचा वचार 

केलातर १२ ते १५ कोट चे बील भरतो. १२ ते १५ कोट या बीलाची र कम जर आपल  ३० ते 

४० ट केनी कमी झाल तर ती सं या डायरे ट येणार आहे ७ ते ८ कोट वर. हे होत असताना 

महानगरपा लकेने गे या पाच ते सात वषाम ये या एलईडी खरेद  के या या खरेद चे 

मोजमाप आपण कुठे ठेवले आहे का याचा माञ ताळमेळ नाह .  बचत झालेल  आहे हे माञ 

न क  आहे याबाबत आम याह  मनाम ये काह  शंका नाह .  मा या मा हती माण े येकाला 

अनुभव आहे क  एलईडी लाव यानंतर १०० ट के से ह ंग होत.े परंतु महानगरपा लका हणून 

जर पा हल गेलतर फ त खरेद  करत राहणं आ ण फट ंग सु दा या काढणं आ ण या लावणं 

एवढच केल याच कॅल यूलेशन आपण य  पैसे भर यात कधीच केलं नाह . क शासनाची 

क मट  आहे, क शासनाने तो ताव तु हांला दलेला आहे यांना घेवून ोजे ट करणे 

आप यावर काह  बंधनकारक नाह . या कारचा संपुण शहराचा क प आपण या ठकाणी 

केलातर महापा लकेची बचत मोठया माणावर होईल. आजची गरज जर पा हल तर काह  काह  

ठकाणी नवीन गाव असतील कंवा जुना भाग असेल खरोखरच अशी प रि थती आहे क ,    

आम या सवाची मागणी आहे एलईडी सव ठकाणी लावा यात. याचा काश चांगला आहे, 

एलईडीचा दवा हा जा त हट होत अस यामुळे या यावर कडे बसत नाह त, याची काच 

घाण होत नाह , याचा काश व छ राहतो अशा ब-याचशा टेि नकल गो ट  या याम ये 

आहेत. या या ठकाणी आव यक वाटते या या ठकाणी आज रोजी या एलईडीला 

मा यता यावी. आयु त साहेबाना वनंती राह ल क  आप या संपुण शहरात ६५ ते ७० हजार 

टलाईट पोल आहेत, उदयानामधले वेगळे आहेत, हायमा ट वेगळे या सगळयाचे 

कॅल यूलशेन केलेतर आपले सेि हंग कमीत कमी १० कोट या आसपास गे या शवाय राहणार 
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नाह . तर  या प दतीचा जर बीओट  बेसीसवर वचार केलातर शंभर ट के आपल  बचत 

होईल. बाक चे हायमा ट आहेत या यावर मे टेन सची कॉ ट आपल  कती आहे. परपोल 

तीन ते चार पये खच करतो. एवढा खच असेलतर आप या खचाची ह  वाढ व र कम आहे 

ती कमी करता येईल. आपण ते माण कमी केल पा हज.े आप या महापा लकेला जा तीत 

जा त फायदा क न दला पा हजे. या ठकाणी वषय मंजूर साठ  दलेला आहे याम ये 

आव यक या ठकाणी एलईडी यावेत. हे होत असताना बचतीचे धोरण आपण सादर करायला 

पा हजे होतं ते बचतीच धोरण सादर केलेले नाह  हणून या कारच े न आ ह  उपि थत 

करतो. तु ह  ते बचतीचे धोरण या ल खापडीतून बाजूला ठेवलं. त ेबचतीचे धोरण तु ह  १०० 

ट के  अवलंबीताल अशी आमची अपे ा आहे. आप या शहराम ये शंभर ट के एलईडी 

लाईटची यव था करावी. माग यावेळेस मी जयपुरच उदाहरण दलं, जयपुरच पञ दल,  मी 

तु हांला सांगीतल पण क , जयपुरला मराठ  आयु त आहेत. यांचा ोजे ट हा अतीशय 

स सेसफुल आहे. जयपुरला महानगरपा लकेस या बचती या यतीर त काह  ट केवार  या 

बचतीतून दल  जात.े हणजे यांच ते बचती शवाय अतीर त उ प न आहे. माझी वनंती 

आहे क  फेल झालेले ोजे ट जसे देशाम ये आहेत तसे स सेस झालेले ोजे ट सु दा 

देशाम ये आहेत. यामुळे कुठला फेल झाला याची उदाहरण डोळयापु ढे घेवून आप याला 

स सेस कसं होता येईल याकडे ल  देवून जर हा ोजे ट माग  लावलातर आप या शहराम ये 

अतीशय चांगल काम होईल, बचत होईल.  या वषयाला अनुस न या बाबी आव यक आहेत 

तेवढ च खरेद  करावी. तु ह  जे बचती या बाबतीतले हेड याम ये वापरलेले आहे ४ कोट  ९२ 

लाखाच त ेवगळून २ कोट ची खरेद  ता काळ कर यात यावी. या ठकाणी अ याव यक वाटते 

कंवा मागणी आहे या ठकाणी तातडीने तो पुरवठा केला जावा या माणे कारवाई हावी अशी 

वनंती आहे, ध यवाद.                    

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माझह  तेच हणणं 

आहे आ ण जे खरं सभागृ हा या हताच आहे तेच बोल याचा मी य न करतो आ ण यानंतर 

लगेच तुमचा जर खुलासा झालातर मला वाटत सभागृ हा या अनेक नांना उ तर मळून 

जातील. माझा ामाणीक समज असा आहे क  तु ह  आता या या तरतूद  भागामधे 

होतात या सगळया तु ह  माग व या, याची मा हती मागवल  क , उदयानाम ये काय 

पा हज,े ईथं काय पा हज,े तथं काय पा हजे या संकल त क न तुमचा कॉ से ट असा आहे 

क  तुकडया तुकडयांनी खरेद  कर यापे ा जर आपण ब क खरेद  केल तर आप याला एखादया 

टँडड कंपनीबरोबर करार करता येईल, चांगल  वॉल ट  घेता येईल, रेट वाजवी मळतील 

कॉ टेट  जा त आहे यामुळे आपले भागातून काम पटापट होतील असा तुमचा हेतू यातून 

दसतो. दुसरा वषय असा आहे क , जो से ह ंगचा वषय चाललेला आहे कंवा बीओट चा 

वषय चाललेला आहे. प हला वषय जर तु ह  सोडला, प ह या वषयाला आमची काल अशी 
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चचा झाल  क  प हला वषय जर मायनस केलातर १ कोट  ५५ लाखाला मा यता आता 

दयायची आहे आ ण उवर त जो प हला वषय आहे जो क  ४ कोट  ९४ लाख पयाचा आहे तो 

बीओट वर टाकायचा अशी साधारणत: आमची उपसूचना तयार आहे. परंतु यातून माझा न 

असा आहे क , प हल  गो ट अशी आहे क  हा आता नो हबर म हना संपत आला, तुम याकड े

हाताम ये राह ले दोन ते तीन म हन.े वॉडाम ये जसं मगाशी शडगेताईनी सांगीतले क  यां या 

वॉडाम ये पोल उभे क न ठेवलेले आहेत, हेञचीह  तीच प रि थती आहे क  पोल उभे क न 

ठेवलेले आहेत, केबल टाकलेल  आहे फ त याला लँ प बसवायचे आहेत यामुळे तथं लाईट 

नाह . सगळयांनी सांगीतले एलईडी बसवल  पा हजे इथपयत आमचे कोणाचे दुमत नाह . शांत 

शतोळे यांनी न उपि थत केला क  ह  यव था महापा लकेनी एकह  पया न टाकता जर 

बीओट वर कुठल ह  सं था येत असेल आ ण ती काम करत असेलतर आपण का क  दयायच 

नाह  असा यातला एक भाग आहे हणून हे ५ कोट  पये वाचवायचे. माझा एक साधा न 

सुरगूडेनां व तुपेना असा आहे क , तुम याकडे बीओट  एज सी ऍ ू हल झालेल आहे का? 

यांना हे काम दयायचे हणलेतर त े कती म ह याम ये हे काम सु  करणार आहेत. आम या 

माग या, आम या लोकां या अडचणी कती लवकर तु ह  दुर क  शकता हा माझा प हला 

न आहे. दुसरा न असा आहे क , बीओट वर तु ह  द यानंतर जे काह  आपलं सेि हंग 

होणार आहे या से ह ंग मधुन साधारणत: ६० ट के पैसे तो घेवून जाईल. परंतु तो काह  

कमवीर भाऊराव पा टल नाह  कंवा तो काह  धमादाय आयु त नाह  तो धंदाच करणार आहे. 

हणजे वत:चे पैसे तो आज टाकणार आ ण उदया ते आप याकडून वसुल करणार. 

सभागृ हाम ये नेमका खुलासा करावा क, बीओट वाले नेमक काय करणार आहेत,  

या याम ये आपला काय फायदा आहे, यास कती वेळ लागणार हे सांगावे. यामुळे 

Consumption of the time, saving of the energy, saving of the money & how 

fast you are going to implement that या मा या चार नाचे उ तर जर तु ह  

यवि थत दल  आ ण शासनाचे याब लचे मत काय आहे आ ण Why भागाचे सगळे 

तु ह  एकञीत आणलेल आहे याब ल या भ न भ न लोकां या शंका आहेत. तर   या चार 

नांच उ तर मळालतर मला वाटत क  हे अ धक सोईचे होईल आ ण याच बरोबर जसं 

हेञेनी सांगीतल, बाक यांनी सांगीतल अनेकांना यां या वॉडाची चंता आहे, अंधाराची आहे 

आ ण येणा-या इले शनची आहे यामुळे कामह  फा ट झाले पा हजते, बजेटह  खच  पडलं 

पा हजते, आपल  से ह ंगह  हायला पा हज.े हणजे वजेची से ह ंग झाल तरच पैशाची से ह ंग 

होणार आहे. कदा चत हे पैसे आपण टाक यानंतर या वषयाला जर मंजूर  दल तर जे सेि हंग 

मधील ६० ट के कंवा ७० ट के देणार त े १०० ट के सेि हंग आपलं होणार आहे पैसे 

टाक यावर. आपण टाकलेतर या पैशाचे याज कती होते आ ण यांच सेि हंग कती होते  
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हा तु ह  अ यास केलेला आहे का या गो ट ंचा खुलासा झालातर पुढचा नणय पटकन घेता 

येईल. तर  अगोदर याब लचा खुलासा करावा अशी माझी वनंती आहे.  

मा. पठासीन ा धकार  – खुलासा करावा. 

मा.आयु त –  स मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. हा टेि नकल  मु ा आहे यामुळे मी 

बोलणे अपे ीत नाह  तर  पण बहल साहेबांनी शेवटचा मु ा उपि थत केला यावर चचा हावी 

आ ण काह तर  नणय यावा हणून मी उभा रा हलो आहे.  हा ताव आणलेला होता या 

मागचा उ ेश  सरळ  आ ण  साधा  होता  क   एलईडी  एकञीत खरेद  के यान े बचत 

होईल. ब-याचशा सद यांनी सांगीतले एलईडीचे कारखाने सगळीकडे झालेले आहेत, चायनामेड 

आहेत, सबसीडी सु दा असेल, माकट तेज आहे, भरपुर कॉ पी टशन आहे. शासन १०० 

पयाला ब ब देत आहे यात थोडीबहू त सब सडी पण असेल पण माकटच एवढ तेज आहे 

आ ण आता आप याला शासनाचा पाठपुरवठा आहे, आप याला एनज  से ह ंगम ये जावेच 

लागेल आ ण या अनुषंगाने या आथक वषा या बचतीच ो ह जन आहे आ ण याचा यो य 

व नयोग हावा एकञीत खरेद  हावी, कॉ पी टशन चांगल  हावी, थाप य, बीआरट चे तीस 

ट के, प तीस ट के बलो टडर चालले तसं इकडह  मायनसचा ड वदयुत वभागात यावा 

आ ण महापा लकेचे पैसे वाचावे असा या मागचा सरळ सरळ उ ेश होता. तथा प आता पठाण 

मॅडम आ ण कुमार साहेबांनी सांगीत या माणे, पैसे वाच व यासाठ  एखाद दुसर  गो ट सजेशन 

करता आल तर  य न कर याचा आमचा य न आहे. शांत शतोळे यांनी सांगीतले आप या 

शहरासाठ  वचार केला पा हजे, आपण चांगला वषय काढला. जयपुर पॅटन माण ेतूप,े सुरगूडे 

यांना जयपुरला पाठवायचं यांनी याचा अ यास क न िजथं जयपुर आहे तथ पीसीएमसी 

ल हायचं आ ण टडर स द करायचं तसंह  आप याला करता येईल. तशा सूचना दले या 

आहेत. ते पुढ या आठवडयाम ये जयपुरला जातील तेथील अ यास क न आपण सगळया 

शहरात एलईडी लावून कायमची दवाळी कशी करता येईल हे बघायचे आहे. याम ये 

इले कल बचत क न आपला फायदा कसा करता येईल ते बघायचं आहे. मीतर या मताचा 

आहे क  आप याला कॅपीटल कॉ ट सु दा लावायची गरज नाह . कारण आप याकडे एवढ  

मागणी आहे क   सगळेजण येतात व हणतात आ ह च पैसे टाकतो फ त आ हांला नंतर 

तुम या ऊजा बचती या बीलातून थोडे थोडे पैसे दया. तसाह  य न आपण क  यात. आता 

आप याकडे वेळ पण फार कमी आहे. डसबर ते माच असा चार म हने आहे. हे पैसे या 

गो ट साठ  आपण बजेटम ये तरतूद केल  या गो टसाठ  ते लवकरात लवकर वापर यासाठ  

De-centralise करणे यो य राह ल का centralise करणे यो य राह ल याचा सारासार वचार  

क न आपण जो नणय याल याची अंमलबजावणी आ ह  क  असं मला सांगायच आहे. 

या यतीर त काह  टेि नकल मु  ेआप याला वचारायचे असतीलतर तुपे साहेब सांगतील.                              
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मा.तुपे (सहशहर अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आप या 

शहरात एकूण ७६७९८ दवे आहेत यापैक  ६० हजार २४४ दवे सोडीयम आ ण वेगळया टाईपचे 

आहेत आ ण १६५५४ दव े हे आपण यापुव  एलईडीम ये बदल यात आलेले आहेत.  

या याम ये सब सडीबाबत वचार यात आलेले होते तर  या याम ये सब सडी मळ याचा 

ताव आप याकडे आलेला नाह  परंतु स मा. सद य शांत शतोळे यांनी सांगीतले यानुसार 

बीओट  बाबत काह  शहराम ये यांनी जसा जयपुरचा उ लेख केला क  अशा कारची योजना 

सु  आहे. परंतु याबाबतची आपण अजून मा हती घेतलेल  नाह . एलईडी आपण बस वले 

याम ये असे दसून येते क  ४० ते ५० ट के आप याला से ह ंग मळते या य तर त काह  

स मा.सद यांचा मु ा होता भांडार वभागामाफत खरेद  के यामुळे काह  तांञीक अडचणी 

येतात यामुळे हे भांडार वभागा या मदतीने वदयूत वभाग एकञीतपणे खरेद  करते. परंतु  

ह  रेद  करताना येक भागातील अ भयं यांकडून आपण याना मळाले या बजेट 

ो ह जन माणे आपण स व तर मा हती घेतलेल  आहे आ ण ह  एकञीत खरेद  के यानंतर 

आपण या माणे तथ या अ भयं यांकडूनच आपण याची भांडाराम ये तपासणी क न या 

या  भागाम येच परत जाणार आहे. या याम ये पेमट टमम ये काह  पैसे राखून ठेवाव े

असा मु ा उपि थत केलेला होता तर  या माणे आपण सव टे ट ंग झा यानंतर ९० ट के 

पेमट करणार आहोत यानंतर तीन म ह यानी १० ट के पेमट करणार आहोत आ ण १५ ट के 

बँक गॅरंट  घणेार व ५ ट के स युर ट  डपॉ झट पाच वषानी आपण परत करणार आहोत. 

पुव  एलईडी बस वल  या याम ये अडचण येत होती क  कॉ ॅ टरची आपण १० ट के 

र कम राखून ठेवल  होती परंतु ह  १० ट के र कम ठेव यानंतरह  काह  एलईडी         

उ पादन होते यां याकड ेकॉ ॅ टरन ेजर  यांना कळवलं तर  तो दु ती करता तीसाद 

मळत न हता हणून या उ पादकाला थेट आप याला संपक करता यावा आ ण याला 

या याम ये जबाबदार धरता यावे हणून हा एकञीत खरेद चा नणय झाला. या या संबंधीत 

दोन य तींचे मोबाईल नंबर जे आप याला पुण ३६५  दवस उपल ध असतील अशा प दतीने 

यांची मा हती आपण घेणार आहोत. याच माणे यांचे कडून आपण ऍफेडे ह डह  घेणार 

आहोत. आता जी काह  भागाम ये एलईडी द या या सि हसची अडचण येते ती नराकरण 

कर याचा आ ह  जा तीत जा त य न केलेला आहे. स मा.सद यांनी एलईडी बाबतीत काह  

ान अवगत आहे का असा मु ा काढला होता तर  पुव  ब ब होते यानंतर टयुबलाईट आल  

यानंतर आपण सोडीयम हेपर वापरायला लागलोत याच माणे या एलईडीबाबत आ ह  ान 

अवगत केलेलं आहे व पाच वषाची आपण बँक गॅरंट  घेत आहोत यामुळे टे नॉलॉजी ह  

अप ेड होतच असते आ ण या माणे आप यालाह  अप ेड हावच लागतं.  आप याकडे एकूण 

२७ एलईडी या मॅ यूफॅ चर ंग कंप या ऍ ू ह झाले या आहेत व दोन ते तीन कंप या बाहेर या 

देशातील आहेत. बीओट  बाबतीत अजून कोणी ऍ ू ह झालेले नाह , बीओट  बाबतीत आ ह  
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काह  अ यास केलेला नाह  परंतु हे दवे जर आपण बस वलेतर याबाबत मी आप याला 

मा हती देवू शकतो.  आता जो ताव ठेवलेला आहे, हे दवे बस वलेतर १७ लाख २२ हजार 

युनीट ह  से ह ंग होणार आहे. टोटल से ह ंग १ कोट  १७ लाख प ह या वषाला होईल. जर 

पाच ट के दरवाढ झाल तर ती दुस-या वषा १ कोट  २३ लाख तीस-या वष  १ कोट  ३० लाख 

चौ या वष  १ कोट  ३७ लाख आ ण पाच या वषात १ कोट  ४५ लाख. असे मळून ६ कोट  ५५ 

लाखाची से ह ंग होईल. एलईडीच े लाईफ जे असत े ते जवळ जवळ साडेबारा वष असत े

याच माणे आपण एलईडी लाव यानंतर याची मे टेन स कॉ ट मोठया माणात कमी होत.े 

मा.अजीत ग हाणे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी   

एलईडीचा वषय आलेला आहे. सवानी आप या भावना य त केले या आहेत. मु यत: 

आप या एलबीट चे उ प न कमी झालेले आहे या अनुषंगाने आप याला काह  पयाय नवडावे  

लागणार आहेत. या याम ये आपण से ह ंगचा वचार करतो परंतु तुपे साहेब व सुरगूडे 

साहेबांना मला सांगायचे आहे क  से ह ंगबरोबर आपण जर वीज जनरेट क  शकलोतर 

न क च आप या शहराचा अ धकचा फायदा होईल या ट ने तसा वचार झाला पा हज.े शांत 

शतोळे यांनी सांगीतले अशा कारे जयपुरम ये होवू शकततर आप या पंपर  चंचवड 

शहराम ये सु दा होवू शकत.ं मु यत: याम ये नगरसेवक हणून आम या मनाम ये जे न 

आहेत आता तुपे साहेबांनी उ लेख केला क  एलईडी लागतो, नंतर गे यानंतर तो लावायचा 

हणलेतर आ हांला खुप वास करावा लागतो आ ण नागर क या ठकाणी पाठपुरावा करत 

असतात, ात दवा लागायला वेळ लागतो. या अडचणी सुट या पा हजेत. आप याकडे जी 

द याची सं या आहे, आमची अपे ा काय असणार आम या भागाम ये सव दवे एलईडी 

लागले पा हजे. तु ह  कसे ड हाईड करणार आहेत. नागर कांची मागणी अशी असते या 

र यावर एलईडी लावल तर या र यावर सु दा लावले पा हजे. यासंदभातील काय धोरण 

आहे तो सु दा खुलासा केला पा हजे. नेमके दवे कुठ या र यावर लावणार याला काह तर  

ायटेर या ठेवला पा हजे. या ि टने वचार झाला पा हजे. आयु त साहेब आपण गांभीयाने 

वचार केला पा हजे क  आप याला वत:ची इले क सट  जनरेट करता येईल का. 

एमएसईबी या ऑफ सरशी असे बोलून हे बघावे. काळाची ह  गरज आहे आपल एलबीट चे 

उ प न कमी झालेले आहे बाक चे उ प न वाढ व या या ि टने आप याला वचार करावा 

लागणार आहे. या अनुषंगाने वदयूत वभागाने या याम ये ल  घालावे आ ण पुढ या 

काळाम ये काह तर  उपाययोजना करा यात अशी अपे ा य त करतो.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण हा वषय मंजुर 

क  या याम ये उपसूचना देव.ु  हा वषय मंजूर यासाठ  करायचा क  वेळ कमी आहे, बजेट 

खच  पडले पा हज,े अंधार दुर हायला पा हज.े १७ लाख युनीटला ६ कोट  वाचणार 

असतीलतर, एवढ  मोठ  बचत होणार असेलतर आप याला पु ढे जायला काह च हरकत नाह .  
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माझी उपसूचना अशी असेल क  हा वषय मंजूर करताना बीओट  बेसीसवर मंजूर  देतो 

याम ये जो वषय आयु तांना यो य वाटेल या माणे नणय ताबडतोब यावा. हे काम थांबल 

नाह  पा हजे  हा वषय लवकरात लवकर झाला पा हज.े 

 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये वदयुत 

वभागाअंतगत होणा-या ववीध वकास कामाअंतगत उजाबचतीकामी एल.ई.डी. फट ं ज 

नवीदा कामानुसार खरेद  क न उभारणी के या जातात. सदर एल.ई.डी. फट ं जची 

एकञीतपणे  खरेद  के यास उ पादक कंपनीकडून पधा मक दर ा त होतील व दजा मक 

सा ह यह  ा त होईल. याकर ता वदयूत वभागाकडून एकञीतपणे आव यक एल.ई.डी. 

फट ं जची खरेद  कर यात या यात अशा सुचना मा.आयु त यांनी के या आहेत. या 

अनुषंगाने  सोबत या त याम ये एकूण खरेद चे ३ वतंञ कामांम ये वग करण केलेले आहे. 

याम ये अ. . २ व ३ चे लेखा शष मंजूर कर यास व मनपा तफ खरेद  कर यास व यानंतर 

सव कार या एल.ई.डी. फट ं ज मनपा तफ अथवा BOT हणजेच टलाईट सह सव 

वभागाचे बाहय व अंतगत वदयुत यव थेसह BOT त वावर करणेस व याक रता मनपा 

हताचा वचार क न मनपा या ह ीत १०० % LED वदयुत यव था वीज बचत हावी या 

क रता यो य रतीने राब वणेस व याक रता रतसर या करणेस मा.आयु त यांना सव 

अ धकार देणेस मा यता देणेत यावी तसेच वज बचत व वीज उ पादनाचे इतर सव कार या 

व वध तंञ ानाबाबत मनपा ह ीत वापर होणेचे सव अ धकार मा.आयु तांना देणेत यावे. 

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.  

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- भाग . ४१ म ये 

को हनुर हायोना शेजारल जागा म.न.पा. या ता यात आलेल  आहे. सदर जागेवर उदयान 

वकसीत कर याची मागणी तेथील नागर क कर त आहे. म.न.पा. या सन २०१५-१६ चे 

अंदाजपञकात पान . ३२१ अ. ं . ११३ वर भाग . ४१ म ये को हनूर हायोना शेजार ल 

जागा वकसीत करणे या कामाचा समावेश आहे. परंत ु सदर कामास मा.महापा लका सभा 

ठराव . ६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये केवळ र. . १४,००,०००/- इतक  शासक य मा यता 

मळालेल  आहे. परंतु सदरची शासक य मा यता थाप य वषयक कामे कर यासाठ  अपुर  

अस याने र. .१,००,००,०००/- (र. . एक कोट ) इत या र कमेस शासक य मा यता देणेत  

यावी. तसेच मा.महापा लका सभा ठराव . ७३४ द.२५/०८/२०१५ अ वये सन २०१५-१६ चे 

अंदाजपञकाम ये भाग . ९ संभाजीनगर येथे बड हॅल  येथे लेसर शो साठ  आव यक कामे 

करणे या कामाचा समावेश करणेस तसेच वग करण करणेस मा यता दल  असलेने भाग . 

९ संभाजीनगर येथे बड हॅल  येथे लेसर शोसाठ  आव यक कामे करणे या कामास व यांस 

येणा-या अपे त खच र. . १०,००,००,०००/- फ त इत या खचास शासक य मा यता दे यात 

यावी. तसेच क े ञय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये न वन 
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कामांचा समावेश क न अंदाजपञक तयार करणेसाठ  खाल ल या कामांचा समावेश करणेस 

मा यता देणेत यावी. 

 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

१. भाग . ४० मधील कामगारनगर व खराळवाडी 
भागाम ये थाप य वषयक कामे करणे व चौक 
सुशो भकरण करणे.   

४५ लाख 

२. भाग . ४० म ये एच.ए. कॉलनीमधील डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयासभोवती मेघडंबर  व 
सुशो भकरण करणे.  

४५ लाख 

३. एच.ए.कॉलनी मधील व ल ि मणी मंद राजवळ 
पालखी वसावा व पालखी मागाचे सुशो भकरण करणे.    

४५ लाख 

४. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृ तक भवन गंगानगर व 
संत रो हदास मंच प रसरातील सुशो भकरण करणे.     

४५ लाख 

५. भाग . ४० म ये वा तुउदयोग कामगारनगर 
प रसरातील मुख र ते व चौक यांचे सुशो भकरण 
करणे तसेच थाप य वषयक दु ती करणे.     

४५ लाख 

                                          

इ याद  कामांचे वकास कामे करणे आव यक आहेत.  

सदर कामांची नकड पाहता मनपा या सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकातील खाल ल कामांची 

तरतुद वर ल कामासाठ  मा यता देणेत यावी. 

 

अ. . पान 
./अ. . 

कामाचे नाव तरतूद 

१. ६४६/४६ भाग . ४० एच.ए. कॉलनी म ये 
थाप य वषयक दु तीची काम े

करणे.  

४० लाख 

२. १८/७ म हं ा कंपनी या जागेत pcmc मु य 
कायालयाची व तार त इमारत बांधणे.  

५५ लाख 

३. १७७/७६ आयटू आर आयटू सी अंतगत ता यात 
असले या जागेला कंपाऊंड बांधणे व 

१५ लाख 
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तार कंपाऊंड (चेन लंग फेन संग) 
करणे. 

४. १७१/३२ भाग . ४० येथील बालभवन 
इमारतीचे फॉल स लंग करणे व 
अनुषं गक कामे करणे.    

१५ लाख 

५. १७९/११३ गंगानगर मधील डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर सां कृ तक भवनामधील 
थाप य वषयक कामे व रंगरंगोट  

करणे.   

५ लाख 

  एकूण १ कोट  ३० लाख 

 

     क ेञीय कायालयातील भाग . ४० खराळवाडी मधील वर ल कामाची तरतूद 

खच  पडणार नाह  हणून न वन अंदाजपञक तयार क न या कामावर ल तरतूद वर ल 

कामास तरतुद वग करण क न वर ल कामे काढ यास खच  पडणार अस याने यास 

मा यता दे यात यावी. 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालांडे – मा. महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना ि वकार या आहेत.  

  यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक- ७८३                वषय मांक – २ 

दनांक- २०/११/२०१५                                     वभाग- मा.आयु त 

        संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . व/मु.का./१८७/२०१५,   
                 द. ०६/१०/२०१५ 

    २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१५ द.६/११/२०१५    
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या व युत वभागाअंतगत होणा-या व वध वकास 

कामाअंतगत  उजाबचतीकामी एल.ई.डी. फट ं ज न वदा कामानुसार खरेद  क न उभारणी 

के या जातात. सदर एल.ई.डी. फट ं जची एक तपणे खरेद  के यास उ पादक कंपनींकडून  

पधा मक दर ा त होतील व  दजा मक सा ह यह  ा त   होईल. या कर ता  व युत 

वभागाकडून  एक तपणे आव यक एल.ई.डी फट ं जची एक त खरेद  कर यात या यात अशा 

सुचना मा.आयु त यांनी के या आहेत.    

 यानुसार  सव े ीय कायालय व उ यान  वभागाकडून  सन २०१५-१६ च े 

अंदाजप कातील  "उजा बचतीची उपकरणे व ट लाईट नूतनीकरण करण"े  व " सावज नक 
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सुर तता" आ ण "उ यान"े या लेखा शषावर ल कामाअंतगत  एल.ई.डी. फट ं जची मागणी  व 

याकर ता आव यक तरतूद सह दले या माह तीनुसार, सव े ीय कायालय व उ यान  या 

वभागांकडून केले या मागणीनुसार सदर कामात वेगवेग या मतेचे एल.ई.डी फट ं जसाठ  

खाल ल नमूदनुसार खच अपे त आहे. तर े ीय कायालय व उ यान वभागाकडून  सदर नमूद 

लेखा शषावर एल.ई.डी. फट ं जसाठ  राखून ठेवलेल   उपल ध तरतूद तून सदर खच करता 

येईल.कामांच े वग करण करतांना प  १ ,२ व ३ अ वये वाढ / घट त यानुसार करणेत 

आलेल  आहे.   

 या लेखा शषातंगतचे कामांचे अनुषंगाने खाल ल नमूदनुसार  एकूण खरेद च े ३ वतं  

कामांम ये वग करण के यास कामात सुसु ता येईल.  
 
 
अ.
. 

सन २०१५-१६ 
अंदाजप काती
ल लेखा शष 

न याने नमूद कामाचे नांव वग करण 
करावयाचे 
लेखा शष 

वग करण 
करावयाची 
शा.मा यता 

वग करण 
करावयाची 

तरतूद (वाढ -
घट त या 
नुसार) 

१ उजा बचतीची 
उपकरणे व 

ट लाईट 
नूतनी करण 
करणे    

अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 
वभागातील जु या सो. हे. 
फट ं ज काढून उजा बचतीकामी 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  करणे. 

उजा बचतीची 
उपकरणे व 

ट लाईट 
नूतनीकरण 
करणे. 

५३०००००० ४९४२४१०० 

२ सावज नक 
सुर तता   

अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 

लेखा शषावर ल कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचती कामी 
म यवत  भांडारा माफत 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  
करणे. 

म यवत  
भांडार व युत 
सा ह य खरेद  

१२०००००० १११९६००० 

३ उ यान व युत उ यान/भु.ग.यो./ज.शु.क.  
मधील व युत  कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचतीकामी 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  करणे. 

उ यान 
व युत 

४७००००० ४३५५२०८ 

  एकूण  ६९७००००० ६४९७५३०८ 

  सबब  उपरो त नमूद माणे सन २०१५-१६ च ेअंदाजप कात "उजा बचतीची उपकरणे व 

ट लाईट नूतनीकरण करणे "  व " सावज नक सुर तता" आ ण "उ याने"  या 

लेखा शषाअंतगत व वध कार या एल.ई.डी फट ं ज खरेद कामी उपरो त नमूद तीन न वन 

कामांचा सामावेश क न  कामांसाठ  लागणार  तरतूद व श लक तरतूद यानुसार वाढ / घट 

त यानुसार ( प  १ २ व ३ ) नमूद लेखा शषा नहाय वग करण करणेस व याकर ता या 
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कामास व खचास  शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेम ये वदयुत वभागाअंतगत होणा-या ववीध वकास कामाअंतगत 

उजाबचतीकामी एल.ई.डी. फट ं ज नवीदा कामानुसार खरेद  क न उभारणी के या जातात. 

सदर एल.ई.डी. फट ं जची एकञीतपणे  खरेद  के यास उ पादक कंपनीकडून पधा मक दर 

ा त होतील व दजा मक सा ह यह  ा त होईल. याकर ता वदयूत वभागाकडून एकञीतपणे 

आव यक एल.ई.डी. फट ं जची खरेद  कर यात या यात अशा सुचना मा.आयु त यांनी के या 

आहेत. या अनुषंगाने  सोबत या त याम ये एकूण खरेद चे ३ वतंञ कामांम ये वग करण 

केलेले आहे. याम ये अ. . २ व ३ चे लेखा शष मंजूर कर यास व मनपा तफ खरेद  

कर यास व यानंतर सव कार या एल.ई.डी. फट ं ज मनपा तफ अथवा BOT हणजेच 

टलाईट सह सव वभागाचे बाहय व अंतगत वदयुत यव थेसह BOT त वावर करणेस व 

याक रता मनपा हताचा वचार क न मनपा या ह ीत १०० % LED वदयुत यव था वीज 

बचत  हावी या क रता यो य रतीने राब वणेस व याक रता रतसर या करणेस 

मा.आयु त यांना सव अ धकार देणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच वज बचत व वीज 

उ पादनाचे इतर सव कार या व वध तंञ ानाबाबत मनपा ह ीत वापर होणेचे सव अ धकार 

मा.आयु तांना देणेत येत आहेत. तसेच भाग . ४१ म ये को हनुर हायोना शेजार ल जागा 

म.न.पा. या ता यात आलेल  आहे. सदर जागेवर उदयान वकसीत कर याची मागणी तेथील 

नागर क कर त आहे. म.न.पा. या सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात पान . ३२१ अ. ं . ११३ 

वर भाग . ४१ म ये को हनूर हायोना शेजार ल जागा वकसीत करणे या कामाचा समावेश 

आहे. परंतु सदर कामास मा.महापा लका सभा ठराव . ६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये केवळ 

र. . १४,००,०००/- इतक  शासक य मा यता मळालेल  आहे. परंतु सदरची शासक य 

मा यता थाप य वषयक कामे कर यासाठ  अपुर  अस याने र. .१,००,००,०००/- (र. . एक 

कोट ) इत या र कमेस शासक य मा यता देणेत  येत आहे. तसेच मा.महापा लका सभा 

ठराव . ७३४ द.२५/०८/२०१५ अ वये सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकाम ये भाग . ९ 

संभाजीनगर येथे बड हॅल  येथे लेसर शो साठ  आव यक कामे करणे या कामाचा समावेश 

करणेस तसेच वग करण करणेस मा यता दल  असलेने भाग . ९ संभाजीनगर येथे बड 

हॅल  येथे लेसर शोसाठ  आव यक कामे करणे या कामास व यांस येणा-या अपे त खच 

र. . १०,००,००,०००/- फ त इत या खचास शासक य मा यता दे यात येत आहे. तसेच  क 

े ञय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये न वन कामांचा समावेश 

क न अंदाजपञक तयार करणेसाठ  खाल ल  या कामांचा समावेश करणेस मा यता देणेत येत 

आहे. 
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अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र कम 

१. भाग . ४० मधील कामगारनगर व खराळवाडी 
भागाम ये थाप य वषयक कामे करणे व चौक 
सुशो भकरण करणे.   

४५ लाख 

२. भाग . ४० म ये एच.ए. कॉलनीमधील डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयासभोवती मेघडंबर  व 
सुशो भकरण करणे.  

४५ लाख 

३. एच.ए.कॉलनी मधील व ल ि मणी मंद राजवळ 
पालखी वसावा व पालखी मागाचे सुशो भकरण करण.े    

४५ लाख 

४. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृ तक भवन गंगानगर व 
संत रो हदास मंच प रसरातील सुशो भकरण करणे.     

४५ लाख 

५. भाग . ४० म ये वा तुउदयोग कामगारनगर 
प रसरातील मुख र ते व चौक यांचे सुशो भकरण 
करणे तसेच थाप य वषयक दु ती करणे.     

४५ लाख 

                                          

इ याद  कामांचे वकास कामे करणे आव यक आहेत.  

सदर कामांची नकड पाहता मनपा या सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकातील खाल ल कामांची 
तरतुद वर ल कामासाठ  मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ. . पान 
./अ. . 

कामाचे नाव तरतूद 

१. ६४६/४६ भाग . ४० एच.ए. कॉलनी म ये 
थाप य वषयक दु तीची काम े

करणे.  

४० लाख 

२. १८/७ म हं ा कंपनी या जागेत pcmc मु य 
कायालयाची व तार त इमारत बांधणे.  

५५ लाख 

३. १७७/७६ आयटू आर आयटू सी अंतगत ता यात 
असले या जागेला कंपाऊंड बांधणे व 
तार कंपाऊंड (चेन लंग फेन संग) 
करणे. 

१५ लाख 

४. १७१/३२ भाग . ४० येथील बालभवन 
इमारतीचे फॉल स लंग करणे व 

१५ लाख 
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अनुषं गक कामे करणे.    

५. १७९/११३ गंगानगर मधील डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर सां कृ तक भवनामधील 
थाप य वषयक कामे व रंगरंगोट  

करणे.   

५ लाख 

  एकूण १ कोट  ३० लाख 

 

    क ेञीय कायालयातील भाग . ४० खराळवाडी मधील वर ल कामाची तरतूद खच  

पडणार नाह  हणून न वन अंदाजपञक तयार क न या कामावर ल तरतूद वर ल कामास 

तरतुद वग करण क न वर ल कामे काढ यास खच  पडणार अस याने यास मा यता 

दे यात येत आहे. 

  अनुकूल - ८१              तकूल- ० 

   अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन 

ा धकार  यांनी कट केल.े 

      --------                                   

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

 
ठराव मांक – ७८४       वषय मांक – ३ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त     

           संदभ : १) मा.भारती फरांदे, मा. नता पाडाळे यांचा ताव – 
                  २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१७ द.६/११/२०१५    
 
 सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये भाग मांक  १४ मधील वीर सावरकर 

उ यानातील गणेश तलावाम ये आधु नक प दतीचे संगीत कारंजे उभारणे व तदनुषंगीक कामे 

करणे (पान .३१९ अ. .६७) या नावा ऐवजी भाग .१४ मधील वीर सावरकर उ यानातील 

गणेश तलावाम ये थाप य वषयक कामे करणे असा बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

मा.भारती फरांदे -  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. पठासीन ा धकार  यांनी 

कट केले. 

      --------    
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मा.सुजाता पालांडे –  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक – ७८५       वषय मांक – ४ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 

          संदभ :- १) मा.सुरेश हे ,े मा. नलेश पांढरकर यांचा ताव – 
                 २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१८ द.६/११/२०१५    
 

  मौजे च-होल  हा भाग न याने महापा लकेम ये समा व ट झालेला आहे.  सदर 

भागाम ये फार मोठया माणावर गृ ह क प होत आहेत.  यामुळे या भागातील लोकसं या 

झपाटयाने वाढत असून नाग रकांकडून च-होल म ये उ यान कर याची मागणी होत आहे.  

महापा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वषयांक त कामाचा समावेश आहे.  सदर 

कामाम येच समा भंतीसह उ यान वक सत आ ण वाघे वर मं दर प रसर सुशो भत कर याचे 

नयोजन आहे. सदर कामाचे अंदाजप क य र. .२,५०,००,०००/- इतक  अपे त आहे.  तर  

सदर कामाचे नांवात . .७ च-होल  येथील आर ण .२/६४ म ये उ यान वक सत करणे 

आ ण वाघे वर मं दर प रसर सुशो भत करणे असा बदल करणेस व यासाठ  अपे त सुधार त 

अंदाजप क र. .२,५०,००,०००/- चे खचास तसेच सदर कामावर ल मूळ आ ण वाढ केलेल  

तरतूद नावात बदल केले या कामावर घेणेस 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. पठासीन ा धकार  यांनी 

कट केले. 

      --------    

मा.सुजाता पालांडे –  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक – ७८६       वषय मांक – ५ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
                        
             संदभ :- १) मा.भारती फरांदे, मा. नता पाडाळे यांचा ताव – 
                  २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१९ द.६/११/२०१५   
  
  मनपा या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात थाप य उ यान लेखा शषातगत पान 

.३२२ अ. .१४५ वर भाग .६२ दापोडी आई उ यानाजवळ पवना नद काठ  बोट लब 
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वक सत करणे अशा नावाने कामाचा समावेश आहे. सदर कामाचे नावात भाग .६२ दापोडी 

आई उ यानात “ आई ”  श प उभारणे व थाप य वषयक कामे करणे असा बदल करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.   

मा. तभा भालेराव -  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. पठासीन ा धकार  यांनी 

कट केले. 

      --------    

 
मा.सुजाता पालांडे –  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक – ७८७       वषय मांक – ६ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 

                        संदभ :- १) मा.भारती फरांदे, मा. नता पाडाळे यांचा ताव – 
                   २) मा. वधी स मती सभा ठराव .२० द.६/११/२०१५    
 
  भाग .३७ महा मा फुलेनगर पयावरणे सं कार उ यानाम ये खडी मु माचा र ता 
करणे (अंदाजप क पान .३२१ अ. .१२१) या कामाचे नावाम ये भाग .३७ महा मा 
फुलेनगर मधील मोकळी जागा मांक ५० म ये  बहु उ दे शय हॉल बांधणे असा बदल करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   

मा.भारती फरांदे -  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. पठासीन ा धकार  यांनी 

कट केले. 

      --------    
 
मा.सुजाता पालांडे –  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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         वषय मांक – ७ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 

        संदभ- १) मा. महापा लका आयु त यांचेकडील पञ . नर व /का व  

                     /१८/७४/२०१५ द.४/११/२०१५  

           
शासन नणय . टपीएस-१८१५/४२८/ . .१३८/१५/न व -१३, द१५/७/२०१५. अ वये 

शासनाने पंपर  चंचवड महानगरपा लकेस खाल ल माणे नदेश दले आहेत.  

“ पंपर  चंचवड वाढ व ह ी या मंजूर वकास आराख यामधील लाल पूररेषे या बाहेर ल ना-

वकास वापर वभागात दश वलेले े  सलग र हवास े ाची उपल धता हो या या ट ने व 

सु नयोिजत वकास हो या या ट न ेर हवास वभागात समा व ट कर यासाठ  पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेने कलम ३७ चा ताव यां या तराव न कायाि वत क न शासनास सादर 

कर याच ेअ ध नयमाचे कलम ३७(१) अ वये नदेश दे यात येत आहेत. 

तुत नदेशा या दनांकापासून ९० दवसां या आत सदर फेरबदल तावा संदभातील 

कलम ३७(१) खाल ल सूचना शासन राजप ात स द कर याची द ता नयोजन ा धकरणाने 

यावी.” 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीत सन १९९७ म ये समा व ट झाले या े ा या 

वकास योजनेस शासनाने दः- ३०/८/२००८, दः- १८/८/२००९ च े नणया वये भागशः मंजूर  

दान केल  आहे. तसेच वाढ व ह ीचे वकास योजनेतील पुन स द  केले या सारभूत व पाचे 

फेरबदलांचे ताव ई.पी . १ ते ११८ बाबत दः- २/३/२०१५ चे अ धसूचने दारे शासनाने 

नणय घेतला आहे. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने वाढ व ह ीची वकास योजना महारा  ादे शक 

नयोजन व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम २६ अ वये स द करतांना मुळा, पवना व 

इं ायणी नद स लागून सुमारे १०० – २०० मी. अंतराचा ह रत प ा नद चे पा याचे थेट दुषण 

व पूराचा धोका टाळ यासाठ  ता वत केला आहे. तसेच ना यां या दो ह  बाजूस सुमारे 

१२.५० मी. ं द चा ह रत प ा ना याची साफसफाई कर यासाठ  पोहोच उपल धतेसाठ  ता वत 

केला आहे.   

वाढ व ह ीची वकास योजना कलम ३० अ वये शासनास मंजुर तव सादर करतांना 

मौजे कवळे येथील स.नं. ९१ मधील नद लगतचे १०० मी. अंतरापयतचे े  ह रत प यात 

कायम ठेऊन याबाहेर ल ह रत प ्यातील  े  र हवास वभागात समा व ट कर याचे ता वत 
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केले होत.े शासनाने दः- १८/८/२००९ अ वये पनु स द केले या वकास योजना तावांम ये 

नद   लगत या ह रत प ्यातील े ासंबंधी दोन गावांसाठ  कलम ३१ (१) अ वये फेरबदल 

ता वत केले. याम ये  ई.पी. . ७२ अ वये मौजे रावेत येथील स.नं.५६, ५४, ५३, ५२, ५१, ५०, 

४२, ४१, ३१, ३२, ३३, २७, १७, २८,२६, १९, १८, १६, ४ व ३ मधील नद चे लाल पुररेषा बाहेर ल ह रत 

प ्याचे े  र हवास वभागात समा व ट कर याचा व ई.पी. . ७७ अ वये मौजे कवळे 

येथील स.नं. ९९  मधील नद लगतचा १०० मी. ं द चा ह रत प ा कायम ठेऊन या बाहेर ल 

ह रत प ्यातील े  र हवास वभागात समा व ट कर याचे ता वत केले होत.े तथापी 

शासनाने दः- ०२/३/२०१५ रोजीचे अ धसूचने दारे वाढ व ह ीच ेपनु स द वकास योजनेतील 

ई.पी. बाबत नणय घेतांना  ई.पी. . ७२  व ७७ वषयी नणय घेतला क , कलम ३१(१) 

अ वये ता वत केलेला ताव अमा य कर यात येत असून कलम २६ नुसार ता वत 

जमीन वापर कायम रा हल. यामुळे कलम २६ अ वये स द ा प वकास योजनेतील 

उपरो त दो ह  फेरबदल तावातील े  ह रत प ्यात कायम रा हले आहे. 

लाल पूररेषे (नद चे मह तम पूर रेषा) बाहेर ल ह रत प ्यातील े  कलम ३७ अ वये 

र हवास वभागात समा व ठ कर याचा ताव हा ना याचे दो ह  बाजूस ठेवावयाचे १२.५० मी. 

अंतराचा ह रत प ा वगळून व नद चे ह ीपासूनचा कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ा वगळून 

असणे पयावरण व नद चे दुषण टाळ यासाठ  गरजेचे आहे. तसेच देहु रोड अँ यु नशन डेपोचे 

२००० याडच ेसंर त े ातील लाल पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील े ाचा देखील फेरबदलाचे 

तावात समावेश करता येणार नाह . पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ीचे वकास 

योजनेतील संद भय शासन नदेशास अनुस न कलम ३७ अ वये करावयाचे कायवाह चे 

अनुषंगाने नद ंचे मह तम पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील ( ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. 

अंतराचा ह रत प ा व नद चे ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यातील े  सोडून) 

मळकतींची गाव नहाय मा हती खाल ल त तात नमूद आहे. 

अ. . नद  गाव स.नं. / गट नं. 
अंदाजे े  ( 
चौ.मी.) 

शेरा 

१ 

पवना 

मामुड  नरंक ००   

२ कवळे स.नं. ९१, ९२, ९३, ९४, ९५ व ९६. ३८,९२५ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

३ रावेत 

स.नं. ५६, ५४, ५३,५२, ५१, ५०,४२, 

४१, ३१, ३२, ३३, २७, १७, २८, २६, १९, 

१८, १६, ४ व ३. 
६२,७८७ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

४ पुनावळे स.नं. ४२, ४३, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ७९,८५० वकास योजना 
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५२, ५३, ३ व ४. नकाशात 
दश व या माणे 

५ दापोडी नरंक ००   

६ 

मुळा 
वाकड नरंक ००   

७ दापोडी नरंक ००   

८ बोपखेल नरंक ००   

९ 

इं ायणी 

तळवडे 
गट नं. ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, 

३६८, ३७७ व ३७८. 
२२,५२५ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१० चखल  

गट नं. १५६६, १६५५ (१), १६५५ 
(२), ३३८, १४३६, २०, ४१, २, ४६, ४७, 

४५, ४९, ४४, ५१, ८७ व ९०. 
१,२९,८५० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

११ बो-हाडेवाडी 

गट नं. २६४ ( मोशी – जूना गट 
नं. १३८२),२६५ ( मोशी- जूना गट 
नं. १३८३) व २७२ ( मोशी – जूना 
गट नं. १३९०) 

९,१५० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१२ मोशी 
जूना गट नं. २२७, २३०,२३१, २३२, 

२३३ व २३९. 
६,४४५ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१३ डुडूळगाव 
गट नं. २१६, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, 

४३, ४४ व ४५. 
१९,२०० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१४ च-होल  

स.नं. ९३६, ९३७, ९४०, ९८३, ९८४, 

९८५, ९८६, ९८७, ९९०,१०१८, १०१७, २, 

३, ५ व ४. 
४७,४०० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

      एकूण े  ( चौ.मी.) ४,१६,१३२ 
सुमारे ४१ हे.६१ 
आर 

  उपरो त शासन नदेशानुसार वाढ व ह ीचे मंजूर वकास योजनेतील नद ंचे लाल 

(मह तम) पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील ( ना याचे दो ह  बाजूच े१२.५० मी. अंतराचा ह रत 

प ा व नद चे ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यात सोडून) सुमारे ४,१६,१३२ 

चौ.मी. े  र हवास वभागात समा व ट कर याकामी कलम ३७ अ वये फेरबदलाची व हत 

कायवाह  कर यास मा. महापा लका सभेची मा यता आव यक आहे. 

सबब संद भय शासन नदेशानुसार वाढ व ह ीचे मंजूर वकास योजनेतील नद ंच े

मह तम पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील (ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. अंतराचा ह रत 
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प ा व नद चे ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यात सोडून) सुमारे ४,१६,१३२ 

चौ.मी. े  र हवास वभागात समा व ट कर याकामी कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  

कर यास, फेरबदलाची सूचना स द झा यानंतर महानगरपा लकेस ा त होणा-या हरकत । 

सूचना अजाबाबत संबं धतांना सुनावणी देणे, तदअनुषं गक फेरबदलाची सव वैधा नक या पुण 

क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजुर तव सादर करणे यासंबंधीची कायवाह  कर यास 

आयु त, पंपर  चचंवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े                                             

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. रावेतपासून सांगवी 

पयत ह  जुनी गाव आहेत का फ त नवीन गावाचे करणार आहोत याचा खुलासा पा हजे. 

दो ह  बाजूने कती अंतर ठेवणार आहेत याचा खुलासा करावा. 

मा.आयु त -  मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. जगताप साहेबांनी जो न उपि थत केला 

याब ल मी सांगू इि छतो क  आप याकडे नवीन गावचा ईपी झालेला होता याम ये  यू 

लाईनचा वषय होता. नंतर रा यशासनाने मंजूर केले याम ये यू लाईनचा पण वषय होता.   

शासनाची अशी धारणा आहे क  जर एकाच शहरातील १७-१८ गावासाठ  एक नणय घेतलेला 

असेल यूलाईनसाठ  तर तो बाक  शहरातील जु या गावातील डीपी आहे यांना पण आपोआप 

लागू होईल अशी धारणा अस यामुळे रा यशासनाकडे ताव दलेला आहे. 

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. याचा उ लेख तसा 

आलेला नाह .  जु या गावचे सव ण झालेले नाह . ीन ेञ जे आहे ते  नवासीम ये 

घे यात याव ते या याम येच ते स व तर  हायला पा हजे. 

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

पंपर  चंचवड शहराची नवीन ह वाढ झाले या प रसराचा वकास आराखडा होता जो आपण 

शासनाला मंजूर साठ  सादर केलेला होता तो शासनान ेअंतीमत: ईपीसह मंजूर केलेला आहे. या 

वकास आराखडयाम ये यू लाईन आ ण रेडलाईन या प दतीने दशवून तसा वकास 

आराखडा मंजूर झालेला आहे. रेडलाई सवर काह  भागाम ये ीन झोन आहे तर अशा 

ीनझोनम ये वा त वक या ठकाणी रेसीडे शीअल झोन तावीत करणे आव यक होत.े    

ीनझोन अस यामुळे शासनाने असे धोरण नि चत केले क  रेडलाईन या वरचा जो ऐर या 

आहे तो रेसीडे शीअल झोनम ये समा व ट होणे आव यक आहे. याअनुषंगाने शासनाने 

आप याला महारा  ादे शक नगररचना अ ध नयम १५४ अ वये डायरे शन दलेले आहेत 

या माणे आप याला कलम ३७ ची कायवाह  क न तसा ताव शासनाला अंतीम 

मा यतेसाठ  सादर कर या या सूचना दले या आहेत याअनुषंगाने आपण हा ताव 

महासभेपु ढे आणलेला आहे.  याम ये नवीन ह ीतील सुमारे १४ गावात ज े  नद ला लागून 
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असलेले तेथे आपल  रेडलाई स, युलाईन तावीत केलेल  आहे यातील सुमारे दहा गाव ती 

अशी आहेत क , ीन झोनचा रेसीडे शीअल झोन आपण क हट करत आहोत. याचे एकञीत 

ेञ सुमारे ४ लाख १६ हजार १३५ चौ.मी. इतके आहे. आपल  मा यता मळालेनंतर कलम ३७ 

माणे सूचना/हरकती पेपरला येईल यावर काह  ऑ जे शन असतील, काह  सजेशन 

असतीलतर याचा वचार क न आपण संपुण ३७ चा ताव शासनाला मंजूर साठ  सादर 

क न नंतर रेसीडे शीअल झोन शासन मंजूर करेल.                        

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  यू लाईनम ये 

सरसगट गाव आहेत ती आपण दो ह  बाजूची घेणार आहोत, आपण ठरावीक स हनंबर घेतला, 

ठरावीकच नवीन गाव घेतले जुने गाव याम ये का आलेले नाह त.    

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

शासनाने नणय फ त नवीन गावापुरता घतेलेला आहे. नवीन गावाची वकास योजना आपण  

सुधार त करणार आहोत यावेळेला याचा वचार होईल आ ण जु या ह ी या गावासाठ  

रेडलाईन आ ण यू लाईन आपण अदयाप दशवलेल  नाह .  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी 

करणेत यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक – ७८८            वषय मांक – ७ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 
 

        संदभ- १) मा. महापा लका आयु त यांचकेडील पञ . नर व /का व  

                     /१८/७४/२०१५ द.४/११/२०१५  
 

              वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 
 

 अनुकूल- ८१               तकूल- ० 

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

          ------     
 
मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
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ठराव मांक – ७८९           वषय मांक – ८ 

दनांक – २०/११/२०१५           वभाग – मा.नगरस चव  
 

वधी स मती 

                        अ)  द.१८/९/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

            ब)  द.३/१०/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.    

       क)  द.१६/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   

मा.सुमन नेटके -  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. पठासीन ा धकार  यांनी 
कट केले. 

      -------- 

 
मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
 
ठराव मांक – ७९०           वषय मांक – ९ 

दनांक – २०/११/२०१५           वभाग – मा.नगरस चव  
 

मा.म हला व बालक याण स मती 

                          अ)  द.२३/९/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

             ब)  द.१४/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.        
 

मा.सुमन नेटके -  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. पठासीन ा धकार  यांनी 
कट केले. 

      -------- 

 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
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ठराव मांक – ७९१           वषय मांक – १० 

दनांक – २०/११/२०१५           वभाग – मा.नगरस चव  
 

          मा.शहर सुधारणा स मती   

                       अ)    द.३/६/२०१५, ९/६/२०१५,१७/६/२०१५,१/७/२०१५ व १५/७/२०१५   

                  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

           ब)     द.१७/६/२०१५, १/७/२०१५, १५/७/२०१५,२४/७/२०१५, २९/७/२०१५      

                  व ३१/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

क) द.१५/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणते येत आहे. 

ख) द.१४/९/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

ग) द.७/१०/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  

घ) द.२१/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  

मा.सुमन नेटके -  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. पठासीन ा धकार  यांनी 
कट केले. 

      -------- 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
 
ठराव मांक – ७९२           वषय मांक – ११ 

दनांक – २०/११/२०१५           वभाग – मा.नगरस चव  
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृतीक स मती 
  

अ) द.७/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   
मा.सुमन नेटके -  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. पठासीन ा धकार  यांनी 
कट केले. 

      -------- 

मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
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ठराव मांक – ७९३           वषय मांक – १२ 

दनांक – २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त  
           

           संदभ :- १) मा. ेञीय अ धकार  क ेञीय कायालय यांचेकडील   

                     जा. .क /ेका व/१५१/२०१५ द.२६/१०/२०१५   

   २) मा. शांत शतोळे, मा.संजय काटे याचंा ताव. 

   ३) क भाग स मती सभा द.७/१०/२०१५ ठराव . १४२ 
 

 पंपर  चंचवड मनपा अंदाजपञक २०१४-१५ म ये सांगवी येथील वेताळ महाराज मंद र 

प रसरातील आजुबाजुचे दु ती वषयक कामे करणे या कामाक रता अंदाजपञक य र. . ५ ल  

इतक  असुन सदर कामाक रता र. . २५ ल  इतक  अंदाजपञक य रकमेची तरतुद उ लेख 

हावा व याक रता न याने लेखा शष तयार क न या माणे कायवाह  करणेस 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. पठासीन ा धकार  यांनी 
कट केले. 

           -------- 

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

दनांक – २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त  

           
          संदभ :- १) मा. ेञीय अ धकार  क ेञीय कायालय यांचेकडील  
                    जा. . क /ेका व/१५२/२०१५ द.२६/१०/२०१५   
   २) मा. शांत शतोळे, मा.  करण मोटे यांचा ताव. 
   ३) क भाग स मती सभा द.७/१०/२०१५ ठराव . १४३  
   
 सांगवी . . ६० मधील स.नं. ६ येथे “ शवसृ ट ” हे उदयानात छञपती शवाजी 

महाराज यांचे जीवनातील व वध संग दश वणेत आले आहेत सदर उदयानात छञपती 

शवाजी महाराजांचे जीवनावर ल आणखी संग या ठकाणी करणेत यावेत यासाठ  न याने काम 

करणे आव यक आहे. 
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 सदर उदयानात काम करणेसाठ  थाप य- उदयान वभाग अंदाजपञकात नवीन 

कामाचा समावेश क न नवीन लेखा शष नमाण क न सांगवी येथील शवसृ ट  उदयानात 

उव रत कामे करणे असे लेखा शष न याने तयार क न सदर कामाक रता अंदाजपञकय र. . 

२ कोट  व आव यक तरतुद र. . १ लाख करणे आव यक आहे. तर  चालू अंदाजपञकात 

वर ल माणे न याने लेखा शष तयार करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-   उपरो त 

वषयाम ये नमूद केले या नवीन लेखा शषावर र कम . एक लाख (१ लाख)  इतक  तरतूद 

मनपा अंदाजपञक २०१५-१६ मधून पान . १५८ अनु. .१०२ या  भाग . ६० सांगवी 

गावठाण या भागातील कामातून वग करणेत येवून सदरची र कम . एक लाखाची वाढ-घट 

कर यास मा यता देणेत यावी व सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता कामाची नवीदा 

काढणेची कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी.   

मा.ॲड.सं दप चंचवडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

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

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक- ७९४                                      वषय मांक – १३  

दनांक – २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त            

          संदभ :- १) मा. ेञीय अ धकार  क ेञीय कायालय यांचकेडील  
                    जा. . क /ेका व/१५२/२०१५ द.२६/१०/२०१५   
   २) मा. शांत शतोळे, मा.  करण मोटे यांचा ताव. 
   ३) क भाग स मती सभा द.७/१०/२०१५ ठराव . १४३  
 
   सांगवी . . ६० मधील स.नं. ६ येथे “ शवसृ ट ” हे उदयानात छञपती शवाजी 

महाराज यांचे जीवनातील व वध संग दश वणेत आले आहेत सदर उदयानात छञपती 

शवाजी महाराजांचे जीवनावर ल आणखी संग या ठकाणी करणेत यावेत यासाठ  न याने काम 

करणे आव यक आहे. 

 सदर उदयानात काम करणेसाठ  थाप य- उदयान वभाग अंदाजपञकात नवीन 

कामाचा समावेश क न नवीन लेखा शष नमाण क न सांगवी येथील शवसृ ट  उदयानात 

उव रत कामे करणे असे लेखा शष न याने तयार क न सदर कामाक रता अंदाजपञक य र. . 

२ कोट  व आव यक तरतुद र. . १ लाख करणे आव यक आहे. तर  चालू अंदाजपञकात 

वर ल माणे न याने लेखा शष तयार करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच उपरो त 

वषयाम ये नमूद केले या नवीन लेखा शषावर र कम . एक लाख (१ लाख)  इतक  तरतूद 

मनपा अंदाजपञक २०१५-१६ मधून पान . १५८ अनु. .१०२ या  भाग . ६० सांगवी 
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गावठाण या भागातील कामातून वग करणेत येवून सदरची र कम . एक लाखाची वाढ-घट 

कर यास मा यता देणेत येत आहे व सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता कामाची 

नवीदा काढणेची कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

         अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

      -------- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
 
ठराव मांक- ७९५             वषय मांक – १४ 

दनांक – २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त  

     संदभ :- १) मा. ेञीय अ धकार  क ेञीय कायालय यांचेकडील  
                    जा. . क /ेका व/१५३/२०१५ द.५/११/२०१५   
            २) मा. शांत शतोळे, मा.  करण मोटे यांचा ताव. 
       ३) क भाग स मती सभा द. ४/११/२०१५ ठराव . १५२ 
 

 भाग . ६० सांगवी येथील चं मणीनगर येथे  रबर मो डेड पे ह ंग लॉकची कामे 

करणेचे काम मनपा अंदाजपञक २०१५-१६ म ये पान .१६८ अ. .६९/अ नमुद केले आहे. 

परंतु सदर कामाचे अंदाजपञक य र कमेत शु यचा उ लेख झाला आहे तर  या ठकाणी तरतुद 

उपल ध असुन तरतुद या दु पट हणजे र. .५०,००,०००/- (अ र  र. . प नास लाख फ त) 

अंदाजपञक य र कम कर यास मा यता देणेत येत आहे.    

मा.भारती फरांदे -  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. पठासीन ा धकार  यांनी 
कट केले. 

      -------- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

ठराव मांक- ७९६             वषय मांक – १५ 

दनांक – २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त  

    संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जा. . 
                         . नवडणूक/१/का व/५४०/२०१५ द. ९ /११/२०१५ 
मा.भारत नवडणूक आयोग यां याकडील प  .२३/एमएच/२०१४ द.२४/११/२०१४ व 

मा. मु य नवडणूक अ धकार  महारा  रा य यांचेकडील प  . CEO/MIS2014/108/33 
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द.१७/११/२०१४ नुसार वधानसभा मतदार संघातील मयत, दुबार, थलांतर त व मतदार 

याद त फोटो नसलेले मतदार(Residual) यांचे मतदान क तर य अ धकार  (BLO) 

यांचेमाफत सव ण क न जे मतदार यां या सवसाधारण प यावर राहात नस याचे 

आढळुन आ यास अशा मतदारांची नावे मतदार याद तुन वगळणी क न मतदार याद  

मा णत व अ ययावत करणेबाबत या सुचना ा त आहेत. यानुषंगाने माहे ऑग ट–स टबर 

२०१५ म ये २०६ पंपर  (अ.जा.) वधानसभा मतदार संघा या मतदार याद म ये, याद  भाग 

. १ ते ३९९ मधील या मतदारांचे मतदार याद त फोटो नाह त अशा मतदारां या ९७६८७ 

इत या नोट सा मा. भारत नवडणूक आयोग यांचेकडुन ा त झाले या आहेत. यापैक  

५६८९ मतदारांची नावे यापुव  व हत कायप दतीने वगळणी करणेत आलेल  आहे व आता 

९२०१८ इत या मतदारांना नोट सा वाटप करणेत आले या आहेत. 

   मतदान क तर य अ धकार  यांचेमाफत ा त झाले या सदर नोट सा बजावुन 

संबं धत मतदारांचे फोटो/पोचपाव या/जबाब घेणेत आलेले आहेत. यायोगे याद  भाग . १ 

ते ३९९ मधील एकुण ३२६५ इत या मतदारांचे फोटो ा त झालेले आहेत तसेच ६८६७१ 

इतके मतदार सव णाम ये यांचे सवसाधारण प यावर राहात नस याचे आढळुन आलेने 

अशा मतदारांचे पंचनामे कर यात आले आहेत. याबाबत या या मतदार याद भागा या 

मतदान क तर य अ धकार  यांनी मतदारांची नावे कायम ठेवण,े वगळणे याबाबत स व तर 

अहवाल सादर केलेले आहेत. सदर अहवाल, जबाब व पंचना यानुसार २०६ पंपर  (अ.जा.) 

वधानसभा मतदार संघातील एकुण ६८६७१ सवसाधारण प यावर आढळत नसले या व 

थलांतर त मतदारांची वगळणी ता वत करणेत आलेल  अस याबाबत मतदार न दणी 

अ धकार ,२०६, पंपर (अ.जा.) वधानसभा मतदार संघ यांनी यांचेकडील प  . 

नवडणूक/का व/340/2015 दनांक 7.11.2015 अ वये कळ वल ेआहे.   

२०६ पंपर  (अ.जा.) वधानसभा मतदारसंघांतगत मतदान क  . १ ते ३९९ साठ  

मतदारांची तावीत वगळणी याद  द. ०७/११/२०१५ नंतर मतदार सहा यता क , मतदार 

न दणी अ धकार  यांचे कायालय, डॉ. हेडगेवार भवन, से. न. २६, ा धकरण, नगडी पुणे 

४११०४४, मा. CEO महारा  यांचे वेबसाईट (www.ceo.maharashtra.gov.in), मा. 

िज हा धकार , पुणे यांचे (www.pune.nic.in) व पंपर  चंचवड महानगरपा लके या 

(www.pcmcindia.gov.in) या वेबसाईटवरती अवलोकनाथ उपल ध राहतील. ता वत 

वगळणीबाबत मतदारास द. ४/१२/२०१५ रोजी सांयकाळी ५.३० पयत मतदान न दणी अ धकार  

यांचे कायालय डॉ. हेडगेवार भवन, से. न. २६, ा धकरण, नगडी पुणे-४११०४४ येथे 

हरकती/सुचना न द वणेसाठ  मुदत आहे. सदर वगळणी या ४/१२/२०१५ नंतर पुण 

झा यानंतरह  कोण याह  मतदाराला दावे व हरकती दाखल करावया या अस यास ते न याने 

नमुना ६, ७, ८ व ८अ वारे मतदार  न दणी अ धकार  यांचे कायालयाम ये दाखल क  
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शकतात. मतदानाचा ह क बजावणेसाठ  मतदार संघा या मतदार याद त नाव असणे आव यक 

आहे. मतदार याद तील नाव व तपशील अचूक असलेबाबतची मतदारानंी खा ी करावी.  

पंपर चंचवड महानगरपा लका काय े ातील २०६, पंपर वधानसभा मतदार संघातील 

दुबार, मयत व थलांतर त मतदार यांची वगळणीसाठ  हरकती/सुचनांसाठ  सदरची बाब सव 

मा.नगरसद यां या अवलोकनाथ/ नदशनास आणून देणेत आल . 

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. पठासीन ा धकार  यांनी 
कट केले. 

      -------- 

मा. पठासीन ा धकार - सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत 
आहे.                                 
           -------   
 
 
                                               (मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे) 

     पठासीन ा धकार    
      पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

      पंपर  - ४११०१८ 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/०१/११६ 
दनांक – ०१/०१/२०१६                           

                

                                                     
            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. 
  


