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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १९ 

सभावृ ांत. 
दनांक – २०.०७.२०१३     वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुलै-२०१३ ची मा.महापािलका सभा 
शिनवार द.२०.०७.२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होत.े   

 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे    - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ     - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

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

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१५. मा.जग दश शेटट  

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ट  

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

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

२३. मा.तानाजी व ठल खाडे  

२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२६. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२७. मा.भारती फरांदे 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३०. मा.भालेराव ितभा ाने र 
३१. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३२. मा.नेटके सुमन राज  

३३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४. मा.भ डवे संिगता राज  

३५. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३७. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३९. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४०. मा.अपणा िनलेश डोके 

४१. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४३. मा.जय ी वसंत गावडे 

४४. मा.पवार मिनषा काळूराम 

४५. मा. साद शे ट  

४६.  मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४७. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४८. मा.शेख अ लम शैकत 

४९. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०. मा.मासुळकर समीर मोरे र 
५१. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

५३. मा.सुपे आशा र वं  
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५४. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५५. मा.अ जत दामोदर ग हाण े

५६ . मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

५७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५८. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५९. मा. दा बाजीराव लांडे 

६०. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

६१. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६२.  मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६३.  मा.ननवरे जत  बाबा 
६४.  मा.सावळे िसमा र वं  

६५.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६६.  मा.भोसले राहल हनुमंतराव ू  

६७.  मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६८.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६९.  मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७०.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७१.  मा.कैलास महादेव कदम 

७२. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७३. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

७४. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

७५. मा.आसवाणी स वता धनराज 

७६.  मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७७. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

७८. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७९.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८०.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८१.  मा.काळे वमल रमेश 

८२.  मा.पाडाळे िनता वलास 

८३.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८४.  मा.तापक र अिनता म छं   

८५. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
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८६.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८७. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८८.  मा.बारणे िनलेश हरामण 

८९.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९०.  मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

९१.  मा.बारणे माया संतोष 

९२.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९३.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
९४.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९५.  मा.कलाटे वाती मयुर  

९६.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९७.  मा.च धे आरती सुरेश 

९८.  मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९९.  मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

१००. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०१. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

१०२. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

१०३. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

१०४. मा.जगताप नवनाथ द ु 
१०५. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०६. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०७. मा.जम सोनाली पोपट 

१०८. मा. शांत िशतोळे 

१०९. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

११०. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१११. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११२. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

११३. मा.शडगे आशा सुखदेव 

११४. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११५. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
११६. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११७. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
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११८. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 

     यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.झुरे-सह 
आयु ,मा.गायकवाड,मा.कारचे,मा.कुलकण ,मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु ,मा.माछरे,मा.फंुदे-सहा. 
आयु ,मा.गावडे नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.च हाण,मा.तुपे-सहशहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.डॉ.रॉय- .आरो य वै . 
अिधकार , मा.पवन साळव-ेअित.आरो य वै .अिधकार , मा.भदाण-ेउपसंचालक 
(नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.पाट ल, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, 
मा.साळवी, मा.काची, मा.पठाण,  मा.कुलकण ,  मा. परजादे, मा.तांबे, मा.स यद, 
मा.बरशेटट  काय.अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक),मा.साळंुके-मु य 
उ ान अिध क, मा.च हाण-आरो य कायकार  अिधकार , मा.पवार - .कायदा 
स लागार,मा.इंदलकर-कामगार क याण अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

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

----------- 
(१) सन २०१२-२०१३ या आिथक वषाम ये दले या मोफत बस वास पासेसची 

र. .२४,८५,३३,९२८/- अदायगीबाबत सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची 
मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता –  

अनुकूल -६९     ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
 
(२) से. .१७ व १९ िचखली येथील चालू असले या EWS Housing 

क पा या जागेचे अिधमु य ािधकरणास (PCNTDA) देणेबाबत मा.आयु  
यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी 
मतास टाकणेत आली असता –  

   अनुकूल -६९     ितकूल – ० 
 

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

--------- 
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मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील 
सव अिधका-यांनी गणवेश घात यामुळे बरे वाटल.े परंतू †òट टयुड यासाठ  पॉ झट ह 
असला पा हज.े मानिसकता पॉ झट ह असली पा हजे व यासाठ  काह  तर  केले 
पा हजे.  यासाठ  य  केला पा हजे. 
 
मा.उ हास शेटट  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब सु िस  िसनेअिभनेते - ाण, 
सितश तारे-मराठ  ना य अिभनेता,माधवराव कदम- पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
माजी महापौर ता यासाहेब कदम व थायी सिमती माजी अ य  अशोकराव कदम 
यांचे बंधू य मराठा वारकर  सं थेचे अ य  व िनवृ  नायब तहिसलदार यांना 

दांजली वाहन ह  सभा दनांक ू २६/०७/२०१३ रोजी  दपार  ु २.०० वा. पयत तहकूब 
करावी अशी वनंती करतो.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
  

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

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

(मा.तानाजी िशंदे - अित र  आयु  यांनी प रचय क न दला.) 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे शु वार दनांक २६/०७/२०१३   

रोजी दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 
 
 

          (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १९ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०.०७.२०१३ ची तहकूब सभा) 

दनांक – २६.०७.२०१३     वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे २० जुल-ै२०१३ दनांक २०/७/२०१३ची 
तहकूब मा.महापािलका सभा शिनवार द.२६.०७.२०१३ रोजी दपुार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत 
करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होत.े   

 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ     - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 

६. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
७. मा.थोरात विनता एकनाथ 

८. मा.सायकर अजय शंकरराव 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहल गुलाबु  

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१५. मा.जग दश शेटट  

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८. मा.उ हास शे ट  

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

२१. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२. मा.तानाजी व ठल खाडे  

२३. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९. मा.भालेराव ितभा ाने र 
३०. मा.नेटके सुमन राज  

३१. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३२. मा.भ डवे संिगता राज  

३३. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३४. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३५. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३६. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७.मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३८. मा.†ò›.संद प गुलाब िचंचवडे 

३९. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४०. मा.अपणा िनलेश डोके 

४१. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४३. मा.जय ी वसंत गावडे 

४४. मा.पवार मिनषा काळूराम 

४५. मा. साद शे ट  

४६. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४७. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४८. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४९. मा.शेख अ लम शैकत 

५०. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५१. मा.मासुळकर समीर मोरे र 
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५२. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५४. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

५५. मा.सुपे आशा र वं  

५६. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७. मा.अ जत दामोदर ग हाण े

५८. मा.गोफणे अनुराधा दे वदासमा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

५९. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६०. मा. दा बाजीराव लांडे 

६१. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

६२. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६३. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

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

६६. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६७. मा.भोसले राहल हनुमंतराव ू  

६८. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६९. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७०. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७१. मा.कदम सदगु  महादेव 

७२. मा.िगता सुशील मंचरकर 

७३. मा.कैलास महादेव कदम 

७४. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७५. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

७६. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७७. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

७८. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७९. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८०. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८१. मा.काळे वमल रमेश 

८२. मा.पाडाळे िनता वलास 

८३. मा. वनोद जयवंत नढे 
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८४. मा.तापक र अिनता म छं   

८५. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८६. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८७. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८८. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८९. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९०. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

९१. मा.बारणे माया संतोष 

९२. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९३. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
९४. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९५. मा.कलाटे वाती मयुर  

९६. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९७. मा.च धे आरती सुरेश 

९८. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९९. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

१००. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०१. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

१०२. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

१०३. मा.जगताप राज  गणपत 

१०४. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

१०५. मा.जगताप नवनाथ द ु 
१०६. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०७. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०८. मा.जम सोनाली पोपट 

१०९. मा. शांत िशतोळे 

११०. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१११. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११२. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

११३. मा.शडगे आशा सुखदेव 

११४. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११५. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
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११६. मा.संजय केशवराव काटे 

११७. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
११८. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११९. मा.पाट ल सु जत वसंत  

१२०. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२१. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.झुरे-सहआयु , 
मा.गायकवाड,मा.कारचे,मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु ,मा.माछरे,मा.फंुदे-सहा.आयु ,मा.गावडे-
नगरसिचव,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.च हाण,मा.राजन 
पाट ल, मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय- .आरो य वै . 
अिधकार , मा.डॉ.देशमुख-वै .संचालक, मा.पवन साळव-ेअित.आरो य वै . अिधकार , 
मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना),मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.च हाण,मा.शरद जाधव, 
मा.िचंचवडे,मा.साळवी,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.दांगट,मा.तांबे,मा.स यद-
काय. अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके-मु य उ ान 
अिध क, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.च हाण-आरो य कायकार  अिधकार , 
मा.िशंपी-नगररचनाकार, मा.अ ीकर-जॉ ट एम.ड .,पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

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

----------- 
अ) मा.महापािलका सभा .१६ द.२०/०४/२०१३, द.०४/०५/२०१३ व द.०९/०५/२०१३ 

चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

---------- 
ो रे 

(महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वय)े 
--------------- 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शहरातील गंभीर  आहे. 
तमाम सभागृहाचे याकडे ल  जावे हणून गेले म हनाभर होत असले या पावसामुळे 
र यांची चाळण झालेली आहे. म यंतर  दोन दवसांपूव  वतमानप ात बातमी आली 
होती. मा.शहर सुधारणा सिमती या सभापती स मा.नगरसे वका सुपे यादेखील ख यात 
गे या/ पड या अशी बातमी आली होती. शासना या वतीने खुलासा करावा क , 
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महापािलकेत ख डे पड यासंदभात यं णा आहे का? म यंतर  पेपरम ये आपले सु ा 
िनवेदन आले होत.े पावसा यात झालेले ख डे मोजता येणार नाह त. ख डयांमुळे 
अनेकांचे जीव मा  यात जात आहेत. ह  व तु थती आहे. मी देखील अनेक ठकाणी 
चौकाचौकांतून पडले या ख यांबाबतीत संबंिधत अिधका-यांना सांिगतले होते. परंतु    
ब-याचशा करणांत ख यात पडणारा देखील नाह . पूव  पावसा यात पडलेले ख डे 
पे ह ंग लॉक बसवून ता पुर या व पात मलमप ट  केली जायची. अिलकडे 
पावसा यात कोण याह  कारचे पे ह ंग लॉक बसवले जात नाह त ह  व तु थती 
आहे. मोठमोठे ख डे पडलेले आहेत. कामाचा दजा ामु याने घसरला गेला आहे का, 
याचा सु ा खुलासा दला गेला पा हजे. डांबर करणासाठ  को यावधी पये 
महापािलकेकडून खच केले गेले आहेत. या सभागृहात यावर चचा झाली पा हज.े 
शहरातील करदा यांचा पैसा आजरोजी ामु याने ख यात गेला असा यातून िन कष 
िनघतो. हणून शहराची झालेली चाळण, ख डे याब ल शासनाकडून खुलासा करावा. 
शासना या वतीने पडलेले ख डे बुजव यासाठ  यं णा नसेल तर का नाह  याचा सु ा 

खुलासा शासनाकडून कर यात यावा. 
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.आ पा बारणे यांनी जो 
वषय मांडला आहे. हा  सव पदािधका-यां या वॉडात आलेला आहे. याबाबत 
आप याला सूचना केली होती. पावसा यात मो य़ा माणात ख डे झाले आहेत ह  
बाब आप या िनदशनास आणून दली होती. काम करायला ठेकेदार नाह . बद या 
के या यामुळे जुनी कामे कती िश लक आहेत हे नवीन अिधका-यांना मा हत नाह . 
यासंदभात आपण कंवा िसट  इं जिनअर यांनी बैठक घेऊन सूचना के या पा हजे 
हो या. या के या गे या नाह त. पावसा यात पूण शहरात अशी प र थती िनमाण 
होत असत.े यावर उपाययोजना करायची गरज असते. तर सु ा आप याकडून तसे 
झालेले नाह . याचा खुलासा िसट  इं जिनअर यांनी करावा अशी वनंती आहे.  

 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आप या आठवणीत असेल, 
आयु ां या ऑफ सम ये येऊन दापोड  से टर २२ब ल ख यां वषयी चौकशी केली 
होती. ठेकेदार ख डे बुजवणार होता. वृ ारोपण काय म करणार आहोत. ददवी ू
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अव था आहे. आपण इतके पैसे खच करतोय पण कोणतीह  पॉिलसी नाह . 
प ह यापे ा वाईट प र थती आ ा झालेली आहे. मी सांिगतले या माणे कृपा क न 
केलेतर बरे होईल. 
 

मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ाच आम या सहका-यांनी 
ख यांब ल सांिगतले. पाऊस चालू असताना खरेतर आ ा बिघतले तर शहरात 
कोण याह  र याला ख डा नाह  असा र ता राह लेला नाह . मािगल वष  पे ह ंग 
लॉक टाकून ख डे बुजवले जात होत.े आ ा यात कुठेतर  मु म आणून ख डे बुजवले 
जातात यामुळे ते पु हा आहे तसेच होतात. यामुळे सव शहर ख डेमय झाले आहे 
असे हटलेतर वावगे ठरणार नाह . याबाबतीत ठोस िनणय घेतला पा हज.े ख डा 
बुजव यानंतर म हनाभरात तो पु हा झाला नाह  पा हजे अशी आयु  साहेबांना वनंती 
आहे. दसरा वषय हणजे कचु -याची फार मोठ  सम या िनमाण झाली आहे. 
पुढार म ये बातमी आली होती, ड भागात जो कॉ ॅ टर दलेला आहे. कचरा 
उचल यासाठ  कॉ ॅ टर या गा या बंद असतात. दरवष  कच-याचा वषय मांडतो. 

येक वेळ  अिधका-यांकडून उ र येते, गा या बंद आहेत. येक िमट ंगम ये हा 
वषय होत असताना यावर कायम व पी सो युशन का िनघत नाह ? काह तर  
सो युशन यावर िनघाले पा हजे. गा या बंद आहेत असे उ र िमळाले नाह  पा हजे. 
भाग अिधका-यांना बोलवून कचरा उचलला पा हजे. नाह तर संबंिधत अिधका-यावर 

कारवाई झाली पा हजे. कोणावर कारवाई होत नाह  हणून सव िनधा त झाले आहेत. 
एक कच-याचा ढ ग उचलायचे हटले तर  सगळे कचरामय झालेले असते. १० वेळा 
फोन करावा लागतो. येक वेळ  पेपरम ये बातमी येत.े कोणाचेह  याकडे ल  नसते. 
याकडे ल  देऊन कच-याची व हेवाट लागली पा हजे. मा या भागात ५०० लॅट या 
सोसाय या आहेत. कचरा उचलायला १ क लागतो. पण या सोसाय यांमधील कचरा 
कचराकंु यांम ये येऊन पडतो. तो वेळेवर उचलला जात नाह . यासाठ  सेपरेट िनयोजन 
केले पा हजे. कचरा उचलून कमधून गेला पा हजे. यात ल  घालून पाठपुरावा क न 

 िमटवावा ह  वनंती.  
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मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िनसग िनयमा माणे भारत 
देशात एकच ऋतू नाह  तर तीन ऋतू आहेत. आप याकडे जूनम ये पाऊस झाला, हे 
जगातील आ य नाह  क  ऐितहािसक घटना नाह . फ  भारतातच नाह तर जगात 
सगळ कडे पावसाचे माण कमी जा त असू शकते. नैसिगक आप ी हणून अचानक 
वषय आणला जातो, ह  गरज का पडत?े सव अिधका-यांना वतःला क पना असायला 
हवी. भारतात मौसमी पाऊस पडतो. भारतीय याबाबतीत नशीबवान आहेत. कधीह  
पाऊस पडणार असे आप याकडे होत नाह . असे असताना आपण एक स म यं णा 
का उभी क  शकत नाह ? एवढा मोठा जबरद त पाऊस झा यानंतर ख डे हे 
पडणारच. या पा भूमीवर कायम व पी, स म यं णा उभी करावी. दसर कडे ु
भागिनहाय िमट ंग यावी. ४ म ह यांत एकह  िन वदा आलेली नाह . थाप य 

संदभात एकह  िन वदा या झालेली नाह . ख डे बुजवायचे रा हले आहेत. टडर 
िश लक आहे का नाह ? भागिनहाय मा हती घेतली तर एकह  आदेश झालेला नाह . 
आपण यांना तातड न े सांगू शकता. कामे सु  करा. हे सव करत असताना याचे 
िनयोजन करावे. जे चालले आहे ते अ यंत चुक चे आहे. यासाठ  चचा करत 
बस यापे ा आधी टडरचा कालावधी िन त क  शकतो. आप याला हा अिधकार आहे. 
याची अंमलबजावणी करावी. पंपर  िचंचवडम ये कमान एवढ  वाईट प र थती नाह . 
मुंबई शहराइतका आपला व तार नाह . आपण काय मतेने काम क  शकतो. या 

ीकोणातून आपण पाऊले उचलावीत अशी वनंती करतो. 
 

मा.मंगेश खांडेकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आयु  साहेबांना वनंती 
आहे क , ६/७ म ह यांपूव  तु हाला भेटन गेलो होतोू , यावेळ  सु ा सांिगतले होते. 
पंपर  िचंचवड शहराम ये पावसाचे पडणारे पाणी र याव न वाहन गेलेतर ख डे ू
पडणार नाह त. र ते तयार करताना तशा िस ट मचे इ लमटेशन क  शकतो. 
या वषयी तातड ने चचा करावी.  

 

मा.अ नी िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ख यांवर चचा झाली 
आहे, जा त बोलणार नाह . ख डे द तीची कामे आ ा चालू आहेतु . यात अिधकार , 
कमचार , ठेकेदार शा ीय प तीने काम करतात. झोनपे ा शहरा या बाहेर भागातील 
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र ते उखडले आहेत यामुळे अपघात होत आहेत. खड  उडून नागर कांना लागते आहे. 
ख डयांम ये खड  टाकली जाते. पण यामुळे अपघातांचे माण वाढते आहे. याम ये 
जातीने ल  घालून कारवाई करावी अशी वनंती करत.े 
 

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा या वषयाब ल चचा 
चालू आहे. पंपर  िचंचवडम ये संपूण र यांना एवढे ख डे आहेत. तु ह  िसंगापूरला 
गेलात तर ितथे प र थती अशी आहे क , ५० क.मी. पयत तु ह  गेलात तर  
तु हाला एकह  ख डा दसणार नाह . मी खास फोटो काढन आणला आहेू . र या या 
दो ह  बाजूंना लोप अस यामुळे पावसाचे पाणी र यावर साचून रहात नाह . 
र या या म ये ६ इंचाचे डांबर टाक यामुळे पाणी कुठेह  थांबत नाह . आपले िसंगापूर 
नाह . आपण वारंवार खच करतो. ट हलरवाला असोू , फोर हलरवाला असो 

येकजण र याव न जाताना यायला लागला आहे. र ते जा तीत जा त चांगले 
करावेत अशी वनंती करतो. 
 

मा.बाळासाहेब तरस – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, या ठकाणी ख डयांवर चचा 
झाली आहे. आप या िनदशनास आणून ायचे आहे क , पुणे महापािलकेत ख डे 
बुजवताना डांबर िमि त खड ने बुजवले जातात. पंपर  िचंचवडम ये फ  
िचखलिमि त मु म टाकून ख डे बुजवले जातात. पु याम ये जसा लॅन उपल ध 
आहे, या माणे पंपर  िचंचवडम येह  तशी द ता घेऊन लॅन क न ख डे श यतो 
डांबर िमि त खड ने बुजवावेत अशी वनंती करतो.  

 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ख डयांब ल आपली चचा 
चालू आहे. उपमु यमं ी मा.अ जत पवार यां याबरोबर नगरसेवकांची िमट ंग झाली 
होती. यात वषय झाला होता. दरवष  हा ॉ लेम येतो. इमज सी टाफ नसतो, काह  
यव था नसत.े िनदान भागिनहाय एक गाड तर  दे यात यावी. आता एकूण ६ 
भाग होणार आहेत. ख डे बुजव यासाठ  लागणारे सा ह य पावसाळा सु  हो यापूव च 

तयार ठेवले, तसे याचे िनयोजन केलेतर ख डे बुजवायला कालावधी िमळेल व ब-याच 
माणात ॉ लेम कमी होईल. 
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मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण येक वष  
ख यांवर चचा करतो. आप याकडे ख यांम ये माती भरतात. इतर शहरांत 
पावसा याम येह  ख यांम ये डांबर टाकतात. एस.जी.एस कुठे गेले? यांना आपण .४  

ट के देतोय. र या या कामात चांगली वािलट  िमळाली पा हजे. सुदैवाने मा या 
वॉडात जा त ख डे नाह त. ते कशामुळे होतात? पूव  डांबर करण करताना ६ ट के 
डांबर घेत होतो. आता ५ ट के िम स करतात. शमा साहेबां या काळात ऑफ िशयल 
डांबर िम संग कमी केल.े आज ५ ट के इतके माण केले आहे ह  स य गो  आहे. 
पूव  ६ ट के इतके डांबराचे माण असताना र यावर मुथ फिनिशंग असायची. ते 
बघून आता १० वष झालीत. आता जो फोस िनमाण होतो यात पाणी जाते व यातून 
ख डे होतात. मटे रअल चांगले वापरले नाह , माणापे ा कमी डांबर वापरतात. हा 
िनणय कोण या अिधका-याने घेतला. बाक  महापािलकांम ये असा िनणय का घेत 
नाह त याची मा हती िमळाली पा हजे. ३५ ते ४० ट के बलो टडर मंजूर करतात. ३५ 
ट यांमधले १० ट के वाटपात जातात. २५ ट के पाट चा ॉफ ट. ठेकेदार एक 
पयात महापािलकेला काम कसे देणार? टडर ५० ट के मंजूर केले तर तो तु हाला 
वािलट  देऊ शकेल. नाह तर र ता ख यात अशीच वािलट  िमळणार. मा या 

मा हती माणे द.१३ माच १९८९म ये जी.आर. काढला होता. यात १५ ट यांपे ा 
जा त टडर मंजूर करायची गरज नाह . असे मला ऐकायला िमळाले. असे असताना 
२५ ट के बलो कशासाठ  मंजूर करताय? बलो टडर मंजूर केलेतर नुकसान होत.े 
ाय हेट कंप यांम ये यावेळ  पैसे वाटप करावे लागतात यावेळ  ते टडर या 
ाईसम येच †òड क न देतात. टडर अमाऊंट फायनल के यानंतरच वाटप करतात. 

इतर शहरांम ये महापािलका, पी.ड यू.ड . यां याकडून जे र ते केले जातात, 
या माणे डांबराचे माण वाढवाव.े डांबर कमी टाकायची गरज नाह . पेशली पंपर  

िचंचवडसाठ च असा िनणय का घेतला? कोण या मुख अिधका-याने असा िनणय 
घेतला. एस.जी.एस.वर मला व ास नाह . यावेळ  त कािलन आयु  ी. दलीप बंड 
यांनी सांिगतले होते, एस.जी.एस. मुळे इंटनल ऑड ट होत.े आपण इं डयन आहोत, ते 
काम करणारे सु ा इं डयनच आहेत. .४ ट के, साईटम ये अधा ट काह  करतो. 
आप या अिधका-यान े हे माण चेक केलेतर बरे होईल. एस.जी.एस. वर तु ह  पु हा 
वचार करा. .४ ट के यायची गरज नाह . १५ ते २० वष आप या अिधका-यांनी 
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काम केलेले आहे. सगळे डॉ युमट, क स टंट यां याकडून येतात. मग यांचे काय काम 
आहे. यांना सु ा काम क  ा. आपण डांबराचे माण वाढवाव.े वािलट  कं ोलम ये 
सु ा आप या  अिधका-यांना एक वेळ काम क  ा. दसर कडे आ ह  लोक कामाब ल ु
सांगत आहोत. इतर डपाटमटम ये अिभयं यांना कामात ल  ावे लागत.े आयु  
साहेबांनी थाप य वभागाचा पूण टाफ अित मणा या कामासाठ  घेतला होता. 
अिधकार  २० वषापासून काम करत आहेत. मागे मला एक इं जिनअर हणाला होता, 
एफआयआर दाखल क न घे यासाठ  आमचा अधा तास जातो. मा या भागात १०० 
ते १५० एफआयआर दाखल झाले आहेत. थाप य म ये ४०० एफआयआर केसेस 
दाखल आहेत. या कामाचे ड युशन क न दलेतर टडर डॉ युमट तयार 
कर यासाठ  जो वेळ लागतोय तो लागणार नाह . या लोकांना एक त क पनसेशन 
ावे. आपण हणतोय अिधका-यांनी कामे केली पाह जेत. सं याकाळ  ६.०० नंतर 

अिधकार , कमचा-यांना ओ हरटाईम कंवा काह  िमळत नसेलतर कोण ऑफ सम ये 
बसणार आहे. अित मणाचे काम सांभाळून, एफआयआर दाखल करायचे काम करायचे 
हे काम क न टडर काढायची. आपण सांिगतले आहे, पण हे अिधकार  जुलै ए डपयत 
टडर काढ शकत नाह तू . कोणीह  चॅलज करा, हे काढ शकत नाह तू . आ ा १० ते १५ 
कामे काढणार. बाक  ोसेस ऑग टम ये करायची गरज नाह . यात १५ दवस 
जाणार. यानंतर † ò ीमट सग या गो ी पूण करायला स टबर, ऑ टोबर, डसबर 
जाणार. वारंवार ऑडर देऊन सु ा बजेट खच  होणार नाह . येक नगरसेवक वकास 
कामे झाली नाह  हणून ब ब मारणार. तु ह  दलेला पगार तुम या हाताखालची 
माणसे वापरत नाह त. इं जिनअर हणतात, ो हजन नाह , काँ ॅ ट नाह . २,००० 
कोट ंची कामे करताना छो या-छो या कामांसाठ  सु ा ो हजन नाह . भाग 
अिधकार  यां या पॉवस कुठेह  वापरत नाह त. मग यांना पॉवस कशाला द यात? ते 
एचओड  आहेत. तु ह  वतः हणता यांना पॉवस आहेत. ७ दवसांत टडर काढन ू
ख डे बुजवू शकता. या वषयावर खूप चचा झाली आहे. भाग अिधकार  तु हाला 
घाबरतात यामुळे यांना दले या पॉवस ते वापरत नाह त. अिधकार  खर  कामे करत 
असतील तर किमशनर यांना पिनशमट देणार नाह त. अिधकार  खोट  कामे करतात. 
तु ह  छोट -छोट  टडर काढायचे काम पावसा यात का करत नाह ? असे भाग 
अिधका-यांना वचारले तर ते हणतात आ हाला आयु  साहेबांची िभती वाटत.े 



18 

किमशनरांनी यांनी खोट  कामे केली यांना पिनशमट केली आहे. सग या         
अिधका-यांना िश ा केलेली नाह . भाग अिधका-यांना १० लाख पयत वषय मंजूर 
करायची पॉवर आहे. ती यांनी वापरलेली नाह . ते यांची पॉवर ७ दवसांत वाप  
शकतात. कतीह  छोटे काम असलेतर  ते यांनी केले पा हज.े ो हजन नाह , बजेट 
नाह  हे आ ह  ऐकून घेणार नाह . इमरज सी लॉज प त क  शकतात. पूव  का 
केले नाह ?  अिधका-यांना िभती वाटते, ते करणार नाह त. १० ट के ऐवजी २० ट के 
वाढ क  शकतो. इतक  ो हजन असताना नगरसेवकां या छो या-छो या कामांना 
सु ा ो हजन नाह . It is Shameful. इंटनल काम करायला पैसे नाह त. तु ह  
महापािलकेत घाबरायचे कारण नाह . तु ह  या लोकांना सांगा. ५०,००० चे काम 
किमशनर यां या अ ू हलम ये या. अजट काम आहे. कोटेशनम ये क न का टाकले 
नाह ? किमशनर करणार नाह  असे हणताय. एक या किमशनरांचे नाव बदनाम का 
करतोय? तुम या िलिमटम ये जे काह  असेल तर ते करा. भाग अिधका-यांना भूिम 
आ ण जंदगी या पॉवस टँड ंग किमट माणे द या आहेत का. ते याचे अलॉटमट 
क  शकतात अशा पॉवस अिधका-यांना आहे का? अशा पॉवस अिधका-यांना नाह त 
हणून ते करत नाह त. तु हाला कोणी अिधकार  केले. दले या पॉवस वापरत नाह त. 

ेशन येत.े अिधकार  नवीन नगरसेवकांना उ र देतात, ो हजन नाह . यांना 
पुशअप करा. काम नीट केले नाह तर पिनशमट करा. किमशनर काह  घो ट नाह .     

 

मा.महापौर – संबंिधत अिधका-यांना याबाबत खुलासा करावा. 
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, थमतः मी आयु  साहेबांचे 
अिभनंदन करतो. काह  चुका आढळून आले या आहेत, यामुळे ख डे पडले आहेत. 
मुंबई, नागपूर इथे सु ा ख डे आहेत. यापे ा पंपर  िचंचवडम ये िन तच कमी 
ख डे आहेत. पण कावळा बसायला व फांद  तुटायला एकच वेळ झाली. आप या 
चेअरमन मॅडम ख यात पड या. याब ल ब-याचशा नगरसेवकांनी त ार  दले या 
आहेत. ख डे हो याला फ  नगरसेवकच नाह  तर अिधकार  सु ा कारणीभूत आहेत. 
यात ल  घालावे. मा या भागात वेगळाच वषय आहे. मा य़ा भागात रेडझोन 
अस यामुळे कामे िनघत नाह त. ख डे भर यासाठ  टडर नाह . मा या भागात 
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टॉयलेट लॉ स नाह त. याचा आऊटलेट गटार ला जोडलेला आहे. ह  गटारे सु  झाली 
आहेत. िनगड चे गटार डायरे ट पवना नद ला जाऊन िमळत.े या ठकाणी मटेन स 
कर यासाठ  आप याकडे लेटर नाह . रेडझोन असेलतर  या भागात या नागर कांना 
सेवासु वधा पुरव यासाठ  कामे िनघाली पाह जेत. संबंिधत अिधका-यांना आदेश ा. 
या भागतली कामे सु  करावीत.  

 

मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा सगळे स ाधार  प ातील 
नगरसेवक बोललेत. आम यासार या नगरसेवकांचा हा खरेतर बोल याचा वषय आहे. 
ख डे का पडतात ते समजायचे कारण नाह . मी नगरसेवक हो या आधीपासून दरवष  
पावसाळा आला क  ख यांचा वषय आलेलाच असतो. या या मागे ाचार आहे का. 
मेन कारण समजले पाह जे. इथून पुढे ख डे यां यामुळे पडलेत यांना तु ह  कामेच 
देऊ नयेत. याची दखल यावी.  

 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ाच ये  नगरसेवक 
मा.आर.एस.कुमार यांनी वषय मांडला. मा या भागात पडलेले ख डे बुजवायला 
बजेटम ये तरतूद नाह . यामुळे ते बुजवले जात नाह त. स ा ढ प  काय करतोय. 
न क च ख डे करत नाह . ते बुजव यासाठ  भांडतोय. मा या भागाचे आरो य 
धो यात आले आहे. ितथे कदम नावाची य  नेमली आहे. अनिधकृत टप-यांवर 
कारवाई करणार असलात तर  प ह यांदा आरो य अिधकार  हणून यांची कामे 
यव थत होत नाह त. भागातील कचरा वेळेवर उचलला जात नाह . कचराकंुडयांची 
साफसफाई वेळेवर होत नाह . असे असताना यांची बीट िनर क हणून नेमणूक 
केली आहे. याचा खुलासा करावा. 
 

मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, नेमेिच पावसाळा आला, अशा  

आप कािलन प र थतीत ख डे बुजव यासाठ  टडर नाह . काह  सोयी नाह त. यासाठ  
वनंती आहे, भाग तरावर ख यांसाठ  ५० लाखाचे कंवा १ कोट चे टडर रझ ह 
ठेवावे. याची तरतूद करत असाल तर पावसा यामुळे खाणी पा याने भर या आहेत. 
माती मु म िमळते. ए ल कंवा मे म ह यात चांग या तीचा मु म येक वॉडात 
२/४ गा या टॉक ठेवावा अशी वनंती आहे.  
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मा. वनोद नढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, २/३ दवसांपूव  डांगे चौकातून 
जाताना एकाचा मृ यू झाला होता. महापािलकेचे याबाबतीत ददव हणायला लागेलु . 
मा या भागात एम.एम. व ा मं दर इथे रोज ३ ते ४ हजार जणांची य-ेजा असते. 
ितथे गुड यापयत पाणी साचले आहे. दरवष  सूचना क न सु ा अिधकार  भेटत 
नाह त. अिधका-यांना अशा सूचना देऊन र ता द त करावा अशी वनंती करतोु . 
 

मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सवानी ख यांचा  
मांडला आहे. या वषयावर बोलणार आहे. मा.नढे यांनी हाच वषय या ठकाणी मांडला 
आहे. थेरगावात जाताना र याची दराव था झाली आहेू . थेरगाव प रसरात अनेक 
ख डे येत आहेत. पंपर  िचंचवड शहरात पावसा यामुळे सगळ कडे ख डे झाले आहेत. 
जर आप याकडे अचानक दघटना घडलीतर या ठकाणी कारवाई कराू यची, लवकरात 
लवकर काम क न यायचे. भागिनहाय, ए ट मेट लॉकवाईज लवकरात लवकर कामे 
हायला पाह जेत. या कामांना फार वेळ लागतो. एम.एम. शाळेब ल ३/४ वेळा 
सांिगतले होते. व ा याचे एवढे हाल होत आहेत. पालकांना ितथे जाता येत नाह . 
उपमु यमं ी मा.अ जत पवार काळेवाड त आले होते ितथे शाळे या र याची अशी 
अव था का आहे हे यांनी वचारले होत.े मी देखील भाग िमट ंगम ये ३/४ वेळा हा 
वषय मांडला आहे. याब ल आमदार सु ा बोलले होत.े ितथे असले या सोसाय या, 
व ा यासाठ  लवकरात लवकर काम केले पा हजे. या ठकाणी िचखल होऊन बसला 
आहे. मुलांना शाळेत जाता येत नाह . आमची कामे पटकन होत नसतील तर एवढ  
ीमंत महापािलका असताना ितला गालबोट लागेल. माझी वनंती आहे क , ख डे 

बुजवायचे काम लवकरात लवकर झाले पा हजे. एम.एम. शाळेपाठ मागील र यावर 
डांबर टाकता आले नाह तर  चांगला मु म टाकून कमान व ा याना जा या-
ये यासाठ  तो र ता झाला पा हजे. मा या भागात कच-याचा सु ा  आहे. 
सोसाय यांतील लोकांची अवघड प र थती आहे. व छते या काह  अडचणी आहेत. 
या सु ा या पावसा या या िनिम ाने दर के या पा हजेतू . भागात सु ा हा वषय 

मांडला आहे. हे अिधका-यांना करायला सांिगतले पा हजे. २/३ म हने झाल,े थेरगावात 
िलकेज झाले आहे. पा याचा िनचरा नीट न झा यामुळे ख डे पडायला सु वात झाली 
आहे. आ ासु ा ितथे ख डे आहेत. हे काम सु ा लवकर होत नाह . नगरसेवकां या 
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त ार  लवकर दर होत नसतील तर नागर कां या त ार  कधी लवकर दर होणार ू ू
आहेत. या लवकर दर झा या पाह जेत ह  न  वनंती आहेू .  

 

मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृहात ख यां वषयी 
चचा चाललेली आहे. शहरात सतत पाऊस पडतोय. जे ख डे झाले आहेत, या वषयी 
सूचना करायची आहे, कायकार  अिभयंता यांना महापािलके या गा या दले या आहेत. 
यांनी गा या घेऊन पाऊस असताना शहरातून फराव.े तर ह  सम या येणार नाह . 

शहरात ख डे दसणार नाह त. शहरातील मुलांना ास होणार नाह . अिधका-यांना जशी 
सभागृहात बसायला ेसची स  केलेली आहे, तशीच यांना गा यांतून वॉडाम ये 
फरायला सु ा स  करावी. हणजे ख यां वषयी सभागृहात जी चचा चालू आहे ती 
पु हा होणार नाह  एवढ  वनंती करत.े  

 

मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मा या वॉडात 
ख डे भरपूर झाले आहेत. खरेतर परमे राला देखील अपे त नसेल, या शहरात एवढे 
ख डे पडतील. मा या वॉडात मोठमोठे ख डे पडले आहेत. नेमक  यावेळ  गाड  जात,े 
यावेळ  अपघात झालेला असतो. र ता मोठा कंवा छोटा असो अपघात होतो. 

आम या चेअरमन पड या. यांना कुठेह  लागल े नाह . पण जे हा वय कर य , 
म हला, लहान मुले पडतात, यात एखा ाचा जीवसु ा जाऊ शकतो. याकडे गांभीयाने 
पाह ले पा हज.े बगर ट यांचे टडर काढा. र ता बगर ख यांचा कमान ५ वष तर  
राह ल. पेपरम ये बर चशी चचा येत.े बगर ट यांचे टडरने कामे केलीत तर बगर 
ख यांचा र ता न क च या ठकाणी होईल. दरवष  जे हा िचखल होतो, मु म टाका 
हणून सांगतात. हमखास तो मु म मातीिमि त असतो. खिचक नसतो. यामुळे परत 

ख यांचा र ता िचखलाचा र ता होतो. कुठला ख डा, कुठला र ता कळत नाह . 
चांग या तीचे मु म देऊन तातड ने काय करता येईल ते क  शकतो. ख यांसाठ  एक 
हेड सु ा िनमाण कराव.े याचे िनयोजन क न ते बुजवले पा हजेत अशी अपे ा 
या ठकाणी आहे. सगळे बोलले. ख डे हा अ यंत मह वाचा वषय आहे. याब ल 
सारासार वचार करावा. जसे वाघेरे ता ना सांिगतल,े बेकायदेशीर बांधकामाची न द 
त परतेने करतो, याच प तीने ख यांची न द आप याकडे ठेवावी. जो रोड कोण या 
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ठेकेदाराने केला आहे, या यावर कारवाई करा. या इं जिनअर या िनर णाखाली या 
रोडचे काम पार पडले या यावर कारवाई करा. हणजे ख डे हायचे बंद पडतील. 
आप याला बे ट िसट  पुर कार िमळाला आहे. आता हे शहर ख यांचे शहर कोणी 
हणू नये अशी अपे ा य  करत.े  

 

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वष  नेहमीपे ा पाऊस 
जा त आहे. संपूण महारा ात सव महापािलकांत, सव वतमानप ांचे पृ भाग ख यां या 
िच ांनी यापलेले आहेत. पंपर  िचंचवड शहर यापे ा वेगळे नाह . परंतू एक गो  
या ठकाणी नमूद करावयाची आहे क , या शहराचा काह  भाग चांग या प तीने 
वकिसत झाला आहे, या ठकाणी ख यांची प र थती एवढ  गंभीर नाह . परंतू जो 
भाग महापािलकेत न याने समा व  झालेला आहे. या ठकाणी ख डे बुजव यासाठ  
डांबर  र यांची गरज आहे. आम या भागात र ताच नाह . यामुळे ख डे बुजवायचा 

च िनमाण होत नाह . मातीचे क चे र ते आहेत. यांना दलदलीचे व प िनमाण 
झाले आहे. अ यंत दयनीय अव था आहे. अजून टडर ोसेस झालेले नाह त. शहर 
अिभयंता कंवा कायकार  अिभयंता यांना न पणे इथे उभे राहन रपोट ग ावेू . ख-या 
अथाने शहरात ख यांमुळे एवढे अपघात होत आहेत. याचे रपोट ग केले आहे का. 
खरेतर रपोट ग सभागृहाम ये सादर केले पा हज.े कती माणात व कशा प तीने 
ख डे पडले याचा खुलासा आपण िन तपणे करावा. खरेतर याचे रपोट ग देखील होत े
का हे सभागृहाला सादर कराव.े मा.आर.एस.कुमार यांनी ख यां वषयी अिधका-यांना 
वचारले तर यांनी तरतूद नाह  असे सांिगतले. ते असेच हणतात. न हाचा पाढा 
चालू आहे. यातून नकारा मक मानिसकता सु  होते. पोषाख बदलून मानिसकता 
बदलणार नाह  हे मा.योगेश बहल यांनी मािगल सभेम ये सांिगतलेच आहे. 
नकारा मक मानिसकतेचे ख डे प हले भरा हणजे ख-या अथाने शहराचा वकास 
होईल. अिधकार  तु हाला कती घाबरतात. चांगली कामे करायला सु ा घाबरतात. 
तुम या ल ात येत नाह . आयु ांनी याचे िनर ण मु य मोजाव.े अिधका-यांनी 
चांगली कामे करावीत. आ हाला बोलायची गरज पडणार नाह . आपण अिधका-यांची 
कानउघडणी करायला पा हजे. लॉज देऊन टाकला तर  प र थतीनुसार टडर काढले 
जात.े हे अिधका-यांना मा हत नाह  का. च-होली या ामीण भागात मु म मु म करत 
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होतो. तो िमळाला नाह . मातीचा मु म िमळाला. आपले अिधकार  इथे अ जबात 
फरकत नाह त. वतः नगरसेवक मु म आणून टाकतात. एवढ  यांनी अ कल गहाण 
ठेवली आहे. याचे वाईट वाटत.े शहराचे शांघाय होईल अशा ग पा मारतो. परदेशात 
या प तीचे र ते आहेत, ते कती चांग या प तीचे आहेत. या ख यांना केवळ 

अिधकार च कारणीभूत नाह त तर सगळेच कारणीभूत आहेत. खरेतर र यांवर ख डे 
पडायचे कारण ट केवार  हे आहे. मला वाटते, आपले शहर सु ा इतर शहरां माणे 
चांगले करायचे असेलतर कोणीह  इथे ट केवार साठ  सभागृहात आललेा नाह . चांगले 
कर यासाठ  सग या नगरसेवकांची साथ आहे. अिधका-यां या सवयी बदलायची गरज 
आहे. एस.जी.एस.चे रपोट ग यात सु ा िमलीभगत होते. खोटे रपोट ग केले जाते. 
संगनमत होते. या ठकाणी चुक चे मटे रअल वापरले जात.े या सव गो ी कती वष 
चालू आहेत हे उघ या डो यांनी पाहतोय. यासाठ  आ ह  िनवडून आलेलो असलो तर  
मा यासार या नगरसेवकाला यापुढे हे पाहणे श य नाह . अितशय शरम वाटते. 
अितशय पारदशकपण ेकामे करावीत. पंपर  िचंचवड शहरवािसयांची नगरसेवकांकडून 
अपे ा आहे क , आम याकडून काह तर  चांगले काम हावे हणून चांग या प तीने 
शहराचे िनयोजन होईल. चांगले क स टंट असले तर  र ते पाह लेतर तसे वाटत नाह. 
कोण याह  कारचे टे नक न वापरता ढोबळ प तीने र त े केले जातात. अितशय 
ददवी गो  आहेू . या ठकाणी ल  घालाव ेएवढ  ाथना करतो. तु ह  वतः येऊन बघा 
प र थती काय आहे. मला नगरसेवक होऊन ऑ टोबरम ये द ड वष पूण होणार 
आहेत. आम याकडे अजूनह  र ते झालेले नाह त. २ दवसांपासून मा या वॉडात पाणी 
नाह . आज ितसरा दवस आहे. अिधकार  वग पुढे रेटन नेतातू . काह  ठकाणी २४ 
तास पाणी, आम याकडे पाणी नाह  पण आ ह  काह  क  शकत नाह . मी याचा 
जाह र िनषेध करतो. एका भागात २४ तास पाणी देता आ ण एका भागात अधा तास 
सु ा पाणी देऊ शकत नाह . आ ह  पावसाचे पाणी यायचे का. याची चौकशी करा. 
अिधकार  फ  ऑफ सम ये बसतात, भागांम ये फरत नाह त. यांना घाणेरड  सवय 
लागली आहे. यांचा १ म ह याचा पगार कपात करा. क भागातील सव अिधकार  
यां यावर दंडा मक कारवाई हणून यांचा १ म ह याचे वेतन कट करा अशी नवीन 
समा व  ामीण भागा या वतीने मागणी करतो. मला अपे ा आहे क , आपण माझी 
मागणी पूण कराल. शहर अिभयंता यांनी खुलासा करावा. शहरात मोठमोठे ख डे 
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पडलेले आहेत. या वषयी सांगू शकत नसालतर शहराची आजची प र थती काय 
आहे. इतके िन य शासन दसरे नाहु . तु ह  मला बोलायची संधी दली याब ल 
ध यवाद! 

 

मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आमची गावे महापािलकेत 
समा व  होऊन १७ वष झाली. च-होलीत वाईट प र थती आहे. पुनावळेतले र ते तर 
मृ यूचे सापळे झालेले आहेत. दर म ह यात एका मनु याचा मृ यू होत असतो. ख डे 
बुजवत नाह त. लोक खाली पडतात. मु म टाकला तर याचा गाळ होतो. या दवशी 
पालखी आलीतर अशीच प र थती झाली, एवढे लोक घस न पडल.े २०० लोक पडले. 
अ नशामक दलाची गाड  पाठवली. आळंद कडे जाणारा र ता न क  कोणाकडे आहे 
याची उ र कोणी देत नाह . आळंद या र या वषयी १७ वषापासून मागणी करतोय, 
तो काणी घेत नाह . हा र ता वभागीय आयु ांकडे वग अस याचे वारंवार उ र दले 
जात.े या र याव न असं या वारकर  येत असतात. पुणे-मुंबई र यानंतर आळंद  
र यावरच जा त रहदार  चालू असते. हणून माझी वनंती आहे, हा र ता 
हो यासाठ  पाठपुरावा करावा व र यावर ल ख डे बुजव यासाठ  य  करावा. 
 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ख यांब ल बरेच नगरसेवक 
बोलले याव न याचे गांिभय कळते आहे. पाऊस व ख यांचे जवळचे नाते आहे. आपण 
टॉम वॉटर चांग या प तीने डे हलप केले नाह  हणून माझी वनंती आहे क , ख डे 

बुजवत नस यामुळे यावर साचले या पा यामुळे र ते खराब होत आहेत. र यांवर 
पाणी साचले नाह  पाह ज.े मा.आर.एस.कुमार यांनी सांिगत या माणे 10 वषापूव  
डांबराचे माण कमी केले होत.े 2005 पासून पावसाचे माण वाढले आहे, 
या माणात डांबराचे माण सु ा वाढायला पाह जे होत.े ग लीबोळांत टॉम वॉटर 

िस ट म केली पाह जे. कासारवाड त गे या 15 दवसांपासून 110 घरे ेनेज या 
पा याम ये होती. र यांची वािलट  सुधार यासाठ  थम टॉम वॉटर िस ट मचा 
वचार करावा.  

 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ख यांवर बोलले ते सगळे 
काय म नगरसेवक व यां या वॉडात ख डे नाह त ते बोलले नाह त. मा.शहर 



25 

सुधारणा सिमती या अ य ा मा.सुपे ताई यांचे आभार मानले पा हजेत. आपण खरे 
सांिगत यामुळे ते सग यां या ल ात आल.े तासभर ख यांचा वषय रंगणार. आपण 
सकाळ  9 पासून रा ी 9 पयत िम टंगम ये य त असता. शहरा या कामकाजात 
सुधारणा कर यासाठ  जा णवपूवक िमट ंगज घेत ् केडर प तीने सु वात केली आहे. 
आप या चाणा , द  नजरेतून ख डे कसे सुटले असा  मला पडला आहे. याचा 
एवढा ऊहापोह हावा. अित मण कारवाई, पंचनामा, पूररेषा यातून वेळ िमळत नसावा. 
शहरातील एवढा मोठा ख यांचा वषय आप या नजरेतून सुटलेला आहे. मा.महापौर 
साहेब, ख डे या वषयावर बराच वेळ चचा झाली आहे. या ठकाणी छो या र यांवर, 
मो या र यांवर सु ा ख डे पडलेले आहेत. या ठकाणी ा पोट, वाहनांची रेलचेल 
जा त चालू असत,े जथे जड वाहनांची रेलचले चालू असते ितथे जा त ख डे होतात. 
कालच टँड ंग चेअरमन हणत होत,े िसमटचे र त ेअसावेत. मह वा या ठकाणी 
िसमटचे र ते केले गेले पा हजेत. वाहनांची रेलचेल जथे जा त चालू असते ितथे 
िसमटचे र ते केले तर अशा कारचे ख डे पडणार नाह त. दसरा वषय मह वाु चा 
आहे. चौकाचौकांम ये जनावरे व कु ी फरत असतात. यामुळे अपघात घडतात. 
कु यांचा वषय सु  झाला क  तासभर तर  चचा सु  राह शकतेू . मी या वषयावर 
परत बोलणार नाह . पशुवै क य अिधकार  डॉ. गोरे यांचा फोन नंबर तर येक 
नगरसेवकाकडे असतोच. यांना फोन केला नाह  असे कोणी सापडणार नाह . परंतू 
डॉ.गोरना फोन के यानंतरच कु यांना पकडणार  ट म व यांची गाड  येत.े असे 
हणतात क , कमचार  नगरसेवका या घर  येऊन सह  घेऊन जातात. आ ह  आलो 

परंतू कु ी सापडली नाह त. आ ा कु यांबाबत सांगायचे हटलेतर  एकट  दकु याने 
कु ी फरत नाह त तर टोळ याने फरत असतात. चौकाचौकातून दबा ध न बसलेले 
असतात. सग यांनी एक  क न जायचे दवस अस यामुळे बहतेक कु यांनी सु ा युती ु
केलेली दसते. कु ी एवढ  हशार झा यामुळे कु यांची गाड  आ यानंतर यांना वास ु
येतो का काय, ती पळून जातात. एक सं था आहे. कु ी पकड यानंतर पैसे देणार 
आहेत. परंतू यां याकडून कधी अहवाल घेतला नाह . डॉ.गोरे वेगवेग या कामांत 
य त असतात. ह  सं था अ यंत बेजबाबदार आहे. यां याकडून काम होत नाह . 
असा िनयम आहे, या जागेव न कु ी पकडून नेली, याच जागी लसीकरण क न 
परत सोडायची. हणजे अवघड उप म आहे. याला काय ाचा फार मोठा भाग आहे. 
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तुम याशी या वषयी भांडू शकणार नाह . परंतू अशा शहरा या बाहेर कुठे पॉ ट आऊट 
क न कु यांना मारणारे मा  शकत नाह . काय ाने बंद  आहे. मोकाट जनावरे कुठून 
आलीत याच ठकाणी यांची वेगळ  यव था करावी. ितथे यां यावर औषधोपचार 
करावेत. यां यासाठ  वेगळा मतदारसंघ कंवा वॉड केलातर यास कोणाचीह  हरकत 
नसावी. लहान-लहान मुले शाळेत सायकल व न कंवा चालत जातात. यां या 
पाठ मागे ह  जनावरे लागतात. नंतर यां या आया आम यावर कु यासार या 
ओरडतात. यां या मुलां या जवाला धोका झालेला आहे. सकाळ  सकाळ  असे फोन 
घेणेसु ा अस  होते. जे हा ख यां या वषयावर खुलासा कराल, ते हा या वषयावर 
िन तपणे खुलासा हावा. आप या सग या नगरसेवकांना नागपंचमी संदभात प  
िल हले आहे, 8 वॉडात कुठेह  नागपंचमी साजर  होऊ नय.े आ हाला सु ा 
महापािलके या आवारात येऊन नागपंचमी साजर  करावी लागेल. आपण सग या 
शहराचे महापौर आहात. सग या नगरसेवकांवर सगळ कडे सारखी कृपा ी ठेवावी. 
सग यात आनंदाची गो  हणजे मा.मंगलाता या वॉडातील सपउ ानाम ये फ  
नागपंचमी साजर  हावी. 
 

मा.कांबळे (शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,महापािलके या ह त 
ख यांसंदभात स मा. सद यांनी जे  मांडलेले आहेत. पण या वेळेला द.३१ माच 
पयत सव ख डे भरलेले होत.े परंतू या पाऊस सलग म हनाभर चालू अस यामुळे ख डे 
बुजवायला जी उघड प पा हजे ती िमळत नस यामुळे ख डे बुजवायला वेळ िमळत 
न हता. १/२ दवसांत उघड प िमळाली तर ते न क  बुजव यात येतील. मा.आ पा 
बारणे यांनी सांगीतल,े ख डे भरले जात नाह त. ड भागात ख डे भरायची कारवाई 
चालू आहे. मा.आर.एस.कुमार यांनी सांगीतले डांबर करणाचे दर माणापे ा जा त 
आहेत. डांबर करणाचे दर १५ ट के कंवा या या खाली आहेत. पूव पासून जे दर 
ठरवले आहेत, फायनल झालेले आहेत, या माणेच काम क . स थतीत ता पुरता 
उपाय हणून मु म भरतोय. आ ा मु म िमळतोय, तो तसाच िमळतोय. माती वाटते. 
२/३ दवसांत उघड प िमळाली तर ख डे भ . मागील म ह यात सव कायकार  
अिभयं यांना आदेश दलेले आहेत. मी मा या तरावर िमट ंग घेतो आहे. ख डे भरले 
जातील. डांबर करणाने ख डे भ न घेऊ. वेगवेग या भागांतून बजेटम ये ो हजन 



27 

नाह  अशा त ार  येतात, असे सांग यात येत.े परंतू अशी प र थती नाह . बजेटम ये 
ो हजन नाह  हणून ख डे भरत नाह  अशी प र थती नाह . मा.झामाबाई बारणे 

यांनी या र याचा उ लेख केला तो र ता ािधकरणात अस यामुळे आपण यांना 
तसे प  िल हलेले आहे.  

 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िसट  इं जिनअर यांनी जे 
सांिगतले ते मला थोडे-थोडे मा य आहे. हणजे कुणाचा तर  जीव गे यानंतर शासन 
या मनु याचा जीव भ  देणार आहे का? याचे दवाखा याचे बील भ न देणार आहे 

का? वायसीएमम ये सु ा बील मजंूर करत नाह त. आपली िमट ंग झाली न हती का? 
आयु  साहेबांनी खुलासा करावा. आप या क ात अशीच िमट ंग झाली का नाह . चचा 
झाली असलीतर  किम र यांना सु ा कळू दे. िमट ंग झा यानंतर सु ा एवढे सभागृह 
बोलते. नगरसेवकांना रोडवर कामाला या. कचरा कंु या भ न वाहतात. मु माव न 
वाहने घसरतात. कुठेतर  अशी घटना झाली, कोणी घस न पडले क  नगरसेवकाने 
फोन करायचा. मोठा ख डा पड यानंतर रा ी स वा १ वा. मला फोन करावा लागला. 
जोपयत खड  जात नाह , तोपयत ख डे बजुवले जाणार नाह त. हे नगरसेवकांच ेकाम 
आहे का? याबाबत िमट ंग झाली असताना ख डे या वषयावर सभागृहाला का बोलावे 
लागत.े कच-याची सु ा ह च प र थती आहे. आ ा मा.थोरात साहेब बोलले, आमची 
गाड  फेल झाली. रोड टपर ू २.०० वा. भेटायला येत नाह  हणजे शहराची प र थती 
अ जबात चांगली नाह . मागील वेळ  सु ा महापािलका सभेआधी फोन क न सांिगतले 
होते. नगरसेवका या मनात गंुता होतो. मग तो राग िनघतो. मग नगरसेवकाची 
चांगली मानिसकता रहात नाह . किमशनर यांनी वषय दला हणजे घरचा वषय 
नाह . चांगली कामे कर यासाठ  सु ा मानिसकता रहात नाह . परत परत तेच वषय़ 
येतात. रेड झोन आहे हणजे शा तीकर लावत नाह . का हणून ितथे मु म टाकायचा 
नाह . यांना बेिसक सु वधा द या पा हजेत. आपण जेएनएनयूआरएमची घरे कशाला 
बांधून ायची, सु वधा ाय या. कामकाज बंद केलेतर बरे रा हल. सगळ  सेवा देऊन 
सु ा यांनी काह  कामच करायचे नाह . तु ह  आ यानंतर िमट ंग घेतली, आधी 
िमट ंग घेतली न हती. तुम यासार या अिधका-याकडून अशी अ जबात अपे ा नाह . 
तुमचा धाक अिधका-यांवर रा हलेला आहे का. तु ह  वतःला वचारा. तुमचा धाक 
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असतातर शहरात एकह  ख डा दसला नसता. नगरसेवक किमशनरांकडे अिधकृत 
कं ले ट करतील. येकाला वाटले असते, इथे कुठे धाक वाटतोय का. नुसता बाऊ 
केला आहे. एवढा कोणीह  पडला तर  हणायचे, वाघोबा आला, वाघोबा आला. एखा ा 
दवशी वाघोबा खराच आला तर काय होईल, यालाच कळायचे नाह . किमशनर 
तु हाला सगळे घाबरतात. तुम या चेह-यावर कंिचत हसू आल.े राजकारणात शहरात 
कामे होणे गरजेचे आहे. सुलभा ऊबाळे ता नी सांिगतले, ह  अ यंत खर  प र थती 
आहे. डॉ.गोरे यांना कधीह  फोन करा. ते हणतात, मला मा हत आहे. यांना फोन 
करायची गरज वाटत नाह . १५/२० कु ी जथून पकडली ितथेच सोडली जातात. 
मा या मा हती माणे यांचे रपोट चेक करा. ४ म ह या या प लावर सु ा नसबंद चे 
ऑपरेशन केले आहे. कसे केल,े कशासाठ  केले. यांना एवढे पैसे देतोय. कुठेतर  
अिधका-यांना आदेश ावेत. खरोखरच वाईट प र थती आहे. उ ा आ ह  बोललो 
नाह तर ख डे पड यामुळे अपघात घडतो, एखाद  ददवी घटना घडलीतरू . शहरावर 
रा वाद  काँ ेस प ाची स ा आहे. पु यातला प हला फोटो बघा. आलेला गंभीर जखमी 
आहे. खरोखरच आशाताई सभेला आ या आहेत. या हणा या, मला एवढे लागले 
नाह . आज एक नगरसे वका बोलते. नगरसेवकांना हे बोलायची वेळ का आली पा हजे 
याचा खुलासा तु ह  करा. िमट ंग झा यानतंर एवढे नगरसेवक का बोलल.े बीट 
िनर काब ल सांगणार आहे. मा या भागातील सुपरवायजर पाट ल यांना बोलले तर 
ते हणाले, मा या घरातले दसरे काम आहेु . मा याकडे २०० अनिधकृत बांधकामां या 
न द  करायचे काम आहे. तुमचे काम नंतर क . अिधका-याने न क  कोणते काम 
करायच ेयाची खरेतर यव थत यव था लावा. आशाता नी सांिगतले ती गो  खर  
आहे. स य प र थीती आहे. बीट िनर कांना डबल कामासाठ  नेमले आहे. डबल चाज 
अस यावर कसा ास होतो. पीएमपीएमएलम ये काह तर  कर यासारखे तर  आहे. 
िमट ंग घेणार असाल तर यावर एव या लोकांनी बोलावे हा तुमचा अपमान आहे. 
तु ह  वतःला असे समजता, या ीने काम कराव.े  

 

मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,पूव  ऊगीले साहेब आले यावेळ  
डांबराचे माण कमी केले असे हणायला पाह ज.े चुक चे उ र दले आहे. डांबर 
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वाढवून ायला काय हरकत आहे. डांबर कमी केले हणून ख डे झाले. 5 ट के माण 
केलेतर ठेकेदार 4.5 ट के टाकतो. यांना परत उ र ायला सांगा. 
 

मा.िनमला काळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डुकरांबाबत त ार क न सु ा, 
पाठपुरावा क न सु ा अिधका-यांची मानिसकता तयार नाह . याब ल डॉ. गोरे व 
आयु ांकडे त ार केली आहे. तर  काम पूण झालेले नाह . व छतेब ल बोलल.े 
नागर कांना ास होतो आहे. तसेच शा रर क इजा झाली आहे या त ार ची दखल 
यावी. 

 

मा.संिगता भ डवे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वा हेकरवाड त आलात तर 
तु हाला ख डे बघून वाईट वाटेल अशी अव था आहे. दर ८ दवसांत एक गड  मारला 
जातोय. मा या भागात ख डे बघायला यावे अशी आयु  साहेबांना वनंती रा हल. 
 

मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ख यांवर सगळेच नगरसेवक 
बोलणार आहेत. पाऊस पड यानंतर ख डे पडत असतात. आपण ट ह त रोज 
पाहतोय. सग या शहरांत ख डे डले आहेत. परंतू पु यातील जंगली महाराज रोड ३० 
वषापूव  केलेला आहे. ितथे ठेकेदाराने १० वषाची गॅरंट  दली होती. आजह  र ता 
लन आहे. आपण िमट ंग लावली. शहरातील पूण र ते तयार झाले यानंतर िमट ंग 

लावली. आपली कामाची वािलट , प त बघा. डांबर हणून विश  काळे ऑईल 
घालतात. फ  डांबरासारखा रंग येतो. तुमचा काह  दोष नाह . मुळ मु ा आहे क  
डांबर वापरत नाह त. काळे ऑईल वापरतात. ख डे झा यावर याव न वाहने गे यावर 
र याची कती वाट लागते हे सु ा पा हले पा हजे. रोड कर याआधीच खबरदार  या. 
इं जिनअर यांनी र ता यव थत झाला का नाह  हे पा हले पा हजे. पाणी 
साच यानंतर ख डे तयार होणारच. ािमण भागाचा च नाह . र तेच नाह त 
यामुळे ख डे नाह त. रेडझोनमुळे दल  झालेले आहेु . नुसता मु म सु ा टाकलेला 

नाह . मनपा ह त नसताना बोपखेल, च-होली इथे आपण पाणी दलेले आहे. आता 
नुसता मु म सु ा टाकला जात नाह . मा या वॉडात जनावरे र यात बसतात. 
जनावरांना क डवा यात घातले पा हजे. ामु याने ख यांवर काम करताना थमतः 
र ता करा मग इं जिनअर आहे का ते पहा. डांबर करणाचा ठेकेदार नसतो. आपण फ  
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मलमप ट  करत असतो. पाऊस आ यावर र ता उखडतो. वािलट  बरोबर नाह  
याकडे ल  ा, िन त ख डे कमी होतील. 
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,खरेतर ख यां या या वषयात 
मा.आ पा बारणे यांनी वषय घेतला याब ल यांचे मनापासून आभार मानतो. सवाना 
सभागृहात येका या वॉडात कामा या मा यमातून पंपर  िचंचवड महापािलका 
ख यात गेली का काय असे जवळपास या चचव न वाटते आहे. पंपर  िचंचवड 
महापािलका ख यात जायला लागली असे दसते आहे. र यावर ख डे पडले आहेत 
का काय ह  शंका यायला लागली आहे. मा.मंगलाताई कदम यांनी जो  मांडला 
आहे. मा.सुजाता पालांडे ता  यासंदभात बोल या. आरो य अिधका-यांना थाप यचे 
काम देऊन बीटिन र क नेमले आहे. एक मह वाचा वषय आहे. डॉ. रॉय हे आरो य 
वभागाचे मुख आहेत. या माणसाला हे काम दलेले आहे, तो माणूस जर 
अनिधकृत बांधकामाचे काम करत असेल, या यावर फौजदार  गु हा दाखल झाला 
असेल तर अशा माणसाला हे काम सोपवले आहे. इथे कुठेतर  चूक करतो असे वाटते 
आहे. यावेळ  सॅिनटर  इ सपे टरने अनिधकृत बांधकामा या मा यमातून या 
माणसाचे काम केलेले आहे. डॉ.रॉय यां याकडे ड पीएच पदवी नसताना, प लक हे थ 
कोस नसताना, हे पद िनिमती नसताना बरेच दवस पद भरती पड ंग ठेवली आहे. पद 
र  ठेवत असताना कोण याह  सभागृहाची परिमशन नाह . सिमतीमधून वषय न 
आणता यांना डायरे ट पदो नती कोण या बेिससवर दली आहे. आ हाला कायदा 
सांिगतला जातो. आपण कायदा तोडत आहात. आपण आम यासमोर कायदा आणता. 
पदो नती देताना कोण या सिमती या मा यमातून वषय आणला, सभागृहाची मा यता 
घेतली का, वै क य अिधकार  हणून कोण या बेिससवर यांची नेमणूक केली हा 
मह वाचा  आहे. याची उ रे ावी लागतील. मा यासमोर अनिधकृत बांधकामाची 
िल ट आहे. ४९२ बांधकामे आहेत. यासंदभात आपण रेिसडे शयल घरांना बी3 
बांधकामांवर कारवाई करणार नाह  असे सग या नगरसेवकांसमोर सांिगतले होत.े 
अनिधकृत बांधकामासंदभात बोललो तर तु ह  आ हाला धमक  देता पद र  केले 
जाईल, वेग या प तीने हॅरॅसमट केली जाईल. आपले अिधकार  अनिधकृत बांधकाम 
करत असतील तर यासाठ  काय याय आहे. नगरसेवकाला धमक  देता आ ण यांना 
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पदो नती आहे का. आप याला सभागृहाची वनंती आहे क , आज या आज यांना 
नोकर तून िनलं बत करा. तरच आ हाला वाटेल क  दोघांनाह  समान याय दला 
आहे. ए ककडे गोरगर बांची घरे पाडायची आ ण अिधकार  अनिधकृतपणे घर करत 
असेल तर याला पाठ शी घालता आहात का. हा याय समजत नाह . कोण या 
मा यमातून कामे करतो. ख यांचा वषय का चालला आहे. अिधका-यांना ए टमेट 
करायला, काम करायला वेळच नाह . ऊठल-ेसुटले अिधकार  आयु ां या िमट ंगला 
असतात. आपण नागर कांची कामे करा. १६ म हने झाले आ ह  नगरसेवक हणून 
िनवडून आलो, आपण काय मोठे काम केले हे सभागृहासमोर सांगाव.े कोणते काम 
चांग या प तीने चांगले काम केल ेआहे. र यात ख डे पडले आहेत असे नगरसेवकच 
हणत असतील तर यापे ा महापािलकेचे दभा य ते कायु . जगातील ीमंत 

महापािलकेत ख डे पडले हे येक नगरसेवक हणतोय. यापे ा वाईट दवस नसेल. 
पूव  भागाची िमट ंग झाली होती यावेळ  ढेरे साहेबांना मी िमट ंगम ये सांिगतले 
होते, आयु  साहेबांना भाग िमट ंगम ये बोलवा. आम या सम या मांडू ा. 
आयु ांना भागात यायला वेळ नाह . याचे कारण काय ितथे सु ा नगरसेवक 
असतात. अिधका-यांना ए टमेट करायला, काम करायला वेळ देत नसालतर 
नगरसेवकांनी काय करायचे. अनिधकृत बांधकामां या मा यमातून सिमती िनमाण 
करा. अिधकार  तुम या दबावाखाली आहेत. तु ह  कचकट ोिसजर करताय. एक या 
आयु ांचा दबाव इतका आहे क , आम या अिधका-यांचा फूटबॉल झाला आहे. 
थाप यचा अिधकार  असेल तर याला तेच काम सांगा. आरो याचा अिधकार  असेल 

तर याला आरो यचेच काम सांगा. काम केले नाह तर पिनशमट ा. एकाच य ला 
अनेक कारची कामे दली, याची ताकद असली तर , याचा टॅिमना असला तर  
अशा मा यमातून कामे क  नयेत. कामे करताना अिधका-यांची मानिसकता बदलली 
पा हजे. ेसकोड घातला, चांगले कपडे घातले यातून काह  बदल होणार नाह . अिधका-
यांना तुम याकडे बघून ेम वाटले पा हजे. अशा प तीने कामे केली पा हजेत. एक 
पदािधकार  असा नाह  क  याला तुम यासमोर चांगला वषय मांडायची हंमत नाह . 
याला कारण आपली दहशत आहे. अिधका-यांना ेमाने सांगावे. यां याकडून कामे 
क न या, ती शंभर ट के कामे करतील. अनिधकृत बांधकामा या वषयात फौजदार  
आणली. हे य  थांबवावे. मा याकडे ४५० जणांची याद  आहे. ऑनलाईन या ा 
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काढ या आहेत. एक फौजदार  गु हा दाखल करत असताना, नागर क हणाल,े 
व ुतवाले ५,००० ., पोिलस १५ ते २०,००० . घेतात. अशा मा यमातून याला 
नाहक ास देताय. तु ह  दलेला श द पाळला का. तु ह  महापौरां या अँट  चबरम ये 
बोलला होता, मी बी३ या बांधकामांना हात लावणार नाह . तु हाला सूट दलीतर तु ह  
आमचे नरडेच कापायला िनघालात का. असे असताना आप याला सभागृहा या वतीने 
वनंती आहे, बी३ घरांवर फौजदार  होता कामा नय.े कायदेशीर कारवाई क  नका. 
पु हा एकदा वनंती राह ल क , शासनाचा िनणय लं बत आहे. कायदेशीर चचा चालू 
आहे. ३ आमदारांची चचा चालू आहे. सवप ीय मोचा या मा यमातून िनघाला आहे. 
एखा ा नागर काला पासपोट काढायचा असेल तर या यावर फौजदार  गु हा दाखल 
अस यामुळे या पासपोट िमळणार नाह . अशा माणसाला कॅरे टर स ट फकेट ा. 
याला कॅरे टर स ट फकेट सु ा िमळणार नाह . दसर कडे डॉु .रॉय यांना अिधकार  
हणून पदो नती देऊन वै क य अिधकार  हणून ठेवत असालतर शंभर ट के धोका 

देऊन काम करताय. आज आ हाला याचे उ र पा हज.े डॉ.रॉय यांना नोकर तून 
कायम व पी बाहेर काढावे. यांची पदो नती सगळे र  करावे. आपण ते करावे अशी 
आप याला वनंती करतो.   

 

मा.संपत पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.सुलभा ऊबाळे ता नी 
कु यांचा वषय काढला. आम या थेरगावात २५/३० कु यांची टोळ  आहे. कु ी कती 
हशार असतातु . मयत आ यावर व मयत अध  जळा यावर ितथे जातात. थेरगावात 
मशानभूमी  गेली १५ ते २० वषापासून आहे. ितथे वॉचमन नाह , िशपाई नाह . 

दाखला यायला मनु य नाह . लाकडाची व  करणारेच मशान दाखला घेतात. 
कु यांचा बंदोब त करावा अशी वनंती आहे.  

 

मा. साद शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ३१ मे आधी शहरातील सव 
ख डे बुजवले होते असे सांिगतले गेल.े परंतू गेले १ वषापासून ए पायर इ टेटम ये 
एवढे ख डे आहेत. १ वषापासून ते बुजवलेले नाह त. ३१ मे आधीच सगळे ख डे 
बुजवले हे कोण या अिधका-याने सांिगतल.े येक अिधकार  सांगतो, २/३ दवसांत 
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पाऊस थांब यावर डांबर करण क . असे कती डांबर करण केले ते सांगाव.े पुणे 
महापािलकेत आ ा सु ा डांबर करण चालू आहे. आप याकडे असे का करत नाह त.  

 

मा.स वता साळंुखे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, परदेशांत इ ा चरवर 
जा तीत जा त पैसा खच केला जातो. मागील वष  मी ऑ ेिलयाला गेले होत.े ितथे 
र यावर पावसाचे पाणी साचत नाह . नागर कां या तुम याकडून खूप अपे ा आहेत. 
तु ह  पंपर  िचंचवड शहर सुधारायचे चांगले काम हाती घेतले आहे. 
इ ा चरबाबत जा त काम केले असते तर आज सभागृहाचा वेळ गेला नसता. 
यावर जा तीत जा त काम करावे. शहराची हच अपे ा आहे. अिधकार च सांगतात, 
तरतूद नाह . याचा अथ अिधकार  खोटे बोलतात का किमशनर खोटे बोलतात हेच 
कळत नाह . मा या भिगनी सुपे ताई यांना काह  झाले असते तर. आमचा 
नगरसेवकांचा जीवन बमा उतरावा एवढ  वनंती करते.  

 

मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण िमट ंग घेतली होती. 
ख डे या वषयावर सगळेच बोलले आहेत. आप कािलन यव थापन यात लाईटचा 
करंट उतरला तर यासाठ  काय यव था केली आहे. गे या वष  मा या वॉडात या 
प ाशेडम ये पूण करंट आला होता. कायकार  अिभयंता यांनी भेट दली होती. 
वषभरात काह च झाले नाह . अंडर ाऊंड केबिलंग करायची अ यंत आव यकता आहे. 
यासाठ  १५/२० लाखांची तरतूद केली आहे. ५९ लाखांची केबल ठेकेदाराने पळवून 

नेली. लोकां या ज वताचा  आहे. ितथे अंडर ाऊंड केबल करावी. एमएसईबी 
हणते, आ ह  काम बंद केले आहे. महापािलका हणते, आमचे धोरण नाह . मा या 

वॉडात पूण करंट उतरला आहे. पािलकेचे लोक हणतात हे आमचे काम नाह .  
एमएसईबी हणते आमचे काम नाह . आप ी यव थापन मधून कामे करावीत.  

 

मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,मा.सुपे ता या बाबतीत जी 
घटना घडली असे कोणा या बाबतीत घडू नय.े आप या सवासाठ  ददवाची गो  आहेू . 
पावसा याचे पाणी जा यासाठ  टॉम वॉटरची यव था यव थत नाह . यामुळे 
पाणी जाऊ शकत नाह . जागोजागी ख यांमुळे पाणी साचत.े म छरांचे माण वाढले 
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हे. नागर कांचे आरो य धो यात आहे. याबाबतीत काळजी यावी. चबरला ला टर 
क न घे यात याव.े  

 

मा.डॉ. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, 
स माननीय सद यांनी जे मु े उप थत केलेत याब ल थोड यात िनवेदन करतो. 
गेले काह  दवसांत शहरातील व वध र यांवर ख डे पडलेले आहेत. या वषयी अनेक 
स मा. सद यांनी या ठकाणी वषय उप थत केला आहे.  

शहरात अनेक ठकाणी ख़ डे पडलेले आहेत ह  व तु थती आहे. २/३ मु े 
याअनुषंगाने मांडावयाचे आहेत. शहरातील जे र ते िसमट काँ टचे आहेत, यांवर 
ख डे नाह त. उरले या डांबर  र यांवर ख डे पडलेले आहेत. गे या द ड म ह यात 
सलग पाऊस पडतो आहे. गे या ३/४ दवसां या काळात पूण उघड प पडली असा 
कालावधी आला नाह . यामुळे उघड प असेलतर डांबराचे काम यव थत टकून 
राहते. नाह तर पूव पे ा ख डे अिधक मोठा होतो. यामुळे इं जिनअसना गे या 
म ह यात सूचना द या हो या, जथ-े जथे ख डे पडले आहेत,ितथे उघड प िमळा यावर 
ताबडतोब बुजव यात यावेत. तशी तयार  इं जिनअर यांनी केलेली आहे. जोपयत 
पयायी यव था करताना मु म कंवा त सम यव था करताना यात काह  माणात 
गैरसोय सु ा होते. हा फार िन कृ  असणार नाह . आप ी यव थापन या वभागा या 
२ बैठका शासक य पातळ वर स मा.महापौर यां या उप थतीत झा या हो या. 
पावसा याम ये शहराम ये कोण या कार या अडचणी येऊ शकतात. पूर प र थती 
येऊ शकते. आप ी यव थापना या अनुषंगाने आरो य अिधकार , इं जिनअर ंग 
यां याकडून याबाबत आखणी व िनयोजन कर यात येते आहे. शहरात या ठकाणी 
ख डे पडले आहेत. त ेर ते व तुतः २/३ कंवा ४ वषापूव  झालेले आहेत. याबाबतीत 
आप ी यव थापन, िनयोजन करता येणे श य नाह . याबाबत उपाय करता येणे 
श य आहे. पावसाने उघड प िमळा यानंतर द ती करता येईलु . गे या २० दवसांत 
अशी वेळ  आली नाह . लोकस ा पेपरम ये बातमी आली होती. ख डे बुजवायला 
अनुकूल प र थती िमळाली नाह  हे कृपया समजून याव.े यावेळ  भ व यात 
र याचे िनयोजन करायचे यावेळ  वाहतुक या दजाला चांगले असलेले र त,े 
शहरा या उपयोगा या ीकोणातून मह वाचे र ते काँ टचे करणे शहरा या हताचे 
राह ल.  

काँ पॅ टर बंद अस याचा वषय मांडला आहे. दोन दवसांपूव  आढाव घेतला 
होता. ड भागात ६ काँ पॅ टर बंद आहेत. दसु-याचा अपघात झाला आहे. एक 
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रकामा आहे. अिधका-यांना खुलासा वचारला आहे. प  दले आहे. सहशहर अिभयंता, 
आरो य वभागाचे मु य अिधकार , सहा.आयु  यानंा अशा कारची प र थती पु हा 
उ वणार नाह  अशा कार या सूचना दे यात आले या आहेत. एक गाड  पेअर 
असावी असा मु ा चचत आला आहे. या माणे थाप य वभागाला सूचना दलेली 
आहे. या माणे कारवाई कर यात येणार आहे.  

अिधकार  यांना दलेले अिधकार वापरत नाह त. मु यालयाकडे बोट दाखवतात 
असा मु ा मांड यात आला आहे. व तुतः सभागृहाने जे अिधकार दान केलेले आहेत. 
१० लाखापयतची कामे कंवा शासक य अिधकार असतील तर पूणतः याच 
तरावर ल भाग अिधकार  यांना हे अिधकार दले आहेत. बजेट याच तरावर तयार 

केलेले आहे. याला सभागृहाने मा यता सु ा दलेली आहे. यामुळे यात मु य 
आरो य कायालय कंवा मु य अिधकार  यांचा ह त ेप नसतो. या बाबी िनदशनास 
आणून द यानंतर संबंिधत अिधका-यांवर कारवाई िन त केली जाईल. मा.योगेश 
बहल यांनी २/3 म ह यांपूव  वषय मांडला होता. अिधका-यांना मो या माणात 
व य व शासक य अिधकार डेिलगेट कर याचा वषय झाला. अिधका-यांना 
शासक य व व य व पाचे अिधकार यां याशी चचा क न दान कर यात येत 

आहेत. या वषयावर  वेळा चचा झाली आहे. यांना व ासात घेऊन, गरज व मता 
वचारात घेऊन अिधक व य व शासक य अिधकार  पुढ ल म ह याम ये दान 
कर यात येत आहेत.  

बीड िनर क यांची ऑडर व तुतः शासन िनयमा माणे केलेली आहे. शासनाचा 
आदेश होता. येक भागात, येक वॉडात अनिधकृत बांधकामे शोध यासाठ  बीट 
िनर क अशी यं णा असावी. हे काम िन कािसत कर यासाठ  कलम 396 माणे 
मुंबई मनपा काय ानुसार ड नेट ंग ऑफ सर यानुसार अपॉ ट करावेत. 2009चा 
शासन िनणय, माच 2012 चा काय ातील बदल यानुसार ड नेट ंग ऑफ सर नेमले 
होते. बीट िनर क 2009 म ये नेमले होते. पद िनदिशत अिधकार  माच 2012 म ये 
नेम यानंतर आव यक ते बदल करायची गरज होती. यानुसार आदेश िनगिमत केले. 
यांचे काम फ  अनिधकृत बांधकामे शोध याचे आहे. ते यांचे िनयिमत काम करत 

असतात. येता-जाता कुठे अनिधकृत बांधकाम दसले तर फ  आ यानंतर 
ऑफ सम ये र ज टरम ये न द करायची आहे. पंचनामा करण,े एफआयआर ह  
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कोणतीह  कामे यांना दलेली नाह त. तो फ  िलिमटेड ए रयात काम करतो. डोळे 
उघडे ठेवून बघायचे व न द यायची एवढेच िलिमटेड काम यांना दलेले आहे. 
जेणेक न झोनम ये अनिधकृत काम होत असेल तर अिधकार  िनणय घेऊ शकतील.  

रेड झोनबाबत  उप थत झाला होता. मटेन सची कामे कर याबाबत 
म यंतर  िलगल डपाटमट यांचे ओ पिनयन घेतले होत.े यासंदभात 5 वषापूव  एक 
रट पट शन झाले होते. यावेळ  मा. यायालयान ेसांिगतले होते, रेड झोन ए रयाम ये 
तातड ची कामे,र या या लेवलची कामे, व तार करण त सम व पाची कामे 
कर यासाठ  कोणताह  ितबंध नाह . नवीन इ ा चर उभारणे अशा कार या 
कामाला ितबंध आहे. हा मु ा मा. वनया तापक र यांनी थायी सिमती या सभेम ये 
मांडला होता. तशा व पाची कामे कर यासाठ  वभागाला िनदश दलेले आहेत. 
र याचे काम असेलतर याला लोकव ती असे हणत नाह त. अशा व पाचे काम 
कर याचे िनदश दे यात आलेले आहेत. या वषयी महापािलकेची घरकुल योजना 
यासंदभात मा.उ च यायालयाने आदेश दलेले आहेत. मा.उ च यायालयाने डफे स 
डपाटमटकडून एन.ओ.सी. आणावी असे िनदश दले होते. गे या म ह यात डफे स        
किमशनर यां याकडे याबाबत फॉलोअप केला. यांनी एन.ओ.सी. दली नाह . संर ण 
मं ालयाम ये 3 दवस बैठक झाली होती. यांनी सव ऐकून घेतले पण िनणय दलेला 
नाह . हा घटना म व बाबी ल ात घेता या नोट फ केशनला चॅलज करणार ते दाखल                  
कर यात आले आहे. अिधसूचनेत नमूद आहे. डफे स †ò टनुसार संर ण मं ी यांनी 
ज हािधकार  कायालयाकडून यां यापुरता यांना आदेश केलेला नाह . आप या 
डे हलपमट लॅनम ये आजह  यलो झोन, िनवासी  झोन दसतो. 7/12, संर त े , 
ितबंिधत े  याबाबत हायकोटा या अिधसूचनेला चॅलज कर यासाठ  रट पट शन 

दाखल केलेले आहे. कोटाचे जसे िनदश होतील, या माणे आप याला अिधकृत          
भूसंपादन करता येतील.  

डॉ.रॉय यांचे अनिधकृत बांधकाम असताना यांची पदो नती कर यात आली, 
यांचा वषय डायरे ट कसा घेतला, जी.बी. समोर वषय का आला नाह  असे मु े 

मांडले गेल.े याबाबत प  करतो क , डॉ.रॉय यांना ता पुरता पदभार दलेला आहे. हा 
सभागृहाचा अिधकार आहे, या माणे स म सिमतीमाफत वषय आण यात येईल. 
नाह तर अडचण िनमाण होईल. द. 31 मे ला डॉ.गायकवाड रटायड झा यानंतर 
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यांना हा पदभार दे यात आला आहे. यावेळ या प र थतीनुसार असा िनणय 
घे यात आला आहे. आप या सेवा वेश िनयमावलीत हटले आहे. वै क य अिधकार  
पदासाठ  5 वषाचा अनुभव, शै णक अहता एमबीबीएस व ड पीएच असली पा हजे. 
द. 31 मे रोजी डॉ.गायकवाड रटायड झाले यावेळ  डॉ. साळवी  व डॉ.रॉय हे दोघेह  
या पदासाठ  पा  आहेत. डॉ. साळवी यांनी एम.ड . पूण केलेले आहे तर डॉ. रॉय हे 
एमबीबीएस आहेत. दोघांनीह  ड पीएच पूण केलेले आहे. दोघांचीह  वै क य सेवा 5 वष 
झाली आहे. तर देखील सेवा ये ता याद म ये डॉ. रॉय हे 20 मांकावर आहेत तर 
डॉ.साळवी हे 24 मांकावर आहेत. डॉ.रॉय हे डॉ.साळवींपे ा िसिनअर अस यामुळे 
सामा य शासन िनयमा माणे डॉ.रॉय यांना पदभार दे यात आला आहे. िनयमानुसार 
सभागृहात वषय घेऊन येऊ, या माणे िनणय यायचा आहे. डॉ.साळवे यांना वै क य 
संचालक पदाचा पदभार दे यात आला आहे. अित र  वै क य अिधकार  हणून 
पदो नती दे यात आली आहे. शासनाकडून कोण याह  य ला डावलून कोण याह  
य वर अ याय केला जात नाह . िलगली ू ट नी क न कोटात चॅलज क  शकतो. 
शासन िनयमा माणे िनणय घे यात आला आहे. अनिधकृत बांधकामासंदभात यांना 
नोट स दे यात आली आहे. गु हा दाखल कर यात आला आहे. सामा य य ला जो 
याय तोच याय अिधका-यांना केला आहे. यांनी यांचे बांधकाम काढलेले आहे.  

बी3 बांधकामांवर कारवाई करणार नाह  असे मी हणालो होतो. बांधकामे 
िन कािसत करताना याचा ाधा य म ठर वला जातो. द.31 माच 2012 नंतर या 
बांधकामांबाबतीत हा ाधा य म आहे. पूररेषेतील बांधकाम,े आर णातील बांधकामे 
िन कािसत करत आहोत. सवा या डो यात हेच असते. नोट स, पंचनामा इथपयत 

या होते. दर यान पंपर  िचंचवडम ये दघटना घडली होतीू . अिधकार  कंवा इतर 
कोणी अशी बांधकामे पाडतील का? असा  उप थत होतो हणून बी3 बाबत 
जबाबदार  िन त क न कारवाई कर यात येत आहे. आ ा या सभागृहात भावना 
य  कर यात आली क , हा वषय शासनाकडे लं बत अस यामुळे कोणतीह  कारवाई 
क  नय.े याबाबतीत भूिमका प  करतो क , स या द.31 माच 2012 नंतर या 
बांधकामांबाबत भूिमका घेतली आहे. हा  शासनाकडे सादर केलेला आहे. आधी या 
आयु ांना द.31 माच पयत संदिभत केले होत.े य  क न द.31 माच 2012 
पयत या बांधकामांचा वषय रा य शासनाकडे संदिभत केला आहे. िनवेदन केले आहे. 
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काय ात बदल केला आहे. अिधका-यांना जबाबदार धर यात आले आहे. हाय कोटाची 
मुदत द.31 माच 2012 रोजी संपलेली आहे. सामा य लोक, पदािधकार , आमदार, 
उपमु यमं ी यां याबरोबर घेतले या बैठकांम ये यापुढे अनिधकृत बांधकामे करायची 
नाह त असे प  िनदश दलेले असताना कट ऑफ डेट माच 2012 घेतलेली होती. 
पूण आदेश फे ुवार  2011 ला झालेला होता. 4 ते 8 म ह यांत बांधकाम पूण होऊ 
शकते. फे ुवार  2011 ला हायकोटाची ऑडर होती. सभागृहात 2011 ला यावर चचा 
झाली होती क , ऊ हासनगर या धत वर शहरातील बांधकामे िनयिमत करावीत. हे 
सग यांना मा हती आहे. याचे रपोट ग सग यांपयत झालेले आहे. या माणे एक 
वषानंतरची कट ऑफ डेट ठरलेली होती. 2011 म ये बांधकामे चालू होती ती 6 ते 8 
म ह यांत पूण होणार. जा णवपूवक कोणी नवीन बांधकाम करत असेलतर काय ातील 
जबाबदार  पार पाडणे आ हाला अप रहाय आहे.  

गेले वषभरात शहरात कोणती वकास कामे झाली नाह त असा मु ा मांडला 
आहे. गे यावषातील पड ंग असलेली मह वाची कामे या वष  पूण झाली आहेत. 
जेएनएनयूआरएम अंतगत मैला शु करण क प ट पा 1 – डसबर 2012 म ये पूण 
केला. क  शासनाकडे याचा अहवाल सादर केला आहे. च-होली मैला शु करण क प, 
पाणीपुरवठा ट पा 2 पूण झाला आहे. वेणीनगर ािधकरणाचा,तळवडेचा लायओ हर 
होतो आहे. ला ट मु हमटला ािधकरणा या िनयमानुसार अरजमट बदलाय़ला 
सांिगतली हणून पाईपलाईल पड या आहेत. ई-ग हन स, नॅशनल किमशन मोड 
ोजे ट, १२ माग, २८ पडॉलचे मॉडेल २०१२ म ये पूण झाले आहे. क  शासनाला 

अहवाल सादर केला. यानुसार साय स पाकचा ोजे ट फे ुवार  पयत पूण होणे 
अपे त होते. यानुसार तो पूण केला आहे. बीआरट म ये मो या माणात टागट 
आहे. आज सभागृहात वषय मंजूर झालातर पुढ ल म ह यात याचे वाटपदेखील करता 
येऊ शकेल. संर ण वभागाकडून ऑग ट १२ म ये डांगे चौकापासून जिमन िमळाली 
आहे. डसबरम ये काम पूण होते आहे. नवीन क पाची सु वात क न ते वषभरात 
पूण कर याची योजना आखली आहे. पयटन वकास आराखडा अंितम केला आहे. यास 
सभागृहाने मा यता दली आहे. तरतूद झाली आहे. क पाची िन वदा झाललेी आहे. 
वायसीएमम ये पो ट ॅ युएट कोस अिधकृत चालू केला आहे. याबाबत आज क  व 
रा य शासनाकडे पाठपुरावा सु  आहे. भोसर  हॉ पटलचा वषय माग  लागला आहे. 
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स माननीय सद यां या मा यतेने जेएनएनयूआरएम या योजनेअंतगत पूण शहरात 
२४X७ पाणीपुरवठा करायचा ताव क  शासनाकडे पाठवला आहे. १०० कोट ं या 
क पासाठ  कॉब (COEB) इ ट युटचा अिभ ाय घेतला आहे. ताथवडे गाव 

महापािलका ह त न याने समा व  झाले आहे. यांचा ड .पी. तयार केला आहे. यांचा 
पाणीपुरवठा, जलःिन सारण याबाबत क  शासनाकडे वषय पाठवला आहे. या- या 
े ातील मलिन सारण, बीआरट  बस टेशन, इंड यन ा सोट िस ट मचा ोजे ट 

मंजुर साठ  पाठवला आहे. या वषयी शहरातील उ ोगांतून होणारे दषणू , 
एमआयड सीतून होणारे दषणबाबत महारा  दषण िनयं ण मंडळा या िनकषां माणे ू ू
सूचना कंप यांना देऊन टमट लॅ ट उभार याचे िनयोजन आहे. सांगवी प रसरातील 
चौकातून उ डाण पूल कर याचे िनयोजन अंितम ट यात आहे. मह वाचे चौक, मो या 
माणात फुगेवाड , रावेत इथे मा.महापौर यां या उप थतीत सादर करण केलेले आहे. 

केएसबी चौकातून भ -श  चौकातील पूलाचे काम अंितम चरणात चालू आहे. 
लवकरच मा.महापौर यांना सादर करण करणार आहोत. यामुळे कामे होत नाह त या 
गो ीशी मी सहमत नाह . यं णेवर अनाव यक ताण आहे. १९९२ म ये जी यं णा होती 
तीच आज आहे. १९९२ म ये शहराची लोकसं या स वा पाच लाख होती. आज ती १८ 
लाख झालेली आहे. कामाचा लोड वाढला आहे. सगळा भार याच यं णेवर आलेला 
आहे. यं णा कती आहे याचा वचार करता िन तपणे वकास कामे करताना यं णेवर 
कामाचा भार जा त अस यामुळे कामाला फार मोठा वलंब होतो. ह  व तु थती 
नाकारता येत नाह . आपण शासनाकडे वाढ व पदांची मागणी केली आहे. सेवा वेश 
िनयमावलीत अंितम कर याचे काम सु  आहे. सग या वभागांचा आराखडा तयार 
झाला आहे. ऑग ट म ह या या मा.महापािलका सभेम ये या तावास मा यता 
िमळाली तर तो ताव रा य शासनाकडे सादर क . रा य शासनाकडून नवीन 
आराख याला मंजरू  घेतली जाईल. सभागृहाम ये मागणी कर यात आली होती. 
या माणे अनिधकृत बांधकामांसाठ  वतं  यं णा व वकास कामांसाठ  वेगळ  यं णा 

असावी हे ता वत केलेले आहे. याला मा यता िमळाली तर वकास कामांसाठ , 
वकास कामां या अंमलबजावणीसाठ  अिधक गती ा  होऊ शकेल. 
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मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आप याला शासनाची कामे 
वचारली न हती. जे नगरसेवक अंतःकरणापासून बोलले होत,े मा या वॉडात कामे होत 
नाह त. यासंदभात खुलासा दलेला नाह . सवसामा य नाग रक, मतदारांशी मारले या 
गोड ग पा या याशी आमचा काह  संबंध नाह . आमची मूळ भूिमका, मागणी आहे. 
यात आ हाला आम या कामाशी मतलब आहे. पंपर  िचंचवड शहराचा वकास 

आराखडा मागीतला न हता. शहर ख डेमय झाले आहे. जो  वचारला होता. 
शहराचा वकास आराखडा सांिगतला आहे, काय-काय करणार आहोत. आमचे लोक 
मरायला लागले आहेत. यांना मे यावर पाणी पाजणार आहात का? आमची भावना 
या वषयी सहमत नाह . काय ा या प तीने सांगीतल,े या याशी मी सहमत नाह . 

आम या भागातील वकास सांगतोय. इतर कामां या मा यमातून बोलतोय. आपण 
काम केलेले आहे. पूव या आयु ांना हे सु ा सांिगतले होत.े गेले ५ वष कामे चालू 
आहेत. नवीन धोरण काय, काम काय हा  आहे. डॉ.रॉय यांनी ड .पी.एच. प र ा 
पास केली आहे का. यांनी प र ा कधी दली, पेपर कधी आले याची मा हती पा हज.े 
अनािधकृत बांधकामांबाबत अिधका-यांना वेगळा िनणय देणार आहात का? आ ह  सु ा 
हेच उ ोग क . जो मनु य चुक चे काम करत असेल तर यालाच हेड करणार का? 
आ हाला सांगा, द ली, यू.एस.ए. तील धोरण तु ह  िचखलीत आणताय. आम या 
वॉडातली कामे करावीत. भागात अिधकार  आमची कामे करत नाह त. गे या 
िमट ंगम ये सांिगतले होत,े अिधकार  हणतात या कामाचे टडर नाह . असे असेल तर 
ते अिधका-यांकडून िलहन ाू . आ हाला तु हाला ७/१२ आणून ावा लागेल. आमचे 
हणणे आहे, आ ह  वॉडाची भूिमका मांडायला इथे आलो आहोत. शहर नंतर आहे. 

पुढ ल ५ वषानंतर आ ह  दसणार नाह . नागर कांनी आ हाला यांची कामे 
कर यासाठ  इथे पाठवले आहे. शहराचा वकास कर य़ासाठ  नाह . शहराचा वकास 
होईल ते हा होईल. १४ म हने झालेतर  आपण परत हे केल,े ते केले असे क न परत 
इथेच आणून सोडताय. डॉ.रॉय यांना कामातून बाहेर काढा असे सभागृहा या वतीने 
सांगतो.  

 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर अिभनंदन करतो. 
शहरा या ीकोणातून अितशय मोलाचे काम तु ह  केले आहे. िन तपणे शहर 
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वकिसत होईल. खरेतर तु ह  येक वॉडात ह जट ा. अडचणी समजून या. 
ग लीबोळात फरलातर ेनेज लाई स पूणपणे रा हले या नाह त. अ रशः घुशी 
लाग या आहेत. थािनक लोकांसाठ  ख-या अथाने या ीने यात कोणतीह  कामे 
होत नाह त तर तुमचा काय उपयोग? गेले ५ वषापासून पा यासाठ  ओरडतोय. 
संबंिधत शाळेचे काम अजूनह  चालू झालेले नाह . दापोड  गावात पा यात एक थब 
सु ा नाह . एमआयड सी इथे ३/३ दवस लोकांना पाणी िमळत नाह . बीआरट म ये 
मोठमोठे र ते, हायवे केले असे तु ह  सांिगतले. कासारवाड त एक र ता करायला 
अडचण येते. गेले ३/६ म ह यांत wbm होऊ शकत नाह . वॉडात या लोकांना बाजूला 
ठेवून बाहेर या लोकांसाठ  शहर डे हलप करायचे. आपले पोट भरले नाह  आ ण दसु-
यासमोर ताट ठेवून उपयोग काय? येक वॉडात ह जट ा जेणेक न स व तर 
मा हती िमळेल. हे माझे नाह  नाग रकांचे हणणे आहे.  

 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर आयु  साहेबांनी 
सभागृहात वकासाचा पाढाच वाचला. प ह या थम वाटल,े राजक य भाषण आहे 
काय? संपूण शहराचा वकास केला असे वाटल.े परंतू आयु  साहेब, शहराला ाथिमक 
गरजा देणे हे ामु याने महापािलकेचे काम आहे. आरो य, शाळा सव बाबतींत, पाणी 
असले पा हजे, कचरा घाण उचलली पा हजे. अनेक सद यांनी हायिसंथ काढली पा हजे 
याचा उ लेख केला. पवना नद ला पूर आ यानंतर आप याकडून हालचाल होईल. पण 
िनसगाने याचे काम केलेले आहे. नद ला पूर आ यानंतर सगळे हायिसंथ पंपर  
िचंचवड शहरापासून दर गेलेले आहेू . ामु याने महापािलके या वतीने अहवाल तयार 
केला आहे. यात ुट  दाखव या आहेत. यासंदभात बोलले असता, िन तपणे 
महापािलकेची चूक आहे. सवसामा य माणसासाठ  कारभार केला जात नाह . नागर क 
शासनावर रोज या घड ला अवलंबून असतात. झोपडप ट  भागात टॉयलेटची अव था 

काय आहे?  व ाथ  शालेय िश णात घडतात. या शाळांतील टॉयलेटमधील 
व छतेची अव था काय आहे? कचरा दररोज उचलला जातो का? पावसा या या 
दवसांत ब-याचशा माणात ३० ट के भागात ेनेज लाईन चोक-अप होतात. 
सवसामा य माणसाला पाणी नाह . मो या ग पा मारत असलात तर  मुलभूत नागर  
सु वधांकडे दल  होत चालले आहेु . हणून ख यांचा वषय इथे िनघाला. 
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पावसा यापूव च द ता घेतली असती. एका दवसात मा हती होते का पाऊस कधी 
येणार मा हती होते. पूण शासनाकडून द ता घेतली नाह तर चकूा झाक यासाठ  
मो या माणात ग पा मारता हणून सभागृहात सांगतो. आपली कुठेतर  चूक आहे. 
१५० कोट  खच क न अंडर ाऊंड कामे केलीतर  सवसामा य व तीत जीवघेणा खेळ 
चालू होतो. आपण आपली जबाबदार  झटकून टाकतो. एमएसईबी यांनी काम हँ ड 
ओ हर केले हणून सांगतो. ितथे खेळणा-या क याब यांचा जीव जातो. सगळ  चचा 
होत असताना या बाबी ल ात आणून ा यात. खुलासा करत असताना सांगत असतो, 
सभागृहात मांडले या सग या त ार ंबाबतीत, िनवारण कर याबाबत, पूण शहरातील 
वकासाचेबाबतीत सखोल चचा केली. सवसामा य मनु य आप यावर अवलंबून आहे. 
कचरा उचलला जात नसेल, वेळेवर पाणी िमळत नसेल तर २० ते ३० ट के भागात 
पा याची त ार आहे. तर सु ा त ार ंचे िनराकरण केले जात नाह . पाणी मुलभूत 
गरज आहे. शहराचा कतीह  वकास केलातर  याला याचे देणेघेणे नाह . एखादा 
हशार असेलु , फोन करत असेल, ई-मेल करत असलातर  सवसामा य अिश त वग, 
कामगार यां या त ार ंची दखल सद यांमाफत घेतली पा हजे. सभागृहातील 
स माननीय ामु याने आप या िनदशा माणे अिधकार  वग देखील डावलला जातो. 
आपण दे खल याची गांिभयाने दखल घेऊन त ार ंचे िनराकरण कर याबाबत संबंिधत 
वभागाला सूचना ा यात. 

 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, अितशय मह वा या, अितशय 
चांग या वषयाला भरपूर वेळ द याब ल तुमचे आभार मानतो. पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचा र ता ख यात का ख डा र यात यापे ा आ ा सांिगत या माणे 
मा.भोईर, मा.आ पा बारणे यांचा वषय झाला. आपले आभार यासाठ  मानायच,े 
अिधका-यांना अिधकार  दान कर याबाबतचा वषय आणला आहे. जर  सभागृहाचा, 
लोकांचा, मा यासार यांचा रोष असेल तर  चालेल. मंुबईव न पु याला येताना 
र यावर बिघतले तर कती ख डे आहेत. मुंबईला जायला नको वाटत.े यातुलनेत 
पंपर  िचंचवडम ये ख डे शंभर ट के कमी आहेत. नगरसेवकांची मानिसकता खचली 
आहे. मनात ख डे पडले आहेत त ेकधी भरणार? शहर अिभयंता ी. कांबळे हणाले, 
पाऊस उघडला नाह , पाणी कमी झाले नाह  हणून ख डे भरता आले नाह त. 
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सग यांची भाषणे ऐकली. कु ी, मांजर , डुकरे, वाय.सी.एम., बेकायदेशीर बांधकाम,े 
नागपंचमी सगळे नाकारल.े या गो ींत हे ख डे झालेले ख डे आहेत. तु ह  पण हे 
उधळून दल.े ते आ हाला सवाना पाठांतर झालेले आहे. ट पा १ ट पा २ करतोय. 
कोटाने टे घेतला, अमुक झालेले आहे. बेिसक ॉ लेम कुठे आहे. इतर सगळे चांगले 
देतो. अ यासपूवक देतो याब ल तुमचे अिभनंदन. अिधकार  समजून चुकले आहेत. 
कदािचत नगरसेवकांवर कारवाई काय याचे उ र ाल का? या दवशी तु ह  नगरसेवक 
हणून याल, या दवशी तु ह  शासक हाल. यािशवाय तु ह  उ म शासक होणार 

नाह  हे माझे ठाम मत आहे. ट पा २ची कामे पूण झाली. फ  ािधकरणात अमुक 
केले, अमुक ठकाणी योजना झाली, टडर ायचे आहे, टडर काढले आहे, ह  कामे 
तु ह  नसलात तर  होणार आहेत. ह  कामे हणजे कामे नाह त. दसर  वनंती आहेु . 
मनापासून वनंती करतो क , तु हाला फोन करतो तर हणता ई-मेल आय ड  ा, मी 
िमट ंगम ये आहे. एचओड ंना फोन करतो, ते हणतात मी िमट ंगम ये आहे नंतर 
फोन करतो. ेनेजचा माणूस िमट ंगम ये, तो चार तासांनी फोन करतो. येक 
अिधकार  हेच हणतो, मी िमट ंगम ये आहे. तु ह  यांना जबाबदार धरा, यांना 
यांची जबाबदार  कळू ा. एक दवस जी.बी.त जातो. िमट ंगसाठ  सगळे अिधकार  

तर काह च कामे होणार नाह त. ए झ युट ह सांगणार एचओड ंना वचारा. एचओड  
हणतात अमुकअमुक करा, आयु ांशी बोलून या. ह  प र थती महापािलकेची 

झालेली आहे. आ ह  देखील अनेक वेळा तुमचे चांगले गुण घे याचा य  केला आहे. 
िश त लावत असताना तु ह  वतः या चूका मा य के या आहेत. यावेळ  एवढ  
लोकसं या, यावेळचे एवढे अिधकार  ह  प र थती असताना या अिधका-यांना कती 
वेळ िमट ंगम ये ठेवणार आहात? िमट ंगम ये नेमके काय घडते ते सांगा. शासन 
वभागाला रे हे यूचा चांगला माणूस ा हणून तु हाला सांिगतले तर तु ह  सगळे 
बाजूला ठेवले व टेकाळे यांना नमेले. यांना कधी फोन क न सांिगतले, वग ४चा 
माणूस आहे याची बदली करा. तर ते हणतात पाहन घेतोू . आयु  साहेब, इतके 
चुक चे अिधकार  भरले तर आ ह  इथे काय ग पा मारायला आलो आहोत का? लास 
४ या माणसाचे नाव सांगून सु ा याची ा सफर होत नसेल तर कचराकुली याने 
सहा यक आयु  हावे असे मी हणतोय. आम या श दाला कंमत नसेल तर 
आ हाला ख डे बुजवायला नेमाव.े आ ह  नगरसेवक कशाला झालो आहोत? तु ह  
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कमचा-यां या बद या के या. थेरगावातला लंबर उचलून भोसर ला टाकला. भोसर चा 
लंबर दसर कडेच टाकलाु . या लंबरने १० वष ेनेजम ये काढली, याला 
पाणीपुरव याम ये टाकल.े याला ितथ या पा या या लाईनची मा हती नाह . तो 
हणाला मी थेरगावात काम करत होतो. एकतर योगेश बहल, आ पा बारणे, 

मंगलाता ना नाह तर लंबरला ेनेज लाईन कुठे पा याची लाईन कुठे आहे हे मा हत 
असते. ब ड ंग परिमशन वभागातील सगळे अिधकार  ेनेज वभागात टाकल.े तु ह  
ब ड ंग परिमशनम ये चांगले अिधकार  आणलेत. काय प र थती आहे ती पहा. 
एकमेकांम ये ताळमेळ नाह . ३ लोकांकडे काम आहे. मा य़ासारखा नगरसेवक गेलातर 
जजामाता यां याकडे, कासारवाड  यां याकडे नाह  यां याकडे, कवळे माने यां याकडे, 
हे साने यां याकडे दलेले आहे. १० ते १५ वष जे ितथे काम करत होते यांना बाहेर 
हलवले याब ल सग यांनी तुमचे अिभनंदन केल.े सग यांना एकाच वेळ  हलवून 
टाक यामुळे डपाटमटच हलले आहे. भदाणे मॅडम यां या वभागात तर  काय. सवअर, 
जे.ई. बदलले. सगळे बदलले काय प र थती आहे. आ ह  रका या डो याने वागायच.े 
आयु  हणून तु ह  प हलेच नाह त. शहराचा वकास होईलच. परंतू व कळ तपणा 
आला आहे. एक दवसांत सगळे करता येणार नाह . १० वषात बेकायदेशीर कामे 
झालीत. गाड  मािगतलीतर गाड  िमळत नाह . गाड  खराब असते. कुठे अित मण 
पाडायचे हटले तर सगळ  यं णा तयार असत.े सग या गो ी मा य करतोय. चूका 
झा यान ेदसु-या गो ींकडे दल  क न ू घरे कशी वाचवता येतील यासाठ  य  करा 
अशी सवाची वनंती आहे. ेनेज झाल,े चबर झाले, ठेकेदाराला लिनंग करता येत 
नाह . कतीवेळा सांिगतल,े लोकांकडून पैसे उकळतात. अिधका-याने खोली बांधली. ते 
सु ा माणसे आहेत. अिधकार  चूकांमधून िशकत नाह त. सामा य नाग रकांसाठ  एक 
याय असतो व अिधका-यांसाठ  दसरा याय असतोु . हे सव करत असताना, सवाना 
याय देत असताना, ज ट फ केशन देत असताना, नगरसेवक हणजे काय, याची 
या या काय हे तुम या त डातून ऐकायचे आहे. याची महापािलकेची कत ये काय 
असावीत. आम याकडे बेकायदेशीर काम झाल,े ेनेज तंुबले हणून आयु  साहेबांना 
फोन करायचा. वायसीएमम ये गे यावर दःख ु वाटत.े अ रशः िभका-यासारखी, 
ससूनपे ाह  वाईट प र थती झाली आहे. िच या िलहन देतो पण एक काम होत ू
नाह . डॉ.जगदाळे यांची काय अव था झाली, डॉ.गायकवाड बचारे सुटले असे 
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वायसीएमम ये हणतात. ५० हजारांची औषध खरेद  बंद, सगळे बंद. आयु ां या 
अिधकारात टडर काढा. एमओएच यांना अिधकार देऊ नका. तु हाला या अिधका-
यांवर व ास नाह . टोअर वभागाला औषध खरेद  देऊन टाका. लोकांचे हाल क  
नका. साधी-साधी औषधे सु ा िमळत नाह त. काय प र थती आहे. सगळे नगरसेवक 
मा याकडे येऊन ओरडतात. आयु  साहेबांचा िनषेध करायचा, सभा तहकूब करायची 
असे सगळे हणाले. मी हणालो, तसे क न काह  होणार नाह . तु ह  यात बदल 
करा, क  शकता. काय प र थती आहे. दसु-या कोणाला मंजुर चे अिधकार ा. 
सामा य नाग रकांना पाणी, र ता पा हजे. ाथिमक शाळा, आरो य सु वधा पा हज.े 
ाथिमक िश ण पा हजे. महापािलके या मुलभूत कत यांकडे दल  करतोयू . 
लायओ हर केलातर  यातून कोणाचेह  समाधान होणार नाह . अिधका-यांना पूव  
दले या अिधकारांत ह त ेप करता असे चालणार नाह . भाग अिधकार  जर काम 
करत नसतील तर आ ह  तु हाला धरणार. ते का करत नाह त. व छता का होत 
नाह , कचरा का काढला जात नाह . बद या करायचे काम तुम याकडे. भाग 
अिधकार  सरळ हात वर करतात. नवीन माणसाला काह च कळत नाह . काम कसे 
करणार. तु ह  व न खाली घेताय. तु हाला खालून वर जावे लागणार आहे. जो 
नगरसेवक नाग रकांची दखल घेतो, तो दखावला जातोु . नगरसेवकाला म ह यातून 
एकच दवस बोलायला असतो. इतर महापािलकां या तुलनेत बघा. चाकण रोड असेल, 
आपली ह  असेल, मुंबईव न पु याला यायला साडे चार तास लागतात. या रोडवर 
इतके ख डे आहेत. या तुलनेत आप या र यांवर ल ख डे कमी आहेत. लोकां या, 
नागर कां या मनातील ख डे, तुम यावर असलेला रोष कसा काढणार, ते दःख कसे ु
काढणार. असे बसून िमट ंगा घेऊन होणार नाह . आठव यातून एक िमट ंग या. एवढा 
वेळ बसवायचे यांचा खेळच आहे. त े हणतात, ४/५ तास बसवतात. जेवण नाह , 
पाणी नाह . चहा सु ा पाजत नाह त. ेसचे पैसे कापून घेतले. तु ह  नगरसेवका या 
अडचणी समजून या. दापोड या शाळेत इतके चांगले भाषण केल.े ितथे टप टप 
पाणी पडतेय. मु य वभागाला आजपयत ३ प े दली. या वॉडा या नगरसे वका 
गायकवाड ताई या काय माला हो या. या हणा या, मी सु ा प  दले होते. 
अिधकार  हणतात, महापािलकेत बजेट नाह . ह  महापािलकेची शोकांितका आहे. या 
शाळे या वर या बाजूला जो वग भरतो. आ खी िभंत पा याने भरलेली आहे. 
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शाळेम ये दघटना घडली तर याला जबाबदार कोणू . शाळा सुंदर ठेवू शकत नाह , 
गाडन यव थत ठेवत नाह , जर प याला पाणी यव थत देऊ शकत नाह तर 
लायओ हर क  नका हे सवाचे दःख आहेु . ितथली व छता रोज या रोज हायला 

पा हजे. रोड चांगले असले पा हजेत. ेनेज लाईन चांग या अस या पा हजेत. फोकस 
के यानंतर अडचणी दसतात. परंतू अजडा बाजूला ठेवून दड तास चचा करतोय. हे 
दःखु , वेदना सामा य नाग रकाची वेदना आहे. तु ह  नगरसेवकांना काय अिधकार 
ठेवला आहे. आ हाला उ र ा. आमचे काह च ऐकले जात नाह . सरसकट लंबर 
बदलले. इले िशयन बदलले, जे.ई. बदलल.े कुठे पा याची लाईन, गटर लाईन यांना 
काह  मा हत नाह  काय कामे करायची. यामुळे व कळ तपणा आला आहे. येक 
जण त ार करत बसत नाह . यांचे टागट सामा य नाग रक आहे. यांचे टागट 
नगरसेवक आहे हे कती बाजूंनी बोलले जाते आहे. मा या वाडातला इले िशयन 
बदली क न टाकला. २/३ दवस लाईट लागत नाह . ५/५ दवस हायवेचे दवे लागत 
नाह त. लोक त ार  करतात. इले िशयन हणतो, खाल यांना सांगा. खालचे 
हणतात, मटे रअल नाह , केबल नाह . अशी उ रे आ ह  ऐकायची का. या गो ींकडे 

ल  ावे अशी वनंती आहे. जे ख डे सभागृहात मांडले गेले ते र यावर ल ख डे 
होते. नगरसेवका या मानिसकतेला पडलेले ख डे आहेत, ते तु ह  उ म शासक 
हणून भ न काढावेत अशी वनंती करतो. 

------------ 
(नविनवािचत नगरसे वका मा. ा लांडे यांचा मा.महापौर यां या ह ते स कार 
कर यात आला.) 

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

          मांडते.  
       वषय मांक - १ 
दनांक - २६/७/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .भू ज/१/का व/१३६/२०१३  

  द.१०/०४/२०१३      

         २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १६/०४/२०१३ ठराव .३२७७ नुसार 
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 तावासोबत जोडले या पंपर  िचंचवड मनपा भूिम जंदगी वभागा या 
िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ यास मा यता िमळणेकामी व यानुसार शासनास 
सादर करणेकामी सदर या वषयास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, या वषयावर खुलासा कर यात यावा. 
 

मा.गायकवाड (सहा.आयु ,करसंकलन)-मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, आपण 
महापािलके या िमळकती संदभात िमळकत वाढ बाबत िनयमावली २०१३ म ये अशी 
एक िनयमावली तयार केली आहे. ह  िनयमावली शासना या मा यतेसाठ  सादर 
करावयाची आहे. या िनयमावलीम ये एकूण १२ भाग आहेत. १२ भागाम ये कलम ७९ 
म ये 454, 455 खाली महापािलकेला जे अिधकार आहेत, या या आधारे ह  
िनयमावली तयार केलेली आहे. पुणे महापािलकेने या िनयमा या आधारे िनयमावली 
तयार केली होती. ती शासनाला सादर केली होती. शासनाने ती िनयमावली मा य 
केली आहे. याच धत वर ह  िनयमावली तयार केली आहे. भाग 1 म ये                 
कधीपासून पूतता होणार आहे याबाबत आहे, भाग २ म ये सुर ेची या या आहे. 
भाग ३ म ये जागा वाटपासंबंिधचे अिधकार नमूद आहेत. भाग ४ म ये कोण या 
िमळकतीचे वाटप करायचे हे दलेले आहे. भाग ५ म ये िमळकतीचा विनयोग कसा 
करावा हे आहे. भाग ६ म ये भाडे आकारणीची मुदत कशी असेल, भाग ७ म ये 
जागेची मूळ आकारणी कशी केली जाईल याचा उ लेख आहे. भाग ८ म ये 
िमळकती या वेगवेगळया अट शत  कोण या असतील याचा उ लेख आहे. भाग ९ 
म ये िमळकती या वाटपाची प त नमूद केली आहे. महापािलके या वेगवेगळया 
वशेष क पांसंदभात अट शत  नमूद आहेत. भाग ११ व भाग १२ म ये याच माणे 
यात िनयमावली नमूद आहे. ामु याने या मह वा या बाबी बाहेत. यात ११ 
म ह यां या कालावधीत िमळकत वाटप होत.े या िमळकतींचे वाटप अिधकार  
तरावर होते, १ वषात ३० वषा या कालावधीसाठ  िमळकतीचे िन वदा प तीने 

महापािलकेला िमळकतीचे वाटप करायचे अिधकार इथे दले आहेत. या िमळकती 
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महापािलके या ता यात आहेत यांचा यात उ लेख आहे. यांचे वाटपाम ये थािनक 
प रसरातील यावसायीक य , मागासवग य,िनराधार म हला, रा पती/रा यपाल 
यां याकडून ोणाचाय पुर कार वजेते खेळाडू यां यासाठ रझवशन ठेवले अस याचे 
नमूद केले आहे. महापािलकेचे सेवक यां यासाठ  रझवशन ठेवले आहे. या माणे 
या य  िन वदा येत भाग घेतील, यां यासाठ  गाळे वाटपाची एकंदर त 

िनयमावली तयार केली आहे.  

मा. वलास नांदगुडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा. शांत िशतोळे यांनी जो 
वषय मांडला आहे, तो मा. वधी सिमतीमाफत यावा का मा. थायी सिमती माफत 
डायरे ट देऊ शकतो का हा मह वाचा  आहे, याचा खुलासा करावा. मा. शांत 
िशतोळे यांचे हणणे आहे, वधी सिमतीचे अिधकार का घेताय? वधी सिमतीत वषय 
मांड यानंतर तो मा.महापािलका सभेम ये मंजूर साठ  यावा.  

मा.तानाजी िशंदे (अित र  आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, काय ा या 
तरतूद  अंतगत बायलॉज करतो, िनयम करतो. जशी जकातीची िनयमावली दलेली 
होती. यावेळ  सु ा थायी सिमतीची मा यता घेऊन मा.महापािलका सभेम ये वषय 
घेतला होता. सभागृहाची मा यता असेलतर शासनामाफत मा. वधी सिमती समोर 
जा यासाठ  ताव ठेवला जाईल.  

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तु ह  हा वषय आणला. 
खूप चांगली गो  आहे. चांगली िनयमावली करतोय. महापािलके या िमळकतींची 
िन वदा काढन ू लोकांना यो य दराने दे यासाठ  काम करणार आहोत. याअनुषंगाने एक 
सूचना आहे, आप या पूव या िमळकतींपैक  महापािलके या नेम या कती आहेत.  
यांचे वाटप केलेले आहे, यांची मुदत नेमक  कती आहे. यापैक  कती िमळकतींचे 

पैसे िनयिमत िमळतात, कती िमळकतीचे पैसे येणार आहेत? जकातीचे उ प न बंद 
होऊन एलबीट या मा यमातून उ प न िमळणे अपे त आहे. याचबरोबर आज 
आप यासमोर महापािलके या िमळकतींचा अितशय मह वाचा वषय आहे. यापासून 
मोठया माणात उ प न िमळू शकते. अगद  जर मो या माणात टडर काढले तर 
यो य दर िमळ यात अडचण िन त नाह . उ प नाचा चांगला सोस िनमाण होऊ 
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शकतो. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब सभागृहाला हे मा हत क न दले पा हज,े 
आपलेकडे महापािलकेचे कती िमळकती आहे व कती िमळकतींचे वाटप केले आहे. 
कोण या दराने केले आहे व कती उ प न महापािलकेला िमळते आहे, कती उ प न 
िमळत नाह . थकबाक  कती आहे या गो ींचा शासनाने वचार क न सभागृहाला 
मा हती ावी. महापािलके या अिधकृत, अनिधकृत कती िमळकती आहेत या संदभात 
मा हती िमळाली तर िन त उपयोग होईल. यात ल  घातले तर महापािलके या 
उ प नात िन त वाढ होईल.  

मा.आर.एस.कुमार- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, ११ म ह यां या कराराने जागा 
वाटपाचा अिधकार  भाग अिधका-यांना राह ल, यात असे आहे का? ४/५ 
म ह यांपासून बद या होत आहेत. ११ म ह यां या कराराने देता येऊ शकते असे मी 
वचार यावर ते हणतात, दसरा वभाग िनणय घेणारु . ितथे लोक गा या लावतात व 
पा कगचे पैसे वसूल करत नाह त. जागा मोफत, पा कग मोफत. अिधका-यांना पॉवस 
दले या आहेत. मा.अ जत ग हाणे यांनी सांिगतले ते खरे आहे. आपण भाडे वसूल 
करत नाह . ६ कोट  इतक  भाडे वसूलीची थकबाक  आहे. या माणे तु ह  िल ट 
घेणार होता. गेले ५ वषापासून लाखो करोडो पये वसूली झालेली नाह . ३ म हने भाडे 
भरले नाह तर चौ या म ह यात आपण ती ॉपट  काढन घेतली पा हजेू . याची 
जबाबदार  कोणाची आहे? जर भाडे वसूल करत नाह त तर महापािलकेचे नुकसान 
होते. ाय हेटम ये असे करतील का? अनेक लोक २/३ वष महापािलके या 
िमळकतींम ये राहतात पण भाडे देत नाह त. िल ट बिघत यावर कळेल. याला 
जबाबदार असणा-या अिधका-यावर कारवाई हायला पा हजे.  

मा.बाबासाहेब धुमाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड शहरातील 
वाहतुकनगर  पुव  होती ती आता राह ली नाह . यावेळ  वाहतुकनगर  उभारली, 
यावेळ  ख-या अथाने पंपर  िचंचवड शहरात नािशक फाटा इथे वाहतुक यव था 

करत होतो. र यावर अडचण होते हणून यावेळ  संपूण १०० एकर जिमन संपा दत 
क न वाहतूक नगर  इथे यव था उपल ध क न दली होती. असे असताना फ  २६ 
एकर जागा वाहतुक यव थेसाठ  दली. ितथे जवळपास पंधराशे क य-ेजा कर त 
असतात. यावेळ  नािशक फाटा इथे र यावर ना याचे काम होत होते हणून 
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तु हाला लॉट दले जातील या माणे यांनी यवसाय चालू केला. जवळजवळ 
१९८६पासून या ठकाणी वाहतुकनगर  तयार झाली. गेली १०/१५ वष ितथे यवसाय 
करतोय. जवळ जवळ १९८६ पासून या ठकाणी वाहतुकनगर  तयार झाली व गेली  
सहा वष या ठकाणी यवसाय कर त आहे. ािधकरणाला मोठे उ प न देतोय.          
असे असताना आमची वाहने या ठकाणी उभी करायला येतात, लाखो पयांचा माल 
ऑडर क न वाहने उभी राहतात. कोण याह  वाहनतळाचे अ ीम घेतले जात न हत.े 
कोण यातर  नगरसेवका या डो यात क पना आली हणून या ठकाणी वाहनतळ 
उभारले. काह  दवसांपूव  या ठेकेदाराने वॉचमन ठेवला होता. यामुळे आप या 
गाड चे संर ण होईल या आशेपोट  गा या उ या करत होत.े या ठेकेदाराने धंदा चालू 
केला. रा हले या जागेत वकशॉप चालू केल.े १०/१५ जणांनी यावेळ  सांिगतले अस े
असे घडते आहे. यावेळ  कोणीह  ल  दले नाह . वाहनतळ कमी पडू लागले. 
झोपडप ट  हायला लागली. पेअर पाटपासून सगळ  दकाने सु  झालीु . ठेकेदाराने 
महापािलकेचे कमीत कमी ११ लाख बुडवले आहेत. यावेळ  आ ह  कळवले क  असे 
असे चालले हे, महापािलकेने याला मुदतपूव काढन टाकलेू . नवीन ठेकेदार येईल 
हणून या माणे तो तेथे आला. याची क पना आयु  साहेबांनी दली. याने सु ा 

महापािलकेचे १७ लाख बुडवल.े ठेकेदारांनी महापािलकेचे २५ ते ३० लाख बुडवल.े 
ितसरा ठेकेदार आला, याने सु ा याच कारे पैसे बुडवल.े दकानदारांु कडून दादािगर  
क न १० ते १५ हजार ित म हना वसूल करायला सु वात केली. काह  मंडळ ंनी सु ा 
आपण वसूली करायची याची क पना दली होती. ती आयु  साहेबांनी कॅ सल केली. 
या ठकाणी महापािलकेला उ प न िमळत नाह . माझी वनंती आहे, टडर काढन ू
उ प न िमळणार नाह . कला कंवा मालाला संर ण दले जात नाह . वाहतूकदारांना 
या ठकाणी वाहने उभी कर यास परिमशन दे यात यावी. या माणे पैसे ायला 

तयार होतो. असोिसएशन ठरवा, भाडे ठरवा. ठेकेदाराने गंडवले आहे. जा तीत जा त 
मंडळ ंचा या ठकाणी हात आहे. मी आयु यात कोणाकडूनह  ह ा घेतलेला नाह . असे 
असे चालले आहे हणून सांगत होतो. ितथे ऑल इं डया काँ ेस ा सपोट युिनयन 
आहे. जागेचे काय भाडे असेल ते ठरवा. आमची असोिसएशन आहे, ते पैसे भरायला 
तयार आहेत. 
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मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, संबंिधत वभागाने वषय मांक १ वधी 
सिमती माफत मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 

मा.महापौर  :- हा वषय मा. वधी सिमतीकडून आणावा. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 

ठराव मांक -३१७    वषय मांक - १ 
दनांक -२६/७/२०१३    वभाग - मा.आयु  

  

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आमुका/२/का व/३१२/२०१३  
  द.३१/५/२०१३                       

                     २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ११/६/२०१३ ठराव .३५२४ नुसार     

  तावासोबत जोडले या पंपर  िचंचवड मनपा भूिम जंदगी वभागा या 
िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ यास मा यता िमळणेकामी व यानुसार शासनास 
सादर करणेकामीचे वषयप  संबंिधत वभागाने मा. वधी सिमतीमाफत मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारशी करणेकामी पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल -६९         ितकूल - ० 

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

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

       वषय मांक - २ 

दनांक - २६/७/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा ..आमुका /२/का व/३१२/२०१३   
   द .३१/५/१३                        

         २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ११/६/२०१३ ठराव .३५२४ नुसार 
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    मे.रोटर  लब ऑफ पंपर -िचंचवड (शहरातील ६ शाखा) यांना 
तावातील ६ जागा १) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, (स याचे Urinalsचे 

ठकाणी), मुंबई-पुणे र ता, पंपर , पुण-े४११ ०१८, २) फुगेवाड  जकात ना याचे 
बाहेर ल बाजूस, फुगेवाड , पुण-ेमुंबई र ता, पुण-े४११ ०१२, ३) के.एस.बी. चौक, 
पंपर , पुण-े४११०१८ (आर ण .१०), ४) बड हॅली (गेटचे बाजूस आतील मोकळ  
जागा), संभाजीनगर, िचंचवड, पुण-े४११ ०१९, ५) साई चौक, (जे  नाग रक संघ 
वाचनालयाचे बाजूस) नवी सांगवी, पुण-े४११ ०२७, ६) भोसर  उ डाण पुलाखाली 
(समाधान हॉटेलसमोर पुला या खांबास लागून), भोसर , पुण-े४११ ०३९ ( येक 
ठकाणी सुमारे ५०० चौ.फुट) ३० वष कालावधीसाठ  र. .१/- ित म हना नाममा  
भा याने व या जागांवर ल जा हरात ह कांचे मोबद यात वखचाने “पैसे ा व 
वापरा” त वावर म हला व पु षांकर ता सावजिनक व छतागृह उभारणीसाठ  
उपल ध क न दे यास व यांचेशी याबाबत करार (Memorandum of 

Understanding) करणेस “महारा  महापािलका अिधिनयम” कलम ७९ नुसार 
मा यता देणेत येत आहे. 

 

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

मा. शांत िशतोळे– मा.महापौर साहेब,सदर वषय तहकूब कर यात यावा. 
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
  
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 

ठराव मांक – ३१८    वषय मांक - २ 

दनांक - २६/७/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .आमुका/२/का व/३१२/२०१३  
           द.३१/५/२०१३                       

           २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ११/६/२०१३ ठराव .३५२४ नुसार   
 

वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल -६९         ितकूल - ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.
       -------- 
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मा.वैशाली काळभोर-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

ठराव मांक -३१९    वषय मांक - ३ 

दनांक - २६/७/२०१३   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .उ ान/४/का व/२५०/२०१३  
  द.०२/०७/२०१३                       

                       २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०९/०७/२०१३ ठराव .३६६९ नुसार 

         
        औंध िमलीटर  कॅ प येथील िमलीटर  ह म ये 25,000 वृ ारोपण करणे 

व याचे 3 वष देखभाल /संर ण करणेचे काम महारा  वन वकास महामंडळ  यांना 
ितवृ  र .. 330/- या दरान ेदेणेस व याकामी येणा -या  .82,50,000/- खचास व यापुढे 

पयावरणाचे ीने मनपा ह बाहेर 5 क .मी अंतर प रसरात वृ ारोपण मा.आयु सो 
यांचे व मा .थायी सिमतीचे मा यतेने करणेस  तसेच सीएमई भोसर  गेट ते न वन पुना 
नािशक रोड यामधील या भागात वॉल कंपाऊंड बांधली आहे परंतु नाग रक र ता 
वापरत आहेत तेथे वृ ारोपण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.भारती फरांदे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

मा.अ नी मराठे-औंध िमलीटर  कॅ प येथील िमलीटर  ह  ह  पािलके या ह बाहेर 
आहे. पंपर  िचंचवड पािलकेतील सव नाग रक कर भरतात. तो िनधी आपण ह बाहेर 
खच करतो याचा खुलासा हवा आहे. पािलके या ह त जागा नाह  का? यासाठ  औंध 
कॅ प िमिलटर  ए रयात जायची का गरज पडते याचा खुलासा पा हज.े 
 

मा.अ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वृ ारोपणाबाबत आवाहन 
केले होते. याअनुषंगाने महानगरपािलके या ह तील सोसाय या, लघुउ ोजक यांचे 
एक त पथक आयो जत कर यात आले होत.े काह  शै णक, सामा जक व वयंसेवी 
सं थांनी मा.उ ान अिध क यांना प  देऊन वृ ारोपण काय मात सहभागी होऊन 
मोफत रोपे उपल ध क न दे याबाबत मागणी केली होती. मा.उ ान अिध क यांना 
मा हती देऊन वृ ारोपणाबाबत मागदशन कर याबाबत वनंती केली होती. परंतू 
मा.उ ान अिध क व यां या कमचा-यांनी याबाबत काह ह  संपक साधलेला नाह . 
पेपरम ये नोट स आली. िमिलटर  ह त वृ ारोपण केले जाणार आहे. आप या 
भागात जागा उपल ध आहे. आ ह  काय समजायचे? आ हाला रोपे उपल ध होत 
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नाह त. याबाबतीत िन त प यवहार केला आहे. मा यापयत कोणीह  अिधकार  
आलेले नाह . याचा खुलासा मला हवा आहे. 
 

मा.उ हास शेटट   - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना 
मांडतो – तळवडे,देहरोड ए रया येथे जागा उपल ध आहे या ठकाणी झाू डे लाव यास 
काह च हरकत नाह .  

 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, झाडे लाव याचा वषय 
मागील वष  आला होता. मी सु ा रानजाई नावा या सं थेचे काम पाहतो. उ ान 
अिध कांना प  देऊन देखील यांनी परत कळवले नाह . काह  पयावरण वषयक सं था 
पुढे येऊन शहराचा ीन बे ट वाढव यासाठ , शहर सुंदर, ह रत कर यासाठ  पुढे येत 
असतील तर आपण यांना संधी दली पा हज,े ो साहन दले पा हज.े िमिलटर या 
जागेत रोपे लावणार, फार मोठा खच होतो आहे. तो झालाच पा हजे. पयावरण राखले 
पा हजे. आप याला वनंती आहे क , संबंिधतांना तसा आदेश दे यात यावा. 
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाला माझा वरोध 
नाह . २००४ पासून आपण देहरोडू  िमिलटर  ह त वृ ारोपण केल ेहोते. यातील कती 
रोपे आहेत. कुठे वणवा लागला नाह . जु या पुण-ेमंुबई हायवेने गे यानंतर िमिलटर  
ह तून वृ  लावून घेणार. 3 वषानतंर असे दसते क  यांची कोणी देखभाल करते 
असे वाटत नाह . या ठकाणी वणवा लाग यानंतर कती झाडे ितथे आहेत, याकडे 
आप या लोकांचे ल  असाव.े ॉपर जागेत झाडे लागली आहेत का? कतीतर  
उ ानांम ये झाडे लावायची आहेत. टमट लॅ टसाठ  स वाकोट  पये खच के याचे 
सांगतोय. व ा याना िशक यासाठ  मोठे उ ान बांधू शकतो. आंबा, िचंच, वड ह  झाडे 
लावली. व ा याना िशकव यासाठ  चांग या प तीचे गाडन हाव.े खूप वेळा मागणी 
केली. कती बोलायच.े अिधका-यांचे मनोधैय खचले नाह  पा हजे. येक वषयाला 
अिधका-यांना टागट करायचे. यांची मानिसकता काम करायची राहणार नाह . जथे-
जथे मागणी केली, ितथे ायला काय हरकत आहे का? झाडे दली गेली पा हजेत. ती 
लागतात का नाह . यांनी मागणी केली ितथेच वळून जातात, याचा वचार केला 
पा हजे. िमिलटर  ह त झाडे द यानंतर आप याला कमीतकमी पाह याचा अिधकार 
तर  राहणार आहे का? देह रोडला लाख नी झाडे लावलीू . मा.रा यपालांनी लावलेले झाड 
तर  जतन झाल ेआहे का? आपण केवळ पैसे ायचे असे होऊ नय,े याचा खुलासा 
ावा.  
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मा. ीरंग बारण-ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,मा.मंगलाता नी सांिगतले, याचा 
खुलासा देत नाह . महापािलकेने यावर कंपाऊंड केली होती, याचे काय झाले?        
औंध िमिलटर  ह त मा. ीिनवास पाट ल यांनी सुबाभूळ ची झाडे लावली होती. 
सुबाभूळची झाडे काह  ठकाणी कमी व पात लावली. काह  ठकाणी जा त माणात 
लावली. आ ा ह  झाडे कुठे लाव यात येतील याचा खुलासा करावा. आप या ए रयात 
कायम व पी लावलीतर  याचादेखील फायदा होईल. िमिलटर  ह तील कती झाडे 
टकली याचा खुलासा करावा.    

 

मा.धनंजय आ हाट-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मोशी कचराडेपो जवळ 
वृ रोपण कर याचे १८ लाखांचे टडर दले गेले अस याचे मी वतः वाचले होत.े 
वेगवेग या कारचे वृ  लावले जाणार होते. य ात या ठकाणी यापूव च मी 
अनेकवेळा पा हले. वन खा याची झाडे होती. पुव  सु दा या ठकाणी वृ रोपण केले 
होते. दहा वेळा रोपे लाव याचा य  केला होता. तेथे दहा हजार झाडे लावायची होती. 
१ वष झाले, वेगळा इंड केटर कंवा १०,००० झाडे ओळखता यावीत याबाबत या ठकाणी 
आज प र थती काय आहे? यासंदभात पयावरण अिधका-यांनी उ र दयावे. आज या 
ठकाणी महापािलकेने १८ लाख पये खच केला आहे. यांची आजची प र थती काय 
आहे? पयावरण अिधका-यांनी उ र ावे. कुठ या कारची झाडे या ठकाणी लावली 
आहेत. आंबा, िचंच, वड ह  झाडे या ठकाणी नाह त. सबुाभूळ िशवाय दसरे झाडु  
दसत नाह . ठेकेदार  प तीने १८ लाखाचे काम दल.े एका अथाने या ठकाणी 

ाचार झाला आहे काय. यांची आजची प र थती काय आहे याबाबत संबंिधत 
अिधका-यांनी उ र दयावे.  

 

मा.राज  काटे -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एवढ  झाडे लावतोय. देखभाली 
कर याचे राहन गे यामुळे झाडे मेली जातातू . पंपर  िचंचवड शहरातील सोसाय यांतील 
नाग रकांना झाडे देता येतील का? ते चांग या कारे सांभाळतील, िन तपणे चांगला 
उपयोग होईल. सोसाय यांनी मागणी केलीतर आपले अिधकार  देता येणार नाह  असे 
सांगतात. महापािलके या काय े ात या सोसायट  आहेत, यांना आप या  
वभागा या काय मांतगत यांचे वतीने ह  झाडे दयावी. यामुळे या झाडांची 
यो य कारे देखभाल होईल. िन तपणे अशी झाडे दे याचे चांगले धोरण आहे. आता 
जी झाडे आहेत, अ त वात आहेत, ती दाखवा व याबाबत खुलासा दयावा.  

 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ाय हेट सोसाय यांम ये 
झाडे लावायची होती, मागणी केली होती. उ र दले, ाय हेट सोसाय यांम ये देता 
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येणार नाह . जे लोक टॅ स पे करतात, यांना जाच करायचा व िमिलटर  ह त 
म ये झाडे लावायची.   

  

मा.सुलभाताई उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, औंध िमलीटर  कॅ प  
ह त २५,००० झाडे लावतोय. िमलीटर  ह म ये रेड झोन आहे. ित वृ  .३३०/- 
दराने मटेन ससह त रोपे पण देणार आहोत. ख डे खोदायला चाज नाह  का. पु हा 
वेगळा खच होतो का, एक त खच होतो हे सांगाव.े 
 

मा.वसंत ल ढे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यापूव  सीएमईत वृ ारोपण केले 
होते. पण ह  झाडे अ जबात रा हलेली नाह त. झाडे लावताना औषधी वन पती लावा. 
याचा फायदा शहराला होईल. १९८४ म ये हरनामिसंग यांनी अनेक चांगली झाडे 

लावली होती. 
  

मा.साळंुके (मु य उ ान अिध क)-मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, मा.अ नी मराठे 
यांनी  उप थत केला होता. आप या ए रयात एव या मो या माणात जागा 
उपल ध नाह . हणून आप या शेजार या िमिलटर या जागा आहेत. यावर 
वृ ारोपण कर याबाबत आपण मा.वृ  सिमतीत ठराव केला होता. यानुसार ते करत 
आहोत. मा.अ नी िचंचवडे यांनी प  दले होत.े याबाबतीत यां याशी संपक साधला 
होता. नसर म ये यांना पा हजे ती रोपे उपल ध क न दली जातील. उ ा हटले तर  
रोपे उपल ध क न देतो.  

 

मा.अ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी अनेकवेळा प  दले 
होते. नसर म ये रोपे िश लक होती ती उपल ध क न दयावी. तसेच आता 
उ ानमधील झाडे उपल ध क न दया.  

 

मा.साळंुके (मु य उ ान अिध क)-मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, िमिलटर  
ह म ये एकूण २९३६८ वृ ांचे वृ ारोपण केले होत.े २००५ म ये रा यपाला या ह ते 
वृ ारोपण केले होते. चार वष संपली. या माणे िमिलटर  ह संदभात यावेळ  ७५ 
ट के स हायवल होते. हे वृ  यां याकडे ह तांत रत के यानंतर आपण पा हले नाह . 
आपले सुचनेनुसार झाडे लावली होती. टमट ला ट इथे फळझाडे लावणार आहोत, 
ती आप या सूचनेनुसार लावणार आहोत. औंध िमिलटर  ए रया या आतील बाजूस 
झाडे लावणार आहोत. रोड वायड ंगम ये जागा गेली होती. मोशी कचरा डेपो इथे झाडे 
लावून दोन वष या झाडांचे संगोपन कर याबाबत िन वदा होती. मोशी कचरा डेपो येथे 
दहा हजार झाडे आहेत. सव नं. १३१ जुना कचरा डेपो इथे पाच हजार झाडे आहेत. 
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अजूनह  देखभालीचा कालावधी यां याकडे आहे. काटे साहेबांनी  उप थत केला 
होता. याबाबत मा.वृ  ािधकरण सिमतीतून धोरण ठरवून झाडे लावता येतील. मोशी 
कचरा डेपो येथे गे या वष  दहा हजार वृ ारोपण केले होत.े याची दोन वष देखभाल 
यां याकडे आहे.  

 

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण अधवट खुलासा 
करता. जोपयत उ र देत नाह , तोपयत खाली बसणार नाह .  

 

मा.साळंुके (मु य उ ान अिध क)-मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य,मोशी कचरा डेपो 
इथे १०,००० वृ ारोपण केले होत.े िन वदा ११.७५% बलो होती. २ वष देखभाल 
करायची आहे. वड, पंपळ, िचंच, कदंब, कांचन हे वृ  आहेत. १०,००० झाडे जवंत 
आहेत. मा.वृ  ािधकरण सिमती या िनणयानुसार ित वृ  खच .३३०/- ३ वष 
देखभाल करायची आहे. पयावरण सं कारम ये २०० कार या आयुवद क झाडांची 
लागवड केलेली आहे.   

 

मा.स वता साळंुके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.अ नी िचंचवडे यांनी जो 
 उप थत केला याबददल यांचे अिभनंदन करत.े पंपर  िचंचवडम ये जागा नाह  

का. साळंुके साहेबांनी दलेला खुलासा समाधानकारक नाह . येक मुलामागे एक झाड 
लावणे बंधनकारक करा. ब डरला ब ड ंग परिमशन देताना एका गंु यास एक झाड 
या माणे येक झाडामागे १५००-२००० पये घेतो. उ ान वभाग फ  पैसे गोळा 
करायचे काम करतो. येक सोसायट  पुढे कती झाडे लावली ते पहात नाह .     
माझी वनंती आहे. एक गंुठा बांधकामाला एक झाड लावले पा हजे. या माणे 
आप याकडे कती पैसे जमा होतात. आपण या माणे कती झाडे लाव यासाठ  य  
केले. आपण जे उ र दले यातून सभागृहाची दशाभूल होत नाह  का. आयु  
साहेबांनी याचा खुलासा ावा.  

 

मा.अिनता तापक र-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आजपयत कती झाडे लावली 
कुठली कुठली झाडे लावली याबददल समाधानकारक उ र दयावे. 
 

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वृ  ािधकरण सिमती या 
सद य असूनसु ा सभागृहासमोर बोलावे लागत,े यथा मांडावी लागते याचे दःुख होते. 
आयु  साहेबां या कायबाह यामुळे वृ  ािधकरण सिमतीचे अ य  ु असून सु ा मी 
याआधी बोलले होते. पु हा हेच बोलतेय. वृ  ािधकरण सिमती ह  वृ  संर ण 
सिमती नसून वृ  तोड सिमती आहे. एक वषयप का या. कोणकोणते वृ  तोडायच े
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एवढा एकच वषय असतो. यात पाच-पाचशे वेगवेग या जागा. या कंपनीतील, 
एमआयड सीतील झाडे तोडायची आहेत. बांधकाम अडले असून ह  झाडे तोडायची 
आहेत. यािशवाय दसरा वषय असेल तु र आमचा राजीनामा या. आपण कोणाला रोपे 
देणार, कती गुं यात वृ ारोपण करणार हे वषय या सिमतीत येत नाह त. स मा. 
साळंुके साहेब उ र देतात का. रोपे कुठून आणणार, काह  उ र देत नाह त. मागील 
वष  काह  ठकाणी झाडे लावली. अिधकार  आ ण पदािधकार  यां या उप थतीत झाडे 
लावली जातात.  पंचवीस हजार झाडांचे वृ ारोपण कर याचा चांगला वषय आहे. 
आप या एसट पी लॅ टम य े मोठमोठ  झाडे लावावीत. या झाडांना पाणी कसे 
पुरवायचे. उ ान वभागाकडे एकच टँकर आहे असे मला कळाले आहे. येक भागात 
एक टँकर ठेवला आहे. एसट पीचे पाणी या टँकर ारे दलेतर  सगळ  झाडे न क च 
जगतील. माझे सहकार  साळंुकेता नी खुप चांगले सांिगतले. ब ड ंग परिमशन देतात, 
लॅन पास करताना उ ान वभागाची एनओसी घेतात. यावेळ  आपले १ गंु यासाठ  १ 
झाड हे मानांकन चुक चे आहे. ६ गंु यात सोसायट  असेल तर ितथे ६ झाडे असतील 
हे आपले मानांकन चुक चे आहे, ते बदलायला हव.े ब डर एनओसी घेताना येक 
झाडांचे दोन हजार भरतात. दोन हजार पये देवून सु दा झाडे लावत नाह त. मी हा 
वषय किमट पुढे काढला होता. ते हणतात, झाडे लावायची रा हली. बांधकाम पुण 
होते कोणीह  बघायला जात नाह . यावेळेस झाडाची लागवड झालेली असत.े ब ड ंग 
परिमशन द यावर लंथ चेकसाठ  तुमचे अिधकार  साईटवर जातात, यावेळेस 
झाडांची लागवड झाली पा हजे. बांधकाम पूण होतानाच झाडे वाढतील. कं लीशन 
स ट फकेट द यानंतर बर चशी झाडे लावली जातात. व ते ती झाडे लावत नाह त हा 
सरळ सरळ अथ आहे. ह  खरेतर ला जरवाणी गो  आहे. ३० कोट  इतका िनधी उ ान 
वभागाकडे जमला आहे. लोक भरलेले पैसे परत यायला येत नाह त. एवढा िनधी 
काय करायचा आहे. झाडे लावलीतर ते िनधी यायला न क  येतील. लोक झाडे लावून 
यायची तसद  घेत नाह त. शहरात वृ लागवड कशी होईल हा प हला  आहे. 
लंथ चेक ंगबरोबर झाडे लावलीत का नाह  हे चेक करा. शहरात कुठे झाडे लावली 

कुठे नाह  याचे स युलर येक नगरसेवकाला पा हज.े ाय हेट सं था असो, हाऊिसंग 
सोसायट  असो, लॉट असो, ख डे-खाणींतून झाडे लावली जातील. तस ेनसेलतर ती 
अिधका-यांची चूक असेल. मा.अिनताता नी वचारले, मागील ५ वषातील झाडे वाचली 
याकडे कोणाचे ल  नसते. आमचाच उदो-उदो केला जातो. कती वाटले तर  याचे 
प ीकरण दले जात नाह . या बाबीकडे वशेष ल  ाव.े  

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी बराच वेळ चचा 
चालली आहे. वृ  लागवड या वषयावर चचा करत असताना जा णवपूवक आयु  
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साहेबांना जा णव क न दे यासाठ  मी उभा आहे. ३ जून रोजी सूरतला सद य गेले 
होते. ितथे या मनपा या वतीने िस  गाडन केलेले आहे. या गाडनम ये सव 
कार या वन पतींची लागवड केलेली आहे. गाडनम ये फरायला २ ते अड च तास 

लागतात. पूण पंपर  िचंचवड शहरात तशा प तीनचे िनयोजन आप याला कुठेह  
पहायला िमळणार नाह . मी वनंती करतो क , उ ान वभागाचे अिधकार  व सव 
नगरसेवक शासना या वतीने गेलो होतो. आप याकडे याची ितकृती करायची असेल 
तर मा.महापौर व मा.आयु  यांनी सव सद यांस हत दौरा करावा व य ात 
गाडनला भेट ावी. व तशी ितकृती इथे करावी ह  वनंती करतो.   

 

मा. ीरंग बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी सद य हणून अनेक गो ी 
सांगतो. सगळ कडे झाडे लावतो. आपण चांगली कामे करतो पण ती सांग यात कमी 
पडतो. कारण अंदाजप का या सभे यावेळेस सांिगतले होत.े तुमचे काम चांगले आहे. 
शहरातील मुख लोकांना उ ाने दाखवा. फ  सद यांसमोर असे वषय घेऊन येता. 
तु ह  केलेली चांगली कामे दाखवा. झाडे लावत असताना पूव चे शहर कसे होत.े 
को यावधी पये खच केल.े बांधकाम वभागातून परवानगी देत असताना एका 
झाडासाठ  अड च हजार पये घेतो. १५ ते २० कोट  पडून आहेत. परंतू पठाणता नी 
सांिगत या माणे बांधकाम चालू असताना झाडे लावलीतर ती राहणार नाह त. 
कं लशन झा यानंतर झाडे लावावी लागतील. या- या ठकाणी कं लशन घेतले 
असेल ितथे झाडे लावली आहेत का. याचा पूण सव करा. आपण आप या इ जतीची 
ल रे या सभागृहात काढतोय. पुव चे आयु  हरनामिसंह, गराडे साहेब यां या काळात  
दगादेवी टेकडु  उ ाने झाली. या टेकड वर एक सु ा झाड न हत.ेबोट लब झाला आहे. 
बड हॅली, पंपळे गुरवचे उ ान, शहराम ये अनेक चांगली उ ाने केललेी आहेत. 
स मा.सद य  वचारत असताना याचे उ र देताना आपण कुठेतर  चुकत आहात. 
हे सु ा पहा. आपण उ र देताना कुठेतर  कमी पडताय. सद यांनी  वचारला, 
आपण झाडे लावली का, यातील कती टकली. अजडावर वषय असताना या वषयी 
आपण सांिगतले पा हज.े याचे उ र दयायला पा हजे. इथे तु ह  कुठेतर  कमी पडताय 
असे मला वाटत ेआहे. हणून शहराम ये झाडे लाव याचा उप म अितशय चांगला 
केलेला आहे. याच माण े र ता ं द करणात मो या माणात झाडे तोडली आहेत. 
मानांकना माणे कती झाडे लावणे आव यक आहे. कती झाडे टकली आहेत, याची 
मा हती आप याकडे पा हजे. हे सभागृहाला सांगता आले असते तर आप या वषयी मत  
चांगले झाले असत.े आपण उ र देताना कमी पडलात. जथे चुकते ते मा य करा. 
सद यांनी मागणी केलीतर यांना झाडे ायला काय हरकत आहे. सामा जक सं था, 
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सोसाय या यांना ा. ितथे काय ाचा बडगा दाखवू नका. आयु  साहेब, संबंिधत 
वभाग मुखांना आपण तशा सूचना ा. आप या चांग या कामाची सु ा िस  करा.  

 

मा.मंगलाताई कदम  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जसे आ पा बारणे यांनी 
सांिगतले आपण सादर करणाम ये मार खातो. चांग या गाडन हो यासारखी प र थती 
आहे. सग या गो ी आहेत. ५०/६० लाखांत पॉ ड डे हलप क  शकतो. पंकिनक 
पॉट डे हलप क  शकतो. असे पॉट शोधले पा हजेत. नुसते टस आयो जत क नू , 

फोटो घेऊन येऊन काह  होत नाह . तु ह  या डपाटमटवर व ास ठेवला पा हजे. परंतू 
आप याकडे तसे झालेले नाह . उ ान डपाटमटला अिधकार  नाह . वभागाकडे 
थाप य नाह , व ुत नाह , काह ह  यं णा नाह . असले या लोकांकडून मटन सची 

कामे क न घेणे एवढेच काम आहे. १९ यबूी काढले आहेत. ठेकेदाराचा माणूस हणेल 
ती द ती करतोु . गाडन वभागात लोक खूप चांगले काम करणारे आहेत. यां यावर 
व ास दाखवा. व ुत वभाग एक  क न टाकला तर याला गाडन वभाग 
कारणीभूत का? आयु  साहेब, तु हाला एखाद  गो  सुचवलीतर नेमके या या उलट 
होत असत.े नगरसेवक िनवडून येतो तो येक वष  मतदारांचा वभाव ओळखतात. 
तुमचा वभाव ओळखायला वेळ लागणार नाह . तु हाला नेमके उलट सांिगतले. 
तु हाला सांिगतले या गो ी तु ह  उल या करता. हणून उलट सांगून बिघतले. बाक  
गो ी क न बिघत या. कारण यां याकडे अिधकार नाह त. य़ावेळ  गुलाब पु प 
दशन झाले होत.े क स टंट कशाला लागतो. थाप य वभागाला सांगावेतर तुमचा 

कोण अिधकार  हे काम पाहतो. साळंुके साहेबांनी डोके आपटले होत.े ते हणाल,े 
थाप य वभागाने अजनूह  चर रेड  केलेले नाह . साळंुके कसे काम क  शकतील. 

आज आपण बोलतोय. ह  एका भागाची प र थती नाह तर आ या पंपर  िचंचवड 
शहराची प र थती आहे. यांना तळवडे गाडन ा. यांचे कल दाखवू ा. 
हरनामिसंग यांनी यांचे कल दाखवल.े आप या लोकांवर तु ह  व ास ठेवत नाह . 
आ ह  हणतो, आम या बागा ठेकेदारांना अ जबात देऊ नका. मी तु हाला कता वेळा 
फोन केला आहे. द ड म हना झाला ते ला टकचे लास चौक सुशोिभकरणात तसेच 
पडून आहेत. मी आठवण करतेय. अजूनह  त े लास तसेच पडून आहेत. अशी 
प र थती असेल तर उ ान वभागातील कमचा-यांना यांचे कल वाप  ा. झाडे 
लावली पा हजेत. लोबल वॉिमगमुळे पावसाचे माण बदलते आहे. भूगभातील 
पा याची प र थीत वाईट होणार आहे. आज आप यासाठ  तर  चांग या प तीने काम 
केले गेले पा हजे. उ ान वभाग हा करकोळ वभाग वाटत असला तर  तो करकोळ  
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वभाग नाह . या यावर पंपर  िचंचवड शहराचे स दय अवलंबून आहे. येणारे-जाणारे 
लोक हणतात, पंपर  िचंचवडम ये बगलोर िसट पे ाह  जा त हरवळ दसत.े या 
गो ीचा आ हाला अिभमान आहे. मी सु ा द ली इथे जाऊन अवॉड घेऊन आले होत.े 
तु ह  काम करायला संधी दली पा हजे. अिधकार च असे बोलत असतील तर कमचा-
यांचा काम करायचा इंटरे ट िनघून जाईल. व ुत- थाप य उ ान वभागात एक त 
ठेवा. डा वभागाची हच प र थती आहे. मा याकडे फोटो आहेत. दधेकर सभागृहात ु
असतील तर यांना वचारा. अ रशः वाईट प र थती आहे. आ हाला अिधकार नाह , 
आ ह  काय करणार? आमचे हणणे आहे, कामे ह  झालीच पा हजेत. आमचे 
अिधकार  कमवायचे तेवढे के हाच कमवून बसले आहेत. आ हाला काह  फरक पडणार 
नाह . द ड वषात काह  फरक पडत नाह . आ हाला सगळे फेस करावे लागणार आहे. 
आ ह  शहरा या समोर जाणार आहोत. वभाग वेगवेगळे झाले होत,े ते कुठेतर  
िमटवावे. साळंुके साहेब तु ह  खूप चुक ची उ रे दली आहेत. करोडो पये खच करतो. 
तुमचे उ र अ जबात यो य नाह . आज १ कोट  घालवणार असलात तर याची १० 
वेळा चौकशी करा. कामगार नगर चा क ाचा पैसा आहे. र ता ता याच यायचा असला 
तर  िमिलटर चे लोक र ता देत नाह त. याचे मू यमापन केले गेले पा हज.े अशा अट  
टाका. जी झाडे लावली ती टकली पा हजेत. याची द ता घेतली पा हजे. दरवष  
अहवाल दला पा हजे. यात अट  टाक या पा हजेत.  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ६९      ितकूल – ०  

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.
        -------  
मा.सुजाता पालांडे - महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                                                                                                                                                                

ठराव मांक -३२०       वषय मांक - ४ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग- मा.आयु   
  

  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४६२/२०१३,  

          दनांक - १२/०४/२०१३ 

 २) मा. वधी सिमती सभा दनांक २८/६/२०१३ ठराव .७ नुसार 
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   ी.अशोक मुंढे, सहा यक आयु  यांना ितिनयु या अट  व शत नुसार 
द.१/०९/२०१२ पासुन पुढे शासन सेवेतील अिधकार  न याने महानगरपािलकेम ये 
सहा यक आयु  या पदावर जु होईपयत या कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  -  ६९     ितकूल – ०  

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमत ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.
        -------  
मा.सुजाता पालांडे - महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                                                                                                                  

ठराव मांक -३२१       वषय मांक - ५ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग- मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४६१/२०१३,  

             दनांक - १२/०४ /२०१३ 

   २) मा. वधी सिमती सभा दनांक २८/६/२०१३ ठराव .८ नुसार 
  

ी.शहाजी पवार,सहा यक आयु  यांना ितिनयु या अट  व शत नुसार   
द.२३/०३/२०१२ पासुन पुढे शासन सेवेतील अिधकार  न याने महानगरपािलकेम ये 
सहा यक आयु  या पदावर जु होईपयत या कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब,या वषया या अनुषंगाने म यंतर  शहरातील या 
बांधकामांची न दणी केली नाह . याचा आकडा जाह र केलेला आहे. आपण 
सांिगत या माणे महापािलके या िमळकतींपैक  ३,६०,००० िमळकतींची न द आहे. या 
शहरा या जवळपास ६ ट के वाढती लोकसं या वचारात घेतली तर आप याकडे 
भारताचा लोकसं येचा आले या अहवालानुसार २००५ साली आप याकडे १२,००० या 
आसपास कुटंबे होतीू . आता शहरात जवळपास ५,३०,००० िमळकती आहेत. ामु याने 
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करसंकलन वभागात ी.शहाजी पवार जू झा यानंतर सभागृहात यांची िनयु  
कर यात आली होती. रा य शासनाचा आदेश होता. सहा.आयु  पदाची ऑडर होती. 
यावर आ ेप घेतला होता. शासन ितिनयु वर पाठवू शकत.े आयु  पदावर पाठवू 

शकते. परंतू सहा.आयु  पदावर पाठवत असताना विश  या पदासाठ  पाठवू शकत 
नाह  हणून शासनाने करसंकलन पदावर िनयु  केली. परंतू गेली ४ वष 
िमळकतींम ये मोठ  वाढ झालेली आहे. ५ वषातील २ लाख िमळकतीची न द धरली 
तर १५० कोट ंचे उ प न िमळाले. मािगल ५ वषाचा हशोब केलातर करसंकलन 
वभागाकडून ५०० कोट ंचा लॉस झालेला आहे. ती तूट कोण भ न काढणार? एखा ा 
अिधका-याने चूक केली असेलतर या अिधका-याची आिथक प र थती एवढ  उंचावत 
असताना, या या आिथक प र थतीचा सखोल वचार केलातर या पदासाठ  काम 
करणा-या माणसाने या पदाला कती याय दला आहे हे ल ात येईल. शहरात 
अनिधकृत बांधकामांचा  असताना २ लाख िमळकतीं या न द  क न घेणार होतो. 
यानुसार आज या तारखेला पूवल ी न द  करता येणार नाह त. या जु या िमळकती 

असतील तर जु या तारखे या न द  करता येणार नाह त. या नाग रकांची भीषण 
ताकद ची चळवळ राहणार आहे. ३१ माच १२ नंतरची बांधकामे अनिधकृत हणून 
भीषण ताकद ची चळवळ राहणार आहे, ी.शहाजी पवार यां या ठरावाला मा यता 
देतो. अिधका-याकडून चूक झालीतर यांना काय पिनशमट देणार. जवळपास 
तीन/साडे तीन लाख नाग रकांना पिनशमट िमळणार आहे. या अिधका-यान ेमनपाचे 
५०० कोट  बुडवले आहेत, याचे आ मप र ण केले पा हज.े महापािलकेचे आिथक 
नुकसान झाले आहे. याचा भूदड गर ब नाग रकांना बसणार आहे. नागर कांची ताकद  
चळवळ हे यां या कपाळावर राहणार आहे. हणून सभागृहाला वनंती राह ल क , 
रा य शासना या बाबतीत आयु  यांची भूिमका का बजावतात. परंतू सभागृहाचा 
सद य या ना याने शहरात असणा-या ५ १/२ लाख िमळकतीं या न द  के यातर ३ 
ते ३ १/२ लाख िमळकती शहरात अनिधकृत असतील तर रा यात इतर शहरां या 
तुलनेत आप याकडे  गंभीर आहे. याचा सारासार वचार क न जनतेचे  हणनू 
रा य शासनाचे डोळे उघडायला पा हजेत. शासनाकडून, जबाबदार अिधका-याकडून ह  
चूक झालेली आहे. याचा भूदड महापािलके या ितजोर ला, सवसामा य नाग रकांना 
बसतो आहे. हणून हा वषय सभागृहात काढला आहे. ी.शहाजी पवार यां या 
वषयाला वरोध नाह . यांनी केले या चुक या कामाला िनषेध य  करतो.  

 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाला वरोध अस याचे 
कारण नाह . मा.आ पा बारणे यांनी स व तर वचार मांडले आहेत. ह  व तु थती 
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नाकारता येणार नाह . आज एखादा अिधकार , शासनाचा पदािधकार  येतो. शहराला, 
सभागृहाला चांगला अिधकार  िमळावेत अशी येक नाग रकाची इ छा असत.े 
पदािधका-यांची इ छा असत.े नंतर तो काय करतो हे सु ा फार मह वाचे असत,े याचा 
सारासार वचार केला पा हजे. अनेक अिधका-यांबाबत आहे. आपले उ ान िनर क व 
गुजरातमधले उ ान िनर क पहा. गुजरातम ये उ ान िनर क पी.एच.ड . 
हॉट क चर, सुपरवायजर एम.एस.सी. हॉट क चर आहे. आप याकडे चांगले अिधकार  
आणले पा हजेत. या अिधका-यांचे जू रपोट आप याकडे नाह त. ते आप याकडे 
कामाला आहेत का आप याला मा हत नाह . मी दलेले प  आहे. ीम.आशाराणी 
पाट ल यांचे प  आहे. गावडे साहेब यांचा जू रपोट आप याकडे नाह . ते 
लाक/ लंबर काय आहेत हे आप याला मा हत नाह . ी.ड .के. गावडे पदावर जू 

होताना शै णक अहतेबाबतचे प  संबंिधत न तीम ये आढळून येत नाह. 
द.१७/२/८४ रोजी सेवा पदावर जू झाल.े द.१६/४/८६ बाबत िनयिमत वेतन ेणीत 
उ लेख असून आदेशाची त सोबत जोडली आहे. मे डकल सोशल वकर कोऑ डनेटर 
या पद  देत नाह  हणून िनयु  िमळावी हणून द.२४/६/८५ रोजी अज केले या 
अहतेत नमूद के यानुसार सेवा अजाची स य त सोबत जोड यात आलेली आहे. 
आपण यात ल  दले पाह जे. महापािलकेला चांगले अिधकार  िमळावेत, चांगले काम 
करावे अशी सभागृहाची देखील इ छा असत.े ड.पी.एच. मे डकल हणून डॉ.रॉय, 
डॉ.साळवे यांचे नाव पाहतोय.  हा नाह . अनिधकृत बांधकामांसंदभात मा.आ पा 
बारणे यांनी वषय काढला आहे. ७४ या घटनाद तीने आयु  हणूनु , जबाबदार 
शासक य अिधकार  हणून से शन ८९ वाप  शकतो. कोटाने ऑडर दलेली आहे. 
या या आदेशाचे पालन क न मुं. ां.म.न.पा. मधील अिधिनयम ३३ नुसार आप याला 

बांधकामे िनयमानुकूल ठर वता येतात, फ  ते आपण मनावर घेतले पा हज.े या 
ऑडरम ये दोन अ टर आहेत. To take appropriate action. हअर ंग यायालयात असणार 
आहे. २०११ म ये आदेश आला होता. ६ ते ८ म ह यांचा कालावधी होता. आ हाला 
पटले. That is very problematic answer.  तु ह  तेच सांिगतले. कुठेतर  सारासार वचार 
करा. हअर ंग ा. २०११ ला आदेश आला होता. आ हाला मा य आहे. एखा ा 
माणसाने प हला मजला बांधला, इ ा चर क न ठेवले. या याकडे पैसा आहे. 
याचे घर लवकर बांधून होत.े गर बांची घरे वाचावीत हणून आयु  हणून ७४ या 

घटनाद तीने बीपीएमसी ु † ò टम ये व तृत अिधकार दलेले आहेत. शहर बकाल 
हो यापासून वाचवू शकतो. हे आपण मनात आणले तर क  शकतो.  
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मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आप या परवानगीने एका 
गंभीर वषयाकडे आपले ल  वेधू इ छते. आप या महापािलकेचे प लक रलेशन 
ऑ फसर (PRO) यां यासंदभात २३ तारखेला पु यनगर ,नािशक पेपरम ये बातमी आली 
होती. ह  अितशय खेदजनक बातमी आहे. याची तपासणी आपण क न यावी. यात 
हटले आहे. आप याला मा हत असेल. यां यावर आ मह येस वृ  के याचा गु हा 

दाखल झाला आहे. कंुडिलक कारकंुड नावा या गृह थाने प ी या ववाहबा  संबंधांमुळे 
आ मह या केली. िच ठत यांचे नाव िल हलेले सापडले आहे. करण गायकवाड 
यां यावर यां या भावाने गु हा दाखल केला आहे. गेले २० दवसांपासून ते सु ट वर 
गेले आहेत. पेपरम ये पंपर  िचंचवड मनपाचा उ लेख सु ा झाला हे. ह  घटना स य 
असेल तर याची आपण ताबडतोब चौकशी क न महापािलके या इ तीला ध का 
लागेल अशी कोणतीह  घटना आप याकडून होऊ नये. यां यावर ता काळ कारवाई 
करावी अशी वनंती करते. 
 

मा.कैलास कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ाच मा. ीरंग बारणे यांनी 
सांिगतले, कमान २ लाख िमळकती अनिधकृत आहेत. याचा महसूल बुडा यामुळे 
करसंकलन वभागाचे मुख ी.शहाजी पवार यां या काळात महापािलकेचे आिथक 
नुकसान झालेले आहे. महापािलके या ह त जे कारखाने येतात. साईड मा जनम ये 
बांधकाम केले, याब ल ी.शहाजी पवार यांना मा हती वचारली तर ते हणाले, हे 
आप या अख या रत येत नाह . साईड मा जनम ये बांधकाम केले याची मा हती 
एमआयड सीला दली का असे वचार यावर ते हणाले दली नाह . साईड मा जनम ये 
जी बांधकामे झाली, यात गेली अनेक वष ी.शहाजी पवार यां या कार कद पासून 
महसूल बुडाला आहे. यात आपण ल  घालावे. मा.महापौरांचे मा याकडे ल  गेल,े 
याब ल ध यवाद देतो. 

 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, ी.शहाजी 
पवार यांची बदली झालेली आहे. परंतू दरवष  सभागृहाला मा यता / मुदतवाढ यावी 
लागत.े २३ माच पासून या तारखेला ते कायमु  झाल,े यावेळ  मा यता घेऊन 
ी.मुंढे यां या जागी जू होणार होत.े अिधकार  आले नाह त, तोपयतचा 

कालावधी या मा यतेसाठ  हा वषय सभागृहासमोर ठेवला आहे. एलबीट  सु  
झा यानंतर महापािलकेचे उ प नात काह  माणात घट होणार अस याचे सांिगतले 
होते. या माणे काह  माणात घट आलेली आहे. काह  क प आखलेले आहेत. 
बजेटम ये तरतूद आहे. दसर कडे उ प नाची साधने वाढ व या या कोणातून ु मु य 
लेखािधकार , वभाग मुखांना सूचना दे यात आ या हो या. पुण,े नािशक, ठाणे, नवी 
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मुंबई या महानगरपािलकांचा अ यास कर यासाठ  एक ट म पाठवली आहे. उ प न 
कुठून िमळतेय. िमळकत करातून उ प न बरेच वाढ वता येणे श य आहे. जु या 
गावठाणातील िमळकतींची आकडेवार  काढली जाते. शहरात जु या गावठाणाम ये 
घरोघर  जाऊन मा हती गोळा केली जाते. य  घरात माणसे कती हे पा ह यावर 

य ात ४,३०,००० कुटंबे आहेतू . िमळकत भरणा-या एकूण मालम ा ३,६५,००० 
आहेत. शहरा या िमळकतीम ये ७२% वाढ झालेली आहे. दरवष  ६ ते ७ ट के वाढ 
होते आहे. फे ुवार  २०११ पासून ऑग ट २०१३ पयत दरवष  ६ ते ७ ट के वाढ 
झालेली आहे. कमिशयल िमळकतींम ये कमान १० ट के हणजे ५ १/२ लाख सं या 
आहे. काह  लोकां या िमळकती सोड यातर  २/३ िमळकती येऊ शकतात. 
ढोबळमानाने ४ १/२ लाख िमळकती येऊ शकतात. आरो य वभागाने काह  
म ह यांपूव  सव ण केले होत.े यात एकूण ५,१२,००० कुटंबे आढळून आलीू . याव न 
५ १/२ लाख िमळकतींना फटका बसतो आहे. ३०० अकोमोडेट या या द ड पट 
हणजे ४५० कोट  ॉपट  टॅ स िमळू शकतो. यात १५० कोट ंची वाढ होऊ शकते. 

एलबीट मधून फटका बसू शकतो. गेले ३ म ह यांत एलबीट मधून .१९६,८५,००,०००/- 
उ प न िमळाले आहे.  मधून .४,४६,००,०००/-, टॅ प यूट मधून .१९,१२,००,०००/- 
हणजे टोटल २२० कोट  इतके उ प न िमळाले आहे. जकातीमधून २९३ कोट  

िमळाले होत.े ३ म ह यांत ७३ कोट ंचा फटका बसला आहे. उ ोग े ात आलेली मंद  
काह  काळ राहणार आहे. गे या वष  जकातीतून ८२ कोट ंचा भरणा गेला होता. यावष  
६६ कोट ंचा भरणा केलेला आहे. उ प नात एकंदर त २०% घट झालेली आहे. टे को 
कंपनीने पुढ ल ५ दवसांत लॉक लोजर घेतलेला आहे. चाकण येथील कंप यांनी 
सु ा लॉक लोजर घेतला आहे. याअनुषंगाने करसंकलन वभागाकडून स टबर पासून 
सव ण कर यात येणार आहे. कमान १०० ते १५० कोट ंची वाढ उ प नात होऊ 
शकेल.  

आप याकड ल अिधकार , यांचे पद व यांची अहता त सम मु े मांड यात 
आल.े मी मागे सु ा सांिगतले होते, गे या काह  वषात नवीन पदांना मा यता देऊ 
शकलो नाह . आपण पदांम ये वाढ करतोय. आप याकडे सहा यक आयु  दजाचे एक 
पद र  आहे. शासनाकडून ६ व आपली ५ पदे आहेत. शासनाची ६ अिधका-यांची पदे 
आप याकडे भरलेली आहेत. डे युट  कले टर दजाचे ४ चीफ ऑ फसरची पदे आहेत, 
यातील एक पद र  आहे. या पा तेचे अिधकार  आप याकडे उपल ध नाह त. 
याच बरोबर शासन अिधका-यां या २४ पदांपैक  १७ पदे र  आहेत. या पा तेचे 

अिधकार  आप याकडे उपल ध नाह त. शहरातील लोकसं येम ये एकदम वेगाने वाढ 
झा यामुळे यं णेवर ताण येतो आहे. तो दर कर याचा य  करतोयू . गाडन 
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वभागाला थाप य वभागाचा वेगळा टाफ होता. सग यांशी चचा झा यानंतर तो 
टाफ थाप य वभागात मज केला. इकडून काढन ितकडे दलातर ितकडे प रणाम ू

होतो आहे. १५४ शाळा, १५६ गाडन, ८ हॉ पीट स इथे मटेन ससाठ  टाफची गरज ्
आहे. सेवा वेश िनयमावलीम ये द ती करतोयु . थाप य वभागा या कामावर 
कुठेतर  प रणाम होणार. मा.लोकायु  यांनी सांिगतले होते, बांधकामे रे युलराईज 
करायला एफ.एस.आय. म ये ं ट मा जन व झोन चजम ये आयु ांना अिधकार नाह . 
हणून त कािलन आयु  ी.शमा यांनी ३ ऑग ट रोजी शासनाकडे व तृत ताव 

पाठवला होता. तो मंजूर झालेला नाह . शासनाने जो अिधकार दला आहे यात आपण 
िनणय घेऊ.  
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उ ान वभागाकडे २ 
कायकार  अिभयंता पा हजेत. १५० गाडनचे मटेन स कर यासाठ  वतं  वभाग 
हायला पा हजे. वृ  ािधकरण किमट  बरखा त क न टाका. वतं  किमट  आहे. 
उ ान वभाग वेगळा आहे. यांना वेगळे डपाटमट ा. एवढा खच हायचा तो होतोच 
आहे. खुलासा केला पण काह  उपयोग नाह .  
 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ४ दवसांपूव  मी एक प  
दले होते. यात मागणी केली होती. जुनी बांधकामे आहेत, यांची न द झाली नाह . 
यांची न द करता येणार नाह , या वषयी खुलासा करावा. 

 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, 
िमळकतींचे सव ण करतोय. शंभर ट के न द  होतील. ३१ माच नंतर या न द  
थांबव या हो या, यासु ा करणार आहोत. कोटाची जजमट झाली, यात हटले आहे, 
िमळकतीची न द झाली हणजे अनिधकृत बांधकाम अिधकृत होत नाह . मा  पूव या 
िमळकतींची न द करणे व आ ा या िमळकतींची सु ा न द करायची आहे. नवीन पदे 
िनमाण करायची खूप इ छा आहे. शासन हणते, तु हाला जी र ू टमट लागेल याची 
मा यता घेऊन आम याकडे या. सॉिलड वे टसाठ  वेगळा िनधी, इ ा चरल 
इं जिनअ रंग, धोकादायक इमारती यासाठ  काह  पदे िनमाण करायची आहेत.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल  -  ६९     ितकूल – ०  

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.
        -------  
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मा.सुजाता पलांडे - महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े                                                                                      
 

ठराव मांक -३२२       वषय मांक - ६ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
  

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/बमु/७/७/२०१३,  

    द.१०/०६/२०१३  

       २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०५/०७/२०१३ ठराव .१६ नुसार 
 

       मनपा या पयटन वकास आराखडयांतगत मोरवाड  स ह . १५०, १५१, १५२  

येथे उ ानासाठ या आर ीत जागेतील बहउ ेशीय कलाक  उभारणेकामी र कम पयेु  
५९,००,००,०००/- (अ र  र. .एकोणसाठ कोट  फ ) चे पुवगणनाप कास व 
या माणे काम करणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 

मा. अपणा डोके - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

अनुकूल  - ६९        ितकूल –०   

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

 

मा.भारती फरांदे - महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                                                           
 

        वषय मांक - ७ 

दनांक -  २६/७/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

        
संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-१/२०४/१३, 

                    द.१०/०५/२०१३ 

       २)मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .६ नुसार 
            ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३०१  द.२७/६/२०१३ 

         पंपर  िचंचवड मनपाने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजुर वकास 
योजनेतील िमळकती (मौजे पंपळे िनलख शीव ते वाकड चौक शाळा) ४५ मी. व २४ 
मी. र ता ं द करणासाठ  भुसंपादन करणेकामीचा ताव मा. थायी सिमतीचे मंजुर ने 
मा. ज हािधकार  यांना सादर केलेला आहे. तावातील बाबी वचारात घेता भूसंपादन 
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येबाबत कायदेशीर गंुतागंुत टाळणेचे ीने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजूर 
वकास योजनेतील िमळकती (मौजे पंपळे िनलख शीव ते वाकड शाळा चौक 
स.नं.२४२पै., २४४पै ते २४९ पै,  २५१पै, २५७ पै ते २६३ पै, २६५ पै व २६६ पै, २६९ 
पै ते २७२ पै, २७६पै ते २७८पै.) ४५ मी. व २४ मी. र ता ं द करणासाठ  सदर 
जिमनीचे म. ा. व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ मधील तरतूद नुसार भूसंपादन 
करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.अपणा डोके - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ तहकूब करणेत यावा. 
 

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

 

मा.महापौरü :- वषय मांक ७ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 

ठराव मांक -३२३       वषय मांक - ७ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

        
संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-१/२०४/१३, 

                    द.१०/०५/२०१३ 

       २)मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .६ नुसार 
            ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३०१  द.२७/६/२०१३ 

 
वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 

अनुकूल -६९        ितकूल - ० 

 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 
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मा.सुजाता पलांडे - महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

                                                                                                                                                               
        वषय मांक - ८ 

दनांक -  २६/७/२०१३     वभाग-  मा.आयु   
 

      संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/४-
क/५३०/१३, द.१०/०५/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .७  नुसार 
      ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३०२  द.२७/६/२०१३ 

      पंपर  िचंचवड मनपा या वकास िनयं ण िनयमावलीम ये वशेष नगर 
वसाहती या िनयमावली म. ा. व न.र अिध. १९६६ या कलम ३७ (१ कक) 
अ वये तरतुद समा व  करणेकर ता शासनाने नोट स जा हर केली  आहे.  
उपसंचालक नगररचना पुणे वभाग यांनी शासन सुचनेवर ा  झाले या २५ 
हरकती पाठ व या असुन सदर हरकती व शासन सुचना यावर पंपर  िचंचवड 
महानगरिलके या सवसाधारण सभेचे मत माग वले अस याने, याबाबत 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

मा.भारती फरांदे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

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

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये वशेष नगर वसाहती या 
िनयमावली म. ा. व न.र. अिध.१९६६ या कलम ३७ (१ क क) अ वय,े तरतूद 
करणेकर ता शासनाने नोट स जाह र केली. यानुसार याम ये महानगरपािलके या 
सवसाधारण सभेम ये आप या महापािलके या जु या व न या ह म ये खालील 
सुचना महापािलका सभेचे मत हणून सदर िनयमाम ये सुचना व द ती असावीु . 
महानगरपािलका े  हे दाट लोकव तीचे े  असते. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सवागीण या वकिसत होत अस याने लोकसं या व 
वकासाचा दर ७०% अस याने लोकव ती दाट झाली आहे व सदर या वशेष नगर 
वसाहती या १०० एकर जागेकर ता लागू असलेला िनयम िशथील क न महापािलका 
े ामधील िनवासी वभागाकर ता कमान े  २५ एकर व ह रत वभागाकर ता 
कमान े  ७५ एकर असावे. जेणेक न वकास लवकर होवून शहरात चांगली 
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कामे होतील व सदर िनयमांची अंमलबजावणी शहरातील व वध वभागातील 
जागांवर अित मण,े अनािधकृत बांधकामे, झोपडप ट  अशा व पाचा बकालपणा 
होणार नाह  याची द ता हावी, हणून लवकरात लवकर हावी आ ण सुर ा 
यं णा हणून महारा  शासना या महारा  फायर स हसेसचे फायर †ò ट २००६ व 
२००९ मधील तरतूद नुसार महारा  फायर स हसेस ारा मा यता व न दणीकृत 
सं था व महापािलकेकडे न द असणा-या य  व सं थांना सुर ा मक उपाययं णा 
कर याची परवानगी देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच शासन सुचना 
द.३१/१२/२०१२ मधील प रिश  अ मधील िनयम ५.२ मधील VI म ये नमूद 
गाळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला वकसकाकडून ा  होणार कंवा कसे 
याबाबत िनयमात नमूद केलेले नाह . आ ण सदर गाळे पंपर  िचंचवड मनपाला 
ा  होणार असतील तर कोण या दरानुसार आ ण कोण या वगाला सदर गाळे 
वतर त करावयाचे याबाबत िनयमात प  नमूद केलेले नाह . EWS/LIG कर ता 
िमअम आकारणी न करता ा  होणारे गाळे यासाठ  बांधकामाचा खच 

वकसकाला ावयाचा कंवा कसे आ ण कोण या दरानुसार गर बांना वाटप 
करावयाचे याबाबतह  िनयमात प ता नाह . याबाबत शासनाने िनयमाम ये 
प ता कर याबाबत शासनाला कळ वणेस मा यता देणेत यावी.   

  

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

मा.कैलास कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आप याला प  ा  झाले ते 
कती तारखेला आले याची मा हती दली तर बरे होईल.  

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, सदरचा ताव 
उपसंचालक,नगररचना यां याकडे द.१६/३/२०१३ प  .४२८ अ वये ा  झाला आहे.  

मा.कैलास कदम – मा.महापौर साहेब, कमान एक म ह या या आतम ये 
१६/३/२०१३ला ा  झाला असे तु ह  हणालात. पण मा या मा हतीनुसार 
द.२१/३/२०१३ रोजी प  ा  झाले आहे. यात शासनाने आप याला एक म ह या या 
आतम ये संबंिधत सभागृहाला ठराव क न सभेपुढे मांडायला सांिगतले होत.े ४ म हने 
कोणी ताव मांडलेला नाह . मला एवढ  वनंती करायची आहे क , वषय सभागृहापुढे 
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मंजूर करायचा, पुढे पाठवायचा आहे. याब ल मा हती दे यात यावी. शासनाकडे २५ 
हरकती/सूचना आ या हो या. यादेखील सद यांना दे यात या यात. नंतर वषय 
मंजूर साठ  सभागृहापुढे ठेव यात यावा अशी वनंती आहे.    

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, सदरचा ताव 
आप याकडे ा  झा या झा या वषयप  तयार क न मा.शहर सुधारणा सिमती पुढे 
ठेवला होता. सिमती गठ त झा यानंतर प ह या िमट ंगम ये वषय झा यानंतर 
मागील जी.बी.म ये वषय आला होता. हा वषय या सभेपुढे आला आहे.  

मा.कैलास कदम -  हा वषय फार मोठा आहे. या वषयाची मा हती सद यांना दे यात 
यावी.  

(यानंतर मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) यांनी डॉकेट वाचून दाखवले.) 
 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
  

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

 
ठराव मांक -३२४       वषय मांक - ८ 
दनांक -  २७/६/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

 
   संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/४-क/५३०/१३, 

              द.१०/०५/२०१३ 

            २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .७  नुसार 

       ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३०२  द.२७/६/२०१३ 

      पंपर  िचंचवड मनपा या वकास िनयं ण िनयमावलीम ये वशेष नगर 
वसाहती या िनयमावली म. ा. व न.र अिध. १९६६ या कलम ३७ (१ कक) 
अ वये तरतुद समा व  करणेकर ता शासनाने नोट स जा हर केली  आहे.  
उपसंचालक नगररचना पुणे वभाग यांनी शासन सुचनेवर ा  झाले या २५ 
हरकती पाठ व या असुन सदर हरकती व शासन सुचना यावर पंपर  िचंचवड 
महानगरिलके या सवसाधारण सभेचे मत माग वले अस याने, यास मा यता 
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देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये वशेष नगर 
वसाहती या िनयमावली म. ा. व न.र. अिध.१९६६ या कलम ३७ (१ क क) 
अ वय,े तरतूद करणेकर ता शासनाने नोट स जाह र केली. यानुसार याम ये 
महानगरपािलके या सवसाधारण सभेम ये आप या महापािलके या जु या व न या 
ह म ये खालील सुचना महापािलका सभेचे मत हणून सदर िनयमाम ये सुचना 
व द ती असावीु . महानगरपािलका े  हे दाट लोकव तीचे े  असत.े पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका सवागीण या वकिसत होत अस याने लोकसं या व 
वकासाचा दर ७०% अस याने लोकव ती दाट झाली आहे व सदर या वशेष नगर 
वसाहती या १०० एकर जागेकर ता लागू असलेला िनयम िशथील क न महापािलका 
े ामधील िनवासी वभागाकर ता कमान े  २५ एकर व ह रत वभागाकर ता 
कमान े  ७५ एकर असावे. जेणेक न वकास लवकर होवून शहरात चांगली 
कामे होतील व सदर िनयमांची अंमलबजावणी शहरातील व वध वभागातील 
जागांवर अित मण,े अनािधकृत बांधकामे, झोपडप ट  अशा व पाचा बकालपणा 
होणार नाह  याची द ता हावी, हणून लवकरात लवकर हावी आ ण सुर ा 
यं णा हणून महारा  शासना या महारा  फायर स हसेसचे फायर †ò ट २००६ व 
२००९ मधील तरतूद नुसार महारा  फायर स हसेस ारा मा यता व न दणीकृत 
सं था व महापािलकेकडे न द असणा-या य  व सं थांना सुर ा मक उपाययं णा 
कर याची परवानगी देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच शासन सुचना 
द.३१/१२/२०१२ मधील प रिश  अ मधील िनयम ५.२ मधील VI म ये नमूद 
गाळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला वकसकाकडून ा  होणार कंवा कसे 
याबाबत िनयमात नमूद केलेले नाह . आ ण सदर गाळे पंपर  िचंचवड मनपाला 
ा  होणार असतील तर कोण या दरानुसार आ ण कोण या वगाला सदर गाळे 
वतर त करावयाचे याबाबत िनयमात प  नमूद केलेले नाह . EWS/LIG कर ता 
िमअम आकारणी न करता ा  होणारे गाळे यासाठ  बांधकामाचा खच 

वकसकाला ावयाचा कंवा कसे आ ण कोण या दरानुसार गर बांना वाटप 
करावयाचे याबाबतह  िनयमात प ता नाह . याबाबत शासनाने िनयमाम ये 
प ता कर याबाबत शासनाला कळ वणेस मा यता देणेत येत आहे.   
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अनुकूल -६९        ितकूल –०  

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

मा.सुजाता पालांडे - महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े                                                                                                                                                                
 

       वषय मांक - ९ 

दनांक -  २६/७/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

        

संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१७/७८/२०१३, 
द.११/०६/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१६  नुसार 

           ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३१०  द.२७/६/२०१३ 
 

आं ा धरणातून यावया या पा यासाठ  न वन जलशु दकरण क  
बांध यासाठ  िचखली येथील गट . १६५४ पै. मधील आर ण . १/८८ – अ 
८.०० हे टर े ासाठ  मंजूर वकास योजना ताव मनपा उपयोगाचे ऐवजी 
जलशु द करण क  (WTP) असे अिभनाम कर याचा फेरबदल ताव मा य 
अस यास मौजे िचखली येथील गट . १६५४ मधील मंजूर वकास योजनेतील 
आर ण . १/८८-अ मनपा उपयोग या आर णा या एकूण १५.६१ हे टर 
े ापैक  सुमारे ८.०० हे टर जागा आर ण . १/८८ – ड जलशु द करण क  

(WTP) असे अिभनाम बदल करणेसाठ  म. ा. व न.र. अिध. १९६६ चे कलम ३७ 
अ वयेची सव वैधािनक कायवाह पूण क न तसा ताव मा यतेसाठ  शासनास 
पाठ वणेत येत आहे. 

 

मा.वैशाली काळभोर - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - पंपर  िचंचवड 
शहरातील िचखली येथील गट .१६५३,गट .१६५४ पै. मधील आर ण .१/८८अ, 
१/८८ ब, १/८८ क, १/८९, Municipal purpose, तसेच १/९० EWS, १-९१ वभागीय 
कायालय या एकूण ३२.८६ हे टर जागेतील उवर त २४.८६ हे टर जागेम ये व या सव 
आर त जागा एक त क न तेथील भौगोिलक प र थतीस अनुषंिगक असे पयावरण 
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सापे  पयटन थळ वकिसत करावे यासाठ  मागील ठरावाचे अिभनामाम ये बदल 
क न यांस, िचखली येथील गट . १६५३, गट .१६५४ पै. मधील आर ण . 
१/८८अ, १/८८ब, १/८८ क, १/८९, Municipal purpose,  तसेच १/९० EWS, १-९१ 
वभागीय कायालय या एकूण ३२.८६ हे टर े ापैक  सुमारे ८.०० हे टर जागा 
आर ण . १/८८-ड जलशु करण क  (WTP) व उवर त २४.८६ हे टर जागेम ये 
तेथील भौगोिलक प र थतीस अनुषंिगक असे पयावरण सापे  पयटन थळ असा 
अिभनामाम ये बदल करणे व म. ा. व न.र. अिध.१९६६ चे कलम ३७ अ वये ची सव 
वैधािनक कायवाह  पूण क न तसा ताव मा यतेकामी शासनास पाठ वणेकामी 
मा.महापािलका सभा यांचेकडे पुनःिशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर 
जागेम ये पयटन थळ वकिसत के यास महापािलके या नावलौ ककाम ये भर 
पडणार आहे तसेच महापािलके या उ प नाम ये वाढ होणार आहे. सदर भाग हा 
म.न.पा. म ये न याने वकिसत होणारा भाग आहे. या पयटन थळामुळे या भागाची 
शहर करणाकडे वेगाने वाटचाल होईल. 

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

मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, गेले द ड वषापासून आ ह  
सद य आहोत. नवीन गावासंदभात, पाणी टंचाई संदभात आमचे नेहमीच रडगाणे 
असते. परंतू या ठकाणी सकाळ  जेमतेम अधा/पाऊणतास पाणी पुरवठा होतो. बर च 
वष जी काह  यं णा काम बघते आहे, ते चॅनल असले तर  या ठकाणी तां क  
िनमाण होतो. दोन दोन दवस पाणी िमळत नाह . सरासर  आठवडयातनू एकदा पाणी 
बंद होत े हा खेद आहे. मोशी, च-होली येथे जनरेटर उपल ध नाह . लाईट यव था 
नाह  यामुळे पाणी पुरवठा ड युट होत नाह . पाणी दले जात नाह . अ यंत वाईट 
अव था आहे. शहरा या येक भागात दोन वेळेस पाणीपुरवठा केला जातो. काह  
भागात २४ तास पाणीपुरवठा केला जातो ह  सवासाठ  चांगली बाब आहे. आयु  
साहेबांना वनंती आहे, आम या सूचनांकडे ल  ा. गे या द ड वषापासून सलग ३ 
दवस मोशी, च-होली इथे पाणी नाह . याबाबत आपले काय धोरण आहे? या 
वभागाला पाणी िमळणार आहे का? यात काय सुधारणा होणार आहे. पाणीपुरव याचे 
काय धोरण आखले आहे ते सांगावे. एका भागात भरपरू पाणी व एका भागात पाणी 
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नाह  अशी वषमता का दसत ेआहे याच ेउ र दयावे. इथले लोक सु ा कर भरतात. 
असा याय नवीन भागाला का िमळतोय. दसरा अितशय साधा परंतू गंभीर  आहेु . 
पा या या टा या आहेत या ठकाणी एकह  सुर ार क नाह , माणसे नाह , वॉचमन 
नाह  यामुळे मोठया माणात घातपात होऊ शकतो. संबंिधत अिधका-यांना वचारले 
तर यां याकडून उ र िमळत नाह . ह  साधी बाब नाह . इतका गलथान कारभार 
पाणीपुरव याबाबतीत होत असेल तर संबंिधत अिधका-यांनी याचे उ र ाव.े यात काय 
सुधारणा करणार आहात याचे संबंिधतांनी उ र दयावे.  

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषया या अनुषंगाने 
मा.धनंजय आ हाट यांनी वषय मांडला. आप याला या सव गो ींची क पना आहे. 
ािमण भागात पा याची खूपच मोठ  अडचण आहे. वशेषतः मोशी,च-होली,डुडूळगांव 

येथे, भोसर  प रसरात पा याची मोठया माणात गैरसोय आहे. आपण आ यापासून 
यां यावर कारवाई झाली. खूप भीषण िनणय घेतला. ािधकरणाचे पुलाचे काम चालू 

अस यामुळे लाईन सु  करता आली नाह . सभागृहान े या गो ीचा खुलासा करावा. 
नेमके कती दवसात काम होऊ शकते. या माणे संपूण भागात पा याची प र थती 
िन तपणे सुधारेल. दसरा मु ा ु हणजे -आपले काम रावेत इथे िनघाले तर  शटडाऊन 
घेतो. वारंवार रावेत इथे शटडाऊन के यानंतर लाईन एअरलॉक होत.े आमदारांना 
याबाबत सांिगतले होत.े मी अनेकवेळा याबाबत सवाना सांिगतले असून आपण आपले 
अिधका-यांस अनेकवेळा सूचना केले या आहेत. असे असताना सु ा या ठकाणी 
आजसु दा लाईन एअरलॉक होते. ३/४ दवस पा याचा ॉ लेम सोसावा लागतो. इतके 
वेळा सांगून सु ा खालचे अिधकार ह  कायवाह  करत नाह त. मागील आठव यात 
सांिगत या माणे काय. अिभयंता यांना हणालोतर  लाईन खाली घेत नाह त. या 
वषयाव न शहरअिभयंता यांचेशी माझा वाद झाला. एअरलॉक लाईनचा होतो. लोक 
समजून घेतात. ४/४ दवसात पाणी येत नसेल तर या लोकांना काय सांगायचे. मला 
कमान २५ फोन येतात. यांना खुलासा करायला लावा. तु ह  काम का करत नाह . 
आमची इ छा आहे, पमन ट सो युशन काढाव.े आमचा य गत रोष नाह . लोक 
खाल या तरावर जाऊन बोलत असतात. एक वष झाले आ ह  तु हाला सांगतो 
आहोत. काह तर  िनणय या. यावर ताबडतोब िनणय या. या जागेव न पाणी येत,े 
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याचे चार ट पे आहेत. तर हे ४ ट पे समान करावे लागतात. ४ ट यांम ये कती 
वषमता आहे. आम या दो ह  भागांत पा याची अडचण आहे. इं जिनअर यांना सु ा 
सग या बाबी मा हती आहेत. या प र थतीत तु ह  पर ा कशी काय देताय. तु हाला 
एवढा अनुभव आहे. ददवानेु  तु ह  अशा काळात शहर अिभयंता झाला क , तु हाला 
अडचणींना सामोरे जाव े लागत ेआहे. मा.महापौर साहेब, आपण सु ा या भागातील 
नगरसे वका आहात. सु वातीला खूप ॉ लेम होता. ित माणशी कती पाणी देतो. 
ामीण ट यात १०० एमएलट  सु ा पाणी िमळत नाह . पाणी ह  सग यात मह वाची 

गो  आहे, आव यक मुलभूत सु वधा आहे. पाऊस सु ा भरपूर झाला आहे. लोकांना 
मोठे ोजे ट नको आहेत. नाग रकांची अपे ा आहे, ितथे २४ तास पाणी देता 
आ हाला का नाह . आ ह  सु ा तेवढाच टॅ स भरतो. यासाठ  चांगला िनणय यावा.  

मा. करण मोटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, २५ तारखेपयत डेडेलाईन दली 
होती. सभागृहाला व सवाना यातून सांगायचे आहे क , एमआयड सीकडून कासारवाड  
भागात पाणी वकत घेतो. जु या रेटने देतात यामुळे यांचे आ हाला कोऑपरेशन 
नसते. ते हणतात, तु हाला पाणी दे यापे ा बाक  लोक जा त पैसे देतात. अशा 
प र थतीत ड भागातून पाणी यायची सोय झाली आहे. करोडो पये खच झाले 
आहेत. एक वेळ पाणी भरले तर  ५५ लोकांना २ वेळांत पाणी देऊ शकतो. परंतू आज 
प र थती आहे क , एक भाग दसु-या भागाला पाणी दे यास असमथता दाखवत 
असेल तर आ ह  एमआयड सीकडून कोण या त डाने पाणी मागणार?  पा याचा  
सुटत नसेल तर आ ह  काय करायच?े अिधकार  उ र देतात, तु हाला पाणी देऊन 
दसर कडे ॉ लेम करायचा आहे काु ? हे उ र य़ो य नाह . तु ह  अ याव यक सु वधा 
देत नसाल तर आ ह  या गो ीसाठ  कोणाकडे याय मागायचा? 

मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,मी मा.मोटे यां याशी सहमत 
आहे. कासारवाड तील काह  भाग उंचावर अस यामुळे ितथे पाणी िमळत नाह . 
एमआयड सी कडून ३ ते ४ दवस पाणीपुरवठा बंद असतो, हाल होतात. अितशय 
छो या ग या अस यामुळे टँकरची सु वधा देता येत नाह . मला वनंती करायची 
आहे, वर ल भागात ४५० ते ५०० कुटंबे राहतातू . एमआयड सी व आप या टा यांमधून 
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पाणी दले, दो ह  सु वधा राह द या तरू , एमआयड सीकडून पाणीपुरवठा झाला 
नाह तर  आप या टा यांमधून पाणी दे याची सोय कर यात यावी.   

मा.सुलभाताई उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज या ठकाणी २४ बाय 
७ चा उ लेख सग यांकडून वारंवार होतो आहे. मला मनापासून वाटते सगळेच भाग 
२४ बाय ७ झाले पा हजेत. कु सतपणे २४ बाय ७ चा उ लेख क  नये. कारण 
मा या वॉडात २४ तास पाणीपुरवठा सु  आहे. यासाठ  सांगू इ छते, ािधकरणाचा 
वॉड अस यामुळे ईड यूएस कमम ये चौथा मजला बांधला आहे. यात वर ल 
मज यावर पाणीपुरवठा सुरळ त होत न हता. ितथे सोसायट  काढता येत नाह . 
लोकांचे पा यासाठ  खूप हाल होत होते. त कािलन आयु  मा.शमा यांनी प र थती 
बिघतली. मा या वॉडात या नागर कांनी वषभर खूप ास सहन केला आहे. हणून 
ायोिगक त वावर यमुनानगरचा वॉड २४ बाय ७ कर यासाठ  िनवडला. पुण एक वष 

काम चालले होते. पाईपलाईनमधून जिमनीखाली ४० ट के पाणी जाऊन ते वे ट होत 
होते. पा याची गळती रोखली गेली. यामुळे आ हाला पूव पे ा कमी पाणी लागते. हे 
वाचलेले पाणी शहरात दसर कडे कुठेतर  उपयोगी पडलेले आहेु . यासाठ  आप या 
अिधका-यांनी प र म घेतले होते. नवीन आयु ांनी सु ा मा हती घेतली, चौकशी केली. 

येक वॉडात २४ बाय ७ झालेतर पा याचे मह व सग यांनाच कळेल. आपण जे 
प र म घेतल,े याब ल यमुनानगर या नागर कां या वतीने वशेषतः लडकत साहेब 
यांचे अिभनंदन करते. चांग या कारे २४ तास पाणी येते आहे. ा सचे लोक 
आप याकडे आले होते. सगळे िमटरनेच पा याचे बील भरत आहेत. यावर सु ा 
कं ोल आले आहे. उपमहापौर मा.राजू िमसाळ यां या वॉडात सु ा २४ बाय ७ माणे 
पाणीपुरवठा कर यात आला आहे. आमची भौगोिलक प र थती ल ात घेऊन 
यानुसार या वॉडात योग कर यात आला होता. जेवढया लोकांना वाईट वाटते यांनी 

उठून बोलावे.  

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सग या शहरात २४ तास 
पाणी करा अशी मागणी करा. उलट पंपर  िचंचवड महापािलका ह  रा यातली एकमेव 
महापािलका असेल, जथे वरोधी प , स ाधार  प  असा भेदभाव केला जात नाह . 
आ ह  सु ा यांना पा ठंबा दला. कधी कोणताह  वरोध केला नाह . सुलभा ता या 
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वॉडात तशा कारची सु वधा करायची सूचना केली. यावर अनेक वष चचा झाली आहे. 
कोण याह  ने यान,े कोण याह  नगरसेवकाने यासंदभात वरोध केला नाह . सुलभाताई 
तुम या वॉडाचा अनेक बाजूंनी वकास हावा, अशी रा वाद  काँ ेसकडून शुभे छा आहे. 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.अ जतदादा पवार 
यां याबरोबर झाले या िमट ंगम ये वारंवार सांिगतले होत,े पंपर  िचंचवड म ये सवाना 
२४ तास पाणी िमळाले पा हज.े यावेळ  ५ वष लागतील असे सांिगतले होत.े पैसे 
खच करा पण ३ वषात पूण करा पण या शहराला २४ तास पाणी िमळाले पा हजे. 
गे या वष  मा या भागात रोज ७ ते ८ तास पाणी येत होते. यावेळ  टँकरची गरज 
पडली नाह . आयु  साहेब, लडकत साहेब व यां या टमचे याब ल अिभनंदन करतो. 
सुलभाता चा वॉड झाला तो माझा वॉड होणार होता. तो हायजॅक क न सुलभाता चा 
वॉड केला. या सु ा आप याच आहेत. जसे ािधकरणात, आकुड  भागात आमचे 
वॉडात काम केले आहे, तसे ािमण भागात केलेतर यांची ब बाब ब बंद होईल. इथले 
८/१० वॉड कर यापे ा इथले ४ वॉड व ितथले ४ वॉड असे २४ बाय ७ करावेत.   

मा.स वता साळंुके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण या सभागृहात 
बसलो आहोत ते मोरवाड  भागात येत.े आयु  साहेब मोरवाड त राहतात. ितथे ४/४ 
दवस पाणी येत नाह . सकाळ  आठ वाज यापासून मला ६ या मज यापासून फोन 
येत होते. या गो ीला १५ दवस झाले आहेत. यानंतर िमट ंग झाली. एमआयड सी या 
ा लेमम ये कुठेह  फरक झालेला नाह . मा या भागात एमआयड सीचा व 

नगरपािलकेचा काह  भाग आहे. एमआयड सीचा पाणीपुरवठा सुरळ त करावा अ यथा  
महापािलकेने पाणी दयावे.  

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपळे गुरवम ये ८० ते ९० 
हजार लोकसं या आहे. १५ मी. या टा या सु  के या हो या. रोज सकाळ  दसरे ु
काह च काम नसते. म हला मा याकडे येतात, हणतात पाणी नाह . जाधव साहेबांना 
प र थती मा हती आहे. एक वेळ पहाणी केलीतर सु ा प र थती तशीच आहे. माणशी 
कती िलटर पाणी देता याची मा हती ावी.  
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मा.सुरेश हे  े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, २४ तास पा याची रड ंग 
यव था येते आहे का?  अ रशः आम या ए रयातील मीटर लावले आहेत हे हवेने 
फरतात. पा याचे बील ४ पट माणात जा त येत.े २४ बाय सात हा क प संपूण 
शहरात राबवावा. आम या भागातील पा या या बीलांम ये िन तपणे सूट ावी व 
आ हाला २४ तास पाणी िमळावे.    

मा.लडकत (काय.अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पाणीपुरव यासंदभात 
खरोखर गे या उ हाळयात चार म ह यांत कधीह  कं लट आली नाह . परंतू 
पावसाळयात अशा कारे चचा होत ेआहे. ग हाणे साहेब, आमदार साहेब यांना सांिगतले, 
भोसर  ए रयात लोकांमुळे ितथे ॉ लेम येतो. भोसर त पूव  पं पंग लाईन होती. २००३ 
पयत याव न पाणीपुरवठा होत होता. ितथे ॅ हट  लाईन टाकली. भोसर  व नवीन 
गावे मोशी, च-होली, डुडुळगाव येथे एका लाईनवर सहाशे लाख िलटर पाणी व पंधराशे 
लाख िलटर पाणी मोशी म ये पडले जात.े जेएनएनयूआरएम या फेज २ म ये दसर  ु
लाईन टाकायचे काम चालू आहे. वेणीनगरचे काम पूण झाले आहे. नवीन गावांचे    
काम पूण झाले नाह . ािधकरणा या पुला या कामामुळे परत लाईन िश ट करावी 
लागली. पावसामुळे उशीर होतो आहे, परंतू लाईनमधील आपले काम पुण झालेनंतर 
साधारण एक म ह याचा कालावधी लागणार आहे. ह  लाईन झा यानंतर शटडाऊन 
झाला नाह तर ॉ लेम होतो. ३ टा यांना डायरे ट पाणीपुरवठा होणार आहे. ॅ ह ट वर 
होणार आहे. पं पंगचा ॉ लेम िनघून जाईल. उरले या से टर २३ व न भोसर ला 
पाणीपुरवठा होईल. िन तपणे पाणीपुरव यात सुधारणा होईल. वेणीनगर या 
झोपडप ट त एअरलॉकचे काम कालच झाले आहे. पं पंगची अरजमट केलेली आहे. 
भोसर ला डायरे ट पाणी देता येणार नाह . एअरलॉक होतो. परंतू ेनेजमुळे हॅ यूम 
तयार होतो. यामुळे अडचण तयार होते. याबाबत िनयोजन करावे लागेल. इथून पुढे 
एअर लॉक होणार नाह . पंपींग करताना ॉ लेम आलातर ेशरचा ो लेम यतेो. 
याच माणे मा.मोटे साहेबांनी मु ा मांडला क , कासारवाड त जो पाणीपुरवठा होतो 

आहे, तो नेह नगर लाईनमधून होतो आहे. ितथे टाक  बसव यात आली आहे. १७ 
टा या आहेत. दापोड ,सांगवीचा सगळा प रसर बािधत होतो आहे. आ ह  चालू 
करायचा य  केला तर  काह  भागात पाणी कमी पडले होत.े काल या शटडाऊनम ये 
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ह  सु ा कामे सु  झाली होती. बजलीनगर ितथली सु ा टाक  सु  होते आहे. 
ग हनमट नॉमस माणे ् १३५ िल. ती माणशी पाणी िमळाले पा हजे. आजह  काह  
भागांत ती माणशी १०० िल. पाणीपुरवठा होतो. साळंुके यांनी इथ या पा या या 

ाबाबत सेपरेट िन वदा काढली आहे.  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, किम र यांचा इथे संबंध 
येत नाह . साळंुके ता ना यांनी उ र दले नाह . बाक  एमआयड सी या लोकांब ल 
आ हाला काय हणायचे हे तु हाला चांगले मा हत आहे. पंजारे व कांबळे यां याब ल 
अ रशः लोक हणाले, यांची पातळ  काय आहे. जथ-े जथे एमआयड सी या लाईनचा 
शटडाऊन होतो, ितथे चार दवसांनंतरह  पाणी िमळत नाह . वषभरात टा या करा व 
यातून या लोकांना पाणी ा. शाहनगर ब ल सांगते कू , ह  त ार कती दवस चालू 

आहे. टँकर देता येत नाह . अ भागातील टँकर पालखीला गेलेत असे मला सांिगतले. 
नागर कांना काय करायच.े सग यांनी पालखीला जायचे का? तुमचे कौतुक आहे. काम 
करत असताना संभाजी नगर व शाहनगर हे एक करा असे सांिगतले होतेू . 
संभाजीनगरला पाणी येते. शाह नगरला येत नाहू . हे सांगून द ड वष झाल.े कुठे 
कौतुक करायच?े २४x७ पाणी िशक यासाठ  है ाबाद इथे जाऊन सेिमनार अटे ड केले, 
िशकून आल.े यानंतर अ जे रया इथे गेले. मा.राजू िमसाळ सांगतात क , ितथे खूप 
झाड  होती. या- या वेळ  आपण िशकून आलात, यावेळ  ऑ फिशयल सु ट  होती. 
पंपर  िचंचवडम ये याचा फायदा काय झाला, हे सु ा बिघतले गेले पा हज.े जर 
शेजार  र यावर ४ दवस पाणी नाह तर ४ दवस पाणी वकत घेत होतो. एका 
भागात दोन ठकाणी वेगवेगळ  प र थती आहे. एचड एफसी यांना कळवा, आ हाला 

तुमचे पाणीच नको. कारण आ हाला एमआयड चे पाणी २४ तास येत.े साळंुके ता ना 
उ र दले नाह . या माणे हे सु ा बघायला लागेल. या गो ी सुधारायला कती वष 
लागतील. किम र यां याकडे तीनच माणसे घरात आहेत. चार दवस पाणी आले 
नाह तर  यांना काय कळणार. आयु ांची कं लेट आली नाह . एमआयड सी कडून 
चांग या रेटने पाणी वकत घेतो. नागर कांचे कती हाल होतात. टँकर नाह  आ ण 
पाणीपुरवठा पण नाह  हे बरोबर नाह .   
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मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, नवीन गावांचा वचार करत 
नाह . कती वष अ याय सहन करायचा? ािमण भागा वषयी कोणी बोलत नाह . १५ 
िमिनटे ते अधा तास पाणी येते इतक  वाईट अव था आहे. गेले ४ दवस पाणी नाह .  
दोन वेळेला पाणी ा, आमची मागणी आहे. पाणी िमळाले पा हज.े पाणीपुरव याचे 
गाढे अ यासक आहेत. तुम याकडे कृती नाह , जो परखडपणा पा हजे तो नाह . या 
गो ीचा भीषण वेगळा वचार करावा लागेल. असहकार आंदोलन क . या ठकाणी 
कोणीच कर भरणार नाह . नाग रकांना आंदोलने करावी लागतील, सांगावे लागेल. 
पाणीपुरवठा ताबडतोब, सुरळ त केला नाह . तर सु ा या भागातील नगरसेवक सु ा  
काह  बोलत नाह . सहन करत आहेत. बाक  शहरांत दोन वेळ पाणी िमळते. सव 
ामीण भागात गे या दड वषापासून आ हाला एक तास सु दा पाणी येत नाह . ३/३ 
दवस पाणी नसत.े अितशय ददवी गो  आहेू . एक कारे नाग रकांवर अ याय आहे. 
कर घेताना वेगळा याय. आपण यां यावर फार मोठा अ याय कर त आहोत. 
महापािलका सवसामा यांवर अ याय करतेय. ह  प र थती भ व यात अ यंत गंभीर 
होईल. 

मा. वनया तापक र-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.धनंजय आ हाट यांनी 
बेजबाबदारपणाचे व य केले आहे क , दसरे सद य बोलत नाह तु . मी द ड वषापासून 
यां या पाठ मागे आहे. च-होलीसाठ  मी येक वेळ  हणत.े च-होली, मोशी, 

डुडुळगाव इथे पाणी,र त,ेवीज काह ह  सु वधा नाह त. थायी सिमतीत दरवेळ  हा 
ताव मांडला आहे. मा.धनंजय आ हाट यांना वनंती आहे क , सगळे सद य सतत 

पाठपुरावा कर त आहेत. आ हाला फ  एक तास/अधा तास पाणी पुरवठा असतो. दड 
वषापासून तेच तेच सांगून कंटाळा आला आहे.  

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, पाणी 
पुरवठया वषयी मह वाचा मु ा सभागृहापुढे मांडणे आव यक वाटत.े    
जेएनएनयुआरएम योजनेअंतगत काम झाले. शेवटचा ट पा वेणीनगरची मेन 
पाईपलाईन आहे. या म ह यात हे काम सु  करणार आहोत. एक म ह यात सु  
होईल. क भागात अडचणी आहेत. मेन पाईप लाईन सु  झा यानंतर वतरण 
यव थेतील या ुट  आहेत या िनकालात िनघू शकतील. २४X७ यमुनानगरचे 
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पायलट केल.े दसरे पायलट करतोयु . यातून पाणीपुरवठा सु  के यानंतर िन तपणे 
लोकां या समाधान पातळ त वाढ होऊ शकते. जेएनएनयूआरएमचा ४० ट के ड पीआर 
सादर केला आहे. तो अजून मंजूर झाला नाह . २/३ वषात ४० ट के े  पूण करता 
येईल. वाढ व बजेट दले अस यामुळे तेव या कालावधीत १०० ट के करणे श य 
नाह . तर  महापािलका बजेटमधून घेता येऊ शकेल. परंतु यासंदभातील बाबी सांगणे 
आव यक वाटते. ३ दवसांपूव  मा.महापौर यां या अ य तेखाली चचा झाली होती. 
पंपर  िचंचवड शहराची सन २०३१, २०४१ पयतची पा याची मागणी, याचबरोबर पुणे 
महापािलकेने केलेली पा याची मागणी याबाबत रा य शासनाकडे ताव केलेला आहे. 
ती माणशी ती दवस २६३ िल. इतके पाणी देत आहोत. क  शासना या 

मानांकना माणे १५० िल. ती माणशी पाणी दले पाह ज.े पु याचे पाणी या यापे ा 
जा त आहे. दोनह  शहरांची पा याची मागणी ल ात घेता रा य शासनाने सांिगतले 
आहे क , तु ह   भरपूर पाणी वापरता. आधीपासूनच पाणी कमी वापरा. २०४१ म ये 
३७० दशल  िलटर अित र  पाणी लागणार आहे. ४६९ दशल  िलटर आपले रझ हड 
पाणी, आं ा धरणातून १०० दशल  िलटर पाणी िमळणार आहे. यातून परत पुणे 
महापािलकेची मागणी आहे. रा य शासन हणते, याम ये शेतक-यांची सु ा मागणी 
आहे. ऊजनी धरणाबाबत हायकोटाने िनणय दला आहे. अिधक पाणी घेऊ नका. जे 
पाणी िमळणार आहे तेवढेच वापरणे अप रहाय आहे. शहराची लोकसं या चंड वेगाने 
वाढते आहे. ४५ लाख लोकसं या या या अड च पट आहे. यात िन तपणे काह  ुट  
आहेत हे मा य करतो. आम या काया वयनातनू ब-याच अडचणी दर होतीलू . २४X७ 
चा उप म राब वला तर प ह यांदा मॉडेल करतोय. सामा य पातळ त असे वापरत 
नाह त. याचा वापर होईल तो केला नाह तर भ व यात यात त ार ं आणखी वाढत 
जातील. रा य शासनाने सांिगतले आहे, आ ापासून जनजागृती सु  करा. नाह तर 
भ व यात ित य  ५० िल. पे ा अिधक पाणी िमळणार नाह . यासाठ  ३ कारचे 
माग अवलंबावे लागतील. कोणी पदािधका-यांनी वनंती केली होती क , हॅ युमॅ क 
ॅक नुसार जेवढे पाणी वापरतो, तेवढाच दर आकारला पा हजे. १०० िल. पाणी वापरतो 

व ३०० िल. वापरतो या दोघांसाठ  आपण एकच दर आकारतो. वीजेचे बील 
आकारताना जसा वापर वाढतो, जसे युिनट वापरतो तसा रेट लागतो. या प तीने 
याच काळात महापािलकेला िनणय यावा लागेल. आपली कमीत कमी मागणी          
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७० िल. ती माणशी इतक  आहे. १३५ िल. ह  मागणी मो या शहरांसाठ  आहे. यात 
२०० िल. आणखी वाढ व दले तर लोक प याचे व छ पाणी लॉन धु यासाठ , वाहने 
धु यासाठ  वापरतात. या यावर आळा बसला पा हजे. दर वाढवले तर वापर कमी 
होईल. दरवष  पाऊस कमी जा त माणात पडतो. चे नईत वषातून फ  २ म हनेच 
पाऊस पडतो. शासनाने याबाबतीत आ मक भूिमका घेतली आहे. पाणी जपून वापरले 
पा हजे. तशी कडक भूिमका घेतली पा हज.े शाळांत लजसाठ  पॅनेलचा वापर क न 
वापरतात. गाडनसाठ , लॉनसाठ  वापरतात. याबाबत धोरण करावे लागेल. सदर या 
गो ीं या न द  घेत या आहेत. यात द ती करायचा य  कु . भ व यात िमळणारे 
पाणी कमी होणार आहे. यासाठ  आपले सहकाय लागणार आहे.     

मा.लडकत - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एमआयड सीकडून सात याने पाणी 
घेतो. आपले यां यावर कं ोल नाह . यांचा ॉ लेम झाला. टा यां या लेवल     
वाढवत नाह त. यामुळे एमआयड सी या भागात टॅ स घेतोय. जेएनएयूआरएम 
अंतगत टा यांचे काम पूण केलेले आहे. मेन लाईनचे काम पूण होत आले आहे.  
शाहनगर सोडले तर बाक  भाग ट याट याने येतो आहेू .  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कती दवस न क  
लागणार आहेत ते आधीच सांगा.  

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, नवीन गावासाठ  नवीन टा या बांध या. 
एमआयड सीसाठ  काय केले आहे. कती दवस लागतील.  

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.   

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 
ठराव मांक -३२५       वषय मांक - ९ 
दनांक -  २७/६/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

 

संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१७/७८/२०१३,  

  द.११/०६/२०१३ 

         २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१६  
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                   नुसार 
           ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३१० द.२७/६/२०१३ 
 

     आं ा धरणातून यावया या पा यासाठ  न वन जलशु दकरण क  
बांध यासाठ  िचखली येथील गट . १६५४ प.ै मधील आर ण . १/८८–अ ८.०० 
हे टर े ासाठ  मंजूर वकास योजना ताव मनपा उपयोगाचे ऐवजी 
जलशु द करण क  (WTP) असे अिभनाम कर याचा फेरबदल ताव मा य 
अस यास मौजे िचखली येथील गट . १६५४ मधील मंजूर वकास योजनेतील 
आर ण . १/८८ – अ मनपा उपयोग या आर णा या एकूण १५.६१ हे टर 
े ापैक  सुमारे ८.०० हे टर जागा आर ण . १/८८ – ड जलशु द करण क  

(WTP) असे अिभनाम बदल करणेसाठ  म. ा. व न.र. अिध. १९६६ चे कलम ३७ 
अ वयेची सव वैधािनक कायवाह  पूण क न तसा ताव मा यतेसाठ  शासनास 
पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच  पंपर  िचंचवड शहरातील िचखली 
येथील गट . १६५३, गट .१६५४ पै. मधील आर ण . १/८८ अ, १/८८ ब, 
१/८८ क, १/८९, Municipal purpose, तसेच १/९० EWS, १-९१ वभागीय कायालय 
या एकूण ३२.८६ हे टर जागेतील उवर त २४.८६ हे टर जागेम ये व या सव 
आर त जागा एक त क न तेथील भौगोिलक प र थतीस अनुषंिगक असे 
पयावरण सापे  पयटन थळ वकिसत करावे यासाठ  मागील ठरावाचे 
अिभनामाम ये बदल क न यांस, िचखली येथील गट . १६५३, गट .१६५४ पै. 
मधील आर ण . १/८८अ, १/८८ब, १/८८ क, १/८९, Municipal purpose,  तसेच 
१/९० EWS, १-९१ वभागीय कायालय या एकूण ३२.८६ हे टर े ापैक  सुमारे 
८.०० हे टर जागा आर ण . १/८८-ड जलशु करण क  (WTP) व उवर त 
२४.८६ हे टर जागेम ये तेथील भौगोिलक प र थतीस अनुषंिगक असे पयावरण 
सापे  पयटन थळ असा अिभनामाम ये बदल करणे व म. ा. व न.र. अिध.१९६६ 
चे कलम ३७ अ वये ची सव वैधािनक कायवाह  पूण क न तसा ताव 
मा यतेकामी शासनास पाठ वणेकामी मा.महापािलका सभा यांचेकडे पुनःिशफारस 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर जागेम ये पयटन थळ वकिसत के यास 
महापािलके या नावलौ ककाम य े भर पडणार आहे तसेच महापािलके या 
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उ प नाम ये वाढ होणार आहे. सदर भाग हा म.न.पा. म ये न याने वकिसत 
होणारा भाग आहे. या पयटन थळामुळे या भागाची शहर करणाकडे वेगाने 
वाटचाल होईल.  

अनुकूल  - ६९     ितकूल – ० 

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

   ------- 
मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.                                                                                                                                 
 

ठराव मांक -३२६           वषय मांक - १० 

दनांक -  २६/७/२०१३     वभाग-  मा.आयु   
 

संदभ :१) मा. जत  ननवरे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव - 
         २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१७   

      नुसार 
      ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३११ द.२७/६/२०१३ 

 

मौजे च-होली येथील जुना स.नं. ३४७ व ३५२ न वन स.न. ३१७ व ३१८ ह  
जमीन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मंजूर वकास आराखडयाम ये शेती 
वभागाम ये समा व  आहे. सदरची जमीन ह  वकास आराखडयामधील र हवास 
वभागालगत आहे.  च-होली येथील जुना स.नं. ३४७ व ३५२ न वन स.न. ३१७ व 
३१८ ह  जमीन शेती वभागामधून र हवास वभागाम ये समा व  कर यासाठ  
म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव तयार 
करणेस मा यता देणेत यावी व यासंबंधीत हरकती/सुचना माग वणे व यावर 
िनणय घेऊन ताव शासनास मा यतेसाठ  सादर करणेचे सव अिधकार मा.आयु  
यांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देतो.  

 

मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – मौजे     
च-होली येथील स.नं.२९२, स.नं.१४८ व स.नं.१४९ ह  जमीन पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका मंजुर वकास आराख याम ये शेती वभागाम ये समा व  आहे. 



87 

सदरची जमीन ह  वकास आराख यामधील र हवासी वभागालगत आहे. च-होली 
येथील स.नं.२९२, स.नं.१४८ व स.नं.१४९ ह  जमीन शेती वभागामधून र हवासी 
वभागाम ये समा व  कर यासाठ  म. ा.व.न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये फेरबदल ताव तयार कर यास मा यता देणेत यावी.  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
  

मा.राहल जाधवु  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, १९९७ साली अठरा गावे पंपर  
िचंचवड महापािलकेत समा व  केली. यातील च-होली गावात जुना स.नं.३४७,३५२ 
नवीन सव नंबर ३१७, ३१८ र हवास वभाग कर यासाठ  वषय आला आहे. हे दोनच 
सव नंबर करावेस े वाटतात. बाक  १७ गावांचा काय वषय आहे. ितथे आजह  शेती 
वभाग आहे. हा वषय घेत असताना समा व  गावांचा वकास कसा करायचा याचा 
वचार करा. या गावांचा वकास आराखडा िस  होऊन ५/६ वष सु ा झालेली 
नाह त. आर ण बदलाचे लोकांचे खेळ सु  झाल.े आज आर ण बदलासाठ  वषय 
दाखल आहे. सावजिनक योजनासाठ  आर ण दाखल होत नसून यातून काह ह  
उ े य सा य होत नाह . ज हाप रषदेचे े  महापािलकेत समा व  झा यानंतर 
आजपयत या े ाचा वकास कसा करायचा याबाबत प  धोरण नस याच े या 
वषयाव न िस  होते आहे. अशा कारे आर ण बदलून र हवास भागाचा लाभ 
िमळवून दे यासाठ  हे सभागृह काम करते आहे का. इतर भागातील शेती वभागाचे 
र हवास भागाम ये पांतर करणार आहात का. असे करणार असालतर समा व  
गावांतील शेतक-यां या जिमनींवर शेतीचे आर ण टाक याऐवजी र हवास आर ण 
करावे. वकास आराख या या नावाखाली शेतक-यांची फसवणूक झाली आहे. अशी 
फसवणूक करायची असेल तर हा वषय फेटाळ यात यावा.   
 

मा.कैलास कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव न.ं ३४७, ३५२ हा कती 
एकर आहे याचा उ लेख ता वत केलेला नाह . या जिमनीचे मालक कोण आहेत? 
पंपर  िचंचवडचा मंजूर वकास आराखडा १९९८ ला मंजूर कर यात आला होता. 
यानुसार याबाबतीत सुनावणी झाली होती. अनेक वकास कामे दल त आहेतु . शेत 

जिमनीचा िनवासी झोन कर याकडे कोण या अिधका-याची खुशी भरलेली आहे. हे 
धोरण ठेवून बांधकाम वकसकांना पाठ शी घालणार आहात का? १९९८म ये समा व  
केले या गावांमधील आर णे लवकरात लवकर वकिसत करावीत. शहरा या 
वकासा या वाहात समा व  करावीत. कामगारांना, शेतक-यांना पूरक धोरण राबवून 
शहराचा वकास करावा अशी वनंती करतो. उपरो  शेत जिमनी नेम या कोणा या 
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आहेत? सव नंबरमधील जिमनी, शेत जिमनी आहेत. माझा व काँ ेस प ाचा या 
वषयाला वरोध असणार आहे. हा वषय द तर  दाखल करावा अशी वनंती करतो.  

 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय धंदापा याचा वषय 
झाला हणून या ठकाणी अजडावर आला आहे. च-होली नाह तर संपूण ामीण भाग 
नवीन गाव हणून समा व  झालेला आहे. या ठकाणी सव शेतकर  कंवा कोणी  
शेतक-यां या नावाखाली कळवळा दाखवत असेल, वतःचा वाथ साधत असेल, तर 
अशा आर त जिमनींची ायोर ट  िल ट दाखवून ट ड आर दे यात यावा. खरेतर 
मा.कैलास कदम यांनी सात/बारा उता-याची मा हती मागवली आहे. पठारे, ल ढे यां या 
नावावर सात/बारा आहे. याचा पीएड ए झाला आहे. मूळ मालक ग ली, व तीत आहे. 
तेवढे २ सव नंबर कसे काय आल?े मा. जत  ननावरे, मा.तानाजी खाडे यांना काह च 
मा हत नसेल. हा वषय अ यंत गंभीर आहे. याला काह  खातेदारांनी उपसूचना सु ा 
जोड या आहेत. मला नाह तर तुलाह  नाह  मग घाल कु याला. तुला िमळालेतर मला 
पण िमळाले पा हजे. यांनी शेतक-यांची बाजू मांडायची. वॉडात जाऊन यां यापुढे 
उ र ायच.े यां या जिमनी का तशाच पड या आहेत. दसु-या या जिमनीला काह  
कंमत नाह  का? तु हारा खून खून, हमारा खून खून नह  या? काह  फोटो ाफस ्          
दाखवायचे आहेत. या जिमनीचा वषय आहे. या या आजूबाजूची प र थती पहा. 
ितथे पाटबंधारे वभागाने बंधारा बांधलेला आहे. ितथे पाझर तलाव आहे. नैसिगक 
आप ी, नैसिगक प र थती को या या हातात नाह . २६३ व न १५० वर येणार 
आहोत. असे असताना इथे नैसिगक पाझर तलाव आहे. यापुव  पाटबंधारे वभागाने 
काह  र कम खच केली आहे. मूळ शेतक-यांचा यात इंटरे ट नाह . आजूबाजूला 
मोठमोठे र ते गेलेले आहेत. रेड झोन आहे. या शेतक-यांना वाटू नय,े जिमन 
वकासाचे पूण आर ण पडल.े जिमनीची काह  न द  नाह  हणून मोठमो या 
ब डरांनी आम या भावनेचा,अ ानाचा फायदा घेऊन जिमनी घेत या आहेत. ब ड ंग 
परिमशनसाठ  फाईल आ यानंतर नावे कळतीलच. एका ठकाणी पीएड ए केलाच नाह . 
आमचे धंदे नस यामुळे आ हाला कळत नाह . या जागेचे फोटो ाफ तु हाला या 
ठकाणी देते आहे. ते तपासून यावेत. या वषयाला माझा कडाडून वरोध राह ल. जर  
हा वषय मंजूर करायचा असला तर  माझी वनंती आहे क , या प रसरातील जेवढे 
शेतकर  आहेत, यां या जिमनी यलो झोन, आर झोन झा या पाह जेत. सग या 
खातेदारांनी यांची खाती उघडली आहेत. सव नंबर ११४ या ठकाणी शेतकर  अ यंत 
गर ब आहेत. यांना शेतीिशवाय दसरे उ प न नाहु . यां या जिमनी सु ा आर झोन 
कर यात या यात अशी सूचना करते. मा.आयु  साहेब, अशा कारचे कोणतेह  काम 
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करावे अशी तुम याकडून अपे ा नाह . एकतर हा वषय द तर  दाखल करावा नाह तर 
सग यां या उपसूचनांसह त हा वषय मंजूर कर यात यावा.   
 

मा.अ नी मराठे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
  

मा. शांत िशताळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ीन झोनमधील जिमनीचे 
पांतर रेिसडे शयल झोनम ये कर या या या वषया या अनुषंगाने काह  वषय 

सभागृहासमोर मांडू इ छतो. खरेतर या अनुषंगाने एक  वचारावयाचा आहे.          
च-होली, ताथवडे, तळवडे ह  गावे काह  वषापूव  महापािलकेत समा व  झाली होती. 
आपण एक स म अिधकार  हणून उ र दले पा हज.े हे वषय सद यांनी मांड याची 
गरज का पडत?े महापािलके या े ात ीन बे ट कती असावा याचे माण ठरलेले 
आहे. च-होली गावाचा ड .पी. तयार झाला यावेळ  ५० ते ६० ट के ड .पी. वर द ती ु
करावी लागते. याचे कारण काय, हे कारण शोधले पा हज.े ए ककडे शहरात अनिधकृत 
व ती झाली नाह  पाह जे. झोपडप टया झा या नाह  पाह जेत. शहरातील बकालपणात 
वाढ होत जाणार आहे. दसर कडे मो या माणात ीन बे ट ठेवायचाु . लोकव ती सु ा 
नसते. शेती कर यासारखी सु ा प र थती ठेवली आहे का. ीन कंवा आर झोन 
सोडून ा. शेतकर  शेती क  शकतो का? ॅ ट कली क  शकतो का? पठार चा प रसर 
आहे. जिमनीचा व कळ तपणा आहे. जागा वर/खाली दसते. ीन बे ट ठेवायचे काय 
कारण आहे. ह  मुळात शासनाची चूक आहे. ह  चूक झाली नसती तर अमुक ीन 
करा, तमुक ीन करा. सग यांचेच करा. तर मग असा वषय आलाच नसता. 
कायदेशीर र या वषय ठेवला, ड .पी. म ये माणां कत क न र हवास वभाग असा 
ठेवला असता तर वेगळ  प र थीती असली असती. च-होलीम ये केवळ च-होली 
बु कचे े  ु ८,००० एकर आहे. मनपा या नकाशानुसार खूप चांग या प तीने र याचे 
योजन केले. ठरा वक भागच र हवासी भागात का? च-होलीमधून ९० मी. चा ३०० 

फुट  र ता झाला आहे. या र याला ड यू.बी.एम. अंतगत ट ड आर घेतला असेल 
तर पु यातूनच २०० या आसपास आकारणी घेतो. असे कसे घेतो? माझी जागा असेल, 
भूसंपादन केल ेअसेल तर मा याकडून तेवढा पैसा वजा करणार आहात का? भूसंपादन 
क न जागा दली तर  रेड  रेकनर व ३० ट के दलासा र कम ावी लागेल. याचे 
भान आप याला राहत नाह  का. आधीचे आयु  शमा साहेबांनी ती जागा पाह ली आहे. 
या जागेवरची प र थती चांगली नाह . ितथला प रसर खडकाळ प रसर आहे. जिमन 

जेवढ  खडकाळ तेवढा जा त खच व.े फूटाला येतो. र ता, पाणी,वीज देणे हे 
महापािलकेचे काम आहे. डांगण दल ेपा हज.े यांना सग या सोयी द या पा हजेत. 
ट ड आर असू ा कंवा मोबदला असू ा. आज यामुळे नगरसेवक हणून काम करत 
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असताना यावसाियकसु ा आहेत, शेतकर  सु ा आहेत. आज प रसराचा वकास 
कर यासाठ  मागणी करतोय. शेतक-यांसमोर अडचणी येतात, या अडचणी सुट या 
पाह जेत. कशासाठ  चाज करतोय. तु ह  हणता, त कािलन आयु ांनी चुका के या. 
या चुकांम ये सुधारणा करणे आपले काम नाह  का. कशासाठ  ९० मी. ला .१४०/- 

चाज देतोय. इतर ठकाणी .७०/- इतका चाज करतो. भूसंपादन क न जागा ता यात 
घेताना एक पया सु ा घेता येत नाह . सगळे फुकट ावे लागते. नोट स ा. सगळे 
शासनाला करावे लागत.े अशा कारे या प रसरातील शेतक-यांची महापािलकेने एक 
दशाभूल के यासारखे आहे. २/३ दवसांपूव  पुढार  पेपर वाचत होतो. एका माणसाने 
८० ते ९० एकर १९३१ साली डे हलप केले होते. याने ीन झोन डे हलप केला. या 
जागा गोरगर बांना वक या. याला तो मनु य सु ा जबाबदार आहे. लोकांनी यावर 
अनिधकृत बांधकाम केले. साडेतीन कोट  दंड झाला आहे. ीन झोन या लॉटवर कोणी 
डे हलपमट करत असेल तर ते थांबवणे आपले सु ा काम आहे. गोरगर बांनी घरे 
बांधली याला कोण जबाबदार. याच प रसरातील करदा यां या पैशांतून सु वधा द या 
आहेत. ितथे सु वधा देणे इतके सो पे नाह . च-होलीत ड गर प रसर आहे. एअरपोट 
जवळ आहे. पुणे शहर जवळ आहे. या प रसराची हॅ यू चांगली, वेग या कारची 
आहे. आज जे हा पंपर  िचंचवड शहराचा वकास करताना १०० एकरचे एक ल टर 
करा. यात या या सु वधा ावया या याचा परफे ट आराखडा तयार क न 
दाखवला. यात जा तीत जा त वकसक येतील व शहर आणखी सुंदर करतील. असा 
छो या-छो या गो ींवर चचा झाली पा हज.े यात तेथील थािनकांचा वचार झाला 
पा हजे. ड एपीए वर चचा झाली नाह  पा हज.े नगरसेवकां या कायक याचे वनाकारण 
नुकसान झाले नाह  पा हज.े तुम याकडून उलटा ताव आला आहे. आ खा आर 
झोन करा. मला वाटते, दोन सद यांनी ताव दलातर ितथली प र थती कदािचत 
तशी असू शकेल. तुम याकडे एकच उ र असणार, सद य ताव आहे. आ ह  
अंमलबजावणी करतो. नगररचना वभाग मॉड फ केशन करणार. याला ोसेस आहे 
आ हाला कळत.े ोसेस पूण करायचे मनपाचे काम आहे. शहरात आधीच उ ाने 
आहेत. ीन झोनची आव यकता नाह . रेड लाईन, यू लाईन, संर ण वभागा या 
पर िसमेमुळे ऑलरेड  शहर कंज टेड झाले आहे. याला कुठेतर  मोकळा ास िमळाला 
आहे. ह  एक कारची संधी आहे. या गावां या बाबतीत अशा कार या अडचणी येऊ 
शकतात. हणून अशा कार या अडचणी का येतात. आ हाला सूचना/हरकती 
िल ह यािशवाय काह  ह क देत नाह . अशाच भावना ठेव या हो या. भ व यात 
अडचण येऊ नये अशा कारची शहरा या नकाशाची रचना पा हज.े हे भाग लवकरात 
लवकर वकिसत हावेत यासाठ  वचार केला पा हजे. मािगल वेळ  हटले होत,े        
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च-होली इथे वेगळा याय, इतरांबाबतीत वेगळा याय असे क  नका. ९० मी. बाबतीत 
हे काम कर याचा ताव ठेवला आहे. तु हाला वाटत,े हे सगळे चांगले. आ हाला 
वाटते हे यो य नाह . तुमचेह  काह  वषय चुक चे असू शकतात. र ता लवकर ता यात 
ये यासाठ  ायोर ट  ठरणार आहे. यानुसार काम करायचा य  करत असतो. र ते 
ायोर ट ने ता यात घेत असतात. ते लवकर ता यात यायला नको का? या अनुषंगाने 

सांगतो, भूिम आ ण जंदगी वभागाचा वषय आहे. िनवासी गाळे आहेत. जर र ता 
बािधतांना हे गाळे देऊ शकत नाह तर शासनाचा काय उपयोग आहे? हा वषय या 
अज यावर आला आहे. या या अनुषंगाने सांगत,े अशा वषयात खरेतर शासनाची 
जबाबदार  आहे. या दले या वषयात चांग या कारच,े कोणाला वाईट कारचे वाटत 
असेल. सुलभा ता नी दले या सूचनेला मी सु ा शंभर ट के सहमत आहे. केवळ 
दोनच सव नंबर का. मनात शंका आ यािशवाय राहत नाह . आज दलेला ताव 
यामागे कारण असू शकेल. शासन इथून पुढे असे ताव आणते, या माणे यावर 
कायवाह  हावी या वषयाला मा यता ावी.     
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी वनंती करते क , 
उपसूचना घेणार असाल तर सवा या उपसूचना या यात. कोणालाह  दखवायचे कारण ु
नाह . ीन झोन ५० ट के आहे. आ ह  या भानगड त पडत नाह . परंतू गर ब 
शेतक-यांची बाजू कोण घेणार? गर ब शेतक-याची बाजू घे यासाठ  यलो झोन आहे. 
सगळे आर झोन करावेत अशी उपसूचना देते. मा.जाधव ािमण भागातील आहेत. 
जथे जथे आर झोन कर यासारखी प र थती आहे या सव सव नंबरवर आर झोन 
हाव ेअसे मला वाटत.े  
   

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.मंगलाताई कदम यां या 
सूचनेला अनुमोदन देते. 
  

मा.सीमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय सद यांनी आणला 
असला तर  या पाठ मागे कत कर वते वेगळे कोण आहेत हे सांगायला कोणी 
योतीषाची गरज नाह . आ ा िमिलटर  ह म ये वृ ारोपण करायचा वषय झाला 

होता. एक कडे ीन झोन वाढवायचा, वृ ारोपण करायच,े दसर कडे ीन झोन आर ु
झोन करायचा असे दट पी धोरण आहेु . जर  सद य ताव असलातर  यामागे 
िन तपणे सु पक डोके अिधका-यांचे आहे. शहर सुधारणा सिमतीम ये सु ा असे 
वषय येत होते. ए ककडे ीन झोन वाढवायचा असेल तर आप या ह त वाढला 
पा हजे. नाह तर असे वषय करता कामा नये. आ ा सद यांनी सांिगतल,े ड .पी. होऊन 
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१० वष झाली. ड .पी. करताना नगररचनाकार यांनी वचार करायची गरज होती. इतक  
उ ाने आहेत का. इतके ट के ीन झोन ठेवला आहे. पूण अ यास क न ठेवले होते 
का. ीन झोन, यलो झोन करायला वरोध नाह . सरसकट सग या शेतक-यांचे 
करणार असाल तर आमचा सु ा या वषयाला पा ठंबा राह ल.  
 

मा.महापौर – उपसूचना फेटाळून हा वषय मंजूर कर यात येत आहे.  
 

मा.सुलभा उबाळे-मा.महापौर साहेब, माझा या वषयाला वरोध न दवून यावा. मतदान 
घे यात यावे.  
 

(ग धळ) 
 

मा.नगरसिचव – वषय मांक १० मतदानास टाकणेत आला असता या वषया या 
बाजून े३९ सद यांनी हात वर क न पाठ ंबा दश वला आ ण वषया या वरोधात २१ 
सद यांनी हात वर क न मतदान केले आहे.  
 

(मा.राहल जाधव यांनी सभा याग केलाू .) 
 

मा.महापौर - वषय मांक १० वषया या बाजूने ३९ व वषया या वरोधात २१  

असे मतदान होऊन सदर वषय बहमताने मंजूर करणेत येत ु
अस यानेच जाह र करणेत येत आहे.  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 
ठराव मांक -३२६      वषय मांक - १० 
दनांक-२७/६/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

 
संदभ : १) मा. जत  ननवरे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव - 

           २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१७   

                   नुसार 
     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३११ द.२७/६/२०१३ 
 

    मौजे च-होली येथील जुना स.नं. ३४७ व ३५२ न वन स.न. ३१७ व 
३१८ ह  जमीन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मंजूर वकास आराखडयाम ये शेती 
वभागाम ये समा व  आहे. सदरची जमीन ह  वकास आराखडयामधील र हवास 
वभागालगत आहे.  च-होली येथील जुना स.नं. ३४७ व ३५२ न वन स.न. ३१७ व 
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३१८ ह  जमीन शेती वभागामधून र हवास वभागाम ये समा व  कर यासाठ  
म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव तयार 
करणेस मा यता देणेत यावी व यासंबंधीत हरकती/सुचना माग वणे व यावर 
िनणय घेऊन ताव शासनास मा यतेसाठ  सादर करणेचे सव अिधकार मा.आयु  
यांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल  -३९       ितकूल –२१  

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

(ग धळ) 

मा.सुजाता पालांडे- महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े                                                                                                                                                                
 

        वषय मांक - ११ 
दनांक -  २६/७/२०१३    वभाग- मा.आयु   

 
        संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था.EWS/२०२/२०१३,  

   द.०३/०६/२०१३ 
                   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०९/०७/२०१३ ठ. .१९ नुसार 

 
     पंपर  िचंचवड मनपा या JnNURM-BSUP अंतगत आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  राब व यात येणा-या EWS घरकुल योजनेअंतगत च-होली व डुडुळगाव 
येथे ११३४ घरे बांधणे ता वत असुन या ीने कायवाह  कर यात येत आहे.  
यामुळे DPR मधील १३२५० घरापैक  िचखली येथील से. .१७ व १९ मधील ६७२० 

घरे व च-होली व डुडुळगाव येथील ११३४ घरे असे एकुण ७८५४ घरांचे काम पुण 
होईल.  उवर त ५३९६ घरे जागेअभावी व JnNURM Mission चा कालावधी माच 
२०१४ अखेर अस यामुळे बांधणे श य नाह . या अनुषंगाने क प ७८५४ 
सदिनकांपयतच िसिमत करणेबाबतचा सुधार त व तृत क प अहवाल (D.P.R.) 

शासनाकडे पाठ वणे आव यक अस याने सदर या तावास मा यता देणेत येत 
आहे. 

मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
मा. करण मोटे– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ तहकूब करणेत यावा अशी सूचना 
मांडतो. 



94 

 

मा.कैलास थोपटे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौरü :- वषय मांक ११ तहकूब करणेत येत आहे. 
  

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक -३२७       वषय मांक - ११ 
दनांक -  २६/७/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

        संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था.EWS/२०२/२०१३,  

   द.०३/०६/२०१३ 
                   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.०९/०७/२०१३ ठ. .१९ नुसार 

 

वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल  -  ६९      ितकूल – ०  

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

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

        वषय मांक - १२ 

दनांक -  २६/७/२०१३    वभाग-मा.आयु   
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/२०१३  
  द.६/२/२०१३.   

    २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/२/२०१३ ठराव .४७.    
    ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १/३/२०१३ रोजी ठराव .१२४ 
    ४) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .३०६९ दनांक १२/३/२०१३ 

५) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/६१५/१३  

   द.१९/३/२०१३ 

    ६) मा.महापािलका सभा ठराव .३१२ द.२७/६/२०१३ 
 

तावात स व तर डा धोरण मसुदा प रिश -अ, डा धोरण मसुदा 
प रिश -ब, डा धोरण मसुदा प रिश -क, डा धोरण मसुदा प रिश -ड, म ये 
नमुद केले माणे मनपा डा धोरण मसु ास तसेच ३ डसबर अपंग दनािनिम  
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अंध, अपंग, व मितमंद व ा या या डा पधा आयो जत करणेकामी प रिश  
अ/ब म ये नमूद तपिशलाचा मूळ धोरण मसु ात समावेश क न प रपूण डा 
धोरण मसु ास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
मा.शुभांगी ल ढे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ तहकूब करणेत यावा अशी 
सूचना मांडतो. 
 

मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
  

मा.महापौरü - वषय मांक १२ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक -३२८       वषय मांक - १२ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/२०१३  
  द.६/२/२०१३.   

    २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/२/२०१३ ठराव .४७.    
    ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १/३/२०१३ रोजी ठराव .१२४ 
    ४) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .३०६९ दनांक १२/३/२०१३ 

५) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/६१५/१३  

   द.१९/३/२०१३ 

    ६) मा.महापािलका सभा ठराव .३१२ द.२७/६/२०१३ 
 

वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल -६९         ितकूल - ० 

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

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

         वषय मांक - १३ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु  
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 संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क.मु./१७/२०१३,  

 द.०५/०६/२०१३ 

       २) मा.महापािलका सभा ठराव .३१४ द.२७/६/२०१३ 
 

      भोसर  स.नं.१ येथील आर ण .४३१ म ये अ यावत णालय व वाचनालय 
बांधणेकामी येणा-या र. .१९,४५,००,०००/-(अ र  र. .एकोणीस कोट  पंचेचाळ स लाख 
फ ) चे खचास शासक य मा यता देणे व या माणे काम करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
 

मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – ािधकरण 
से टर २६ जवळ असलेले ड ट से टर मनपातफ तळमज यावर हेडगेवार भवन 
आहे या ठकाणी आता करसंकलन वभागाचे कायालय आहे. या इमारतीवर 
एफ.एस.आय. उपल ध असून सहा हजार वेअर फुट प हला मजला बांधून ये  
नाग रकांसाठ  वरंगुळा क  (करमणूक क ) बांधणेसाठ  लागणारे अंदाजे र. .अड च 
कोट ंचे खचास शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच िचंचवडेनगर भाग .२० म ये 
रघुमाऊली उ ानाम ये सां कृितक भवन उभारणेकामी येणा-या य  खचास 
शासक य मा यता देणेत यावी.  

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

मा .राहल जाधवू – मा .महापौर साहेब ,मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - भाग .५ 
कुदळवाड -जाधववाड  येथील नागर कां या, म हलां या आरो या या हतासाठ  या 
भागात स.नं.३२४ म ये हॉ पटलसाठ  जे आर ण आहे, या ठकाणी हॉ पटल 
वकिसत करणेस मा यता देणेत यावी. 

 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
मा.राहल जाधवु  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज सभागृहात जो वषय 
आलेला आहे, या वषयावर र. .१९,४५,००,०००/- खच करणार आहोत. १९९७ साली 
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महापािलका े ात १८ गावे समा व  केली. संबंिधत अिधका-यांनी खुलासा करावा क , 
आजपयत या गावांम ये णालये, वाचनालये उभी केली आहेत का?  

 

मा.सुरेश हे  े-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाला अनुस न वारंवार 
प  पाठवले आहे. अिधका-यांनी या वषयाचा खुलासा करावा. 
 

डॉ.रॉय ( .आरो य वै .अिधकार ) -मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, च-होली म ये 
दवाखाना चालू केलेला आहे. पुनावळे इथे बांधकाम चालू आहे. आ ण कवळे इथे 
बांधकाम चालू केलेल ेआहे. िचखली येथे हे े व तीची जागा ता यात घेतली आहे. 
जागा उपल ध आहे. कालच िम टंग झाली. िचखली, मोशी येथे दवाखाना आहे. दघीला 
जागा बिघतली आहे. दसरे हॉ पटल बांध याु साठ  नगररचना वभागाकडे जागेची 
मागणी केली आहे. पाठपुरावा केला आहे. 
 

मा.सुरेश हे  े-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,दवाखाना चालू करावा जागा आहे.  
 

मा.राहल जाधवु  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,आ ह  जागा ायला तयार 
आहोत. १६ म ह यांत १५ प े दली आहेत. हॉ पटल उभे क  शकत नाह  मग 
पाठपुरावा तर  केलाच पा हज.े 
 

डॉ.रॉय ( .आरो य वै .अिधकार ) -मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य,पाठपुरावा केला 
आहे. 
 
मा.राहल जाधवु  -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,तुमची करायची मानिसकता आहे 
का? मा या भागातली एक म हला भिगनी र यावर बाळंत झाली. किम रांना कमीत 
कमी ५० प े दली आहेत. हॉ पीटल लवकरात लवकर उभे करावी अशी वनंती करतो. 
मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- भाग .५ कुदळवाड -जाधववाड  येथील नागर कां या, 
म हलां या आरो या या हतासाठ  या भागात स.नं.३२४ म ये हॉ पटलसाठ  जे आर ण 
आहे, या ठकाणी हॉ पटल वकिसत करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.   
 

मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाला वरोध असायचे 
कारण नाह . खुलासा कर यात आलेला आहे क , मोशीम ये एक हॉ पटल आहे. 
४०/४५ वषापूव  ज हाप रषदेने बांधले या जु या इमारतीम ये हा दवाखाना चालू 
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आहे. दोनच दवसांपूव  या या अव थेचा फोटो िस  झाला होता. महापािलकेचे 
शासन ितथे जाऊन पाहते आहे. डॉ टर वेळेवर येत नाह त. प रचा रका सु दा 

उपल ध नसतात. औषधांचा पुरवठा वेळेवर नसतो. हॉ पटल हणजे एक इमारत 
आहे. याला हॉ पटल हणायचे का. एकंदर त महापािलकेची मानिसकता आहे.       
च-होली असेल, मोशी असेल, िचखली असेल, संपूण भागाकडे दल  होतेू . कोण याह  
कारची सु वधा दली पा हज े या माणात दली जात नाह . मोशी इथे णालयाची 

इमारत अ यावत कर यासाठ  यव था कर यात यावी. संबंिधत वभागाने याकडे ल  
दयावे.  
 

मा. करण मोटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कासारवाड तली ओपीड  का बंद 
कर यात आली?  

  
डॉ.रॉय ( .आरो य वै .अिधकार ) -मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, ितथे ओपीड चे 
माण अितशय कमी होते. १०/१५ ओपीड  होत हो या.    

 

मा. करण मोटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,ितथे रोज २५ ओपीड  होतात. 
मी सु ा ितथे उभा राहन मॉिनटर ंग केले हेू . ब ड ंग कशी आहे?  
 

डॉ.रॉय ( .आरो य वै .अिधकार ) -मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, ितथे भाजी मंडई 
आहे. 
 

मा. करण मोटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कशा प तीने जागा ड हाईड 
केली आहे. संबंिधत अिधकार  कोण होते यांनी जागा वभागून दली होती. यांना 
इथे बोलवा.   
 

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपळे गुरव या . . ५६ 
म ये एका मज यावर ओपीड  चालू केली आहे. चार म ह यांत काह  कायवाह  झालेली 
नाह . यायामशाळे या एका मज यावर नवीन दवाखाना चालू करायचा आहे. भागात 
ठराव मंजूर झाला आहे. वैद व तीू , भात नगर, पंपळे सौदागरकडे जाणारा भाग 
आहे. संबंिधत भागाचे कोण असतील, यांनी याचा खुलासा करावा. स मा. झुरे 
साहेबां या हजेर त हा वषय मंजूर झाला आहे.    

डॉ.रॉय ( .आरो य वै .अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, ह  गो  
मा यापयत पोचलेली नाह .  
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मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िचखली गावात आर ण . 
१/९७ हॉ पटलसाठ  आर त असून या जागेवर हॉ पीटलची इमारत बांधावी यासाठ  
प  दले होत.े आपण यावर उ र दले होत.े न क  समजत नाह . ािमण भागात 
सु वधा कराय या आहेत का नाह . आपण डॉ टर आहात. मौजे िचखली रा य शासन, 
नगर वकास वभाग .१८०/८/१९४ सीआर १७२७/०९ द.     नुसार भाग नकाशाला 
मंजूर  िमळाली आहे. आर ण .१/९७ याचे दवाखा यासाठ  आर ण झाले आहे. 
ट पी कलम २० नुसार शासन मा यता िमळालेली नाह . हणून जोपयत शासनाची 
मंजूर  िमळत नाह , तोपयत भूसंपादन करता येत नाह . हे प  देत असताना मी 
आप याला वनंती करतोय क , १९९७ म ये महापािलकेत गावे सहभागी झाली होती. 
मािगल वेळ  सु ा हेच बोललो होतो. यासाठ  प  सु ा दले आहे. आपण सु ा डॉ टर 
आहात. या भागात अपघात झालातर या य ला वायसीएम म ये आणावे लागत.े 
या भागात शाळेची सहा मजली इमारत मोकळ  झालेली आहे, ितथे दोन ओपीड  व 
पोिलस चौक  चालू करा. या भागातली लोकसं या कमीत कमी ४० ते ४५ हजार आहे. 
मी २००५ पासून या गो ीचा पाठपुरावा कर त आहे. अनेक प े सु ा दली आहेत. 
डॉ.नागकुमार यांनी सांिगतले होत,े तशी ओपीड  चालू करता येत नाह . आज 
यां याकडे आर ण आहे. शेतकर  हॉ पटलसाठ  जागा ायला तयार आहेत. आमचा 
भाग नवीन आहे. नवीन १८ समा व  गावांम ये कोणतेह  मोठे हॉ पटल नाह . 
ओपीड  सु ा नाह . कोण याह  मनु य़ाला ॉ लेम झाला तर, अडचण आली तर 
कुठेतर  जावे लागणार. वायसीएम हॉ पीटल, यमुनानगरचे हॉ पीटल नाह तर तालेरा 
हॉ पटल आम यासाठ  आहे. वायसीएमम ये कधीह  आलोतर  आयसीयूचा वॉड फूल 
असतो. तातड चा औषधोपचार करायचा असेल, वाईट संग आला तर वायसीएमला 
यायला कमीत कमी २० ते २५ िमिनटे लागतात. शाळा तुम या ता यात दलेली आहे. 
जागा उपल ध आहे. असे असताना ओपीड  का क  शकत नाह . नसस उपल ध नाह  
असे उ र देत असाल, साधी ओपीड  देत नसालतर यापे ा िनंदनीय बाब काय असेल? 
आम या अपे ा तु ह  पूण करत नसाल तर आ हाला घर  बस यािशवाय काय पयाय 
आहे? मजेशीर उ रे दलेली आहेत. अशी चुक या धोरणाने कामे क  नका. वचारपूवक 
उ र ा. जागा ता यात या. या लोकांना उ र ा. ते जागा ायला तयार आहेत. 
तु ह  हणताय, अनिधकृत बांधकामातील, रोड वायड ंगमध या जागा घेत यातर 
याला नागर क दोषी राहतात. सु वातीलाच आर णे टाकली तर पुढ ल मु े कशाला 

उभे राहतील. मा.आयु  साहेब, दो ह  वषय अितशय गहन आहेत. ट ड आर ा, 
एफ.एस.आय ा. शेतकर  जागा ायला तयार आहेत. तोपयच हॉ पटल चालू हावे 
ह  अपे ा आहे.   
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मा.सुरेश हे  े-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, भूिम आ ण जंदगी वभागाला 
जागा ता यात घे याब ल, टाफ उपल ध क न दे यात काय अडचण आहे त ेकळत 
नाह . हा वषय अनेक ठकाणी झालेला आहे. जागा उपल ध आहे. ओपीड  चालू 
कर या वषयी काय भूिमका घेता येईल तेवढ  घेतली तर बरे होईल अशी अपे ा आहे.  

 
मा.संजय काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सद यांनी दवाखा याबाबत ब-या 
वाईट भावना य  के या. कालच मा या भागात आयु  यां या उप थतीत 
ओपीड चे ओपिनंग झाले. बोपखेल या ठकाणी नाग रकांना दवाखा याची सोय न हती. 
दापोड  कंवा दघी भागात जावे लागत होते. लोकांची चांगली सोय झाली. याचा 
मनापासून आनंद वाटतो. याबददल मनापासून आभार मानतो. 
 

डॉ.रॉय ( .आरो य वै .अिधकार ) -मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, िचखलीची 
जागा िमळाली नाह . 
 
मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना)- मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, हॉ पटलचे 
रझवशन सव न.ं    ट .पी. कडे आहे. उरले या जागा मालकांना ३ जागांसाठ  प  
दले आहे. प  ब ावे लागत.े जागामालक जागा ायला तयार असतील, ट ड आर 
यायला तयार असतील तर पुढ ल आठव यात िमट ंग घेऊन पुढ ल ोसेस क .    

 

मा.द ा साने  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मग मला यापुव  असे प  का 
दले. मी प  वाचून दाखवतो (प ाचे वाचन केल.े) आपण बोलताना एक बोलता, 
सांगताना एक सांगता, उ र वेगळे देता. प  चुक चे दले हे मा य करा.  

 
मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, हे वा य असेल 
तर चुकले आहे.  

 
मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आ ह  वेडे हणून प  देतो का? 
अिधका-यांनी काह ह  उ र दले आ ण आ ह  ते मा य करायचे का?  आय़ु  साहेबांशी 
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चचा झाली आहे. आमचे शेतकर  तडजोड ला तयार आहेत. बोलणी झाली आहे. सगळ  
प े वाचता, हे प  तुम याकडे आलेले आहे. असे जर उ र देत असाल तर नवीन 
सद यांना सु ा कळणार नाह , न क  काय िल हले आहे. शेतक-यांना प  दले 
नाह तर ते जागा ता यात कशी देणार? 
 

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, जे उ र दले 
आहे, यात ट.पी. याचे भूसंपादन करता येणार नाह . दर यान उव रत िमळकती, 
उव रत े , आ ा ते बोलले तो सव नंबर एकच आहे. याचे करता येणार नाह . बाक  
े ाचे करता येईल. प  सु ा दलेले आहे. हणजे हेच या प ात िल हले आहे. 

 

मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,कोण याह  शेतक-याला प  
कळालेले नाह . मागणी लेटर गेलेले नाह . ते जागा ायला तयार आहेत. यांना 
आप या प तीने बोलवून यावे व मागणी करावी. २ बेडचे अ यावत हॉ पीटल 
२०X३० चे वग इथे आहेत. इथे ओपीड  चालू करावी.  

 

मा.झुरे (सहा.आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बोकड साहेबांशी भेट घेतली 
आहे. यायामशाळेचा वषय मांडला आहे. ड पे सर  चालू कर याचा वषय भाग 
सिमतीत मांडला आहे. याची आव यकता असेल तर याची प र थती पाहन ू
याबाबतीत पोजल सादर कर यात येईल. 

 

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

  

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 
ठराव मांक -३२९       वषय मांक - १३ 
दनांक -  २७/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

 
 संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क.मु./१७/२०१३,  

 द.०५/०६/२०१३ 

       २) मा.महापािलका सभा ठराव .३१४ द.२७/६/२०१३ 
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   भोसर  स.नं.१ येथील आर ण .४३१ म ये अ यावत णालय व वाचनालय 
बांधणेकामी येणा-या र. .१९,४५,००,०००/-(अ र  र. .एकोणीस कोट  पंचेचाळ स लाख 
फ ) चे खचास शासक य मा यता देणे व या माणे काम करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच ािधकरण से टर २६ जवळ असलेले ड ट से टर मनपातफ 
तळमज यावर हेडगेवार भवन आहे या ठकाणी आता करसंकलन वभागाचे कायालय 
आहे. या इमारतीवर एफ.एस.आय. उपल ध असून सहा हजार वेअर फुट प हला 
मजला बांधून ये  नाग रकांसाठ  वरंगुळा क  (करमणूक क ) बांधणेसाठ  लागणारे 
अंदाजे र. .अड च कोट ंचे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
िचंचवडेनगर भाग .२० म ये रघुमाऊली उ ानाम ये सां कृितक भवन उभारणेकामी 
येणा-या य  खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .५ 
कुदळवाड -जाधववाड  येथील नागर कां या, म हलां या आरो या या हतासाठ  या 
भागात स.नं.३२४ म ये हॉ पटलसाठ  जे आर ण आहे, या ठकाणी हॉ पटल 
वकिसत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

अनुकूल - ६९       ितकूल – ० 

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

 मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                                                                                                                                                                

ठराव मांक -३३०       वषय मांक - १४ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
  

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पअक/६/का व/६२२/२०१३  
   द.८/७/१३ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१२-१३ पयावरण थतीदशक अहवाल 
महारा  दषण िनयं ण मंडळाने दले या डु .पी.एस.आय.आर. या मागदशक 
त वानुसार तयार कर यात आला आहे. सदर ा प अहवालास मा यता देणेत येत 
आहे. 

  
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, या ठकाणी आपले सगळयांचे 
मनापासून हा दक अिभनंदन करते. आपण प ह यांदाच पयावरण अहवाल सादर 
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कर याचा य  केला. याबददल अिभनंदन करत.े यापूव  कधीच पयावरण अहवाल 
िस द झाला नाह . यामुळे चूक होणे वाभा वक आहे. थोड शी घाई झाली का काय 

असे वाटते. हा अहवाल वाचत असताना झोपडपटट बाबतीत काय हणण ेआहे. तसेच 
हजार माणसांसाठ , पा ठमागे एकच टॉयलेट लॉक नमूद केलेला आहे. हे चुक चे आहे. 
खर  प र थती वेगळ  आहे. दसरे हणजे मु ा ु . ५.१ म ये पीएमपीएमएलम ये 
ती बस वाशांची सं या ५०११ दलेली आहे. हे होऊ शकत नाह . या चूका आप या 

िनदशनास आणून देत आहे. वायू दषणाबाबत महापािलके या ू वतीने व वध चाच या 
यायला पा हजेत. आपण एमआयड सी प रसरात या दषूण चाच या घेत या, यात 

रे परेबल द पट अस याचे ु दसून आल ेआहे. हे अहवालात नमूद केले आहे. वायू 
दषणामुळे दय वकारू , अ थमा, ाँकायट स, सनाचे वकार होतात. यात काय 

होऊ शकेल, यावर उपाययोजना काय हे सांिगतलेले नाह . तसेच पाणी दषणाचे ू
माण सु ा सव ठकाणी जा त दसते आहे. दवाखान,े णालये इथे शांतता राखावी. 

अशा ठकाणी बंधनकारक आहे. परंतू ितथे दवसा काय रा ी सु ा वनी दषणाचे ू
माण जा त अस याचे दसून आले आहे. वनी या जा त माणामुळे च कर, 

उल या,िचडिचड होते. इतर मनु यांवर याचा प रणाम होतो. शा रर क व मानिसक 
प र थतीवर प रणाम होतो. यावर पयावरणाचे िनकष सांिगतले आहेत. यात आपण 
काय केले? ितथे फ  बोड लावले होत.े २९ लाख खच केला आहे. केवळ बोड लावून 
हा  सुटणार नाह . नागर कांम ये जनजागृती आव यक आहे. हे नमूद करायला 
पा हजे होते. यासाठ  महापािलका शासनाने य  करावेत. पयावरण वभाग घनकचरा 
यव थापनात पूणपणे अपयशी ठरले आहे. महारा  नॉन गारबेज † ò ट २००६ ल ११ 
मधील कायदा/िनयमांची अंमलबजावणी करणे महापािलकेला बंधनकारक अस याचे 
नमूद कर यात आले आहे. ला ट क वे ट स बंधनका् रक आहेत, ते नमूद केलेले 
नाह त. अहवाल तयार करताना घाई झाली हणून नमूद केलेले नाह  का? आपण 
घनकचराक रता कोटयावधी पये खच कर त आहोत. मोशी इथे ५०० मे क टन ती 
दन मतेचा   रेमके कंपनीकडून क प उभा केला आहे. यात बारा कोट  पये खच 
केले. योजना यो य रतीने काया वत होत नस यामुळे शासनाला अ रशः हसकावून 
लावले आहे. बी ह जी कंपनीला काम दले आहे. याच कंपनीने आप या व  ३० 
कोट चंा दावा ठेवला आहे. उ च यायालयात लवाद नेमला आहे. सभागृहाला हे 
सांगायला पा हजे होत,े ते सांिगतलेले नाह . असे वषय आपण आणणार अस.ू 
यां याकडून लँट यव थत चालणार नाह  हणून बी ह जीला आणल.े रेमके 

कंपनीने हाय कोटात लवाद नेमला. नगरसद यांनी सांिगतले नसेल तर आमची खरेतर 
गरज आहे का नाह ? हा  िन त िनमाण होतो. आपण ३० कोट  ायचे. क प 
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उभा करताना १२ कोट  दले होत.े शासनच दोषी हणून ठोकायचे, का सवसामा य 
नागर कांनी आ हाला आनंदाने वचारायचे, का अिधकार  अडकला हणून वषयाला 
मंजूर  ायची. खरेतर मा.महापौर साहेब, या अहवालात मनपा े ात ित दन जमा 
होणारा ६०० मे क टन कच-यापैक  २५० मे क टन कच-यावर या केली जात.े हे 
तु ह  वतः नमूद केले आहे. असे असताना रॅमको कंपनी आमची फसवणूक केली 
असे ते सांगतात. आपण ५०० मे क टनावर क प उभा केला. आपण हणतो, २५० 
टनापे ा जा त कच-यावर या क  शकत नाह . एकतर आपला अहवाल खोटे 
बोलतोय. ितथे लँट उभा केला असेल तर आपण यां याकडून रक हर  केली पा हज.े 
आपण मयादेपुढे जाऊन आपली बाजू अशा रतीने मांडत नाह . प  करतो आहे. 
प हला फौजदार  गु हा दाखल केला पा हजे. याने ५०० कोट  खच केला नाह . 
मोशीकरांना नको तो ास सहन करावा लागतोय. याचा भूदड आपण वतः सोसतोय. 
रेमके कंपनीवर फौजदार  दाखल केली पाह जे. गांडूळ खतासाठ  ५ कोट ंचे काम दले 
होते. ३० टन मतेचा क प असताना दररोज १५ टन कच-यावरच या केली 
जात.े जे हा क प उभा केला, यावेळ  ४० ते ५० ट के इत या मतेने चालू आहे. 
अितशय दयनीय अव था आहे. ठेकेदाराचे पूणपणे दल  झालेले आहेू . चार पाच 
वषापासून क प उभा आहे. मी वतः या क पा या ठकाणी गेले होते. ितथे 
अिश त, अडाणी म हला ठेव या आहेत. यांना काह  कळत नाह . नेमके काय 
करायच,े माण काय हे कळत नाह . क प अितशय चांगला आहे. तो पूण मतेने 
चालतो का नाह  या गो ींकडे पूणपणे दल  होते आहेू . कचरा उपल ध क न दे यात 
शासन, महापािलका कुचकामी ठरले आहे. कोटयावधी  खच क न सु ा क प पूण 
मतेने चालत नाह . यासाठ  जे कोणी दोषी असतील यां यावर जबाबदार  िन त 

केली पा हजे. ला टकपासून इंधन तयार करताना मोशी कचरा डेपोतील कच-यापासून 
द. २९/१/२००७ रोजी ठेकेदाराबरोबर केले या करारानुसार बी ह जी यांना काम दले 
होते. यासाठ  ५ एकर जागा सु दा दली आहे. ३० वष कालावधीसाठ  वा षक भाडे 
फ  .१,०००/- आहे. या अहवालात हटले आहे,  ला टक कच-यापासून इंधन 
िनिमती करतो. १.५ मे क टन ला टकपासून इंधन िनिमती केली जाते. मुळात या 
ला टकवर या करतो, ती मनपाकडून जो कचरा जमा करतो, यातून कोण याह  
कारची या करत नाह . याची त ड  कबुली बी ह जीने दली आहे. असे असताना 

सु ा पयावरण अहवालात न द केलेली आहे, आपला कचरा वापरला जातो. गुजरात 
इथून कंपनी वे ट मागवून यावर या करतात. यातील यां क कपॅिसट  २०० 
मे क टन पैक  केवळ काह  टन ला टक कचरा वेगळा करतो. बी ह जीकडून ३०० 
टन कचरा वेचला जात नाह . केवळ ओपन चबर ंग केलेले आहे. थायी सिमतीम ये 
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वषय मंजूर केला. लॅ ड फिलंगसाठ  मंजूर  घेतली. खरेतर पयावरण वभागाने 
बी ह जीला अनेक प े दली होती. ए ककडे प  ावयाचे, दसर कडे जे करत नाह  ते ु
करतो असे अहवालात सांगावयाचे हणजे सरळ सरळ खोटेपणा आहे. पयावरण 
वभागाकडून १९८६ या वायू दषण कायू दा, १९७४ मधील यव थापन कायदा व 
२०११ चा कायदा यातील तरतूद ंचे मो या माणात उ लंघन होते आहे. बी ह जीवर 
आपण पाच वष खच कर त आहोत. बी ह जीला वारंवार प  पाठवतो. ला ट क पासून 
इंधन तयार करतो. आपण डॉ टर आहात,त  आहात, हशार आहातु . अशा पाचशे 
कंप या सापडतील. ला ट कपासून इंधन तयार कर यासाठ  २०००पासून य  
करतोय. यांचा लॅन यश वी होत नाह . यां याकडून होत नसेलतर दसु-या 
कोणालातर  संधी ा. यां यावर वारंवार को यावधी पये खच करतोय. पयावरण 
अहवालात उपाययोजना काय करायची याचा थांगप ा नाह . अहवालात यव थापन, 
हाताळणी, ई वे टबाबत जर  तपशील दे यात आलेला आहे. महापािलका ह तील ई 
वे ट वेगळे क न, अिधकृत लिनंग सटर र लिनंग सटरम ये पुढ ल या 
करायची जबाबदार  महापािलकेची आहे. ई-कचरा संदभात पयावरण वभागाचे मुख 
कुलकण  साहेबांनी शासनाकडे फंड मािगतला आहे. हंजवड त एक दवसीय काय म 
केला. यानंतर आ ह  काह  करत नाह . यव थापन करणे याबाबतीत कोणतेह  काम 
केले जात नाह . िनयमांची अंमलबजावणी करत नाह त. हे अ यंत खुबीने राबवले 
पा हजे. मोशी इथे इले ॉनीक व त,ू सीएफएल यू ज,् मोबाईल, लॅपटॉप, रकामे 
ब ब, घरगुती आधुिनक ई-वे ट िमसळून एक तपणे आणला जातो. यामुळे 
मनु या या वा यावर वाईट प रणाम होऊ शकतो. ई-वे ट गोळा करायची यं णा 
नसताना सु ा हे कबूल करायचे नाकारले आहे. खरेतर ई-वे ट जमा करत नाह त. ते 
गोळा करायची यं णा नाह . जे करत नाह  तेच सांगायचा य  केला आहे. न ांची 
दराव था झाली आहेु . पवना,मुळा, इं ायणी या न ा, न ा रा ह या नाह त. यात 
भराव टाकून नद ची ं द  कमी कर यात आली आहे. य़ा अहवालात पयावरण वभागाने 
वतः याची कबुली दली आहे. पवना नद चे पाणी  प यासाठ  तर सोडाच पण 

शेतीला वापर यासाठ , कपडे धु यासाठ  सु दा लायक च े नाह . आपण सोडले या 
मै यामुळे ािमण भागात ऊजनी धरणापयत पाणी जात.े सोलापूर भागात आप यामुळे 
गॅ ोचे माण वाढते आहे. यावर उपाययोजना काय केली पा हजे याची सु ा दखल 
घे याची खर  गरज आहे. नुसता अहवाल छापून उपयोग नाह . आपण मला बोलायला 
संधी दली. आपण जो अहवाल दला, खूप चांगला छापला आहे. ुट  सांिगत या 
आहेत. उपाययोजना सांिगतली नाह . जलशु करण जागृतीचा काय म यापक 
माणात हाती घेतला पा हजे. कॉलेज, शाळा, म हला बचत गट, या या ठकाणी 
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लोक एक  येतात तेथे जनजागृती क न लोकांना समजावून सांिगतले पा हज.े चांगले 
पाऊल उचलले, याब ल मनापासून अिभनंदन करते. या काह  ुट  रा ह या आहेत 
यांची आपण एकदा दखल यावी. 

 

मा. शांत िशताळे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एका बाजूला बे ट िसट  
अवॉड हा बहमान यायचा व दसर कडे ु ु १०,००० सु ा दंड घेतला आहे. एक कडे 
अिभमान करायचा, दसर कडे त ड ु शरमेने खाली करायचे. मग हे बरोबर आहे का? यात 
सु ा बार क नजरेने ल  देणे गरजेचे आहे. ब-याचशा गो ींची मा हती आहे. या 
िनिम ाने तुम यासमोर शॉट टमम ये महापािलकेचा ू मांडला हे. हे होत असताना 
तु ह  जू झा यापासून ये या वषभरात कतीतर  वेळा सांिगतले आहे. आमची मता 
२५० एमएलट  इतक  आहे. परंतू इनटेक तेवढा नाह . आपले लँट रकामे राहतात. 
मग दषण हायचे कारण कायू ? नद त मैला जायचे कारण काय? सांगवी मधील लँट 
महापािलकेचा सग यात जुना प हला लँट आहे. आपण शंभर ट के काम क  शकत 
नाह . थरमॅ स या जागेत २००० म ये †ò ट हेट झालेला आहे. याची कॅपॅिसट  
वाढवायची गरज आहे. यासाठ  दंडा मक कारवाईला सामोरे जावे लागते आहे. याची 
मला शंभर ट के खंत वाटते. सामा जक कायक यानी प  दल.े तो र यू करायचा 
होता. या गो ी आपण करत नाह . यामुळे दंडा मक कारवाईला सामोरे जावे लागत.े 
मा.आर.एस.कुमार साहेब असू ात. तुमची फट ंग नसेल तर कशी अपे ा ठेवणार? 

याची एकच बाजू नाह . कचरा डेपो इथे या वषय़ी चूका काढतो. पण तसे फट ंग 
ायला पा हजे. तशा सु वधा देत नाह . हे चुक चे आहे. एमबीसीबीकडून १०,००० दंड 

लावला जातो. आपण या समाजात राहतो, या समाजातील नागर कांना ास होणार 
नाह  अशा कारचे वातावरण ठेवायचे काम करायची कायवाह  महापािलकेची आहे. 
औंध मधील कचरा डेपो म ये ५ टनाचा लँट आहे पण ितथे वास सु ा येत नाह . 
आजूबाजूला र हवास भाग आहे. अशा कारचे १३ लँट पुणे महानगरपािलकेने उभे 
करायचे िनयोजन केलेले आहे. हे करत असताना उ ा या काळात या गो ी के या 
पा हजेत. पुनावळे इथे कचरा डेपो होईल का मा हत नाह . आर णात जागा जा यापे ा 
जागेवर कच-यावर या करायचे िनयोजन केले तर, बेकार वासाचे िनयोजन केलेतर 
नाग रकांना ास होणार नाह . बे ट िसट म ये रहात अस यासारखे वाटेल. आ ह  
वषयाला मंजूर  दली.  एकदाचा सुटेल अशी मानिसकता ठेवून संबंिधत सव 
वभाग मुखांनी अहवाल सादर केला असेलतर मग ते आरो य खाते असू ा, पयावरण 
खाते असू ा ह  येकाची जबाबदार  आहे. पयावरण चांगले ठेवायचे भान आपण 
ठेवले पा हजे. कधीकधी उगाच बदनामी होते. आ खी यं णा खराब क न टाकतो. 
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शा ती लावत असताना आपला पयावरण अहवाल एका बाजूला राहतो. मा.िसमा सावळे 
यांनी सांिगतले आहे, आप या न ांचे पाणी कपडे धु यासाठ  सु ा यो य नाह . आ ह  
पा यावर टमट करतो. एसट पी लँट घेतो आहोत. कोणी उगाच कारवाई करत नाह . 
कचरा डेपो असू ा, ई-वे ट असू ा, हॉ पीटल असू ा, येक बाबतीत एमबीसीबीची 
नोट स येता कामा नय.े   

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 अनुकूल -६९         ितकूल - ० 

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

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

                                                                                                                                       
        वषय मांक - १५ 

दनांक -  २६/७/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१/का व/९०२/२०१३  
   द.०८/०७/२०१३ 

 

 महापािलकेचे वाढलेले काय े  व लोकसं येम ये झालेली वाढ वचारात घेता, 
महापािलका काय े ामधील नाग रकांना पायाभूत नागर  सु वधा पुर वणे व कायालयीन 
कामकाजाची वभागणी सम माणाम ये करणे आव यक आहे. याकर ता स या 
लोकसं या वचारात घेऊन पूव या अ,ब,क व ड या ०४ भाग सिम यां यित र  
न याने आणखी ०२ भाग सिम या थापन करणे आव यक आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम २९-अ नुसार नवीन सद यीय भाग 
रचनेमुळे भाग कायालय या नावामुळे सं म िनमाण होतो. भाग सिमतीम ये 
ादेिशक े  समा व  होत अस याने सिमती कायालयाचे नाव े ीय कायालय अस े
ता वत कर यात येत आहे.  

पुनरचनेबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे –  
 

अ. 
. 

े ीय कायालय भाग मांक ता वत कायालय 

१. अ े ीय कायालय ८,१०,१४,१५,१६,१७, 
१८,१९,२५,२६,२७ = ११ 

भेळ चौकातील स याचे अ भाग 
कायालय 

२. ब े ीय कायालय २०,२१,२२,२३,२४,४२,४ अ त वातील ब भाग कायालय, 
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९,५०,५१,५२,५३ = ११  ए ो कंपनी आवार 
३. क े ीय कायालय ३७,३९,४०,४१,४३,४४,४

५,६१,६२,६३,६४ = ११ 
अ त वातील क भाग कायालय, 
हॉक  टेड यम शेजार  

४. ड े ीय कायालय ४६,४७,४८,५४,५५,५६, 
५७,५८,५९,६० = १० 

अ त वातील ड भाग कायालय, 
रहाटणी 

५. इ े ीय कायालय ६,७,२९,३०,३१,३२,३३,३
४,३५,३६,३८ = ११ 

ोथ लॅब, भोसर  

६. फ े ीय कायालय १,२,३,४,५,९,११,१२,१३,२
८=  १०  

जागा िन त करणे आव यक आहे.  

 
उपरो माणे भाग सिम या थापन क न े ीय कायालयास महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम २९-अ अ वये मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा. दा लांडे  - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

मा.अ ण बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ तहकूब करणेत यावा अशी 
सूचना मांडतो. 
 

मा. करण मोटे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
  

मा.महापौरü :- वषय मांक १५ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक -३३१     वषय मांक - १५ 

दनांक -२६/७/२०१३     वभाग - मा.आयु   

  
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१/का व/९०२/२०१३  

   द.०८/०७/२०१३ 
 

वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल -६९         ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले.     
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-------- 
मा.शुभांगी ल ढे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

                                                                                                                                                              
ठराव मांक -३३२       वषय मांक - १६ 

दनांक -  २६/७/२०१३     वभाग-  मा.आयु  

  

 संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/का व/४२/२०१३,  
    द.१०/०७/२०१३ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका तसेच १४ नगरपािलका 
यांचे मैलापा यामुळे मुळा मुठा व िभमा नद चे पाणी अ यंत द षत झा यामुळे पुणे ु
ज ातील २१० गावां या प या या पा या या ाबाबत मा. वधानसभा अ य  
यां या अ य तेखाली तसेच मा.मं ी, पाणीपुरवठा व व छता वभाग यां या 
उप थतीत द.३/४/२०१२ रोजी वधान भवन मंुबई येथे बैठक आयो जत केली होती. 
सदर बैठक चा आढावा घेणेसाठ  द.१६/०१/२०१३ रोजी बैठक घेणेत आली होती. सदर 
बैठक म ये वर ल वषयाबाबत चचा होऊन पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेशी संबंिधत 
खालील िनणय घेणेत आले आहेत. 

१. िभमा व ित या उपन ा काठ  असले या १९६ गावांना शु  पाणीपुरवठा 
हो याक रता तातड ची उपाययोजना कर यासाठ  जलशु करण यं णा 
(आर.ओ.) बस वणे आव यक आहे. याचा खच पुणे महानगरपािलका व 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी समसमान सोसावा. 

२. वर ल बाबींची पुतता हो यासाठ चा ताव आयु , पुणे महानगरपािलका व 
आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी महानगरपािलके या 
सवसाधारण सभेसमोर ठेवावा. 

३. पुणे महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सांडपाणी 
या कर याचा ताव तातड ने तयार क न शासनास सादर करावा. 

  वर ल िनणयापैक  मु ा .३ साठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस JnNURM 

अंतगत अनुदान िमळाले असून यानुसार कामे पुण झाली आहेत स या पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात मनपाकडून ४४० द.ल.िल. ित दनी व MIDC 

कडून १५ द.ल.िल. ित दनी नाग रकांना पाणीपुरवठा केला जातो, यापासून सुमारे 
२९१ द.ल.िल. ित दनी मैलापाणी तयार होत.े स या महानगरपािलकेची 
मैलाशु द करणाची थापीत मता ३३८ द.ल.िल ित दनी आहे, स या 
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मैलाशु द करण क ाम ये २१० द.ल.िल. ित दनी सांडपा यावर या करणेत येते व 
उव रत सांडपाणी या न करता नद त सोड यात येत.े 
 उपरो  वषयाबाबत झाले या िनणयानुसार कायकार  अिभयंता, ामीण 
पाणीपुरवठा वभाग यांनी द. १/२/२०१३ रोजीचे प ानुसार द षत पाणीपुरवठा होणाु -
या गावांसाठ  (आर.ओ) यं णा बस व याचा खच १७४९.५० ल  इतका येत असून 
सदर खचातील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह याची र कम .८७४.७५ ल  
िमळ याची वनंती केली आहे. सदर बाबत म.न.पा.ने छाननी क न खालील माणे 

ताव सादर केला आहे. 
 
एकूण गावांची सं या - १२६ 

आर.ओ. यं णा बस वणेसाठ  येणारा खच - १६१७.५० ल  

UPSTREAM ला मावळ तालु यातील असणार  गावे - ५० 

म.न.पा. या सांडपा याने बाधीत होणार  गावे - ७६ 

मावळ तालु यातील गावांसाठ  आर.ओ. यं णा बस वणेसाठ  येणारा खच - ६०४.५० 
ल  म.न.पा. सांडपा याने बािधत होणा-या गावांसाठ  येणारा खच - १०१३ ल   

द. ०९/०७/२०१३ रोजी मा.अ  य , वधानसभा, महारा  रा य यांचे अ य तेखाली 
झाले या बैठक त दो ह  महानगरपािलकांनी द.१६/०१/२०१३ चे बैठक त दले या 
िनदशा वये समसमान र कम ावी असे िनदश दलेले आहेत.  या माणे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेने एकूण र कम १०१३ ल  पैक  र.  ५०६.५० ल  अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा. ा लांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

अनुकूल -६९         ितकूल – ० 

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

मा. करण मोटे– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                                                                                                                                                                

ठराव मांक -३३३       वषय मांक - १७ 

दनांक -  २६/७/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

अ) दनांक ०५/०४/२०१३  व ०८/०४/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
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ब) दनांक ०७/०६/२०१३ ( वशेष सभा) चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
क) दनांक २१/०६/२०१३  व २८/०६/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.अ ण बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

 
अनुकूल -६९         ितकूल - ० 

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

------ 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 
मा. करण मोटे–मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                                                                                                

 

ठराव मांक -३३४       वषय मांक - १८ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु  

  

 अ) दनांक १०/४/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

ब) दनांक ७/६/२०१३ ( वशेष सभा) चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.अ ण बो-हाडे-मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.   

 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

अनुकूल -६९         ितकूल - ० 

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

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

मा. करण मोटे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

                                                                                                                                                               
ठराव मांक -३३५       वषय मांक - १९ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु  

  

अ) दनांक २०/३/२०१३, ३/४/२०१३ व ८/४/२०१३ चा सभावृ ांत कायम  
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करणेत येत आहे    

     ब) दनांक ०७/०६/२०१३ ( वशेष सभा) चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  
     आहे. 
    क) दनांक ११/०६/२०१३ ( वशेष सभा) चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

 

मा.अ ण बो-हाडे-मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल -६९         ितकूल - ० 

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

मा. डा सिमती 
मा. करण मोटे–मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

                                                                                                                                                               
ठराव मांक -३३६       वषय मांक - २० 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
   

अ) दनांक २०/३/२०१३, ३/४/२०१३ व ८/४/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणते  

येत आहे. 

ब) दनांक ७/६/२०१३ ( वशेष सभा) चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
क) दनांक १९/०६/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

 

मा.अ ण बो-हाडे-मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल -६९         ितकूल - ० 

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

मा.शमीमताई पठाण-मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                                                                                                                                                                

ठराव मांक -३३७       वषय मांक - २१ 
दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग- मा.आयु   

   

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/४५८/१३  
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         द.११/७/२०१३ 
    २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .३७१४ दनांक १६/७/२०१३ 

  ३) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . लेखा/३/का व/४८६/१३  
               द.१७/७/२०१३ 

पंपर  िचंचवड मनपा सेवक, अंध य , दैिनक व सा ा हक वतमानप ातील वाताहार, 
व ाथ  पासेस, वातं य सैिनक, जे  नाग रक, मितमंद य  यांना सवलतीचे पासेस दलेले 
आहेत. पासेसची सं या व रकमेबाबत पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळाकडे तपासणी क न 

खा ी केली जाईल व यानुसार सदर रकमेची अदायगी करणेत येईल. सन १३-१४ या मंजुर 
अंदाजप कात वाहन यवहार िनधी र कम .३८ कोट  तरतूद केलेली आहे.  यापैक  पुण े

महानगर प रवहन वभागास र. .१,८५,२४,४६२/- अदा केली असून र. .३६,१४,७५,५३८/- 

िश लक आहेत.  सदर पासेसचा खच र. .२४,८५,३३,९२८/- मा यता देणेत येत आहे.   

मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, या ठरावाम ये २४ कोट  
िल हलेले आहेत. परंतू चचनुसार ल ात आले क , २२ कोट  अशी यात द ती ु
कर यात यावी.  

 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, मा. थायी 
सिमतीकडून वषय तशा या तशा आलेला आहे. दर यान आपण ताळमेळ मािगतला 
आहे.  

 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, यात तु ह  तपासणी केली 
व महापािलकेचे २ कोट  वाचवले. याब ल सभागृहा या वतीने तुमचे अिभनंदन करते.  

  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

  
अनुकूल -६९         ितकूल - ० 

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

 
 

मा.सुजाता पलांडे–मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                                                                                                                                                  
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ठराव मांक-३३८       वषय मांक - २२ 

दनांक -  २६/७/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/EWS /२७४/२०१३  
   द.२०/७/२०१३ 

           २) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .BSUP/ क प/२७५/२०१३  

              द.२०/७/२०१३ 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ JnNURM-BSUP अंतगत से. . १७ व १९ 
िचखली येथील २५.३० हे टर जमीनीत आिथक दबल घटकांसाठ  गृह योजना ु (EWS 

Housing Project) चालू आहे. सदरची जागा २००७ म ये ािधकरणाने म.न.पा.स 
डांगणासाठ  ह तांतर त केली होती. यावेळेस सदर जागेचे योजन हर त वभाग 

(Green Zone) असे होते. यावेळेस ािधकरण व महानगरपािलकेम ये रतसर 
करारनामा होऊन सदर भूखंडापोट  र. .१/- ित चौ.मी. माणे .२,५३,०२०/- इतक  
र कम मनपाने ािधकरणास अदा केली होती. जागेचे Agreement द.२७/०२/२००९ 
रोजी केले. JnNURM-BSUP अंतगत EWS Housing क पाक रता घरे बांध यासाठ  
िन वदा काढणेकामी सदर भूखंडाचा अंतभाव केला. सदर भूखंडाचे योजन EWS 

Housing कर यासाठ  ािधकरणाने M.R. & T.P. Act-1966 या 37 अ वये कायवाह  
केली. भूखंडाचे योजन बदलून ते र हवास े  झा याने ािधकरणाने प  . 
व ा/मा व व/ वभाग-३/६२७७ द.१५ ऑ टोबर २००८ अ वये र. .११३.८९ कोट ंची 
मागणी केली यावर महानगरपािलकेने ािधकरणास महारा  शासना या गृहिनमाण 
वभागा या २५ जुन २००७ या िनणयास अनुस न सदर भुखंडाचे अिधमु य माफ 
करणेबाबत/सवलती या दरात अिधमु य आकारणेबाबत वनंती केली. याबाबत 
ािधकरणाने शासनाकडे मागदशन मािगतल.े महारा  शासन जो िनणय देईल तो 

म.न.पा.स मा य असेल असे मनपामाफत कळ व यात आल.े नगर वकास वभागाचे 
क  अिधकार  यांनी यांचे प  .PCC-3012/ ४५६/न व-२२ द.४/७/२०१३  

अ वये “अिधमु य िन तीबाबत ािधकरणाचा भूवाटप िनयमावली या विनयम १२ 
अ वये ािधकरणास असले या अिधकारात अिधमु य िन त कराव,े” असे िनदश 
दले. यानुसार ािधकरण सभा द. १७/७/२०१३ या ािधकरण सभा . ३०५ म ये 
वषयां कत जागेचे अिधमु य िन त करणेबाबत चचा होऊन खालील माणे ठराव 
पा रत कर यात आला.  

१) सदर जागेचे अिधमु य र. .२४,५८,९६,९१७ + स हस टॅ स (भूसंपादन खच 
+ यावर ल याज + वकास कामाचा खच िमळून) आकार यात यावे. 
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२) ह  र कम महानगरपािलकेने २ म ह यांत ािधकरणास अदा करावी. 
३) याबाबत पुढे शासनाने, यायालयात चालू असले या दा याम ये अगर 

वेगवेग या लेखाप र णात या जमीनी या अिधमु य आकारणीबाबत 
भ व यात काह ह  वेगळे िनदश दले गेले व यामुळे अिधमु या या रकमेत 
काह  बदल झाला तर अिधमु यातील होणा-या फरकाची र कम 
महानगरपािलका वनाअट व ता काळ ािधकरणास देईल. याबाबत 
महानगरपािलकेने लेखी हमीप  ािधकरणास सादर करावे.  

या ठरावा या अनुषंगाने मु य कायकार  अिधकार  ािधकरण यांनी यांचे प  
. व ा/भु वभाग-१/११०३ द.१९/०७/२०१३ अ वय,े “सुधार त अिधमु य 

र कम .२४,५८,९६,९१७/- + स हस टॅ स या प ाचे दनांकापासून ् २ 
म ह यांत ािधकरणास अदा करणेत यावी व ठरावात नमूद के या माणे लेखी 
हमीप  ािधकरणास सादर कर यात याव”े अशी वनंती केली आहे. सदर भूखंड 
ािधकरण े ात अस याने वषयां कत क पास यांचेकडून बांधकाम 

परवानगी ा  आहे. सदर क पाची स थती खालील माणे आहे. –  

  ा  बांधकाम परवानगी  -  ६७२० 

  आर.सी.सी. बांधकाम पुण  -  ५३८८ 

  वाटपासाठ  तयार गाळे - २०१६ 

द.०९/०७/२०१२ या प ा वये ािधकरणास भाग पुण वा या दाख याची 
मागणी केलेली आहे. तथा प, भूखंडाचे अिधमु य ा  झा यानंतरच मनपास 
भाग पुण वाचा दाखला िमळू शकणार आहे. सदिनका तयार आहेत. ब-याच 
लाभा यानी यांचा ह सा भरलेला आहे. या पा भुमीवर लाभा याकडून, 
सदिनका वाटप तातड ने होणेबाबत वारंवार मागणी होत आहे.  

 उपरो  सव बाबींचा वचार करता ािधकरणाने मागणी केले माणे 
वषयां कत जिमनीचे सधुार त अिधमु य र. .२४,५८,९६,९१७/- + स हस टॅ स ्
तातड ने अदा करणेत यावे असे वाटत.े तसेच ािधकरणाने कळ व या माण े

जिमनी या अिधमु य आकारणीबाबत भ व यात काह ह  वेगळे िनदश दले गेले 
व यामुळे अिधमु या या रकमेत काह  बदल झाला तर अिधमु यातील        
होणा-या फरकाची र कम महानगरपािलका वनाअट व ता काळ ािधकरणास 
देईल. अशा आशयाचे लेखी हमीप  ािधकरणास सादर करणेत यावे असे 
वाटत.े यापुव  मनपाने कळ व या माणे सदर भूखंडा या अिधमु याचा बोझा 
आणखी लाभा यावर पडू नये यासाठ  ह  र कम मनपाने ािधकरणास ावी 
असा ताव आहे. यामुळे लाभधारकांनी ावया या र. .३,७६,०००/- या 
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वाटयाम ये वाढ होणार नाह . सदर या तावास मा.महापािलका सभेची 
मा यता आव यक अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.   

 

मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब मा.आयु  साहेब, तुम या य ांना यश येत े
आहे, याब ल तुमचे अिभनंदन करते. २००८ पासून थांबले या वषयाला आज अंशत: 

मा यता िमळालेली आहे. शासनाचा जी.आर.आहे. ड एसयूपी संदभात शासनान ेस ह स 
टॅ स यायची नाह  असे द.२५ जुलै २००७ रोजी िस  झाले या जी.आर.म ये आहे. 
आप याला २५ कोट  दे याचा वषय यांनी सांिगतला. .२४ कोट  ५८ लाख कोण या 
गो ीसाठ  सव स टॅ स लावलेला आहे. भूसंपादनाचा खच, वकास खच िमळून हा 
टॅ स आकार यात आलेला आहे. यांनी आप याला हा जी.आर. दाखवावा. यात पुढे 
हटले आहे क , ािधकरणाकडे अट .३ म ये याबाबतीत पुढे शासन धोरणाने चालू 

असलेले वेगवेगळे लेखाप र ण कर याबाबत भ व यात िनदश देऊन अिधमू य रकमेत 
बदल झाला तर या फरकाची र कम महापािलका िनयम/अट या अिधन राहन  ू
देईल. याबाबत लेखी हमी प  महापािलकेने सादर कराव.े ती हमी प  घेतो आहोत. 
या एका श दावर ते टकून राहत नाह त. ६५० कोट  ह  र कम कोण या बाजारभावाने 
आहे. इथे जर-तर येते आहे. यामुळे आ हाला मोठ  शंका आहे. न क  कती पैसे 
ायचे. आज २५ कोट  हणून घेणार. िन त गाळे वाटप केले पा हज.े आपले 

लाभाथ  आहेत. वकऑडर द.२६ फे ुवार  २००९ रोजी दली. कती काळ अडवणार, 
२०१६ गाळे वाटपासाठ  तयार आहेत. ह  शरमेची बाब आहे. सगळेच गाळे बांधून तयार 
झाले पा हजेत. ६५०० गाळे बांधतोय. सगळेच तयार झाले पा हजेत. आज कबूल केले 
असले तर  आज नाह तर उ ा तर  याला सामोरे जावे लागणार आहे. जागा नाह , पैसा 
नाह , सग या गो ी मा य आहेत. इतक  वष होऊन सु ा १४ म हने ए ा 
झा यानंतर ठेकेदाराला दंड मारला पा हज.े याचे कसले लाड करायच?े आपण लोकांचा 
सु ा रोष यायचा. ािधकरणाने काढता पाय यायचा. आपण या ठेकेदारा या 
मानगुट वर बसून ५० ट के अड हा स ज  करावा. झोपडप ट  पुनवसन योजनेतील 
गा यांचे काम अितशय िन कृ  दजाचे केले आहे. ितथे प ह या, ितस-या व पाच या 
मज यावर िल ट थांबवणार असे केले आहे. िल टचा खच वाचवला आहे. आपण 
२००० गाळे देणार होतो. माझी आप याला वनंती आहे क , आयु  साहेबांनी आदेश 
ावेत. ठेकेदाराकडून जेवढ  कामे क न घेता येतील तेवढ  क न घेतली पा हजेत. 

पयायाने कोणी कोटात जाऊ नय.े परत असे होऊ नय.े यांपैक  कोणी कोटात गेलेतर 
काय पॉवर लावणार आहात? ते १४ आहेत. ते मागत असतील तर योगेश हसे हे 
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एकच नाव नाह . शासनाने जबाबदार  टाकली असेल, तु हाला स ा दली हणून 
योगेश हसे हा ािधकरणाचा मालक नाह . ती एक कंपनी आहे. एकासाठ  यं णा 
नसते. आठव यात याचा फोन येतो. आज २५ कोट ंचा अंदाज केला. खरेतर 
या ठकाणी आयु  साहेबांचे मनापासून अिभनंदन करत.े यां या य ांना यश आले 
आहे. खरेतर वाटप या होणार आहे. अिभनंदन करत,े ध यवाद. 
     
मा.शमीमताई पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जेएनएनयुआरएमची 
ईड यूएस योजना राब वली आहे. तुमचे सु ा अिभनंदन आहे. सवा या पाठ मागे 
यांचा हात आहे. जाह रना यात आपण आ ासन दले होते. याची पूत  झालेली 

नाह . लोकांना घरे देणार आहोत, याबाबतीत आपले नेते मा.ना.अ जत पवार यांनी 
यांनी जो पुढाकार घेतला, जी मदत केली, याब ल यांचे सु ा पुरेपुर अिभनंदन 
करते.  
 
मा.कैलास कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, या क पाचे बाबतीत जो काह  
िनधी वाढव यात आला यासंबंधी काँ ेस प ा या वतीने आयु  साहेब व महापौर 
साहेब यांचे आभार य  करतो. िन तपणे हा िनधी जेएनएनयूआरएम या 
मा यमातून, क  सरकार व रा य सरकार यां या मा यमातून आलेला आहे. घरकुल 
योजना पूणपणे राबवली गेली असती तर िन त अिधक आनंद य  करता आला 
असता. तर देखील िन त आनंद य  करतो क , काँ ेस प ाने िनधी वाढ वला 
याब ल आपले आभार य  करतो.  

  
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, नेहमी हणतात, माणसाने 
आयु य़ात व न े बघायची असतात व या ीकोणातून वाटचाल करायची असत.े 
कतीह  अडचणी आ या तर सु ा सहकार  नगरसेवक, पदािधकार , मा.मु यमं ी, 
मा.उपमु यमं ी अ जतदादा पवार असतील, सवानी िमळून वषयातील अडचणी 
सोडव याचा य  केला, सवानी साथ दली हणून इथपयत पोचलो आहोत. िमट ंग 
झाली यावेळ  एक वषय तहकूब ठेवला होता. यात ठरले होत,े उवर त जागा सु ा 
धराय या आहेत. या ीकोणातून य  करायचे आहेत. जी.बी. सभागृहात जागा 
िमळाली तर  क  सरकारकडे ताकद लावावी लागणार, ती लावणार आहोत. क  
सरकारम ये काँ ेस प ाची स ा आहे. तर देखील मंजरू  क न आणता येईल. परंतू 
सग याच वषयांत यश आ यामुळे इत या िमट ं ज झा या नाह त् . महारा ाचे 
मु यमं ी ना.पृ वीराज च हाण, उपमु यमं ी अ जत दादा पवार यां या य ांना यश 
आल.े २५ कोट  कुठे आ ण ११४ कोट  कुठे खरेतर ह  अिभमाना पद गो  होती. 
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क फमशनची वाट न पहाता वषय क न या. वषय लवकरच ोिसजरसाठ  पुढे 
जाईल. जे लोक घरांची वाट बघत आहेत. यांनी कोट गाठले आहे. लोक त झाले 
आहेत. हे लोक भा या या घरांत राहतात. व न अधवट राह ले आहे, या या पूत कडे 
कसे जाता येईल. यासाठ  सग यां या वतीने मा.महापौर यांना हाद क शुभे छा देत.े      
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल -६९         ितकूल - ० 

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

 

मा.महापौर - सवानी चांगले सहकाय केले हणून सवाचे आभार मानून सभा संप याचे 
जाह र करणेत येत आहे.  

 

         (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/८५२/१३ 

दनांक – ११/०९/२०१३ 

       
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
कायवाह साठ  रवाना.  

 
 
 
 
 


