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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 

दनांक – १९.०८.२०१३      वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग ट-२०१३ ची मा.महापािलका सभा 
सोमवार द.१९.०८.२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.   

 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ     - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 
५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१३. मा.आ हाट मंदा उ म 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१५. मा.काळजे िनतीन ताप 

१६. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७. मा.बाबर शारदा काश 

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ट  

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

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

२४. मा.तानाजी व ठल खाडे  

२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२७. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२८. मा.भारती फरांदे 

२९. मा.आर.एस.कुमार 

३०. मा.जावेद रमजान शेख 

३१. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३२. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३३. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३४. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३५. मा.नेटके सुमन राज  

३६. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३७. मा.भ डवे संिगता राज  

३८. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३९. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

४०. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

४१. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४२. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४३. मा.†ò›.संद प गुलाब िचंचवडे 

४४. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४५. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४६. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४७. मा.जय ी वसंत गावडे 

४८. मा. साद शे ट  

४९. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

५०. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

५१.मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

५२.मा.शेख अ लम शैकत 

५३ मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
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५४.मा.वाबळे संजय म हारराव 

५५.मा.म डगेर  वषा वलास 

५६.मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५७.मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

५८.मा.सुपे आशा र वं  

५९.मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६०.मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

६१.मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६२.मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 

६३.मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६४.मा.महेशदादा कसन लांडगे 

६५.मा. दा बाजीराव लांडे 

६६.मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

६७.मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६८.मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६९.मा.ननवरे जत  बाबा 
७०. मा.सावळे िसमा र वं  

७१.मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

७२.मा.भोसले राहल हनुमंतराव ू  

७३. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

७४.मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७५.मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७६.मा.कदम सदगु  महादेव 
७७.मा.िगता सुिशल मंचरकर 
७८.मा.कैलास महादेव कदम 

७९.मा.छाया जग नाथ साबळे 

८०.मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

८१.मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

८२.मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

८३.मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

८४.मा.वाघेरे भाकर नामदेव 
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८५. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८६. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८७. मा.काळे वमल रमेश 

८८. मा.पाडाळे िनता वलास 

८९. मा. वनोद जयवंत नढे 

९०. मा.तापक र अिनता म छं   

९१. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९२. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

९३. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९४. मा.बारणे िनलेश हरामण 

९५. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९६. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

९७. मा.बारणे माया संतोष 

९८. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९९.मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

१००.मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

१०१.मा.कलाटे वाती मयुर  

१०२.मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१०३.मा.च धे आरती सुरेश 

१०४.मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

१०५.मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

१०६.मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०७.मा.जवळकर वैशाली राहलु  

१०८.मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

१०९.मा.जगताप राज  गणपत 

११०.मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

१११.मा.जगताप नवनाथ द ु 
११२.मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

११३.मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

११४.मा.जम सोनाली पोपट 

११५.मा. शांत िशतोळे 

११६.मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
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११७.मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११८.मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११९.मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१२०.मा.शडगे आशा सुखदेव 

१२१.मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१२२.मा.सोनकांबळे चंदकांता ल मण 

१२३.मा.संजय केशवराव काटे 

१२४.मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१२५.मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२६.मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

      यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.झुरे-सह 
आयु ,मा.गायकवाड,मा.मुंढे,मा.कारच,ेमा.कुलकण ,मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु ,मा.माछरे,मा.फंुदे-सहा. 
आयु ,मा.गावडे-नगरसिचव,मा.कांबळे- .शहरअिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.पाट ल, 
मा.च हाण,मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय- .आरो य वै . 
अिधकार , मा.डॉ.मनोज देशमुख- .वै कय अिध क, मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना), 
मा.दधेकरु ,मा.सवणे,मा.च हाण,मा.रामदास जाधव,मा.क पले, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.काची, 
मा.पठाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.दांगट,मा.तांबे,मा.स यद,मा.बरशेटट  
मा.जुंधारे - काय.अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.डॉ.गोरे-पशुवै कय 
अिधकार , मा.च हाण-आरो य कायकार  अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार, मा.जरांडे 
- सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

नािशकफाटा उ डाणपुला या सुशोिभकरणासाठ  एल.ई.ड . दवे वाप न काश यव था 
करणे या कामा या खचास शासक य मा यता व उपलेखािशष तयार क न तरतुद 
वग करणास मा यता िमळणेबाबतचा ताव दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी 
मतास टाकणेत आली असता –  

अनुकूल -७०       ि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.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, द.०५/०८/२०१३ रोजी पाक सैिनकांनी केले या 
ह यात श हद झालेले भारतीय जवान यांना तसेच चेतनदास खओमल मेवानी, पंपर  िचंचवड 
नगरपािलकेचे प हले उपा य  आ ण भारतीय जनता प ाचे माजी शहरा य , कुसूम 
वनायक भोसले, जे  प कार वजय भोसले यां या मातो ी,अनंत ित बले,जे  सा ह यक 
आ ण शांताबाई गेणू भोसले,िश ण मंडळाचे माजी उपसभापती गो वंद भोसले यां या 
मातो ी यांना दांजली वाह यात यावी.  

 
मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
  

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

(सवानी दोन िमिनटे ध उभे राहन दांजली अपण केलीू )  

--------- 
अ) मा.महापािलका सभा .१८ द.२०/०६/२०१३, २७/०६/२०१३ (द.ु१.०० वा. व द.ु१.३० 

वा.) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौरसाहेब, मी मािगल सभेम ये बीआरट  वषयावर वषय . १३ 

म ये माझे िनवेदन डायसवर दले होते. हे िनवेदन सभावृ ांतात समा व  
झालेले नाह . तर  सभावृ ांत कायम करताना माझे हणणे 
सभावृ ांताम ये पुढ ल माणे समा व  क न घेणेत यावे –                 
“महापािलके या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत िनयम . एन 
२.५.२, एन २.५.३ व एन २.५.४ म ये फेरबदल करणेकामी व िनयम 
एन २.५.७ न याने समा व  करणेकामी कलम ३७ अ वये फेरबदलाची 
कायवाह  कर याचा तावास मा यता िमळणेकामीचा ताव 
सभागृहासमोर मांड यात आला आहे. वकास िनयं ण िनयमावलीतील 

ता वत केले या फेरबदलाबाबत सभागृहासमोर मांड यात आलेला 
मजकूर हा इं जीत आहे. सभागृहातील  ब-याच सद यांसह 
महापािलके या अनेक जबाबदार अिधका-यांना देखील इं जीतील वकास 
िनयं ण िनयमावली समजणे/अथ काढणे कठ ण जाते. मा.महापौरसाहेब 
शासनाने सभागृहासमोर ठेवले या तावात िनयम एन २.५.२. या 

फेरबदल तावात शेवट या प र छेदात ‘The minimum rate of 

premium may be sutaiblly revised as & when required’ असे नमूद 
केले आहे. मी इं जीचा संपूण श दकोश तपासला परंत ू sutaiblly हा 
श द श दकोषात उपल ध नाह . तसेच एन २.५.४ या िनयमात “ 
Setback/Front Margin foe all proposed developments/buildings” 
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असे नमूद केले आहे. इं जीत foe या श दाचा अथ श ु असा होतो. 
शासनाला Setback/Front Margin हे proposed developments/buildings   

चे श ु असे का हणायचे आहे याचा उलगडा मला झाला नाह . या 
यित र  िनयम एन २.५.७ या न याने समा व  कर यात येत 
असले या िनयमात मुददा मांक १ म ये “ The the whole plot will be 

considered as plot a within  BRT Corridor” असे नमूद केले आहे 
यातील considered as plot a within हे पुणपणे चुकलेले याकरण 
आहे.  तसेच इतर अनेक चुका आयु ां या सह ने सभागृहासमोर 
मांडले या तावात आहेत. याव न शासनातील जबाबदार अिधका-
यांनाच इं जी िनट येत नाह  हे िस द होते.  
भारतीय रा य घटने या अनु छेद ३४८ उप कलम १ (३) नुसार या या 
रा या या भाषेनुसार कायदे, िनयम, वधी, उप वधी,आदेश इ.करता येतात 
फ  याचा अनुवाद इं जी म ये उपल ध असला पा हजे. तसेच 
सं वधाना या या अनु छेद कालमयादा ह  वातं य िमळा यापासून केवळ 
१५ वषापुरतीच लागू होती व नंतर येक रा य हे आपआप या 
भाषेनुसार कारभार क  शकते. 
महारा  रा य भाषा अिधिनयम १९६४ या कलम ५ नुसार महारा  
शासनाने िन त केले या दनांकापासून रा याचा सव कारभार कायदे, 
िनयम, आदेश, अिधसूचना, वधी, उप वधी आदेश इ. यांची अिधकृत 
भाषा ह  मराठ  असेल. मराठ  भाषा ह रा या या अकरा कोट  जनतेची 
अ मता आहे व िशवसेना भाजप युतीची स ा महारा ात येताच शासनाने 
अिधसूचना काढन शासक य कामकाजात मराठ चा वापर अिनवाय ू
कर यासाठ  महारा  रा य भाषा अिधिनयम १९६४ या कलम ५ 
अंमलात आण याची तार ख ह  १५ ऑग ट १९९५ घोषीत केली व १९४७ 
साली इं जांपासून वातं य िमळा यावर १९९५ ला महारा ाची 
इं जीपासून सटुका केली. रा य शासना या सामा य शासन वभागाने 
शासन यवहारात मराठ  भाषेचा वापर १००% कर यासंदभात आ ापयत 
सुमारे ३९ आदेश काढलेले आहेत. भूमी संपादन अिधिनयम, महारा  
ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ महारा  महापािलका 

अिधिनयम १९४९ हे महापािलका कारभारातील मह वाचे कायदे मराठ त 
उपल ध आहेत, शासनाचा सव कारभार मराठ त चालतो सव अिधिनयम, 
आदेश, प रप के मराठ त असतात.  इतकेच न हे तर सावभौम सं वधान 
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सु दा मराठ त उपल ध आहे. महापािलके या िनयमात मह वाचे फेरबदल 
करताना सद यांना अंधारात ठेव यासाठ  िनयमातले बदल मुददांमून 
इं जीत सभागृहासमोर मांड यात आले आहेत. 
मा.मुंबई उ च यायालयात दाखल असले या यािचका .7513 of 2011 
म ये दनांक ०९/१०/२०१२ रोजी दले या िनकालात 
या.मा.ए.एम.खान वलकर व या.मा.आर.एन.गानु यां या खंड पठाने 
दले या िनकालाम ये वकास योजना अथवा वकास िनयं ण 
िनयमावलीत फेरबदल करताना सदर फेरबदल हे सवाना समज यासाठ  
मराठ म ये कर यात यावे असे आदेिशत केले आहे. मा  असे असतानाह  
महापािलके या वकास िनयं ण िनयमावलीत फेरबदल करणेकामी 
सभागृहासमोर मांड यात आलेला संपूण मजकूर हा इं जीत आहे. या तव 
सदर मजकूर हा पुणपणे मराठ त सभागृहासमोर मांड यात यावा व 
तदनंतरच याबाबत िनणय यावा.  
मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत िनयम एन.२.५.२. नुसार जु या व 
न या हदद तील मंजूर वकास योजनेतील कोण याह  वकास ह तांतरण 
ह क झोनमधील िनमाण झालेला ट .ड .आर. बी.आर.ट . कॉ रडॉरम ये 
अिधमू य भ न वापरता येईल व यासाठ  आकार यात येणारा अिधमु य 
हा मा.महापािलका सभा ठराव . ४५२ दनांक १९/८/२००८ म ये 
ठर वले या दरांपे ा हणजेच  

 अ) न वन गावांमधील ता वीत झोन मधील ट ड आर साठ  . १२००० ती चौ.मी  
 भ) सी- झोन मधील तावीत झोन मधील ट ड आर साठ  . ९००० ती चौ.मी.  
 क) बी- झोन मधील तावीत झोन मधील ट ड आर साठ  . ६००० ती चौ.मी.  
 ड) ए- झोन मधील तावीत झोन मधील ट ड आर साठ  . ३००० ती चौ.मी.    

कमी नसावा व सदर अिधमु याचे दर आयु ांनी वेळोवेळ   ठरवावयाचे 
आहेत. याच भूखंडातील र ता ं द करणातील ०.४० च. े.िन.(चटई े  
िनदशांक) साठ  अिधमु य आकारला जाणार नाह  अशी तरतूद आहे. 
िनयम एन.२.५.२. म ये जु या व न या हदद तील मंजरू वकास 
योजनेतील कोण याह  वकास ह तांतरण ह क झोनमधील िनमाण 
झालेला ट .ड .आर. बी.आर.ट . कॉ रडॉरम ये अिधमु य भ न वापरता 
येईल. यासाठ  यापुव  शासनाने मंजूर केले या धोरणानुसार अिधमु य 
आकारणी न करता याऐवजी या ठकाणी ट .ड .आर. िनमाण झाला व 
या ठकाणी वापर यात येणार आहे या दो ह  जागेचे शासनाचे 
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रे डरेकनर दरांतील फरक कंवा .५००० ती चौ.मी. या दो ह पैक  जो 
जा त असेल तो आकार यात यावा असा फेरबदल ताव शासनाने 
मांडला आहे. 
बी.आर.ट  या प ह या ट यातील ते आळंद  रोड व नािशक फाटा ते 
वाकड या दोन र यांसाठ  महापािलकेला व ह सा स हत अित र  खच 
असे एकूण ४०० कोट  पये खच करावा लागत आहे. बी.आर.ट . या ८ 
र यांसाठ  एकूण ९६.७४ क.मी.चे अंतर आहे आ ण सदर ८ र यां या 
क पासाठ  एकुण .३००० कोट  पयांचे खच अपे त आहे. आजपयत 

बीआरट एस र यां या कामाची गती पाहता कामास उिशर होणार 
अस याने हा खच अजून .५०० कोट  ने वाढणार आहे. बी.आर.ट  
र यां या दो ह  बाजू या १०० मी. े ात अित र  १ च. े.िन. लागू 
क न या जादा एफ.एस.आय. ला अिधमू य आकारले जात आहे 
बी.आर.ट  र यां या खचासाठ  व देखभाल द तीसाठ  होणारा खच या ु
अिधमु यां या र मेतून होणार आहे. महापािलके याच आकडेवार नुसार 
शहरातील केवळ ८ बी.आर.ट . कॅरॉडॉर या े ात ५ लाख ७३ हजार 
१२०० चौ.मी. े ावर वकास अपे त आहे व चिलत िनयम 
एन.२.५.२. नुसार अिधमू य आकार यास महापािलकेला सुमारे          
.४५८४.९६ कोट ंचे उ प न अपे त आहे. शासनाने मांडले या 

फेरबदल तावानुसार या ठकाणी ट ड आर िनमाण होणार व या 
ठकाणी तो वापर यात येणार आहे या दो ह  जागांचे शासनाचे रे डरेकनर 
दरांतील फरक कंवा कमान .५००० ती चौ.मी.इतके अिधमु य 
आकार यात येणार आहे. महापािलके या ट ड आर वाटपांचे अवलोकन 
के यास असे प पणे दसुन येते क शहरा या वाढ व हदद या 
गावांमधुनच टड आर या मोबद यात आर णातील े  ता यात येत 
आहे. तसेच बीआरट एस कॉ रडॉरचे ठकाणी जादा एफएसआय वारताना 
९० ट के पे ा जा त करणांम ये वाढ व हदद त िनमाण झाले या 
ट ड आरचाच वापर होत आहे. वाढ व हदद तील मोशी, डुडुळगाव, 
वडमुखवाड , कवळे,च-होली,िचखली आद  गावां या सरासर  रेड रेकनरचा 
दर ३५००  ती.चौ.मी. इतका आहे तर बीआरट एस र या या लगत 
असले या िचंचवड, रहाटणी, पंपळे िनलख, वाकड, आकुड , भोसर  आद  
वकसीत भागाचा सरासर  रेड रेकनरचा दर हा ८५०० . ती चौ.मी.इतका 
आहे. हणजेच टड आर िनमाण होणा-या े ा या व टड आर वापरा या 
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े ां या रे डरेकनर या दरातील फरक हे सरासर  ५०००   ती चौ.मी. 
इतके आहे. बी.आर.ट . कॅर डॉर या े ातील अपे त वकासाचे ५ लाख 
७३ हजार १२०० चौ.मी. े ात न या तावीत फेरबदलामुळे वाढ व 
हदद तील टड आरचे वापराबाबत चिलत िनयमातील दर १२००० . ती 
चौ.मी.ऐवजी ५००० . ती चौ.मी.इतकाच दर आकारला जाणार आहे. 
बआरट  कॉ रडॉर मधील अपे त वकासातील े ांपैक  केवळ ७० ट के 
े ात हणजेच सुमारे ४० लाख चौ.मी. े ात टड आरचा वापर हा 

वाढ व हदद तील िनमाण होणा-या टड आरने झाला तर १२०००  ती 
चौ.मी. या दराऐवजी ५०००  ती चौ.मी.दर आकार यास 
महापािलके या उ प नात सुमारे २८०० कोट  पयांची (४० लाख चौ.मी.x 
७००० . ती चौ.मी.) घट होणार आहे. एन.२.५.२. म ये अशा कारे 
बदलांमुळे महापािलकेचे खूप मोठे आिथक नुकसान होणार असून असे 
बदल हे बी.आर.ट . कॉ रडॉर या मूळ संक पनेलाच बाधा पोहच वणारा 
असून लोक हता व द आहेत. 
ब डरांची सुपार  घेऊन असे ताव वांरवार सभागृहासमोर मांडले जात 
आहेत का? या यित र  पाक ग बाबतचे तावीत फेरबदल हे छोटया 
लॉट धारकांना वकास करताच येऊ नये असे आहेत. बीआरट एस 
र या या लगत नेमके कती पाक ग लागणार आहे? कती व 
कोणकोण या कारची वाहने महापािलकेस ा  होणा-या पाक गचा वापर 
करणार आहेत? या न या िनयमामुळे अंदाजे कती पाक गचे े  ा  
होणार आहे? याचा कोणताह  शा ो  अ यास शासनानने केलेला नाह . 
दनांक ३/३/२०१० रोजी हणजेच सुमारे ३ वषापुव च सभागृहा या 
िशफारशीने शासनाने तयार केलेले बीआरट  र याबाबतचे िनयम मंजूर 
कर यात आले असताना ते इत या लवकर व वारंवार बदल याचा 
खटाटोप शासन का व कोण या हतासाठ  करत आहे? ब डरांची 
सुपार  घेऊन महापािलके या आिथक हताचा कोणताह  वचार न करताच 
हा फेरबदल ताव सभागृहासमोर मांड यात आला आहे. 
मा.महापौरसाहेब नगररचना वभागाकडून या फेरबदलाबाबतची मा हती मी 
िमळ व याचा य  केला मा  न याने तावीत कर यात येत असलेले 
फेरबदल हे कोण याह  अ यास, पाहणी िशवाय तावीत कर यात 
आलेले आहेत. महापािलके या महसुलात २८०० कोट  पयांचे नुकसान 
करणा-या या फेरबदल तावास मी पुणपणे वरोध करत आहे.”  
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या माणे मा.िसमा सावळे यांचे िनवेदन वषय मांक १३ म ये समा व  करणेत 
येऊन मा.महापािलका सभा .१८ द.२०/०६/२०१३, २७/०६/२०१३ (द.ु१.०० वा. व द.ु१.३० 
वा.) चा सभावृ ांत कायम करणेत येत अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

--------- 
ो रे 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, व ुत वभागाब ल  आहे. 
यांचे टेटमट करायचे आहे. मी  दले होते. याची कॉपी डपाटमटला गेली, या याच 

दसु-या दवशी काँ ॅ टर मा याकडे जे  वचारले याची कागदप े घेऊन आला होता. 
, महापािलकेची कागदप े कॉ ॅ टरपयत एक दवसात कसे पोचले जातात याची मला 

मा हती पा हजे. कदािचत कॉ ॅ टरला वाटले असेल जे काह   वचारायचे याचे पैसे 
ायचे. हणजे अबसट रपोट हणून आला असेल. पण या यापुढे कागदप े कशी गेली. 

दसर  गो  हणजे किमु शनर साहेब, आप याकडून ह  अपे ा न हती. आपण ांना जी 
उ रे दली आहेत, ती तुम यासार या र पाँडंट ऑफ सरने दली हणून याब ल खेद 
वाटतो. मी  १अ वचारला होता क , टडर नं.१२/४-२००७-२००८ या व ुत क भागातील 
टडरची चौकशी के हा सु  केली? या ाचे उ र दले आहे क , करणी जुन २०१३ म ये 
चौकशी केली आहे. जून २०१३ म ये आयु  साहेबांनी तावाबाबत ६४ लाख वसूलीचा 
रमाक दला आहे. २४ जून रोजी रमाक दला आहे. वकास अिभयंता यांनी हा मु ा वेगळा 
घेतला नाह . सव वसूली करावी. हणजे ६६ लाखांची वसूली झालेली नाह . मग का झाली 
नाह  याचे उ र दले आहे, वसूली झाली नाह . ठेकेदाराची अंितम देयक अदा करताना 
वसूलीची वधीवत कायवाह  करणेत येईल. मा या हण या माणे अंितम देय र कम ४० 
लाख सु ा नाह . ठेकेदाराकडून ६६ लाख कशाला वसूल करायच?े ह  फ  ठेकेदाराची 
जबाबदार  आहे का? काह  झाले क  ठेकेदाराकडून वसूली करायची. याला अिधकार  का 
जबाबदार नाह ? या डॉकेटम ये अिधका-यांनी सह  केली असेल, आयु  साहेबांनी सह  केली 
असेल, यांनी वषय पास केला असेल तर मग ठेकेदाराकडून र कम कशी काय वसूल 
करताय?  ६६ लाख वसूल करा असे आयु  हणतात. अिधका-यांकडून सु ा वसूल केले 
पा हजे. ठेकेदाराने स लाय केला नसेल, याने बील दले नसेल तर या याकडून वसूली 
करायचा च येत नाह . ६६ लाखांची वसूली ताबडतोब कर यात यावी. अिधकार  व 
ठेकेदार दोघांनी एक  येऊन पैसे भरायला पा हजेत. फ  ठेकेदाराला दोषी ध  नये. यावेळ  
६६ लाख वसूल करायच.े आयु  हणतात, चुक चे काम झाले आहे. कामात चुक आहे. 
अिंतम देय हणजे काय? काय देणार. अजून ५ वष दले नाह तर  काय होणार? व ुत 
वभागाकडून या कामाला १० म ह यांची हॅिलड ट  होती. याला २०१३ पयत मुदत वाढवत 
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आणून अंितम देयक अदा करताना वसूली करताय. ह  र कम दे यास जबाबदार अिधकार  
कोण आहे – या ाचे उ र तु ह  दले आहे क , त कािलन वकास अिभयंता ( व/यां) 
यांनी द.१८.८.२००७ चे िन वदा सूचना . १२/०७-०८ संबंिधत कामांक रताचे िन वदापूव 
सभे या िनणया माणे सदर भाववाढ देणेबाबत मा यता दली होती. यानुसार काय.अिभयंता 
( व) क भाग कायालयाकडुन भाववाढ फरक बले अदा करणेत आली होती. या उ रात 
आयु  यांचा उ लेख नाह . त कािलन वकास अिभयंता यांचे नाव िल हलेले आहे. आ ा जे 
काम करतात, यां या नावे पेमे ट दलेले आहे. How that person is responsible? यांनी पेमे ट 
दले ते सव लोक जबाबदार आहेत. It is a cumulative responsibility.  .५ म ये 
या याकडून र कम वसुल करणार का असा  वचार यावर तु ह  उ र दले आहे, या 

बाबींक रता भाववाढ र कम देय नाह  यांची पडताळणी क न सदर र कम संबंिधत 
ठेकेदाराकडून वसुली करणेब ल कायवाह  करणेत येईल. परंतू हा ोजे ट चुक चा आहे. यात 
ठेकेदाराची चूक काय? तु ह  ऑडर दली. याने स लाय केला. यात फ  ठेकेदारच 
जबाबदार आहे का? २५ ट के र कम मटेन ससाठ , वाटप कर यात गेली आहे.  .६ 
वचारला आहे, यां यावर काय कारवाई केली? याम ये तु ह  उ र दले आहे, संबंिधत 
अिधका-यांकडून खुलासे ा  झाले आहेत व ठेकेदारांकडून वसुली करणेत येणार अस याने 
अिधका-यांवर अ ाप कारवाई केलेली नाह . खुलासा आ यानंतर सु ा तु ह  कारवाईसाठ  
कोणाची वाट पाहताय? आज ५ वष झाली काम चालू आहे. अंितम देयक ा  झाले नाह  
तोपयत कारवाई करणार नाह  का? हे मोशी इथले काम आहे. ितथे २५ ट के हाडरॉक 
अस याचे हटले आहे. हणजे ठेकेदाराला जा त पैसे ायच.े मोशी इथे हाडरॉक आहे का? 
कती गलथान कारभार आहे बघा. आ ा पेमे ट केले याची चौकशी होणार नाह  का?  १ 
क) म ये वचारले आहे, सदर िन वदा रंग क न संगनमताने भर यात आली का, याची 
चौकशी झाली अस यास याक रता जबाबदार अिधकार  कोण आहेत – या काळात भाग 
अ, ब व ड म ये या कामाचे टडर मंजूर झाले होते. ते तु ह  बघू शकता. या काळातील 
टडर ३५ ट के बलो असताना काह  टडर ५ ट के अबो ह झाले आहेत. ब भागात ४० 
ट के काम झाले होते, हे कबूल केले पा हजे. एका भागात अबो ह टडर मंजूर होते, याच 
कामाचे टडर दसु-या भागात ३५ ट के बलो कसे जाते? यावेळचे इंटनल ऑड टर यांनी 
काय केले, आयु  यांनी काय केले, कोण वचारणार? आ हाला वाटले, तु ह  †ò शन घेणार, 

 वचारणार. तु ह  चुक या कामांना पिनशमट देता, अशी भावना अस यामुळे आ ह  
इथे उ रे देतो, ब ब मारतो. हे टडर हणजे पूव चे टडर नाह . १० म हने हॅिलड ट  
असणा-या टडरला ६ वष चालू ठेवले आहे. बघा कोण या काय ात बसते? मी  २ अ) 
म ये सव िन वदांबाबत  केला आहे. मी या िन वदा वाचून बिघत या आहेत. जानेवार  
२००८ला वकऑडर दली. द.२८/१/२००८ला मुदत वाढवून दली. डसबरम ये वक ऑडर 
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दली आ ण लगेच फे ुवार  २००१म ये १० कोट  वाढवले. इंटनल ऑड टर कुठे गेले? १ 
ट याऐवजी २ ट के हा दर आ ा चालू आहे. कोणी चूक काढणार नाह . इतक  लूटमार चालू 
असताना सु ा यावेळचे आयु  यांनी, इंटनल ऑड टर यांनी बिघतले का? शासनाला सांगून 
टाका, ऑड ट वभागावर खच होतो. ते बंद करा याची काह  गरज नाह .  २ब म ये 
वचारले आहे, िन वदा येम ये अिनयिमतता आहे का? तु ह  उ र दले, यात 
अिनयिमतता नाह . हणून आपण या टडरचे ६६ लाख वसूल करायला सांगता. हणजे 
यात अिनयिमतता नाह . मग अिधका-यांना स पे ड करणार का? चुक चे प  दले हणून 
† ò शन घेणार का? जर अिनयिमतता नसेल तर ६६ लाख वसूल करायची ऑडर कशी 
दलीत ते सांगा. २ क) म ये मी  वचारला होता, २ कोट चे १२ कोट  रवाईज केले का? 
२ कोट ंचे ३ कोट  करा, पण  २ कोट ंचे १२ कोट  केलेत, यावर ६६ लाख दंड केला. ३६ 
कोट ंचे ७२ कोट  के यावर पॉ ट आऊट के यावर किमशनर यांनी † ò शन घेतली नाह . 
मला वाटायला लागले आहे, मी पुरावे देत असताना सु ा तु ह  † ò शन घेत नाह . २ 
कोट ंचे १२ कोट  होऊ शकतात का? ७/१२/  ला वक ऑडर दली होती. एक म ह यात १० 
कोट  वाढवून दले आहेत.  ३ म ये मी वचारले आहे – मे.शहा इले क स काँ ॅ टस 
यां या व ुत वभागातील कामाबाबत आब ेशन िनकालाबाबत वचारणा केली. या 
आब ेशन यांचे १०० पानी ४ अवाड आहेत. यात आपण प  सांिगतले आहे, आप या 
अिधका-यांनी चूक केली आहे. ठेकेदाराने पैसे दले नाह  आ ण तो हाय कोटात गेलातर 
आब ेशन िनवा या माणे (पु तकातील मजकूर वाचून दाखवला) यात ताशेरे ओढले आहेत. 
महापािलका सभेत या अिधका-यांनी उ र दले, यांना स पे ड कर याबाबत ताशेरे ओढले 
आहेत. तु ह  हणता आब ेशन यांनी अवाडम ये ताशेरे ओढलेले नाह त. मी लवादाने 
दलेला िनवाडा वाचून दाखवतो – (वाचून दाखवले) हे ताशेरे नाह त का? महापािलका 
सभेसमोर कती चुक ची मा हती दलेली आहे. लॅकचे हाईट होत असताना उ र काय 
देताय, ताशेरे ओढलेले नाह त हणून. आ हाला अशी चुक ची उ र ायला, चकु चे िलहन ू
ायला कती गटस असायला पा हजेत् . याम य़े, कहाणी तयार क न आब ेशनसमोर दली 

असे ताशेरे ओढले आहेत. तर  तुमचे अिधकार  हणतात ताशेरे ओढलेले नाह त. हणून 
वकास अिभयंता यांना स पे ड करा अशी मागणी इथे करतो. याबरोबर ४ मु ांवर ताशेरे 
ओढलेले आहेत. असे असताना kindly हणतात, ताशेरे ओढलेले नाह त. रटायड ऑ फसर 
हणतात, कने ट ह ट म ये चुक चे काम केले आहे. मु ा . ४ म ये † òनमेक 

इले क स यां या ड भागातील भूमीगत केबल या कामाम ये गैर यवहार/अपहार झाला 
आहे असे उ राम ये हटलेले नाह . या करणी चौकशी सु  आहे असे उ र दले आहे. हे 
अिधका-यांचे कल आहे. हो हणायचे नाह  आ ण नाह ह  हणायचे नाह . आयु  यांनी 
प  िल हलेले आहे, गैर यवहार/अपहार झालेला आहे. हणजे ो रांम ये दलेले उ र 
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चुक चे आहे. या मु ाम ये  .२ वचारला होता, जबाबदार अिधकार  कोण? यात 
कायकार  अिभयंता ( व) ड भाग हे सदर कामाचे भार  मुख आहेत. असे उ र दले 
आहे. कायकार  अिभयंता कोण होते. यांचे नाव का घेतले नाह , यांचे नाव आ ा सांगा. 

 .४ मधील मु ा .३ म ये यां यावर आ ण ठेकेदारावर काय कारवाई झाली – 
सदर या कामाचा अंितम चौकशी अहवाल अ ा  अस याने कारवाई झाली नाह . हे दलेले 
उ र चुक चे आहे. आ हाला खरे उ र ायचे नाह . किमशनर यांनी अिधका-यांना बळ  पडू 
नये. मु ा .४ म ये संबंिधत अिधकार  यापुव  ा सफॉमर चोर  करणी िनलंबीत होता का 
या ाचे उ र होय असे दले आहे. परंतू अिधका-याचे नाव सांिगतले नाह . मु ा .५ 
म ये वारंवार अपहार/चोर  क नह  कारवाई का होत नाह  या ाचे उ र संबंिधत 
अिधकार  यांचेवर शासक य शा तीची कायवाह  झाली आहे असे उ र दले. मी 
वचारले या ांना अजून सु ा यव थत उ रे िमळत नाह त. मा या मा हती माणे मोशी 
सार या भागात काम झालेले आहे. ितथे भुसभुशीत माती आहे. खडक नाह . बीला या 
ऑडरचे पैसे दले होते. या कामाब ल वतः साहेबांनी नमूद केलेले आहे. नोट सम ये सगळ  
उ रे चुक ची आहेत. आप याला वनंती आहे क , शासनाम ये चौकशी क न कारवाई करा. 
पण चुक ची उ रे द याब ल अिधका-यांवर काय कारवाई करणार याचे उ र ा. पॉिलसी 
डसीजन घेतला जातो. १२३ िनवडून आलेले नगरसेवक आहेत. ५ कॉप रेट वीकृत 
नगरसेवक आहेत. हे लोकशाह चे मंद र आहे. इथे तु ह  लोकांना खोट  उ रे देताय. वकास 
अिभयंता यां याकडे कती गटस असायला पा हजेत् . याब ल यांना स पे ड करणार का 
नाह  याचे उ र ा.       
   

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ये  नगरसेवक व माजी महापौर 
मा.आर.एस.कुमार यांनी वचारले या ांम ये † òनमेक इले क स या कंपनीचा उ लेख 
आहे. मी मा.आर.एस.कुमार यांचे अिभनंदन करते क , यांनी अशा कारचे  उप थत 
क न सभागृहात अितशय मह वा या वषयाकडे ल  वेधले आहे. २०१३ म ये † òनमेक 
इले क स संदभात त ार केली होती. नो डाऊट, ह  फाईल दे यासाठ  आपण मला मदत 
केलीत. जवळपास ४० ते ५० लाखांचा दंड या ठेकेदाराला बसतोय. आपण चे नई इथे गेला 
होतात. अिधका-यांनी फाईलची पळवापळवी केली होती. हे सु ा आप या कानावर घातले 
होते. संबंिधत अिधका-याकडे फाईलसाठ  गेले तर मा हती अिधकारात प  दले होते. एक 
तारखेपासून सात तारखेपयत माझे प  वकारले नाह . येकजण आप या गोटातला बॉल 
दसु-या या गोटात टाकत होता. जवळपास १८ तारखेला मा हती यायला गेलेतर संबंिधत 
अिधका-याने सांिगतले, नगरसेवकांनी वेळ ा. दोन म हने फाईल िमळाली नाह . लेखािधका-
यांकडे गेले. ी.घाडगे यां याकडे गेले. यांचा आ हाला फायदा झाला. ह  गो  आप या 
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कानावर घात यानंतर † òनमेक इले क स कंपनीची फाईल आप याकडे दली. जवळपास 
६ म हने उलटले आहेत. नेमके इनवे ट गेशन काय करतो? त ारधारकांना एक प  पाठवून 
तसद  घेतली का? ६/६ म हने आप या उ राची वाट पाहन यावर कोणतीहू  कारवाई करत 
नाह . हणून सभागृहात  वचार यािशवाय पयाय रहात नाह . खरेतर मा या प ाचे काय 
केले, तर या प ावर चौकशी लावली आहे. जथे ४९ लाख दंड घेणार आहात, जथे २५ 
लाखाची रक हर  काढणार असाल तर, या- या अिधका-यांनी डो यांत धूळफेक करायचा 
य  केला, यां यावर काय कारवाई करणार आहात? ठेकेदाराने दबावतं  हणून नुकसान 

भरपाईचा दावा दाखल करणार अस याचे प  पाठवले आहे. मा याकडे एवीड स आहे. 
ठेकेदाराने या कंपनीची केबल घेतली होती. याने तीच परत करायला पा हजे होती, ती 
परत न करता वशाल कंपनीची केबल परत केली होती. दरवाढ देताना करंट डसी ल माणे 
आ ण दंड मारताना मा  २००७ ला वकऑडर दली होती या माणे दंड माराय़चा. या 
सग यातून व छ उघड आहे क , चोर  करणारा यो य आहे. दरवाढ व दंड सु ा आज या 
ड .सी. ल माणे झाला पा हजे. या ठकाणी जेवढ  उ रे यांनी दलेली आहेत, ती पूणपणे 
दशाभूल करणार  दली आहेत. क भागात २००७-०८ चे टडर होते. आ ाच 
मा.आर.एस.कुमार यांनी सांिगतले आहे, २ कोट ंचे टडर काढतो. याला १० कोट ंची मुदतवाढ 
देतो. वाढ व कामाची मुदतवाढ एक म ह या या आतम ये देतो. हे प ह याच दवशी ठरले 
होते,काय काम करायचे. एक म ह यात १० कोट ंची वाढ होऊ शकते का? हे कसले 
इं जिनअर आहेत. यांना भाजी वकायचे टॉल लावून दले पा हजेत. यांनी सभागृहात बसून 
आ हाला अ कल िशकवायचा अिधकार नाह . हे कसले इं जिनअर आहेत. द.१२/४-२००७-
२००८ ला २ कोट ंची ऑडर दली, दसर  ऑडर दु .१२/५-२००७-२००८ ला हणजे एक 
म ह या या फरकाने दली. अशा कारे वकऑडर दली जात असेलतर याम ये काह तर  
घोटाळा आहे हे िन त आहे. यावेळ  ी.क पले हे संबंिधत अिधकार  होते. यांना दंड 
झाला पा हजे. अ, ब व ड  भागांम ये ३५ ट के बलो टडर असताना क भागात अबो ह 
टडर गेले होते. याची चचा झाली. अिधकार  सांगतात, आप याकडे बील अबो ह हणजे ३५ 
ट के आले होते हणून ३० ट के इतके कमी करायला सांिगतले. याचे कारण काय? टडर 
चीनमध या कंपनीच,े चीनम ये काय झाले हणून याचा आप याकडे काय संबंध आला? 
संबंध असेलतर ४ भागांतील रेट काढले पा हजेत. ३ भागांत रेट वाढले नाह त. फ  क 
भागांत रेट वाढला आहे. २०१३चे एंड ंग आहे तर  अजून पयत हे काम चालू आहे. खरेतर 

अशा ठेकेदारांवर कारवाई झाली पा हजे. यांना का या याद त टाकले पा हजे. ५/६ म हने 
प  द यानंतरह  उ र देत नाह . याबाबतीत िन तपणे खुलासा करावा, काय दंड मारला 
आहे, कशा प तीने लावला आहे याचा खुलासा करावा. या ठकाणी मा.आर.एस.कुमार यांनी 
दसुरा  वचारला होता. शहा इले क स काँ ॅ टस यां या व ुत वभागातील ्
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कामाबाबत आब ेशन िनकाल काय झाला? खरेतर हे आप या चाणा  नजरेतून सुटले 
नसेल. या आब ेशनम ये ३१.६.२ असा जो पाट आहे. यात आब ेशन सांगते, “The 
demeanor of the witness is also to be considred. Shri.Kapile was taking 
considerable time, sometime as long as 15 to 20 minutes to answer certain 
questions. It was evident that he was debating in his mind as to which will be the 
most suitable answer and favourable to the Respondents’ case. Thus he was not 
spontaneous in answering the questions, but was constructing the answers by 
thinking for long time as to what he should say. This indicates that the answers 
cannot be considered reliable. Shri. Kapile has contradicted himself a number of 
times. Some examples pointed out were as under – In his affidavit, Shri. Kapile has 
stated in Para 5 (b) that the Claimant has submitted FDR after four months. After 
further questioning in Q.19 and Q.20, he has admitted in answer to Q.20 that there 
was no delay in submitting FDR. Thus Shri.Kapile has made false statement in 
sworn affidavit.”  या ठकाणी ी.क पले हे आब ेटर यांना खोटे उ र ायला घाबरले 
नाह त. यासंदभात आयु  साहेबांबरोबर प यवहार झाला आहे. यावर उ रे िमळाली 
नाह त. या ठकाणी हाड रॉकचा उ लेख झाला आहे. आज आधुिनक टे नीक या मशीनर  
आले या आहेत. मोशीसार या ठकाणी या वापरता येतील. मशीनने लेविलंग करता येते. 
जिमनीत कुठे माती आहे, कुठे मु म आहे, कुठे दगड लागेल हे मशीनने न खोदता शोधून 
काढ शकतोू . याची टे ट यावी. या- या ठकाणी ठेकेदाराला पैसे दले गेले आहेत, ते 
दंडास हत वसूल करावेत. संबंिधत अिधका-यावर सु ा कारवाई झाली पा हजे. क भागात 
सुमे इले क स या ठेकेदाराला काम दले होते् . या कामात अशाच कारचा ाचार 
झालेला आहे. तो वषय आप याकडे आलेला नाह . तु ह  हणता, हा वषय मा या काळात 
झालेला नाह . मा या काळात झालेली कामे सांगा. यावर तुम या स ा आहेत, ती कामे 
सांगीतली तर  उ र िमळत नाह . आप याकडून अ जबात अपे ा नाह . अजून ६ म हने उ र 
देऊ नका. एकदा चौकशी करा. आरोप करायचे हणून करत नाह . एकदा खरेच चौकशी 
करा. कोणी हात वर करायचा, अिधका-यांना कसा फायदा ायचा, हे ठरत असेल तर 
ह जल स डपाटमट काय करते याचा शोध यावा लागेल. ६/६ म हने सद यां या ांना 

उ रे िमळत नसतील तर आ ह  काय समजायचे? आपण अ य़ंत काय म, नॉन कर टेड 
अिधकार  हणून तुमचा उ लेख केला जातो. परंतू आ हाला तुम याकडून वेळेत उ रे 
िमळत नाह त. प  देतो. संबंिधत अिधका-यांना माक करता, उ र िमळत नाह . आ ा 
वाटायला लागले आहे, प  ायचे का नाह , नको. † òनमेक इले क स यां या फाईलवर ्
सह  केली होती. आपण वतः वषय मंजूर केला होता. आपले अिधकार  फसवतात. कोणी 
कारवाई करत नाह . यां यावर कारवाई केली पा हजे. एक पयाची व तू चार पयाला, चार 
पयाची व तू चाळ स पयाला यायची. यांची हंमत वाढवायचे काम करताय. कोणी 

कारवाई करत नाह . एक कारे ाचाराला ो साहन देताय. कामाचा वकलोड जा त आहे हे 
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समजू शकतो. आपण सारथी ह  एक िलंक केली, तशीच सद यां या प ांना सु ा थोड फार 
कंमत ा, जा त देऊ नका. † òनमेक इले क स यां या कामात एक पयाचा सु ा ्

ाचार नाह  असे मला उ र ा.  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कृपया मा.आर.एस.कुमार साहेबांनी 
मा या ांमधून गैरसमज क न घेऊ नये. मला आप याला  वचारायचा आहे.  
मा.आर.एस.कुमार यांना  वचारलेला नाह . ६४ लाखांची वसूली या करणी जी.बी. म ये 
प  द यानंतर ऑड टर यां याकडे फाईल पाठवली असणार. आप याला  करायचा नाह . 
या गृह थाला ६४ लाखांची वसूली करावी असे वाटते, याने सभागृहाला स व तर उ र 
ावे. िन वदा के हा काढली होती, या िन वदेवर यावेळ या आयु ांनी व डपाटमटने असा 

िनणय का घेतला, अशी मंजूर  का दली, फ  एक अिभयंता याला जबाबदार आहे कंवा 
तो ठेकेदार जबाबदार आहे? दोषींवर कारवाई मग तो कोणीह  असेल हायला पा हजे. 
ऑड टर यांची यातून कायम सूटका होते. ऑड टर यांना असा अिभ ाय ावा असे का वाटले 
याचा खुलासा प ह यांदा ऑड टर यांनी करावा. यांना हे हे वाटते, ६४ लाखांची वसूली 
करावी. या कोणी ऑड टम ये हे काढले असेल याने उ र ावे. यावेळ या व ुत 
वभागातील संबंिधत अिधका-यांनी फाईल आ यानंतर यावर िनवेदन मागवावे. ते 
सभागृहाला सांगावे. फाईलम ये जे आहे ते नीट मांडायला सांगा. हणजे ब-याचशा गो ींचा 
खुलासा होईल. यावेळ या आयु ांनी अबो ह रेट आला असे सांिगतले होते. ठेकेदाराला 
बोलवून घेतले होते. अशी ५% वाढ देता येणार नाह . काम करायचे असेलतर करा. 
ठेकेदाराने सांिगतले, आ ह  काम करायला तयार आहोत. ह  गो  यात मांडली नाह . 
संबंिधत ठेकेदाराने ३ वषाचा मटेन स करायचा आहे. केवळ नेमका वषय संबंिधत अिधका-
यांनी सांगावा. तु ह  ताव ठेवला, आ ह  मंजूर  दली. थायी सिमतीतून मा यता घेतो, 
ते हा आप या अिधका-यांना हे बरोबर का वाटले? आयु ांनी होकार का दला? ऑड टर 
यांना शंका आहे. यांनी थांबवायचे बरोबर नाह . ा ऑड टर यांना आज असे वाटते. यांना 
सांगावेसे वाटते क , महापािलकेत गैरसमज होत आहेत. ६४ लाख वसूल करावेत असा शेरा 
यांनी दला. यांनी प ह यांदा असे काय चकुले ते सांगावे.  

 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.आर.एस.कुमार यांनी  
वचारले आहेत. यांची उ रे दली आहेत. काह  गो ी यापूव  झाले या आहेत. फाईलम ये 
जे जे आहे, ते सांगावे. या प तीने खुलासा होईल, याच प तीने सांगू इ छते, ऑड टर 
यांना ऑड ट करताना काह तर  वाटले तर यावेळ  ब-याचशा गो ी उप थत होतात. आयु  
यांनी वषय सांिगतला. एका फाईलवर सरळ सांिगतले होते, बील देता येणार नाह . 
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आजपयत कोणता ठेकेदार भांडायला आला नाह . आ ह  वषय मांडला हणून कोण याह  
ठेकेदाराने, अिधका-याने आम याशी भांडू नये अशी अपे ा नाह . पूव  दादांची ह जट 
झाली, यावेळ  चाफेकर पूलाब ल वचारले होते. यावेळ  ७० लाखांचे बील ठेकेदाराला 
दे यात येणार नाह  असे ऑड टर यांनी िल हले होते. तो मनु य हणतो, मी जगावे का 
मरावे मला मा हत नाह . पूव या किमशनर यांनी फाईलवर काय काय केले? पलूाची ं द  
वाढली का? यात काह  गो ी आहेत का? याच प र थतीमुळे काय.अिभयंता हणतात, 
आ ह  काह  क  शकत नाह . आ ह  बीलाला हो हणणार नाह . आ ह  भूिमका घेणार 
नाह . मी एक सवसामा य मनु य आहे. माझे उवर त आयु य यव थत जायचे आहे. काय. 
अिभयंता घाबरतात. याचा अथ पूव चे आयु  चुक चे होते का? या आयु ांनी अशा 
फाईलवर या गो ी के या नस यातर पुढ ल गो ी अिधका-यांनी कशाला के या अस या? 
आयु ांनी सह  केली असेलतर खालचे अिधकार  या माणे काम करत असतात. आयु ांनी 
सांिगतले, तु ह  केले. आमचे अिधकार  नंद बैल आहेत का हे कळत नाह . अशा प र थतीत 
आयु  साहेबांनी फाईलवर िल हले होते, पाच ट के अबो ह िन वदा मंजूर आहे. मग ऑड टर 
यांनी रमाक का दला? इथे असे उ र का दे यात आले, इथे फार अवघड प र थती आहे. 
पूव या आयु ांना तसेच या- या वषयातील यांनी स ा के या, यांना सु ा इथे बोलवले 
गेले पा हजे. हणजे या आधीचे आयु  जे करत होते, ते सगळे चुक चे होते का? १० 
वषापूव  ीकर परदेशी असायला पा हजे होते का? तसे नसेलतर तसे िलखाण झाले पा हजे. 
अशा गो ींचा खुलासा इथे झाला पा हजे. संबंिधत फाईल या डटे स ् चा खुलासा झाला 
पा हजे. कोण अिधकार  होते, कोण या कामाची गरज होती, काय काम केले, कशा प तीने 
केले गेले या सग या गो ी नमूद के या गे या पा हजेत. मला आप याला वनंती करायची 
आहे क , सग या सूचना रतसर झा या पा हजेत. नाह तर आज अिधका-यांची जी 
प र थती झाली आहे. पेमे टमधून वसूली करायची. यामुळे कोणीच काम करायला तयार 
नाह त. रटायरमटला आलेले अिधकार  मा या भागात दले आहेत. कृपा क न असे 
अिधकार  आम या भागात टाकू नका. वड लांसारखे सै यद साहेब यांना आ ह  काम सांगू 
शकत नाह  आ ण बोलूह  शकत नाह . यांना ख डे बुजवले नाह  हटले तर सु ा िभती 
वाटते. आ ह  काय करायचे? इतक  वष ३० वष सेवा केली आ ण आता जाताना कुठेह  
रमाक नको आहे, असे ते हणतात. यांचा सूरच वाढला होता. यां याकडे बघायचा 
ीकोण बदला. मी रटायरमटला आलो आहे. मला सांभाळून या, इथून पुढे कधीह  कोणते 

काम करायच,े करायचे नाह  यासाठ  मा याकडे येऊ नका. मी सांगतो मला काह  सांगू 
नका. मला काह  सांगायचे नाह . आ हाला श दाने श द वाढवायचा नाह . आ ह  सांभाळून 
घेणार  मंडळ  आहोत. पूव  सग या गो ी झा या आहेत. आता करणार कोण आ ण भरणार 
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कोण अशा प तीने कुठ याह  अिधका-याला चुक ची िन कारण िश ा होता कामा नये. तु ह  
शहािनशा करावी. अिधका-यांना िश ा हावी असे मला अ जबात वाटत नाह .  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी २६ जून २०१३ ला जे प  
दले होते, याव न आयु  साहेबांनी † ò शन घेतली आहे का हे मला मा हत नाह . पण मी 
लमधील बोलतोय. काँ ॅ टरवरचे ेम, अिधका-यांचे ेम, इथून कुठे ेम आलेतर  ल 

बोलतोय. आयु ांनी या म ह यात िल हले आहे, फाईल नवीन आहे जुनी नाह . सभासद 
बोलताना काँ ॅ टरसाठ  अिधकार  असे कशाला हणताय? तु हाला ४ ट के िमळतात, लॉट 
वाढायला पा हजे. प लकला सांभाळू नका, काँ ॅ टर व ब डर यांनाच सांभाळा.  
 
मा.ऊ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ो रांसाठ  एक तास पुरणार 
नाह . मी वनंती करतो, शहराशी संबंिधत  असताना येकालाच बोलायची इ छा असते. 
मला वाटते यांचा श द पाळावा. अजून ऑड टर यांनी खुलासा करायचा आहे. काह तर  
गैरसमज होतो आहे. या ठकाणी केबलसंदभात मा.िसमाता नी  उप थत केले. तुम या 
टॉकमधील उरलेली केबल दली हे नॉमस माणे आहे का नाह् ? दसर कडे हे रेट बरोबर ु

आहेत का? यात फरक आहे का सेम आहेत? टडर अबो ह कंवा बलो आ यानंतर एखा ा 
अिधका-याची हंमत असते का पर पर काम या. याला ोिसजर आहे. फाईल ऑड टर 
यां याकडे जाणार, आयु ांकडे जाणार. XYZ अिधका-याचा संबंध येत नाह . तो एकटाच 
िनणय घेऊ शकतो का? तो वतःच िनणय घेणार आहे का हणून या ठकाणी खुलासा 
करावा. क टड तली केबल दली. सेम रेटम ये आहे का, नॉमस म ये आहे का याचा खुलासा ्
करावा.  
 
मा.महापौर – संबंिधत अिधका-यांनी खुलासा करावा. 
 
मा.भगवान घाडगे (मु यलेखाप र क) – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, टडर नं. 
१२/४-२००७-२००८ व ुत क भाग मनपा भवन र ता, शहर सुशोिभकरणाअंतगत उ चदाब  
वा हनी/केबल हल व याबाबत यासंबंधीची न ती आप याकडे आली होती. ६४ लाख मंजूर 
झाले होते. देखभाल द तीचे कामाबाबत भाववाढ होत नाह  ितथे या कामाचे पेमे ट ु
भाववाढ देऊन झाले. याचे अवलोकन केले असता सदरचे काम देखभाल द तीस हत ु
क स टंट ठेकेदाराची वनवणी मा य क न भाववाढ देऊन दले गेले. अट  शत त बदल 
करायचे अिधकार मा.आयु  यांना आहेत. बीड िमट ंगला मा.आयु  यांची मा यता घेतली 
नाह . हणून असा अिभ ाय या फाईलवर दलेला आहे. प हला अिभ ाय फे ुवार  २०१३ ला 
दला. नंतर रसबिमशन द.२४ जून २०१३ ला केले. याबाबत लअर केलेले आहे. अजून 



20 

काम केलेले नाह . बीड िमट ंग या या तारखा वकास अिभयंता यांनी सांिगत यातर  बरे 
होईल. यासंदभात काम मंजूर होत नाह . मा. थायी सिमती ठ. .३५८० द.२१/११/२००७ व 
ठ. .३६६७ द.२२/०१/२००८ म ये देखभाल द ती या कामासाठ  मंजूर  दलेली नाहु . 
यासंदभात मा.आयु  यांचा आदेश, पाणीपुरवठा .१/२/३/९८, थाप य शहर अिभयंता . 
१/१/७९/९९ चे अवलोकन करता, द ती देखभालीचे कामाक रता भाववाढ देय राहणार ु
नाह . सदर करणी भाववाढ फरकास हत र कम यास आयु  यांची मंजूर  घेतलेली नाह . 
तर सु ा र कम अदा केली आहे. हणून हा अिभ ाय दलेला आहे. 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आयु  यांनी मा य़ता दलेली नाह  
मग इथे बील अदा कसे काय झाले? 
 
मा.भगवान घाडगे (मु यलेखाप र क) – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य,संबंिधत कायकार  
अिभयंता यां याशी चचा कर यात यावी. बील आधी झालेले आहे.  
 
मा.सुरगुडे ( वकास अिभयंता) – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, द.१२/०७/२००८ रोजी या 
टडर नोट सवर ५/६ कामे अंतभूत होती. आप या मा यतेने या कामांसाठ  मनपाने खरेद  
केलेले सा ह य वापरायच,े हे एमएसईबीशी संबंिधत काम होते. या कामासाठ  टडर नोट स 
काढली आहे. द.१८/७/०७ रोजी बीड िमट ंग झाली. ५० लाखा या वर या कामाला 
मंजूर  घेतली जाते. यावेळ  ठेकेदारांनी हा मु ा उप थत केला होता क , ३ वष मुदतीचे 
काम आहे. महापािलकेचे सा ह य वाप न फ  मजुर चे काम आहे. यात ठेकेदाराचे काह ह  
मटे रअल न हते. या कामांना यावेळ  ३ वषासाठ  काम करणार आहेत. तु ह च घेतलेले 
मटे रअल घेऊन काम करा. यामुळे भाववाढ ायची ह  मागणी मा य झाली. बीड 
िमट ंगचे िमिनटस ्हा टडर ोिसजरचा एक भाग आहे. त कािलन वकास अिभयंता कै.िसंग 
यांची सह  आहे. ठेकेदाराने िन वदा भरली यावेळ  सुमारे ३०,३२ व ३५ ट के अबो ह इतक  
िन वदा आ यानंतर वभागाने टपणी िल हली क , दर अवा तव जा त वाटतात हणून ह  
िन वदा र  करावी. पुनिन वदा करावी असे िल हले. आयु  साहेबांनी रमाक दला, 
ठेकेदारांना िनगोिसएशनसाठ  बोलवावे. या माणे साहेबांनी यांना असले या मयादेम ये 
तु ह  काम करायला तयार असालतर हे काम करा असे इनडायरे ट सांिगतले. या माणे या 
िमट ंगचे िमिनटस आज उपल ध नाह त् , कोणी रेकॉड केलेले नाह . ठरव या माणे प  दले 
होते. या िमट ंगमधील ा  सूचने या आधारे ठेकेदाराने िन वदा दर ५ ट के कमी क न 
दला. या माणे पु हा टडर ोिसजर ए सपा ड ोिसजर झालेली आहे. ह  २००७ सालची 
घटना आहे. ऑड टर यांनी आयु  यां या िनदशनास ह  गो  आणून दलेली आहे. यावेळ  
ी.िसंग हे वकास अिभयंता होते. यांचे द.१७/२/२००८ रोजी दःखद िनधनु  झाले. 
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यानंतर जवळजवळ स टबर २००८ पयत शहर अिभयंता ी.ऊिगले साहेब हे व ुत 
वभागाचे मुख होते. प हले ए कलेशनचे बील .४५ लाखांचे हणजे मी पद हण 
कर याअगोदर दले गेले आहे. याचे िमिनटस झाले् ले आहेत. पाट †ò ड पासल टडर 
डॉ युमट होती, यावेळ  ठरले होते, आयु ांची सह  घेतली. महारा  प लक वक 
मॅ युअल माणे ठेकेदारांनी केले या कामाची बीले दे याची शंभर ट के जबाबदार  कायकार  
अिभयंता यांची आहे. या माणे बील डायरे ट चेकसाठ  जाते. काम झाले याब ल सहशहर 
अिभयंता, वकास अिभयंता यां या ोिसजरमधून, बजेट ोिसजरमधून याला पुढे 
ऑबजे शन आले नाह . महारा  प लक वकस ् मॅ युअल माणे काय.अिभयंता यांची पूण 
जबाबदार  आहे. यां या यित र  कोणी अिधकार  नाह . आयु  यांची जबाबदार  नाह . 
जे.ई. बील चेक करतात. िनयमांत ठरवले या ोिसजर माणे बील तयार करतात, पेमे ट 
देतात. महारा  शासनात सु ा हच या आहे.  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा वकास अिभयंता ी.सुरगुडे 
यांनी खुलासा केला क , आयु  साहेबांनी िशफारस केली होती, िन वदा र  करा. ऑड टर 
यांच ेसु ा प  असते. वभागाने िशफारस केली पा हजे होती, ती आलेली नाह . दसर कडे ु
देखभाल द तीसाठ  भाववाढ देता येत नाहु . आप याकडे हा खुलासा पा हजे. एच.ओ.ड . 
हणून केबल तुटली, बंद झाली तर ह  जबाबदार  कोणाची? ठेकेदाराला आ ह च बोलवायच,े 

महापािलकेची केबल पुरवायची मग याचे काम काय? यांचे हणणे आहे, भाववाढ लागू 
होत नाह . असे असताना भाववाढ कशी काय केली याचा सु ा खुलासा होऊ ा. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, बीड िमट ंगचे िमिनटस नसताना ्
सु ा आयु  मंजूर क  शकतात. आयु ांचा शेरा ितथे होता. आयु ांनी रमाक दला, केलेले 
नाह , तु हाला करायचे आहे का? आयु  परत िल हतात, मु ा .२ माणे वसूली करावी. 
मु ा .२ काय हणतो, टपणी आहे, वकास अिभयंता यांनी नमूद के या माणे पान . 
११८ वर ल कारवाई झाली असेलतर फेरिन वदा केली. िन वदा . व/िन/१/ब/का व/ 
२५८/२००७ व िन वदा . व/िन/१/का व/२९/२००७ द.१६/८/२००७ या अनुषंगाने 
मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .२५८० द.२१/११/२००७,ठ. .३६६७ द.२२/१/२००८ यात 
भाववाढ संदभात मंजूर  दलेली नाह . एवढा संदभ आयु  यां या टपणीत दलेला आहे. मु ा 
.२ म ये हणतात, आयु  यां याकड ल प रप क . पाप/ू१/२/३/९८ द.२४/४/९८ व 

आदेश . था/च/१/१०७९/९९ द.२१/११/९८ याचे अवलोकन करता द ती व देखभाल ु
कामासाठ  भाववाढ देय नाह . तर सु ा िन वदापूव भाववाढ देय क न आयु  यांची मंजूर  
घेतलेली नाह .  व ुत वभागाने य ात बीलात देखभाल द तीसाठ  भाववाढ ची र कम ु
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अदा केलेली आहे. संबंिधत ठेकेदारावर भाववाढ पोट  दलेली र कम वसूल करणे म ा  
आहे. संबंिधत अिधका-यावर कारवाई िन त होते. आयु ांनी काह  वा यता केली नाह  असे 
तु हाला हणायच ेआहे. आयु ांनी केलेली कामे एकदम यो य होती. यांना खोटे ठरवायचे 
काम करताय. 
 
मा.आर.एस.कुमार– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हे काम काय.अिभयंता यां यापयत 
आहे असे सांगून सगळे खाल या अिधका-यावर ढकलतात. तु हाला समजत नसेल, तुमची 
काह  यु युलेट ह र पाँिस बिलट  आहे का नाह ? चांगले काम केलेतर शाबासक  िमळते. 
आ ण चूक झालीतर तु ह  जबाबदार आहात असे हणू नका. ट केवार म ये हणतो. ते हा 
खाल या कामाला ट केवार  घेतो का नाह ? बीलावर सह  करताना ट केवार  घेता मग बाक  
कामासाठ  काय.अिभयंता जबाबदार कसे हणता? ऑड टर यांना सरकारने डे युटेशनवर 
पाठवले आहे. यांचा फार मोठा अनुभव आहे. यांनी इथे रपोट दलेला आहे. यांना इथे 
सभागृहात चॅलज कर यासारखे नाह . ितस-या पाट ने हटले आहे, असे असताना 
वभागा या येक बलात, देखभाल दु ती कामात भाववाढ र कम अदा केलेली आहे. 
संबंिधत ठेकेदाराकडून भाववाढ र कम वसूल करणे म ा  आहे. संबंिधत अिधका-यावर 
जबाबदार  िन त करणे यो य होईल. यावर आयु  यांनी आ ेप घेतला. ऑड टर व 
किमशनर यां या पॉवसला चॅलज करणार का. सभागृहाने हे प हले समजून घेतले पा हजे. 
दशाभूल करायची आहे का? मॅटर तसाच ठेवायचा. ऑड टर यांनी सांिगतले, चुक चे घडले 
आहे, ते बरोबर आहे. यांना चॅलज करायचा अिधकार कोणाला नाह . परत परत चचा 
करायची. यां यावर कोणतीह  कारवाई करायची नाह . तु हाला तुमची जबाबदार  समजते 
का? मी अ यास क न आले आहे. कर टेड अिधका-याला िस युअर करताय.         
 
मा.सुरगुडे ( वकास अिभयंता) – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, मा.योगेश बहल यांनी 
वचारणा केली क , महापािलके या व ुत वभागाने खरेद  केलेले केबल सा ह य साईटवर 
वाप न ठेकेदाराने फ  मजूर चे काम करायचे आहे. ते क न एमएसईबी यांना हँड ओ हर 
करतो. यावेळ  सामाियक जबाबदार  आपली असते. ह जबाबदार  ठेकेदारावर टाकली आहे. 
केबलचे नुकसान झालेतर  याची ॉपर द तीु , िनगराणी, पूण रोखायची जबाबदार  ठेकेदार 
याची आहे. तशी कामे झालेली आहेत. दसर  गोु  मा.िसमा सावळे यांनी सांिगत या माणे 
चीफ ऑड टर यां याकडे न ती गेलीतर यांनी आ े पत केलेले आहे. यां या हण याशी 
मी िन त सहमत आहे. उ रात दले आहे. विधवत र कम वसूल करणार आहोत. काम 
फायनल का झाले नाह . एमएसईबीशी संबंिधत कामाचे कोऑड नेशन ठेवावे लागते.      
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मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हणजे तु ह  चुकत नाह . आयु  
यांची रक हर  करावी असे हणताय का? बीड िमट ंगचे िमिनटस ा् .  
 
मा.सुरगुडे ( वकास अिभयंता)– मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, ए कलेशनसंदभात 
आ ेप िनघालेला आहे.  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ऑड टर यांचे हणणे आहे, देता येत 
नाह . दसर  गो  हणजेु , केबल याने आणायची, खच यानेच करायचा. ३ वषात केबलचे 
भाव वाढलेतर कोण देणार?  तु ह  डपाटमट हेड हणून हटले पा हजे. भाववाढ ायची का 
नाह . ठेकेदाराला वाचवायला, अिधका-याला वाचवायला आ ह  इथे उभे रा हलेलो नाह त. 
जबाबदार ने बोलतोय. ऑड टर यांनी जसे सांिगतले, वभाग मुखांनी खुलासा करावा. यांनी 
आधी वचारणा केली असेलच. सग या गो ी अंतभूत हायला पा हजे हो या. िसंग साहेब 
वगवासी झाले. ऊगीले साहेब इथून गेले. दोघांपैक  एका मनु यावर जबाबदार  येणार. 
वभाग मुखांना सांगतो, कायकार  अिभयंता यांची जबाबदार  असतेच. पण वभाग मुख 
हणून तु ह  सु ा ठामपणे सांिगतले पा हजे, असे असे काम होते. भाववाढ ायचे मंजूर 

केले होते. मा.आर.एस.कुमार यांनी सांिगतले, ऑड टर यांना चॅलज क  नका. मागील 
ऑड टर सु ा रा य सरकारचे होते. ते आपले अिधकार  न हते. आ ाचे आयु  साहेब, 
ग हनमटचे लोक चोर भरले आहेत का? 
 
मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृहाला चुक ची उ रे द याब ल 
किमशनर तु ह  काय कारवाई करणार आहात. मी पुरावे सु ा दले होते. याचे उ र मला 
िमळालेले नाह . 
 
मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, मा.आर.एस. 
कुमार यांनी जे  वचारले होते, यावर ल चच या अनुषंगाने सांग ू इ छतो क , 
साधारणतः ६ वषापूव चा मॅटर आहे. यात गंभीर व पाचे अपहार दसून आला आहे. ह  
व तु थती आहे. या करणाची चौकशी चालू आहे. वसूलीची कारवाई पूण झालेली नाह . 
मु ा . ३ वचारात घेता भाववाढ स मंजूर  द याब ल कारवाई कर यात येईल. मु ा .५ 
म ये वचार यानुसार संबंिधत ठेकेदाराकडून वसुली करणेबाबत कायवाह  करणेत येईल. मु ा 
.६म ये वचारले आहे, यां यावर आजपयत काय कारवाई केली, हे वचार या माणे 

अ ाप कारवाई केलेले नाह . १ब म ये द या माणे तपासणी कर यात येईल. २ अ म ये 
वचार यानुसार, िनयमानुसार अनु ेय नसले या बाबींची वसूली कर यात येईल. २क म ये 
द या माणे अंितम चौकशी अहवालानंतर कारवाई कर यात येईल.  .४, ४ अ म ये 
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 वचारले या करणात कामाचा अंितम चौकशी अहवाल अ ा  अस यामुळे कारवाई 
झाली नाह . या करणी जो जबाबदार असेल तो ठेकेदार/अिधकार  यां यावर कारवाई होणार 
आहे. बाब .३१ आ ा दाखवली, याची पुनतपासणी क न चौकशी अहवाल दला असेलतर 
संबंिधत अिधका-यावर कारवाई िन त कर यात येईल. 

--------- 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी शासना या 
वतीने आयु ांनी उ रे दलेली आहेत. यात अनेक  आहेत, यांची उ रे कळालेली 
नाह त. कत यात कसूर, गैर यवहार अशी कारणे दलेली आहेत. यात प हला  आहे क , 
११ अिधकार  आहेत, यां यावर कारवाई झालेली आहे का? 
 

(सभागृहात ग धळ) 
 
मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी ११ अिधका-यांची 
नावे दलेली नाह त. यांची नावे आ हाला पा हजेत. यात ३ कारणांपैक  ११ अिधका-यांवर 
कारवाई िन प न झालेली आहे. कत यात कसूर असले या कती अिधका-यांवर फौजदार  
दाखल आहे, यांची नावे दलेली नाह त. खाली फ  फौजदार  दाखल झालेली २च नावे 
दलेली होती. ी. ह .ट . भोसले व करण गायकवाड,जनसंपक अिधकार . मा या 
मा हती माणे डॉ.रॉय यां यावर सु ा फौजदार  दाखल झालेली आहे. यांचे नाव यात दसत 
नाह . कलम ५६ माणे यात कारवाई होत असेलतर, गैर फौजदार ची ३ कारणे आहेत. 
फौजदार  गु हा दाखल असलेली दोनच नावे दलेली आहेत. डॉ.रॉय यांचे नाव का घेतले 
नाह ? ११ अिधका-यांना काय-काय हणून िनलंबीत केले आहे याची मा हती पा हजे होती. 
ी. ह.ट . भोसले यां यावर फौजदार  दाखल झा यानंतर यांना िनलंबीत केले होते का 

कोटाने िश ा द यानंतर िनलंबीत केले होते. कमचार /अिधका-यांना पोिलस टेशनम ये 
फौजदार  दाखल झा यानंतर िनलंबीत करतो का कोटाने िश ा द यानंतर िनलंबीत करतो 
याचे उ र कृपया िमळावे.  
 
मा.टेकाळे (सहा.आयु , शासन) – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, जे ११ अिधकार  आहेत 
यांचे सेवािनलंबन कायालयीन कामाशी, बाबींशी संबंिधत आहे. ह नावे आव यक असतील 

तर मा याकडे याद  आहे. येकाचे डटे स मा याकडे नाह त् . १) थोरात कैलास गेणू- 
काय.अिभयंता, २) कांदळकर ट . ह . - उपजकात अिध क, ३) भोसले वलास तुकाराम –
लेखािधकार , ४) दांगट जी.एम. – .उपशहर अिभयंता, ५) इंगळे एस.एम. – उपअिभयंता 
( था), ६) डॉ.ब छाव बी.के. – ये  वै क य अिधकार , ७) डॉ.इनामदार वकास मु े र – 
ये  वै क य अिधकार , ८) गौड स जतिसंग हरािसंग - मु या यापक, ९) डॉ.महादार 
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अिभ जत अशोकराव – वै क य अिधकार , १०) काकडे सुहास एकनाथ – यव थापक, 
म य.औ.भांडार ११) गायकवाड करण देव  – जनता संपक अिधकार  यां यावर वभागीय 
कारणासाठ  िनलंबन कर यात आले आहे. 
 
मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ११ पैक  फौजदार  दाखल 
झालेले कती अिधकार  आहेत. ी. ह .ट . भोसले, ी. करण गायकवाड यांची फौजदार  
कशाशी संबंिधत आहे. अशा कारे अनिधकृत बांधकाम व इतर कारणासाठ  िनलंबन हे वेगळे 
आहे. डॉ.रॉय यां यावर अनिधकृत बांधकामासंदभात फौजदार  दाखल झाली आहे.  
 
मा.टेकाळे (सहा.आयु , शासन) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, कामाशी संबंिधत 
या यित र  िनलंबनाम ये ी. करण गायकवाड यां यावर गु हेगार  संदभात गु हा दाखल 

झाला आहे. 
 
मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तुम याकडे पणू उ र असेल 
तर सांगा. मा हत नसेलतर आयु ांना सांगू देत.  
 
 
मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु )- मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, सहा.आयु  
ी.टेकाळे यांनी उ र दले आहे. आ ापयत यांना आयु ांनी िनलं बत केले, यांची याद  

वाचून दाखवली आहे. आप याला पा हजे असेल तर अ या तासात येकाचे डटे सची 
मा हती उपल ध क  शकतो. 
 
मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, वषय गंभीर आहे वनंती करतो क , 
िलगल डपाटमटचे अिधकार  यांना सभागृहात बोलवा. यांना काह   वचारायचे आहेत. 

 .१ चे उ र अितशय स व तर व सुंदर दलेले आहे. तेवढेच एक उ र समाधानकारक 
वाटते. बाक  उ रे चुक ची आहेत असे सांगू इ छतो.  १ब वचारला होता, याचे उ र 
तु ह  दले आहे क , कोणताह  अिधकार /कमचार  याने अनिधकृत बांधकाम के यास 
याचेवर कायदेशीर कारवाई करायची तरतूद आहे. नगरसेवकां या अनिधकृत 

बांधकामासंदभात एवढा मोठा लांबलचक कायदा असेल आ ण तुम यासाठ  फ  २ ओळ ंचा 
कायदा असेलतर ह  खेदजनक बाब आहे. यावेळ  एखादा अिधकार  अनिधकृत बांधकाम 
करत असेल, एखादा सवसामा य नागर क अनिधकृत बांधकाम करत असेल तर दोघांसाठ  
समान याय असावा. २ ओळ ं या उ राने माझे समाधान झालेले नाह . तु ह  सभागृहात हे 
सांगावे क , कलम २६०, ४७८ व ३९७ (क) या कलमात काय तरतूद  आहेत? या 
मा यमातून कोणते कलम वाप  शकतो, काय कारवाई क  शकतो, कोण या मा यमातून 
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अिधका-यावर कारवाई क  शकतो?   १ क म ये आयु ांनी चुक ची उ रे दलेली आहेत. 
टे टेट हली पा हलेतर द.३०/८/२०१२ रोजी डॉ.अिनल रॉय यांचे अनिधकृत बांधकाम 
िनदशनास आले होते. या करणी सांगावेसे वाटते क , एवढा मोठा कायकाल गेला असता या 
कायकालाम ये यां यावर फौजदार  गु हा दाखल केला नाह . यांना िनलं बत क  शकतो 
याचे उदाहरण देऊ इ छतो. जनसंपक अिधकार  ी. करण गायकवाड यां या िनलंबना या 
आदेशाचे मा.आयु  यांचे प  मा याकडे आहे. द.२७/७/२०१३ रोजीचे प ात प ी या 
ववाहबा  संबंधांना कंटाळून या गृह थाने आ मह या केली. ह  बातमी वतमानप ाम ये 
िस  झाली होती. गे या िमट ंगम ये मा.सुलभा ऊबाळे ता नी याबाबत  उप थत केला 

होता. यानंतर आ हाला या वषयी मा हती झाले. मला ी. करण गायकवाड यांनी केले या 
कृ याला पा ठशी घालायचे नाह . परंतू एकावर घाव घालता व एकाला लीड करता अशी 
दट पी भूिमका आपण घेु त असालतर ह  गो  िनंदनीय आहे. यांनी गु हा केला यां यावर 
फौजदार  गु हा दाखल होतो. ी. ह .ट .भोसले, ी.कैलास थोरात यां यावर सु ा फौजदार  
गु हा दाखल होता. यांना िनलंबीत केले होते. डॉ.अिनल रॉय यां यावर कारवाई का करत 
नाह ? हे काय ात बसत नाह  का? या अिधका-याचा व आपला काह  हतसंबंध असावा असे 
वाटायला लागले आहे. हा मनु य या पदाचे वेट ंग द ड दोन म हने ठेवू शकतो. नंतर या 
पदावर पदो नती घेऊ शकतो. हणजे तु ह  या वषयाला पाठ शी घालताय. कायदा 
सग यांसाठ  सारखा आहे. यात बदल का करताय? आपण कायदेपं डत असताना असे का 
करताय असा सरळसरळ  आहे. डॉ. रॉय यांनी अनिधकृत बांधकाम कधी केले, याचा 
पंचनामा कधी केला, फौजदार  कधी दाखल केली, बांधकाम कधी काढले आहे, याची 
स व तर मा हती ावी.  २ ब – नगरसेवक हे या सभागृहाचे ितिनधी, पदिस  
अिधकार  आहेत. आ ह  अिधका-यां या पाठ मागे गंभीरपणे उभे राहतो. पण आपला एखादा 
अिधकार  गिल छ भाषेत बोलत असेल तर या गो ीची मी प ह यांदा िनंदा करतो. द.२९ 
जुलै २०१३ रोजी नगरसे वकेचे पती यां याब ल अितशय अपश द वापरले आहेत. डॉ.अिनल 
रॉय यांनी अ ल भाषेत आप या भिगनींना, नगरसे वकांना काय बोलले आहेत ते वाचून 
दाखवतो – नगरसे वकेचे पती यां यावर त डसुख घेतले आहे. यांनी याच नशेत हटले 
आहे, राजकार यांना मदत करायला, बोलायला सारखे जाऊ नका. राजक य लोक सडले या 
मदचे असतातू . तु हाला न  करतात. लाज वाटेल असे वागतात. पैसे दले नाह तर तुमची 
पदो नती थांबवतात, तुमचे क रअर बरबाद करतील. यांचा अिधकार आहे. राजकार यांची 
जात हलकट असते. नगरसे वकेचे पती नरकात जाऊ देत. यां या पुढ ल प या नरकात 
जातील. असे फेसबुकवर िनवेदन केलेले आहे. सभागृहाने नगरसेवक, नगरसे वकांचा स मान 
करावा. दा या नशेत येऊन एखादा नालायक अिधकार  गिल छ भाषेत फेसबुकवर भाषण 
टाकत असेल तर यां यासाठ  काय कायदा आहे. सभागृहातील उप थत भिगनींना वनंती 
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करतो, मी उमाप, ओहोळ साहेबांना याबाबत प  दले आहे. या अिधका-यावर फौजदार  
गु हा दाखल करा, या यावर कडक कारवाई करा. उ ा र ाबंधन आहे. अशा नीच, नालायक 
अिधका-याला खरेतर बांग यांचा आहेर करावा. अशा लोकांना पा ठशी घालणे चुक चे आहे. 
चुक या मा यमातून बोलणा-यांना आयु  साहेबांनी पाठ शी घातले आहे. अनिधकृत 
बांधकामांबाबत जे-जे  वचारले आहेत, याचे उ र मला हवे आहे. आदरणीय बाळासाहेब 
ठाकरे यावेळ  मयत झाले होते, यावेळ  ड बीवली ह तील दोन मुलींनी यां या वषयी 
फेसबुक अकाऊंटवर चुक या प तीने भावना य  के या हो या. यां यावर फौजदार  गु हा 
दाखल होऊन यांना जेलची सजा सु ा झाली आहे. असे आपण का क  शकत नाह , हे 
आप याला करावे लागेल. अ यथा जोपयत यां यावर कारवाई होत नाह , यां यावर 
िनलंबनाची कारवाई जोपयत होत नाह , तोपयत सभागृह चालू देणार नाह . चुक चे श द 
वापरतात, एखा ा नगरसे वकेची, यां या पतीच,े यां या खानदानाची इ जत काढत 
असालतर यांना िनलं बत के यािशवाय राहणार नाह . सभागृहात, पंपर  िचंचवड 
महापािलकेत जर अिधकार  चुकत असेलतर तो माणूस आहे तो चुकणारच. यािशवाय तो 
सुधारत नाह . अिधका-याचे अनिधकृत बांधकाम असेल तर तो क  शकतो. कोण या 
नाग रकाने केले या बांधकामावर नांगर फरवत असालतर तु ह  अिधका-यांना देखील िश ा 
करावी. आप या कमचार /अिधका-यांपैक  तो इथे रहात असो, पु यात रहात असो, ८० ट के 
जणांची बांधकामे अनिधकृत आहेत. मी नावास हत याद  देऊ इ छतो. या- या ठकाणी 
अिधकार /कमचा-याचे घर असेल, याचे वा त य असेल, या ठकाणी कमीत कमी याचे 
१०० ते १५० फूट बांधकाम वाढलेले असेल. डॉ.रॉय यांनी जे कृ य केले, याचा जा हर िनषेध 
करतो. जोपयत यांना िनलं बत करत नाह त, तोपयत सभा चालू देऊ नका.  
 
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एका महापािलके या अिधका-याने 
काल रा ी एक गंभीर गु हा केला आहे. भारतीय सं वधानाची पाचवी ओळ वाचा. भारतीय 
सं वधानाने येक भारतीयाला अिभ य  वातं य दले आहे. परंतू उ रे देताना 
ड लोमॅ टक उ रे देऊन वतःची, जगाची, सभागृहाची दशाभूल करणार  उ रे दली आहेत. 
मा.चं कांता सोनकांबळे, मा.द ा साने यांनी जे  वचारले आहेत. यावेळ  िलगल 
डपाटमटला बोलवा हणून सांगतो. आपण िलयंट, ए ा ऑ डनर  पसन आहात. 
आ हाला लॉ पास करताना २९ वषय पास करावे लागतात. यातून यायालयीन येत 
सहभागी हावे लागते. हणून ह  िलगल डपाटमटचे ओ पिनयनशी िनगड त बाब आहे. 
यावेळ  बाळासाहेबां वषयी वेगळे िल हले जाते, यावेळ  आ टकल १४ मधील ई वॅिलट  

काय ापुढे सगळे समान आहेत. घटनेचे १४ वे कलम सांगते, ई वॅिलट  बफोर लॉ, सवाना 
एकच याय. ी. करण गायकवाड यांना एक याय व डॉ.रॉय यांना दसरा याय देतोु . 
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आ टकल १९ अिभ य  वातं या वषयी आहे. डॉ.रॉय यांनी फेसबुकवर जे सांिगतले आहे, 
तु ह  यांना लनचीट देताय. तुम या सेवाशत , अट िनयम बाजूला ठेवून कायदेशीर 
कारवाई करता येते. आय.ट . †ò ट कलम ६६ ए माणे डॉ.रॉय यां यावर गु हा दाखल 
करता येतो. याचबरोबर सायबर काय ाअंतगत गु हा दाखल करता येतो. आय.पी.सी. †ò ट 
कलम ५०० नुसार अ ु नुकसानीचा गु हा दाखल करता येतो. आपण का दाखल करत नाह . 
याब ल सभागृहात बोललो आहोत. क ट युशनम ये कॉ सेस हणतात, र यावर कोणीह   
मनु य राजक य मनु याब ल बोलला तर ते समजू शकतो. परंतू हे महापािलकेचे नोकर 
आहेत, प लक सवट आहेत. आ ह  महापािलकेचे व त आहोत. आम यासारखे असतात 
हणून तुमची मोशन झाली आहेत. हणून यां यावर कारवाई झाली आहे. काय ा माणे 

झाले पा हजे. जे हा आपण अिभ य  वातं याब ल बोलतो, लोकांना सु ा असे मत 
दे याचा अिधकार नाह . आप याला भारतीय रा यघटनेने ७ कारची वातं ये देऊ केली 
आहेत. यांचे उप वधी आहेत. डॉ.रॉय यां यावर कारवाई केलीच पा हजे. ी. करण 
गायकवाड यांचे िनलंबन तु ह  काय ा या अिधन राहन केले आहेू . पेपरम ये एक बातमी 
आली, संगमनेर इथे यां यावर गु हा दाखल झाला आहे. से शन ८२ खाली यायालयाने 
अिधका-यांना अिधकार दला आहे. यावेळ  एखादा मनु य स पे ड असतो, यावेळ  
से शन ८२ खाली पोिलसांचा अिधकार रहात नाह . केस सेशन कोटासमोर जाते. या 
कोटासमोर तो हजर असतो. कोटाने यांना पोिलसी कोठड तून रिलफ दलेला आहे. िलगल 
डपाटमट यांनी याचा वचार केला पा हजे. ऑनरेबल कोटाची ऑडर मा याकडे आहे. कोटाने 
राई टंग क न ताशेरे मारले आहेत, सदरचे कारण आ मह या असू शकत नाह  असे हटले 
आहे. पाच दवसानंतर एफआयआर दाखल झालेला आहे. एखा ा माणसाचे भ व य व 
आयु य उ व त करायचा अिधकार कोणाला दला आहे? ४५० कामगारांवर गु हे दाखल 
आहेत. मग नवा डिस लन क न यांचे भ व य अंधारात टाकायचे का? कलम ४९५ खाली 
अनिधकृत बांधकाम असेल तर, र यावर चालताना एखा ाचा अपघात झालातर फौजदार  
गु हा दाखल होतो. कोणाला बदनाम कर यासाठ  बातमी दली हणून तु ह  याला 
िनलंबीत क  शकत नाह . एकाला एक याय, दसु-याला दसराु . ी. करण गाय़कवाड दोषी 
असतील तर डॉ.रॉय यां यावर िनलंबनाची कारवाई का नाह ? यावेळ  ी. करण गायकवाड 
यां यावर गु हा दाखल होतो, यावेळ  डॉ.रॉय यांचे समथन करताय. एखा ा अिधका-याने 
प लकला सांगावे, मा यवरां या वरोधात, म हलांब ल बोलले आहेत. मा.महापौर साहेब, 
तु ह  आज या अितशय समथपणाने काम करताय, तु ह  शहरा य़ा महापौर आहात. 
महापौर पद  बसला आहात. मा यवरांना ास दे यासाठ  असे अ ा य वतन कर यासाठ  
जोपयत डॉ.रॉय यांना िनलंबीत कर त नाह त, तोपयत हे सभागृह चालू देणार नाह . िलगल 
डपाटमट यांना इथे बोलवावे. यांना  वचारायचे आहेत.  
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मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर आयु ांनी जी िनवड केली 
आहे, वै क य अिधकार  हणून हे चुक चे नसावे. यांचे गुण यांनी पा हले असतील. नंतर 
गुण उधळले गेले असतील. पण गुण पाहन अिधकार दले आहेतू . २४ तासांआधी डपीएच 
पदवी घेत यानंतर लगेच पदो नती दली गेली. िसिनऍ रट  सु ा असेल. चांगले असताना, 
कोणतेह  टशन नसताना आ ण वशेष हणजे शु त असताना डॉ टर असलेले रॉय असे 
िल हणार नाह त हे आयु  यांनी मा य करायला हवे. यापूव  या पदावर असलेले डॉ.जगदाळे 
यांनी तालेरा हॉ पीटल संदभात काम केले आहे. नंतर वायसीएम हॉ पीटल सु ा सांभाळत 
होते. रा ी १०.०० वाजलेतर  फोन के यावर ते हजर असायच.े पो टमाटमचा काह  ॉ लेम 
असेलतर, एखा ा नगरसेवका या घर  काह  ॉ लेम वै क य ॉ लेम झाला असला तर  ते 
यांचे काम कसे करायच,े हा यांचा अनुभव सांगतो. इथे नगरसे वका छाया फंड यांचे 

िम टर गेले होते, यावेळ  डॉ.नागकुमार पूण रा  हॉलम ये हजर होते. हे सु ा सात याने 
पा हले पा हजे. फ  कामच करत न हते तर मदतीला सु ा धावायच.े वॉडातील नागर क 
असेल, आम याशी संबंिधत य  असेलतर  यां याबाबतीत सु ा तशीच भावना ठेवून येत 
होते. आयु  साहेबांना वनंती करते क , तु ह  डॉ.रॉय यांना रा ी १०.०० वा. फोन करा. 
डॉ.रॉय यां याकडून तु हाला फोनव न उ र िमळालेतर  तु ह  जंकलात. यामागचे सांगायचे 
कारण हेच क , यांनी जे फेसबुकवर िल हले ते प  असायला नको का? कशासाठ  राग 
आला हे यांनी वचारायला पा हजे होते. गो  हणून यांनी अशा कारे फेसबुकवर िलहावे. 
उ ा तु ह  हणावे, आ हाला अिभ य  वातं य आहे. आ हाला कोणा या वातं यावर 
गदा आणायची नाह . कोणाशी वाद घालायचा नाह . शांततेचा भंग करायचा नाह . काय 
चुकले ते आपणच सांगताय, आ ह  सांगतो. मा.महापौरांचे काम चांगले आहे. आ हाला 
सग यांना बरोबर घेऊन या काम करत आहेत. तुमची एवढ  ओळख नाह  का? 
राजकार यांब ल ते इतके भयानक बोलले. तुमचे तर पूण खानदानच राजकारणी आहे. 
इथ या िन यापे ा अिधक म हला नगरसे वका राजक य कुटंबां या पा भूमीतील आहेतू . 
एकटाच कोणी िनवडून येत नाह . घरातील म हलांना िनवडून आणायचे यांचे मोठे काम 
आहे. आम यासार या वयंभू खूप कमी अस यातर  नव-यांना िनवडणूक ला उभे करा कंवा 
बायकांना उभे करा घरातूनच काम होते. हणनू लोक िनवडून देतात. मी तर ऐकले होते डॉ. 
रॉय िनवडणूक ला उभे राहणार होते. यांना पदो नत करताना दबाव आला असेल हणून 
२/४ दवस थांबून आयु  साहेबांनी यांची िनयु  केली असेल. काह  महाभाग स य 
आहेत. आपली पोळ  भाजून घेतात. यांनी नगरसे वके या नव-याब ल जे बोलले, यांना 
लाज असेल तर यांनी सभागृहात थांबू नये. नगरसे वकां या समोर थांबायला, बसायला 
यांना लाज वाटली पा हजे. अिधकार  िनगरग टपणे येतात. कोणाब ल काय बोलावे. एवढे 
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सु ा ी दा य दाखवू नये का? यांना इथे बसायचा अिधकार नाह . महापौर साहेब 
तु हाला कळाले होते तर  पदािधका-यांना कळाले होते तर ताबडतोब आयु  साहेबां या 
कानावर घालायला पा हजे होते. कोणीह  उठावे व म हलांब ल बोलावे. शहरा या महापौर 
एक म हला आहेत. थम नाग रक आहेत. सवात आधी या म हला आहेत हणून महापौर 
आहेत. म हलांचे आर ण आहे हणून सवात आधी म हलांची बाजू यायला पा हजे होती. 
एका म हलेब ल नाह तर ते सव राजकार यांब ल, राजकारणी म हलांब ल बोलले आहेत. हे 
चुक चे आहे. चुक चे आहे असे वाटत असेलतर तु ह  सु ा यावर †ò शन यायला पा हजे 
होती. तुमचे पती सु ा राजकारणी आहेत. अ या मुठभर म हला आहेत यांचे पती 
राजकारणी नाह त. एखा ाब ल गैरसमज झाला असेल तर, या याब ल राग आला 
असेलतर ितथेच सांगायचे होते. थोड यात ायचे होते सग यांब ल बोलणे शोभत नाह . 
बोलणे सहन करणे यापे ा वाईट आहे. मी या घटनेचा िनषेध करते. खरेतर म हला अंडर 
ेशरखाली काम करतात. यांचे त ड दाब यासारखे होते, असे आम या म हलाच हणा या 

हो या. पदािधका-यांना समजून सांगायला पा हजे होते. आमचा अपमान होतो. पु हा एकदा 
म हला भिगनीं या वतीने यांचा िनषेध करते. यांना आधी सभागृहाबाहेर जायला सांगायला 
पा हजे होते. कशासाठ  सभागृहात बसू दले. यांना म हलांचे वावडे आहे का? म हलां या 
नव-याब ल एवढा ेष आहे का? एवढा राजकारणी लोकांचा ेष करत असाल तर आ ह  
सगळे राजकारणी आहोत. यांना बसवत नसेल, टशन येत असेल तर तु ह  तुम या 
अिधका-यांना सांभाळा. आ ह  मा  यांचा िनषेध करतो. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,खरेतर आयु  साहेबांचे गंभीर 
वषयाकडे ल  वेधू इ छते. आ ाच डॉ.रॉय यां याब ल चचा चालली आहे. िन तपणे 
डॉ.रॉय यांनी सवाना एका नजरेतून पा ह यामुळे, श द हे श ा माणे वापरले असते तर 
एवढे वादळ उठले नसते. डॉ. रॉय यांना पदो नती देणारे सु ा हेच सभागृह आहे. 
यां या वषयी सभागृहात अ यंत अपमाना पद भाषा वापरली जाते आहे. यांना बाहेर िनघून 

जा हणणारे सु ा यावेळ  याच सभागृहात होते. या नगरसे वके या पतीने यां याकडे 
पैशांची मागणी केली, याचे नाव डॉ.रॉय यांनी सांगावे. िन तपणे आमचा नवरा ितथे 
नसेल. तु ह  एवढे का ऐकून घेताय? तुम यात हंमत आहे. तु ह  पुरा यास हत सांगा. पैसे 
घेताना कोणी पुरावा ठेवत नाह . तु ह  यांचे नाव सभागृहासमोर सांगा. तु ह  का सांगत 
नाह ? तु ह  सांिगतले पा हजे. तु हाला इथे काम करायचे आहे. तु हाला सांगावे लागेल. 
तु ह  इतका अपमान सहन क न काम क  शकणार नाह . नाह तर तु हाला रा ी झोप 
येणार नाह . तु ह  जे बोललात, याची ता काळ दलगीर  य  क  शकता. तु ह  माफ  
मागा. या वषयावर पडदा टाकायचा आहे. ए ककडे रा याचे उपमु यमं ी द काळ तांब ल ु
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जे बोलले होते, यांनी सु ा यावेळ  दलगीर  य  केली होती. महारा ाने यांना माफ 
केले. मग डॉ.रॉय यांना माफ  का नाह ? इथेतर तुमची स ा आहे. मी डॉ.रॉय यांचे समथन 
करत नाह . तुम या भावना जत या ती  हो या, यापे ा जा त ती  आम या भावना 
आहेत. मा या वॉडातली एक म हला नमदा भोसले हने मला रा ी ११.४८ वा. कॉल केला. 
मी कॉल उचलला नाह . तोच कॉल तीने डॉ.रॉय यांना सु ा केला. १५/१६ माणसे दा  पऊन 
िधंगाणा करत होते. ह  म हला फार गर ब आहे. रा ीची वेळ होती. या लोकांना काल पंपर  
पोिलसांनी अटक सु ा केली आहे. मी रा ी ितथे होते. ६ फूट उंचीचा एक मनु य याचे डोळे 
लालभडक होते. याला पा ह यानंतर मा यासारखीला सु ा घाम फुटत होता. कमचा-
यांना,पोिलसांना तो ऐकत न हता. ६ म ह यांपासून असाच ओरडतोय असे लोक सांगत होते. 
आप या म हला कमचार  युट वर हो या. दोन दवसांपूव  ितथे पोिलसांत त ार केली होती. 
हा माणूस म हलांना ास करतो हणून याला बाहेर काढले. यावेळ  तो जोरजोरात सांगत 
होता, मा यासारखे ितथे कतीजण दा  पीत बसतात, पाट  चालते. मला कोण बाहेर 
काढतय. हा संग मी मा या मोबाईलवर रेकॉड क न घेतला आहे. तुम याकडे याची 
सी.ड . देते. मी डॉ.रॉय यांची बाजू घेत नाह  पण खरे सु ा बोलायला िशकले पा हजे. 
युट वर ल अिधका-यांना बोलवून घेतले. जोपयत पोिलस येत नाह त, तोपयत मी ितथे होते. 

रा ीचे ११.४५ वाजले होते. दवसभरात डॉ.रॉय यांना फोन केलातर उचलला नाह  असे होत 
नाह . यांचे अनिधकृत बांधकाम असेल, म हला नगरसे वकांब ल बोलले असतील तर  ते 
शंभर ट के खरे आहे. मी एक म हला हणून डॉ.रॉय यांचा िनषेध करते. यांनी फेसबुकवर 
िल हलेले व य अ यंत िनषेधाह आहे. य  उपमु यमं यांना महारा ाची जनता माफ 
करत असेलतर हे तर आपले अिधकार  आहेत. माझे चुकले असे हणून तु ह  माफ  
मागावी. व नगरसे वकेचे नाव जाह र करावे. कोण या नगरसे वके या पतीने पैसे मािगतले 
होते, यांच ेनाव सांगावे. तुम यावर कारवाई होणार, ह च कारवाई या नगरसे वकेवर झाली 
पा हजे. यायापुढे सगळे समान आहेत. डॉ.रॉय िश ेस पा  असतील तर या नगरसे वकेचा 
नवरा सु ा िश ेस पा  झाला पा हजे. डॉ.रॉय यांना वनंती आहे, तु ह  समोर या. 
तुम याबरोबर आ ह  आहोत. माणूस हणून तुम या पा ठशी उभे राहू. शासनाला समोर 
आणायचे काम केले आहे. तु ह  श द अ यंत वाईट वापरले आहेत. सगळे तु हाला 
सभागृहात पोटितडक ने बोलले. तु ह  माफ  मािगतली असतीतर हे सगळे तुम या समथनात 
उभे रा हले असते. माझी आप याला वनंती आहे, वायसीएमसार या ठकाणी रा ी या वेळ  

णा या नातेवाईकांना पास ा. तु ह  ितथे सर ाईज ह जट केली पा हजे. म हला 
नगरसे वका तु हाला रा ी फोन करते, ते इमज सी अस यािशवाय फोन करणार नाह . 
तु ह  थकले असाल, फॅिमिलबरोबर असाल पु हा ७.१५ वा. फोन केला होता. तु ह  
कायत पर नाह त असे मी हणणार नाह . एक य  हणून माणुसक चा झरा 
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तुम याम ये शंभर ट के आहे. रा ी या य चा अवतार बिघत यावर मला िभती वाटत 
होती. मला घाम फुटला होता तर या म हलेची काय अव था झाली असेल? तो माणूस 
पा ठवर, हातावर मारा असे हणत होता. यावेळ  एक गरोदर बाई ितला या माणसामुळे 
पुढे जाता येत न हते. मला ध का मा न बाहेर काढावे लागले होते. या बाईची सूतीची 
वेळ झाली होती. १२.१२ ितथेच वाजले होते. माझी वनंती आहे, रा ी या वेळ  या ठकाणी 
एकापे ा जा त सुर ार क नेमावेत. पेशंटचे नातेवाईक असतील तर यांना बाहेर काढा. 
एक कॉड नेमावे. अनिधकृत बांधकामाबाबत जे िनयम नगरसेवकांना आहेत, तेच िनयम 
िन तपणे अिधका-यांना सु ा असले पा हजेत. याची तुलना होऊ शकत नाह . कायदा करणे 
आप या हातात नाह . रा य शासना या हातात आहे. रा य शासनाला तशी िशफारस करावी 
लागेल. मी वनंती करेल क , तशी िशफारस सभागृहा या वतीने शासनाकडे केली पा हजे. 
डॉ.रॉय यांनी सभागृहापुढे येऊन माफ  मागावी. याचा सुवणम ये माफ  हाच आहे. अ यथा 
आप य़ाला आम या रोषाला सामोरे जावे लागेल. या कोणाचे नाव घेणार, जो याय डॉ.रॉय 
यांना, तोच याय या नगरसे वकेला. 
 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ाच मा.िसमाता  हणा या, 
डॉ.रॉय म हलां या पतीं वषयी जे बोलले, याच गो ीचे नेमके कारण काय, कोण या मा हलेचे 
पती नाह तर सग याच म हलां या पतींना इत या खाल या लेवलला जाऊन का बोलावे? 

यां यावर अशी वेळ का आली असेल, या गो ीचे कारण शोधले पा हजे. डॉ.रॉय यांनी 
महापौरां यासमोर येऊन दलिगर  य  करावी. या गो ी नेम या कोण य़ा आहेत? 
आम या पतींना यांनी का पकडावे? माझे पती व द र दो ह ह  राजकारणात आहेत हणजे 
ते सु ा गु हेगारच झाले. आम या पु षांनी असा काय गु हा केला? डॉ.रॉय यांना कोण या 
नगरसे वके या पतीने धमकावले, एवढे यांनी काय केले क , यांना नरकात पाठवायची वेळ 
यावी. या गो ीचे कारण समजले पा हजे तोपयत आ ह  यांना माफ करणार नाह . समोर 
येऊन दलिगर  य  करावी. नगरसे वके या पतीचे नाव जा हर करावे एवढ  वनंती आहे.  
 
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डॉ.रॉय यांनी केले या व याब ल 
फेसबुक कंवा वटरवर संपूण सभागृह अपमािनत झाले आहे यात शंका नाह . माफ  मागणे 
बंधनकारक आहे. परंतू माफ  मािगत यानंतर नाव जा हर करणे गरजेचे होत नाह . एक 
पदािधकार  तसा असेल तर यासंदभात सवच नगरसेवकांना दोषी ध न नगरसेवकां वषयी 
अितशय चुक चे व य केले आहे. िसमाता नी या प तीने सांिगतले क , आमची सु ा 
मागणी आहे. यांनी नाव जा हर केलेच पा हजे. तु ह  यांना सांगावे. सभागृहापुढे नाव 
जा हर करावे.  
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मा. ीरंग बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मा.द ा साने यांनी  
वचार यानंतर सभागृहातील सग या म हला भिगनी हा  डो यावर घेतात का असे 
सु वातीला वाटले होते. सभे या पठासीन अिधकार  महापौर साहेब या एक म हला आहेत. 
सभागृह ने या एक म हला आहेत. आज सभागृहात ५१ ट के म हला सद य आहेत. डॉ.रॉय 
यांनी म हलां वषयी अनुदगार काढले आहेत. या सभागृहात सांगावे लागेल, द. १९ जुलै 
२०१३ रोजी फेसबुकवर डॉ.रॉय यांना यांची ित या य  केली, यानंतर महापािलकेची 
एक सभा झाली. डॉ.रॉय जंकले असले तर  सभागृहाला हा अिधकार आहे. आपण ठराव 
क न यांना पदाव न काढ शकतोू . तुमची मेजॉर ट  आहे. कोण जंकले आहे, डॉ. रॉय का 
यांनी यां यावर आरोप केले? फेसबुक या मा यमातून ते जंकले असले तर  जर यांनी 

फेसबुकवर ित या य  करत असताना संपूण राजक य य ं वषयी ित या य  
करत असतील तर मी यांचा िनषेध करतो. ख-या अथाने यां या पतीं वषयी वािभमान 
असेल, ख-या अथाने यांना वाटत असेल तर तु हाला सांगतो, सभा याच ठकाणी तहकूब 
करा. यासंदभात जोपयत शासना या वतीने िनणय होणार नाह , डॉ.रॉय यांची भूिमका 
प  करणार नाह त. यांना इतके िलहावेसे का वाटले? या गो ीचे हा य झाले हे देखील 
यांनी मांडावे. केवळ चचा क न सभागृहाचा वेळ घालवत असाल तर ते चुक चे आहे. 

केलेला आरोप एका य वर नसून म हला भिगंनीवर झालेला नाह  तर सभागृहा या 
अ मतेवर आरोप झालेला आहे. संपूण सभागृहात आरोप झाला आहे ह  गो  आपण 
गांिभयाने यावी. गो  हस यावार  घेऊ नये. सग या म हला भिगनींना वनंती रा हल क , 
कोणी तर यात चुकत असेल तर याला पा ठशी घालायचे नाह . अिधकार  चुकत असतील 
तर यांना सु ा माफ करायचे नाह . तुमचे अिधकार वाप न संबंिधत अिधका-यावर कारवाई 
करणे गरजेचे पडते. या वषया या अनुषंगाने सभा तहकूब करावी असा ठराव मांडतो. 
 
मा.संपत पवार – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो. 
 
मा.सुलभा ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी गेले बरेच दवसांपासून 
वतमानप ातून फेसबुक अकाऊंटव न डॉ.रॉय़ यांनी जे व य केले याची वा यता झाली. 
या ठकाणी याची सखोल चचा झालेली दसते आहे. परंतू गेले म हनाभरात याची ती ता 
कुठेह  दसली नाह . आज सभागृहात ो रां या मा यमातून या वषयावर चचा करतोय. 
यावर डॉ. रॉय हे कशा कारे बोलले, कोण या प र थतीत बोलले, का बोलले हे येक 

सद याला मा हत आहे. या यावर अजून चचा वाढवली तर झाकलेली मूठ उघडायला वेळ 
लागणार नाह . यात परत म हला नगरसे वकेची बदनामी होणार आहे. राजकारणात आ ह  
सु ा एक म हला आहोत. आ ह  राजकारणात आहोत, हे सभागृहाने ओळखले पा हजे. मग 
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दोषींकडे बोट वळवले जाते. या ठकाणी आ ह  अशा कारे वळवायचे ितथे वळू असे तु हाला 
वाटते का? आम या पतींब ल कती जणांना सहानुभूती आहे. कती जण काय-काय 
बोलतात. जे हा थायी सिमतीम ये नगरसेवकेचा पती येऊन बसत होता ते हा आम या 
काह  बांधवांना अडचण झाली. नगरसे वकेचा पती येऊन बोलायचा. कुठेतर  चांग या मनाने 
जे बोलत आहेत यांनी घाबरायचे कारण नाह . हंद धमात ू ववाह संगी पतीबरोबर सात 
पाऊले चालावे लागते. हणजे जथे पती ितथे प ी ह  जाणारच. प ीला पतीला पुढे यावे 
लागते हे न याने सांगायची गरज नाह . या ठकाणी डॉ.रॉय यां या बोल याचा आप याकडून        
वपयास होतो आहे. िन तपणे डॉ.रॉय चांगले बोलले कंवा यांनी फार मोठ  मदमक  ू
दाखवली असे मी हणणार नाह . यांनी या ठकाणी इथे समोर उभे राहन जा हर माफ  ू
मािगतली पा हजे. म हला नगरसे वका हणून आ हाला कमी समजायचे कारण नाह . 
म हला नगरसे वका काय काय क  शकते हे सग यांना मा हती आहे. यावेळ  म हला हा 
श द येतो, यावेळ  माया, ममता हा श द लागू होतो. हा तुमचा व िलगल डपाटमटचा  
आहे. कोणतीह  मागणी करताना आ ह  हटले क  यांना फाशी ा तर तु ह  देणार आहात 
का? डॉ.रॉय बोलले हे न क च िनषेधाह आहे. यां या कुटंबाला मी सु ा लहानपणापासून ू
ओळखते. ते मराठ  नाह त, यांना मराठ ची तेवढ  उमग नाह . ते बोलले असतील. हे 
िन त वागताह नाह . परंतू यांनी माफ  मािगतली होती. यानुसार िसमाता नी यांना 
सांिगतले होते, तु हाला सु ा माफ  िमळेल. तु ह  सभागृहात रडताय. इथे येऊन जा हर 
माफ  मागा. कोण कोणाला काय बोलले, कोण या नगरसे वकेचे पती याचा परत उ लेख 
होणार नाह . आम याच हातून आमचे नाव घालवायचे हे होणार नाह . जो काह  कोणी 
बोलला, या याशी वाद घालून तु ह  चूक केली. याची माफ  मािगतली पा हजे. यानंतर हे 
सभागृह चालेल अशी वनंती करते.  
 
मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मा.द ा साने सभागहृात 
हा  वचारणार या गो ीची मुळात सभागृहाला व प कारांना सग यांना क पना आहे. डॉ. 
रॉय यांना जे काह  मोशन दले गेले ते आरो य वै क य अिधकार  हणून मोशन दले. 
यानंतर ख-या अथाने वादाला सु वात झाली. नगरसे वकेची यात कोणतीह  भूिमका नाह . 

डॉ.रॉय व डॉ.साळवे हे पदासाठ  इ छुक असले तर  दोघांची पदे सारखीच आहेत. या ठकाणी 
नाग रकांची कामे झाली पा हजेत, अशी भूिमका घेऊन इथे येत असतो. शासनाकडून 
मोशन देताना कंवा चुक या प तीने हणा मोशन देताना जे काह  घडले, या वादातून 

सग या गो ी पुढे येत आहेत. याची पेपरबाजी होते आहे. वैय क पातळ वर नगरसेवकांची 
बदनामी होते आहे. याच वेळ  यांना सभागृहात बसून हे सगळे ऐकावे लागते आहे. तु ह  
चांगले अिधकार  हणून काम करताय. सग यांची अपे ा आहे. सव काम िनयमावर बोट 
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ठेवून करत असतो. या सग या कारांत नेमके काय झाले या या खोलात जायला पा हजे 
आहे. संपूण वै क य डपाटमट सफर होते आहे. यातून कामकाजावर प रणाम होतो आहे. 
वायसीएम व इतर णालयां या कामकाजावर प रणाम होतो आहे. भोसर  हॉ पीटलची 
प र थती पा हली तर ितथे आमदारांनी अनेक वेळा सूचना केली. ितथे सर ाईज ह जट 
ा. नेमक  प र थती कळेल. कमी-जा त माणात पंपर  िचंचवडमधील णालयांची 

प र थती अशीच झाली आहे. सवाना अपे ा आहे. तुम या काळात पंपर  िचंचवडमधील 
णालये चांग या प तीने चालतील असे वाटत होते. मा  य ात तसे होताना दसत 

नाह . वै क य वभागात वाद चालू आहे. यामुळे सव गो ी घडत आहेत. या िनिम ाने 
डॉ.रॉय यांनी माफ  मागावी. या सग या गो ीं या खोलात जा याची माझी य गत 
मानिसकता नाह . जे काह  घडले आहे यां या हातून जे करायचे ते क न पहा. माफ  घेऊन 
फ  समाधान होईल. नेमके काय घडले या या खोलात गेले पा हजे. पूव  सु ा 
डॉ.नागकुमार, डॉ.अ यर यां यात मोशनसाठ  याच कारचा वाद झाला होता. हच 
प र थती आ ा िनमाण झाली आहे. प नेते, गटनेते यांनी यासंदभात आयु ांशी िमट ंग 
घेऊन वाद िमटव यासाठ  य  केले पा हजेत. एकमेकांना दोष दे यापे ा सव प ांनी एक  
येऊन वाद संपव याची मागणी या िनिम ाने इथे करतो आहे. ह  माझी वैय क मागणी 
आहे. हा वषय इथेच थांबवावा.  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, प ह यांदा तुमचे आभार मानतो. 
तु ह  बोलायला भरपूर वेळ दला आहे. माझी य शः वनंती आहे क , कोण याह  
अिधका-याला या या मनावर प रणाम होईल असा अपमान हावा अशी सभागृहाची मुळात 
इ छा नाह . डॉ.रॉय यांनी फेसबुकवर जी चूक केली याचा मी िनषेध करतो. यांनी याची 
माफ  मािगतली पाह जे याब ल दमत ु नाह . वाद ववाद करायचा नाह . अपमान करायची 
आव यकता नाह . एका बाजूला करण गायकवाड यां याशी डॉ. रॉय यांची तुलना होते आहे. 
फेसबुकवर ित या देऊन यांनी शंभर ट के चूक केली आहे. करण गायकवाड बाबत जे 
हटले गेले, मा.गोर  लोखंडे यांनी कलम सांिगतले आहे. माझी वनंती आहे, 

महापािलके या कामात कसूर केली नसेल, गु हा बाहेर झाला असेल, कोटाकडून आरोपी 
हणून िस  केले नसेल तर यांना िनलं बत नाह  केले पा हजे. कोटाचा स मान करायचा 

असला तर  हा गु हा महापािलके या ह बाहेर झाला आहे. जोपयत आरोप िस  होत नाह , 
यायालय अंितम िनणय देत नाह  तोपयत तशा कारची स पशन ऑडर ठेवणे चुक चे 

असणार आहे. एका बाजूला एक याय, दसर कडे दसरा यायु ु . याब ल ज र वचार करावा. 
अनेकांच े हणणे आहे, अशी वृ ी कशामुळे हायला लागली? या सव गो ींत मी जात 
नाह . डॉ.रॉय यांनी माफ  मागावी. कामकाजात कसूर क  नये, एका बाजलूा यांना सु ा 
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याय िमळावा अशी वनंती करतो व कामकाजाला सु वात करावी. मा.िसमा ता चे 
या ठकाणी अिभनंदन करणार आहे. सहका-यांनी हे िशकून यावे. सभागृहात एका बाजूला 
डॉ. रॉय यां या वरोधात सगळे बोलत असताना यांनी यांची बाजू उचलून धरली. आरडून 
ओरडून दसु-याचे त ड बंद करायचे काम नाह . हा  कोणी मांडला? येक सद यांला 
बोलायचा अिधकार आहे. मी  वचारला हणून मीच बोलायच,े तु ह  बोलू नये असे 
कोणी क  शकत नाह . मा.िसमाता नी वषय मांडला. यांच े हणणे मांडले. सवाना 
बोलायचा अिधकार आहे.  कोणी वचारला हे सोडून ा. दंड माफ कर यासाठ  वषय 
मांडला नाह . कोण याह  एका अिधका-याला टागट क  नये. याय दे याचे काम करावे 
अशी वनंती करतो. 
 
मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृहाने या वषयात अितशय 
गंभीर चचा केलेली आहे. याचे पडसाद थायी सिमतीम ये सु ा उमटले होते. अिधका-याचा 
वषय असेल तर इथली था आहे क , याने इथे बसून राह नयेू , बाहेर जा याची यव था 
असते. एवढ  अपमाना पद भावना य  के या. टोकाची भूिमका घेऊन मग ते आयु  
असले तर  जी घटना घडली ती अितशय िनंदनीय अस यामुळे ती  भावना होणे साह जकच 
आहे. महापािलकेत एक सं था हणून यावेळ  काम करत असतो यावेळ  गे या ५/७ 
वषात जातीयवाद फार फोफावत चालला आहे. बोलायला थोडेसे क ठण होईल. का ट झम 
इतर पात यांवर सु ा फार होत चालला आहे. एक/दोन अिधका-यांब ल बोललो. सामा जक 
वषयाचे भान ठेवून याचे भांडवल करायचा कोणी य  करत असेल तर या गो ीला आ ह  
भीक घालत नाह . स य हे स यच असते. डॉ.रॉय यां या संदभात सवानी केवळ भावना 
य  के या असताना एक य  हणून माझे वैय क मत आहे क , याचा साक याने 
वचार करणे अितशय गरजेचे आहे. या पिलकडे जाऊन वेगळा कायदा, िनयम बघायचे काम 
कायदेशीर र या महापािलका आयु  िनयोजनब  व जाग क भावनेने करत असतात. घटना 
घड यानंतर कारवाईला सामोरे जावे लागते. यानंतर आपण िनणय यावा. फेसबुकवर 
यव थत िल हले आहे. हे कुठेतर  थांबवावे. आपण आपली सं था सगळे एकजात असतो. 
याच ेभान ठेवणे अ यंत गरजेचे आहे. यावर साक याने वचार क न  माग  लावावा. 

एकाला एक याय, दसु-याला दसरा याय असे झाले नाह  पा हजेु . मी जा हरपणे बोलतो, 
कोणताह  अिधकार  जाितयवाद करत असेल तर याला या या जबाबदार ची जा णव क न 
ा. िनयमावलीत बस यासाठ  भरपूर लोक बसले आहेत. कोण या प तीने कोणी िनयमबा  

काय र मा यता देऊन एखा ा अिधका-याला िनयमात कसे बसवायचे ते बसवले जाते. 
मा.योगेश बहल मा. वधी सिमतीम ये सात याने ८ वष होते. अनेक अिधका-यांना कायदेशीर 
माग न हाताळता मोश स दलेली आहेत. या गो ीत सभागृहात तु ह  िनणय घे यासाठ  
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स म आहात हे यो य आहे. आ ा मा हती अिधकार कायदा आला आहे. सवाचे भान ठेवून, 
सभागृहाचे भान ठेवून एखा ा अिधका-या वषयीची चचा इथे थांबवावी. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,मा य़ा मते ह  घटना मािगल 
महापािलका सभे या ३ दवस आधी फेसबुकवर झाली आहे. डॉ.रॉय यां या हातून जे घडले, 
मी याब ल बोलते. मी यांना कुठे पा ठशी घालते असे कोणीह  समजून घेऊ नये. परंतू ह  
म हलेची बाजू पाह याची गो  आहे. म हला राजकारणात स म रतीने पुढे येतात. नवरा 
पा ठशी भ कमपणे असतो हणून या पुढे येतात व पुढे जातात. आज मला वाटले होते 
म हला चवताळून उठतील. यां यात वचार कर याची मता आली आहे. कुठेतर  काह  
घडले असेल, जा त ध का बसला असेल, मन मोकळे करावे हणून िम ाकडे मन मोकळे 
केले. आ हाला अंतःकरणापासून चांगले असणारे िम  आहेत मग बोलावे असे यांना वाटले. 
यात नेहमी हटले जाते. वतःचे िम , वतःचे जवळचे नातेवाईक असे होऊ नये हे खरे. 
तुमचे द मन ु असले तर  असे कती लोक असतील? कोण जंकले कोण नाह  जंकले, 
माणूस ड ेशनम ये जातो. मनु याला दःख होऊ शकतेु . यावेळ  एखादा माणूस सं याकाळ  
फेसबुकवर बसत असेल ते हा िम ांशी शेअर ंग करावे असे याला वाटत असेल तर या 

ीकोणातून बोलत असतात. मला वाटते, या दवशी ह  बातमी बाहेर िलक झाली, याच 
दवशी डॉ.रॉय यांनी माफ  मािगतली होती. प कारांनी पेपरम ये सु ा दले होते. मा या 
हातून चुक चे झाले आहे. माफ  मागतो. काह  सद यांनी सांिगतले क , म हलां वषयी वषय 
आहे. प ने यांनी,महापौरांनी म हला असून काय केले? टेकाळे साहेबांना वचारले. यांनी 
लगेच फोन केला का नाह ? तु ह  यांना लगेच फोन केला का नाह ? यांना पा ठशी 
घालायचा आमचा वचार नाह . लोकांची मागणी होती या माणे यांनी माफ  मािगतली 
आहे. माफ  मािगत यानंतर माफ  मागणारा वतः े  होतो. माफ करणारा े  होत नाह . 
आप याला ेशरखाली माफ  मागून कती समाधान िमळाले आहे. ते आ ा माफ  मागू 
शकतात व आ ह ह  आ ा माफ क  शकतो. पण कती खोलात जायचे? कोळसा कतीह  
उगाळला तर  काळेच िनघते. करण गायकवाड यांचा गु हा िस  झाला नाह . यांना 
िनलंबीत करतो हणजे का असे वचारले होते, घटना घडली या मनु याने नगरला जाऊन 
आ मह या केली. याची बायको इथे आहे. मी करण गायकवाडचे समथन करत नाह . 
आयु ांनी सु ा सांिगतले क , पोिलसांना यां याकडे प  आणून दले हणून यां यावर 
कारवाई करावी लागली. ह  यांची पसनल गो  आहे. यातून जे िन प न होईल ते होईल. 
िनलंबीत केले या १९ लोकांची याद  टेकाळे साहेबांनी वाचून दाखवली. गु हा तुम याकडून 
झाला नाह , गु हा िस  झाला नाह , तु ह  कामावर होता. कोण-कोण काय-काय बोलत 
असतो. एवढे बोलून यातून काय िन प न होते. मी सग यांना वनंती करते, मला वाटत 
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नाह  यांनी परत माफ  मागावी. डॉ.रॉय यांनी आधी माफ  मािगतली आहे. माफ  
मागणाराच े  ठरतो. सभागृहात ५१ ट के म हला आहेत. तुम या हातून चूक घडली तर  
म हला ह  भिगनी, प ी, आई, मुलगी सग या पांम ये वावरत असते. इथून पुढे अशा 
घटना घडू नयेत. तु हाला भाऊ हणून या माफ करतील. करण गायकवाड कंवा कोणीह  
असो, काय ाचबेाबतीत कोणीह  असो, ह  यांची पसनल गो  आहे. यांनी कामावर काह  
केलेले नाह . जे काह  घडले ते यां याकडून घडलेले नाह . तो उ कृ  प तीने काम 
कर यासाठ  य  करत होता. नेमके काय घडले मा हत नाह . या वषयावर चचा करावी 
असे वाटत नाह . दपार  ु २ पासून आ ा ५ वाजले तर  महापौर साहेबांनी बोलायला वेळ 
दला आहे. मा.चं कांता सोनकांबळे यां या वषयावर उ र ावे व कायप केवर ल वषयांना 
सु वात करावी. 
 
मा.टेकाळे (सहा.आयु , शासन) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी एकूण ११ 
कमचार /अिधका-यांचे नाव जा हर केले आहे. यां या िनलंबनाची कारणे पुढ ल माणे 
सांगतो– 

१) कैलास थोरात, काय. अिभयंता – द.७/८/२००० रोजी रोडसाईडवर ल ा सफॉमरचे 
चोर  करण. 

२)  कांदळकर ट . ह ., उप जकात अिध क – जकात ना यावर असताना .२,५००/- 
जा त सापडले.     

३)  ह .ट . भोसले, लेखािधकार  - द.११/६/२००४ रोजी िल पक तरावर ल कमचा-यांने 
अपहार केला. पयवे क अिधकार  हणून यांनी .४,२५,१५७/- भरले होते. 

४) दांगट जी.एम., .उपशहर अिभयंता -  िचंचवड येथील िशवाजी चौक ते केएसबी 
चौक या र याचे कामात िन काळजीपणा केला.  

५)  इंगळे एस.एम., उपअिभयंता ( था) – केएसबी चौक ते िशवाजी चौक या र याची 
गुणव ा िन कृ  राख यामुळे. 

६)  डॉ.ब छाव बी.के., ये  वै . अिधकार  – अकाय मता, रा ीय काय माचे उ  पूण 
न करणे. 

७)  डॉ.इनामदार ह .एम., ये.वै क य अिधकार  – वनापरवाना खाजगी नोकर  करणे. 
८)  गौड एस.एच., मु या यापक – िश कांना वनाकारण ास देणे, चुक ची मा हती देणे.  

९)  डॉ.महादार अिभ जत, वै .अिधकार  – पेशंटचे संपूण सा ह य वापरले, खोट  मा हती 
दली. णाचे नुकसान केले.  

१०)  सुहास काकडे, यव थापक म य.औ.भांडार – मशीन खरेद  या. 
११)  करण गायकवाड, जनतासंपक अिधकार  – मनु यास आ मह येस वृ  के याब ल. 
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महारा  सेवा शा ती अ पल िनयमानुसार कमचार /अिधकार  यां याकडून गंभीर 
व पाचा गु हा घडला असेल तर पोिलसी तपास चालू असताना सु ा अिधका-याला 

िनलं बत कर याचा अिधकार महापािलकेला आहे.  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यात बरेच वेगवेगळे कार 
आहेत. आप याकडे अनेक केसेस आहेत, यां यावर महारा ात, भारतात कंवा इतर रा यात 
फौजदार  गु हा दाखल आहे, ते आप याकडे काम करत आहेत. राज  कांबळे, वेदपाठक 
यां यावर गु हा दाखल आहे. फौजदार  झाली आहे. यांचे सेवा िनलंबन झाले होते. 
महापािलका खरेच व छता करत असेल तर जेवढ  जेवढ  घाण आहे ती बाहेर काढा. कधी 
कोणावरह  उपकार करायची गरज नाह . यांचेह  तातड ने िनलंबन करा. आयु  साहेबांना 
वनंती आहे क , आपण वतः या सग या गो ी चेक करा यात. आप याकडे अनेक लोक 
आहेत. यांना िनलंबीत करावे. कायदा सग यांना समान आहे. मी करण गायकवाड यांची 
बाजू घेत नाह . मी जे हा  दले यावेळ  सग यांना वाटले, यां यासाठ  मी  दले 
आहेत. कोणी कोणासाठ  बोलणार नसेलतर मला बोलावे लागते अशी प त इथे आहे. 
ह .ट . भोसले यां यावरह  िनलंबनाची कारवाई केली होती. गु हा दाखल झाला होता. नंतर 
कोटाने िश ा सुनाव यानंतर िनलंबन केले. डॉ.रॉय यां यावर फौजदार  गु हा दाखल 
असताना सु ा यांचे िनलंबन का केले नाह ? याचे उ र दलेले नाह . वनंती आहे क , 
तुमचे शासन राजक य प  नाह . येक जाती या, धमा या माणसाला मोठा ह ाु , जागा 
देतो. महापािलकेचे िनयम आहेत, यानुसार शासन चालवत असतो. जो अिधकार  या या 
शै णक पा तेनुसार या पदावर जात असेल तर आमची हरकत नाह . िसिनया रट  आहे, 
शै णक पा ता आहे हणून २/३ वष तो वाट बघतो. तो या प र ांना बसून 
आ याबरोबर या पदाची पा ता बदलणारे व र  लोक इथे दसतात. या गो ींचे पडसाद इथे 
कळत असतात. डॉ. रॉय यां यावर फौजदार  दाखल असेल तर यांचे िनलंबन झालेच 
पा हजे ह  माझी मागणी आहे. फेसबुक करणात एकच िम  नसतो. हजारो, लाखोजण 
फेसबुकवर असतात. यांनी जी भूिमका मांडली यामुळे पेशली पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका, पंपर  िचंचवड महापािलकेचे नगरसेवक-नगरसे वका यांची सग यांची 
फेसबुकव न बदनामी झाली आहे. जे हा करण गायकवाड यांची बातमी सग यांनी वाचली, 
ते िनद ष असतीलह , पण असे १० लोकह  बोलणार नाह त. नंतर यां या िनलंबनाची 
बातमी वाचली. डॉ.रॉय यां यावर कारवाई झालीच पा हजे. आ ह  माफ  मागणारे कोण 
आहोत? आ ह  माफ केले असे हणणारे आ ह  कोण आहोत. इथे कारवाई झाली नाह . 
बाहेर सु ा काय़दे आहेत. ितथे सु ा मागणी क  शकतो. कोणी अिधका-याची बाजू घेत 
नाह  हे चुक चे होत असेल तर यां यावर कारवाई झालीच पा हजे. महापािलकेचे काम 
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करणारे सवच अिधकार  जनतेचे काम करत असतात. ते या कामाचा पगार घेतात. २४ 
तास रेटन ू काम केले तर याचे कौतुक करतो. कोणी चुक चे काम केलेतर याला पिनशमट 
होणे गरजेचे असते. कोण नगरसेवक ओरडून बोलतो का? काह च बोलत नाह . न बोलणा-
यांचीच सं या सभागृहात जा त आहे. हणनू डॉ.रॉय यां यावर अनिधकृत बांधकामाबाबत, 
फेसबुक करण याबाबत यो य ती िनलंबनाची कारवाई झालीच पा हजे. टेकाळे साहेबांनी जी 
नावे सांिगतली, यां यावर कारवाई झालीच पा हजे. या ठकाणी या गो ी बघून खा ी केली 
नाह  का? महापािलकेत जातीभाव होत नाह . ५० वषापूव  ठरा वक समाजाचे लोक वर ल 
पदांपयत पोहोचू शकत न हते. एका वेळेला क  पो टवर महापािलके या ४ पदांवर एकाच 
समाजाचे लोक येऊ नयेत, यासाठ  जातपात करत असाल तर या गो ी चुक या आहेत. 
मा.योगेश बहल यांनी जे मु े मांडले ते अितशय मह वाचे आहेत. तु ह  एकदा कोणाची 
बाजू न घेता करण गायकवाड यां या करणी कोटाने सांिगतले आहे, या कारणाने 
यां यावर िनलंबनाची कारवाई करता येत नाह . यांनी जािमन िमळा यानंतर कळवले का 

नाह . ते सांिगतले नाह  तर सु ा यां यावर कारवाई केली आहे. सग यांवर कारवाई करा, 
तुमचे अिभनंदन क . तुम या सु ा कत यात कसूर होऊ शकते. आ ह  ग प बसून सहन 
करणार नाह . करण गायकवाड यां यावर ल आरोप िस  झालेतर यांना िश ा झालीच 
पा हजे. महापािलकेत कोणीतर   वचारला, बातमी आली हणून शहरा या भावना य  
झा या असे होत नाह . दोषींवर िनलबंनाची कारवाई करावी एवढ च वनंती करते.  

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

 

      वषय मांक - १ 

दनांक - १९/८/२०१३    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       
        ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३१८ द.२६/७/२०१३ 

 
 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 , 
पुणे-४११ ०१८, २) फुगेवाड  जकात ना याचे बाहेर ल बाजूस, फुगेवाड , पुणे-मुंबई र ता, पुणे-
४११ ०१२, ३) के.एस.बी. चौक, पंपर , पुणे-४११०१८ (आर ण .१०), ४) बड हॅली (गेटचे 
बाजूस आतील मोकळ  जागा), संभाजीनगर, िचंचवड, पुणे-४११ ०१९, ५) साई चौक, (जे  
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नाग रक संघ वाचनालयाचे बाजूस) नवी सांगवी, पुणे-४११ ०२७, ६) भोसर  उ डाण पुलाखाली 
(समाधान हॉटेलसमोर पुला या खांबास लागून), भोसर , पुणे-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.अिमना पानसरे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.अ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब मा.आयु  साहेब, रोटर  लब ऑफ पंपर  िचंचवड 
यासारखी सेवाभावी सं था  यांचा सावजिनक व छतागृह उभार याचा ताव वागताह 
आहे. शहराम ये अनेक ठकाणी सुलभ शौचालये उभारलेली आहेत. यांचे काम यव थत 
होते का? यां या व छता सु वधा यव था यो य आहे का? यांचेवर याबाबत कोणाचे 
िनयं ण आहे? यांनी आजपयत कती वेळा व छतेबाबतची तपासणी केली आहे? याचा 
अहवाल आहे का? हे तपासणे गरजेचे आहे. उदा. िचंचवड येथील सुलभ शौचालय 
व छतेसाठ  २०१२-२०१३ म ये ह तांतरण केले होते. याबाबत प  दे यात आले आहे. 

आज ते व छतागृह अ व छ आहे. शौचालयाची अ यंत दराव था आहेु . याबाबत 
द.१४/५/१३ रोजी आयु ांकडे त ार केली होती. आजसु ा या व छतागृहाची दराव था ु
आहे. नाग रकांना मला आज सकाळ  फोटो काढन दला आहेू . खाजगीकरणाबरोबर  
यांचेवर िनयं ण असणे मला मह वाचे वाटते. याचा खुलासा पा हजे.  

 

मा.भारती फरांदे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -   
 िचंचवड सभंाजीनगर येिथल मे.रोटर  लब ऑफ पंपर  िचंचवड या ऑफ स शेजार ल 
बस टॉपजवळ म हला व पु षांकर ता सावजिनक व छतागृह उभार यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच म हला व पु षांकर ता सावजिनक व छतागृह उभार याचे ता वत आहे. 
याअनुषंगाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, मुंबई-पुणे र ता, पंपर , पुणे -१८ येथे 

नागर कां या वाहतुक-वदळ या कारणा तव र यालगत ऐवजी पुव  या ठकाणी मुतार  व 
व छतागृह होती याच ठकाणी म हला व पु ष यांची सावजिनक व छतागृह उभारणेस 

मा यता देणेत यावी. 
 
मा.नंदा ताकवणे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सदर उपसुचनेला अनुमोदन देते.  
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मा.कैलास कदम - मा.महापौर साहेब मा.आयु  साहेब पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- 
  म हला व पु षांकर ता सावजिनक व छतागृह उभार याचे ता वत आहे. 
याअनुषंगाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, मुंबई-पणेु र ता, पंपर , पुणे -१८ येथे 

नागर कां या वाहतुक-वदळ या कारणा तव र यालगत ऐवजी पुव  या ठकाणी मुतार  व 
व छतागृह होती याच ठकाणी म हला व पु ष यांची सावजिनक व छतागृह उभारणेस 

मा यता देणेत यावी. 
 
मा.भाऊसाहेब भोईर- मा.महापौर साहेब मा.आयु  साहेब,सदर उपसुचनेला अनुमोदन देतो. 
तर  अनुमोदन दे यापूव  माझी न  सूचना आहे क , संपूण शाळा मा यिमक कंवा िश ण 
मंडळाची शाळा असेल, ितची अ यंत दराव था झाली आहेू . यादेखील यात बांधा यात.   

 

मा.अनंत को-हाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, काह  गो ींचा खुलासा दे यात यावा. 
रोटर  लब ऑफ पंपर  िचंचवड यांना अशा प तीने मो या या जागा दे याचा वचार 
आपण जे हा करतोय. भ व यात इतर काह  सं  थांनी अशा जागा मािगत यातर यांना 
आपण देणार आहात का? आपण एक पया भाडे त वावर जागा देत आहोत. यांचा 
अनुभव वचारात घेतला आहे का? आपले आरो य वभागाचे कमचार  भरपूर आहेत. यांना 
आरो य बाबतीत तसा अनुभव आहे का? व छतागृहे कशी बांधायची, यांची व छता 
कशी ठेवणार आहेत, देखरेखीसाठ  कती माणसे ठेवणार आहेत. याचा खुलासा पा हजे. 
आणखी काह  सं था आ यातर आपण यांना देणार का?  
 

मा. वलास नांदगुडे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, रोटर  लबने जागा मािगतली आहे 
हा वषय चांगला आहे. परंतू तु ह  जर पा हले असेल तर मह वाचे लोकेशन या जागा 
यांनी मािगत या आहेत. या ठकाणी यांना खरोखर ॉ फट िमळणार आहे. पैसे िमळणार 

आहे तशीच जागा यांनी मािगतली आहे. परंतू या ठकाणी एखाद  शाळा आहे अशा 
ठकाणी यांना ॉ फट िमळणार नाह  अशा जागा यांनी घेत या नाह त. याचा सु ा 
सभागृहाने वचार करावा.  

 

मा. ीरंग बारणे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, या अनुषंगाने मी सुचना मांडलेली आहे. 
सावजिनक ठकाणी व छतागृहे हावीत अशी भावना अनेक सद यांनी अनेक वेळा य  
केली. सभागृहात, खाजगीत अनेक वेळा सांिगतले आहे. महापािलके या जेवढया शाळा 
आहेत ितथे व छतागृहांची व छता होत नाह . सावजिनक व छतागृहे या ठकाणी सु ा 
व छता नसते. काह  ठकाणी बी ह जीला व सुलभला टडर दले आहे. आपण याची 

मा हती मागवून सांगावी. म यंतर या काळात मु या यापकांना बोलवून बैठक घेतली होती. 
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या त ार  ख-या का खो या याची देखील मा हती घेतली आहे. ाथिमक शाळा कती, 
मा यिमक शाळा कती हे देखील  सभागृहाला सांगावे. महापािलके या शाळा आहेत या 
ठकाणी व छतागृह व छ केली जात नाह . व छतागृह चांगले नसते. काह  सुलभला 
दले आहे. मा.आयु  साहेब आपण या सं थेला जागा देतो या सं थेम ये सावजिनक 
शौचालय व छ झाली पा हजे असे संबंिधत अिधका-यांना प  दले आहे. डांगे 
चौकासार या भरचौकात सावजिनक शौचालय कर यासाठ  मी अनेकवेळा प  दले आहे. 
डांगेचौक या ठकाणी छ.िशवाजी महाराजांचा पुतळा आहे या ठकाणी लघुशंकेला बसतात 
ह  ददवाची गो  आहेू . तु हाला वाटले तर वषय ठेवता. स मानिनयांनी सांिगतले जथे 
आव यकता आहे ितथे जातीने ल  घालत नाह . तु ह  तुम या मज माणे महापािलकेचा 
कारभार करता हे चुक चे ठरत नाह . शाळांची शौचालयांची यव था पाहा. काय कारवाई 
केली आहे? आजह  दरंगाई होते. आयु ांना वाटले तर ते संबंिधत अिधका-यांना सांगणार, 
ितथे ल  ा ना हतर स पे ड केले जाईल. कती संबंिधत अिधका-यांना प  िमळा यावर 
स पड केले. मा.आयु  साहेब, तु ह  जाणूनबुजून दल  कर त आहांतु . असा माझा आरोप 
आहे. छ पती िशवाजी महाराज यां या वषयी उ या देशा या भावना जोड या आहेत. ितथे 
लोक लघुशंकेसाठ  बसतात. या ठकाणी तु हाला काह  करायचे नसेल तर  कमीत कमी 
या ठकाणी आठ/दहा फुटांची िभंत घालून दया. तु हाला अ मयता असेल तर सोय क न 
ा.  

 

मा.संजय काटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

 भाग . ६४ (बोपखेल) येथील पीएमपीएमएल बस टॉप शेजार  नाग रकां या 
सोयीसाठ  व छतागृह नस याने गैरसोय होते आहे. वशेषतः म हलांची कुचंबणा होते आहे. 
तर  वर ल ठकाणी ी व पु षांसाठ  वतं  व छतागृह उभारणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

 
मा.िनतीन लांडगे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देतो.  

  

मा.राज  काटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, व छतागृहाचबेाबतीत आपण टडर दली 
आहेत. आप या िनदशनास आणून दले आहे, ख-याअथाने बी ह जी सं था काम करत 
नाह . यांनी ठेकेदार नेमले आहेत. सं थते मानधनावर ते काम करतात. कामगारांना पूण 
पगार दला जात नाह . महापािलका सरकार  सं था आहे. यांना यो य पगार िमळतो का 
नाह ? हे पाहणे ख-या अथाने आपले काम आहे. यांना चेकने पेमे ट झाले पाह जे. यांना 
.१८००/- पगार देत असाल तर यांची मानिसकता कती चांगली राहणार आहे. यांना 

म ह याला तीन/चार हजार पगार देतात, सु ट या दवसाचा पगार कट करतात. र ववारचा 
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पगार कट करतात. रोजंदार वर राबवून घेता. पगारच िमळणार नसेल तर कोण व छतेचे 
काम करणार आहेत? चेकने पेमे ट केलेतर रोजगार यव थत िमळेल. चांग या कारे 
आनंदाने काम करतील. हा ताव आलेला आहे. िन तपणे आवजून चेकने पेमे ट करा. 
नगरसेवक असला तर  काह  य  अशा जागांवर व छतागृहां या जागा करतात. कोट 
मॅटर या जागा, खाजगी मालक या जागा असतात. मु य प रसरात या अशा जागांची वाट 
लावून टाका. व छतागृहासाठ  यो य जागा कुठे आहे ते बघून या. यांची व छता रोज 
होत नाह . यामुळे आजूबाजू या चार जागांचे नुकसान केले जाते. जागा मालकाचे नुकसान 
केले जाते. जागा यो य आहे का नाह , कोणाला ास होतो आहे का नाह  याची सु ा एकदा 
तपासणी करावी. 
 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मे.रोटर  लब ह  अितशय चांगली 
सं था आहे. महापािलकेकडून कोणी जागा घेत असेलतर शौचालये कर यासंदभात 
अिभनंदनाची गो  आहे. धंदा क न पैसे कम व याचा हेतू नसेल तर यामुळे दे यास माझी 
काह  हरकत नाह . आप या शहराचा नावलौिलक असलेले भ श  चौक, या प रसरात 
कमीत कमी हजार/द डहजार लोक रोज येतात. लहान मुले असतात. या ठकाणी जागा 
अपूर  अस यामुळे कोठेह  टॉयलेटची सोय नाह . या ठकाणी कोप-यात का होईना 
व छतागृह बांध याचा आदेश ावा. महापािलके या शाळांत ६० खो या आहेत तर ३/४ 

म हला कामाला असतात. येक मज यावर टॉयलेट असावे. या ठकाणी आरो याचे 
ऑ फस आहे. या ठकाणी टॉयलेट नाह   एकच म हला या ठकाणी काम करते. बी ह जीचे 
लोक या ठकाणी काम कर त आहेत. कामगारांना पगार दोन, तीन हजार देतात. दोन मुले 
िस यु रट  हणून बारा बारा तास काम करतात व यांना तीन हजार पगार देतात. 
यामधूनह  पगार कट करतात. तर  या गो ींचा वचार करावा.  

 

मा.उ हास शेटट  -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मला या ठकाणी आयु ांना वनंती 
करायची आहे, आप या प रसरात दल  का करतायू . डासंकूलातील टॉयलेटची एवढ  
वाईट प र थती आहे क  आपण जाऊ शकत नाह . बजेटमधून पैसे देतो. पंपर  
िचंचवड या टॉयलेटम ये तर आपण जाऊ शकत नाह  एवढ  वाईट प र थती आहे. टेिनस 
कोट या, विमंग पूल या. अ भागात टॉयलेटची मागणी आहे. मा.शांताराम भालेकर 
यांनी अिधका-यां या िनदशनास आणुन दले आहे. शहरात मनपा या ब ड ंग आहेत. 
या याकडे दलू  करत असताना आपण एवढे पैसे देतो. िमिनमम वेजेस †ò ट माणे पैसे 
देत असताना द ड/दोन हजारांत व छता होणार आहे का श य नाह . हे करत असताना 
िनवडताना अजंठानगर, थरमॅ स चौक िनवडावेत. आ ा ६ टॉयलेटस ायोिगक त वावर 
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घेतले आहेत. ताबडतोब क प राब वला तर खच यु टलाईज होईल. झोपडप ट तील लोक, 
यापार  वग, ा सपोटचे लोक या ठकाणी याचा वापर करतील.    

 

मा.अतुल िशतोळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आता जो टॉयलेटचा वषय आला 
आहे टॉयलेट लॉक बांध यानंतर प हले सहा म हने चकाचक असतात क  टाई सम ये 
आपला चेहरा दसतो. सहा म ह यांनंतर ितथे जाऊन पहा. मा.उ हास शे ट  यांनी 
सांिगतले, ितथे जाता येत नाह . शाळां या व छतागृहांची काय प र थती आहे. एकदा 
टॉयलेट बांध यानंतर पु हा बघत नाह . खरेतर आपले जे अिधकार  आहेत यांच े ल  
असले पा हजे. ामु याने फ  रोटर  लबला ते दले आहे. चॅ रटेबल टला व म हला 
बचतगट आहे यांना ते चालू कर यास दयावे असे वाटते अशी माझी वनंती आहे. 
 

मा. शांत िशतोळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,खरेतर हा वषय एक कारे 
शासना या नाकतपणाचा आहे. टॉयलेट या त ार  चालू राह नयेत असे मला वाटतेू . 

आम या चौकातील, शाळांतील जागा प  देऊनह  व छ होत नसतील तर आपले लोक 
काय करतात? माझा वतःचा अनुभव सांगतो – झोिनपू वभागात प  दले होते. २/३ वेळा 
या वषयी वचारले क , तुम या अंदाजप कातून सुलभ शौचालये बांधून ा. जागा उपल ध 

आहे. स या असले या टॉयलेट लॉक या जागा ामपंचायती या काळात या आहेत. यावर 
यांचे प  आले, बांधून देणार नाह . या टॉयलेटसची प र थती गिल छ आहे, दगधी येतेु . 

ते द त क न पेु  अ ड यूज या त वावर क न ा असे मी प  दलेतर मला प  आले, 
असे क न देता येणार नाह . दो ह  बाजूंना कती वरोधाभास आहे. ए ककडे शाळेत 
व छता होत नाह  आ ण रोटर  लब यांनी चांगला ताव दला हणून जी.बी. समोर 
यांचा वषय ठेवला आहे. वा त वक पाहता, या ठकाणी नागर कांची वदळ मो या 
माणात आहे, ितथे टॉयलेट झालेच पा हजेत. या या पॉिलसीला मा यता या. असा वषय 

सभागृहात आलातर  महापािलके या िमळकतींची प र थती काय आहे? शाळांची प र थती 
काय आहे याची चचा करत असाल तर प रसरातील भागाम ये व छतागृहे बांधून देणार        
आहात का याबाबत सद यांनी चचा केली. यांचे हणणे आहे, या- या प रसरात 
आव यकता आहे, आ ह  प यवहार केला आहे, मागणी केली आहे तर  आमचे काम होत 
नाह . मा.आ पा बारणे यां यासार या ये  सद यांनी सांिगतले, ह  त ार यांना सांगायला 
लागणे हे ठक नाह . आप या लोकांना कळत नाह  का, या या अडचणी या ठकाणी सॉ ह 
झा या पा हजेत. कामकाजाची प त सुधारली आहे. तुम या अिधका-यांना नुसते नीटनेटके, 
कलरकोड युिनफॉमम ये राह देऊ नकाू . नाग रकांना चांग या प तीने प रणाम िमळाले 
पा हजेत. आ ह  नाग रकांना कशाला उ र ायचे. मी मागणी केली असेल, होणार नसेल 
तर तसे प  ा. टाळाटाळ करायचे कारण नाह . तुम याकडून ३० ट के केलेतर जा त पैसे 
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खच होत नाह त. येक ठकाणी हच प र थती आहे. ए टमेट तयार करा. ते तयार 
नाह . आ ह  बजेटला मा यता दली आहे. तुम या शासक य अडचणी आहेत. ह  
मह वाची गो  आहे. नागर कांची सोय झाली पा हजे. बाक या कोणाची मंजूर  होऊ ा, 
तु ह  तुम या संबंिधत वभागाला सूचना ा. अशा प तीने कामाची यव था झाली पा हजे. 
पाणी जा त वाप  नये हणून वॉटरलेस िस टम लावली. पाणी वाचवा हणता. पण या 
गो ी पाणी वाप नच व छ राहतात. शाळे या टॉयलेटपाशी तु ह  जा. ५ िमिनटे सु ा 
तु ह  थांबू शकत नाह . याचा वचार तु ह  करावा. मी दले या प ाचा या अनुषंगाने 
वचार करावा. या- या मा यवरांनी वनंती केली, यांचा वचार करावा.  

 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, हा वषय रोटर  
लबने पुढाकार घेऊन सहा ठकाणी जागा मािगत या हो या. रोटर  लब यांना या 

प तीने देणे यो य वाटेल या प तीने वषय दलेला आहे. रोटर  इंटरनॅशनल यांचे अनुदान 
या ६ व छतागृहांसाठ  ा  करणार आहोत. याच ठकाणी करा असा आपण आ ह धरला 
नाह . जथे जा त वदळ आहे असा जागा िनवड या आहेत. पंपर  िचंचवड शहराम ये 
व छतागृहांची सं या कमी आहे. बांधलेली व छतागृहे तोडली जात आहेत. र ता 
ं द करण कंवा वकास कर या या नावाखाली असले या जागांवर ल नवीन व छतागृहे 
तोडली जात आहेत. याबाबत ी.अंबादास च हाण, ी.काची, ी.संजय कुलकण  व 
ी.राजाराम च हाण यांना सूचना के या हो या. व छतागृहांची अव था अितशय खराब 

आहे. वापरायची इ छा होत नाह . सावजिनक शौचालयां या जागा, पुणे-मुंबई र ता ४५ मी. 
र ता, ३६ मी. र ता या सग या जागांची याद  तयार केली आहे. याद  तयार होती 
यावेळ  यांना सांिगतले होते, या ठकाण या स मा.सद य यां याशी चचा क न जागा 

सुलभ रा हल या माणे नगररचना वभागाचे अिधकार  व सॅिनटेशन वभागाचे अिधकार  
जागा िन त करतील. पंपर  िचंचवड शहराला बे ट िसट , मॉडेल िसट  हणतो परंतू 
शहरात व छतागृहे नाह त ह  गो  शहराला िन तच भूषणावह नाह . या प तीने 
शासनाने तयार  केलेली आहे. मी सूचना करतो, स मा. सद यांची याद  करावी. या- या 

सद यांनी मागणी केली आहे यां याशी चचा क न जागा िन त क न आप या 
बजेटमधनू व छतागृहे बांधायची तरतूद क न यावी अशी सूचना करतो. यांची देखभाल 
यव था नीट होत नाह  अशी भावना अनेक सद यांनी य  केली. सुलभ इंटरनॅशनल ह  
एक सं था आहे. यां या कामकाजाब ल अनेक ठकाणी असमाधान य  केले जाते. पे 
†ò ड यूज प तीने व छतागृहे वापरता येतील. शहरातील व छतागृहां या बाबतीत मी 
वतः समाधानी नाह . याबाबत अहवाल मागवला आहे. अितशय दराव था आहेू . 

ऑटो ल टर या सभागृहात मु यअिभयंता, थाप य, पाणीपुरवठा वभागातील अिभयंता, 
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सव कायकार  अिभयंता, अित र  आयु  यां याबरोबर िमट ंग घेऊन अ यंत अ व छता 
असलेबाबत मु य अिभयंता यांना ताक द दली आहे. २ ऑ टोबरपयत बदल घडणे 
अपे त आहे. जोपयत सव शाळांमधील व छतागृहां या प र थतीत सुधारणा होत नाह , 
रपो टग केले नाह तर याला शाळेचे मु या यापक जबाबदार राहतील. सं थेला सूचना 
देऊनह  यांनी याकडे दल  केलेू , सुधारणा केली नाह तर सं थेला सु ा जबाबदार 
धर यात येईल. 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

यापुव  महानगरपािलका ठराव .१८५ दनांक ११/२/२०१३ अ वये केले या 
ठरावाम ये नमूद केले या ठकाणी शहराम ये ठक ठकाणी आरो य वभागाकडून सदर 

ता वत म हला व पु षांक रता सावजिनक व छतागृह उभारणीक रता मा यता घेऊन, 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” या त वावर म हला व पु षांक रता 
सावजिनक व छतागृह उभारणीसाठ  ाच त वावर धोरणास मा यता देणेत यावी. 

 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

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

 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक -३३९       वषय मांक - १ 
दनांक -  १९/८/२०१३      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       
     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३१८ द.२६/७/२०१३ 

 
   मे.रोटर  लब ऑफ पंपर  -िचंचवड  )शहरातील ६ शाखा (यांना तावातील ६ 

जागा १) डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर चौक, (स याचे Urinalsचे ठकाणी), मुंबई-पुणे र ता, 
पंपर , पुणे-४११ ०१८, २) फुगेवाड  जकात ना याचे बाहेर ल बाजूस, फुगेवाड , पुणे-मुंबई 
र ता, पुणे-४११ ०१२, ३) के.एस.बी. चौक, पंपर , पुणे-४११०१८ (आर ण .१०), ४) बड 
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हॅली (गेटचे बाजूस आतील मोकळ  जागा), संभाजीनगर, िचंचवड, पुणे-४११ ०१९, ५) साई 
चौक, (जे  नाग रक संघ वाचनालयाचे बाजूस) नवी सांगवी, पुणे-४११ ०२७, ६) भोसर  
उ डाण पुलाखाली (समाधान हॉटेलसमोर पुला या खांबास लागून), भोसर , पुणे-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. तसेच िचंचवड संभाजीनगर येिथल 
मे.रोटर  लब ऑफ पंपर  िचंचवड या ऑफ स शेजार ल बस टॉपजवळ म हला व 
पु षांकर ता सावजिनक व छतागृह उभार यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच म हला व 
पु षांकर ता सावजिनक व छतागृह उभार याचे ता वत आहे. याअनुषंगाने डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर चौक, मुंबई-पुणे र ता, पंपर , पुणे -१८ येथे नागर कां या वाहतुक-वदळ या 
कारणा तव र यालगत ऐवजी पुव  या ठकाणी मुतार  व व छतागृह होती याच 
ठकाणी म हला व पु ष यांची सावजिनक व छतागृह उभारणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच भाग . ६४ (बोपखेल) येथील पीएमपीएमएल बस टॉप शेजार  नाग रकां या 
सोयीसाठ  व छतागृह नस याने गैरसोय होते आहे. वशेषतः म हलांची कुचंबणा होते आहे. 
तर  वर ल ठकाणी ी व पु षांसाठ  वतं  व छतागृह उभारणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच यापुव  महानगरपािलका ठराव . १८५ दनांक ११/२/२०१३ अ वये केले या 
ठरावाम ये नमूद केले या ठकाणी शहराम ये ठक ठकाणी आरो य वभागाकडून सदर 

ता वत म हला व पु षांक रता सावजिनक व छतागृह उभारणीक रता मा यता घेऊन, 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” या त वावर म हला व पु षांक रता 
सावजिनक व छतागृह उभारणीसाठ  ाच त वावर धोरणास मा यता देणेत येत आहे.  

  
अनुकूल  - ६८      ि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 २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
                                                                                                                                                                

ठराव मांक -३४०       वषय मांक - २ 

दनांक -  १९/८/२०१३     वभाग-  मा.आयु   
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संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/वाक/का व/१२२/२०१३,  

        द.१०/७/२०११ 
           २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द. १७/०७/२०१३ ठ. . २१  नुसार 

           ३) मा. थायी सिमती सभा .६/८/२०१३ ठ. .३८४० 
 

पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील काह  मुख र यांवर लायओ हरखाली व 
वाहनतळां या जागांवर दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता पे ु & पाक योजना राब वणे 
आव यक आहे. याकर ता प.ंिच.ंमनपा ह तील भोसर  लायओ हर,िनगड  लायओ हर, 
चाफेकर चौक लायओ हर, ोमा शो म शेजार ल जागा या ठकाणी पे & पाक योजना 
राब वणेचे िनयोजन आहे. याकामी पुणे मनपा कड ल पे & पाक या दरांचा अ यास केला 
असुन यांचेकड ल दर प.ंिच.ंमनपा े ातह  लागु के यास सुसू ता राह ल असे वाटते.  
यानुसार पे & पाक चे शु क (Telescoping Parking Charges) पुढ ल माणे सुच वणेत येत 

आहे.   
१) र यावर ल वाहनतळ 

अ) दचाक  वाहनांु क रता - 
प ह या एक तासापयत – र. .३/- 

            १ तासापुढ ल कालावधीसाठ  – र. .४/- ित/तास 

   ब) चारचाक  वाहनांकर ता -  

      येक तासाक रता – र. . १०/- 
२) मनपामाफत तसेच वकास आराखडयातील तरतुद नुसार वकिसत केलेले वाहनतळ 

/ लायओ हर खालील वाहनतळ 

अ) दचाक  वाहनांक रता ु –  

प ह या एक तासापयत – र. .२/-    

१ तासापुढ ल कालावधीसाठ  र. .३/- ित/तास 

फ  रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . १५०/- 
ब) चारचाक  वाहनांक रता -  

   येक तासाक रता – र. .१०/-  

      फ  रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . ४५०/- 
व ा यासाठ  मनपामाफत दे यात येत असले या अ य सवलतीचे धोरणांनुसार 

व ा याना पा कग सवलत देऊन यांना यांचे शाळेचे /कॉलेजचे  ओळखप  व वाहन 
परवाना सादर के यास यांना दरमहा र. . १००/- या माणे पा कग शु क आकारावे.  
तसेच सदर पे & पाक योजनेअंतगत दचाक  व चारचाक  वाहनांक रता ू ३ वष 
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कालावधीसाठ  ठेका देणेसंदभातील अट  व शत  तावा सोबत जोडले या प ा माणे 
आहेत.सदरचे पे & पाक योजने या ता वत दरास मा यता देणेत येत आहे   

 

मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.अ नी िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,यात चापेकर चौकाचा उ लेख 
आहे. लायओ हरखाली व वाहनतळां या जागांवर दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता पे ु & 

पाक योजना राब वणे या योजनेचे वागत करते. चापेकर चौक शहराचे म यवत  ठकाण 
आहे. ितथे बस टॉप, पो ट ऑ फस, बँका, नामां कत वेलसची सो याचांद ची दकानेु , 
शासक य कायालये, शै णक सं था आहेत. पे † ò ड पाक योजना राबवली तर  
उ डाणपुलाखालील र  रा हले या जागेचे सुशोिभकरण करावे व जागा बं द त करावी. 
जेणेक न या जागेत अित मण होणार नाह  व प रसर व छ व सुंदर रा हल. संबंिधत 
वभागाला सूचना दे यात आ या हो या. चार म हने झालेतर  कारवाईला दरंगाई होते आहे. 
कृपया काम लवकरात लवकर हावे ह  वनंती आहे.     

    

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पे † ò ड पाक योजने या वषयात 
सवच उ डाणपूलांखाली पा कगचा वषय आहे. यासंदभात अनेक वेळा सूचना के या हो या, 
वनंती केली होती. भोसर या उ डाणपूलाखाली काय अव था आहे ते पहा. कती गा या 
लागतात. भाग अिधका-यांनी मागील म ह यात कारवाई केली होती. प र थतीत सुधारणा 
झाली आहे. खूप मो या माणात सुधारणा होणे अपे त आहे. आप याशी केले या चचत 
तसे ठरले होते. सव ठकाणी बंद करणार आहोत. या ठकाणी गाडन करायला ठेकेदार तयार 
आहे. या कंपनीचे टडर आहे, या कोणावरह  कारवाई झालेली नाह . जाळ  लावली आहे, 
ती िन कृ  दजाची जाळ  आहे. पण लावली आहे. अ यंत खराब काम झाले आहे. लोक पैसे 
भ न गाड चे पाक ग करणार आहेत. परंतू गा यांची सुर ततासु ा मह वाची आहे. या 
अनुषंगाने िचंचवडे ता ना सूचना केली आहे. सुशोिभकरण असले पा हजे. पा कगची गरज 
आहे ितथे पा कग असलेच पा हजे. सुर तता असली पा हजे. जी काह  कामे केली होती, ती 
अितशय िन कृ  दजाची आहेत. संबंिधत अिधका-यांना ताबडतोब काम करायची सूचना ा. 
याचबरोबर उ डाणपूलाखालील अित मणे कमी झाली पा हजेत. खाजगी लोक सु ा खच 

करायला तयार आहेत. आपली इ छा असेल तर तसे लोक िमळू शकतात. पूलाखालील 
प रसर सुशोिभत होऊ शकतो. ताबडतोब तशा कार या सूचना संबंिधत अिधका-यांना 
ा यात.      
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मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, येक शिनवार, र ववार, दापोड तील 
चचम ये द ड ते दोन हजार लोक येत असतात. उ डाणपूलावर सु ा वाहने पाक केली 
जातात. ॅ फक सुरळ त हायला ३ ते ४ तास लागतात. सोसायट तील नाग रकांना ास 
होतो. सोसाय यांम ये अनऑथराईज गा या लाव या जातात. या रामभाऊ काटे 
उ डाणपूलाखाली पे †ò ड पाकची सोय कर यात यावी अशी सूचना करतो. या वषया या 
अनुषंगाने उपसूचना आहे क , पंपर  िचंचवड ह तील भाग मांक ६२ दापोड  या ठकाणी 
असणा-या “रामभाऊ काटे” उ डाणपुलाखाली दचाक  व चारचाक  वाहनाक रता पे ु † ò ड पाक 
योजना राब वणे अ याव यक आहे. कारण या ठकाणी दर शिनवार/र ववार विनयाड चच 
या ठकाणी येणा-या लोकांची सं या ५ ते ६ हजार असते व ते पुलावर देखील वाहने पाक 
करतात. या ीने हे गरजेचे अस याने यास उपसूचना देणेत येत आहे. 
 

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देतो. 
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, या वषयाची मागणी २ वषापासून 
करतो आहे. २ वषानंतर वषय आला आहे. ६ म ह यांत काम पूण होईल. काम चालू 
झालेतर लगेच चालू होईल. पे † ò ड पाक करावे.  

 

मा.मंगेश खांडेकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो 
- िनगड  लायओ हर खालील Tours & Travels  चे  offices आहेत. ते तसेच ठेऊन इतर 
उपल ध जागेवर पे & पाक योजनेचा अंमल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    
  

मा.महेशदादा लांडगे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, पे † ò ड पाकसाठ  हा वषय इथे 
आलेला आहे. भोसर  उ डाणपूलाचा उ लेख इथे झालेला आहे. हा उ डाणपूल होऊन बरेच 
दवस झाले आहेत. या खाली काह  जागा पा कगसाठ  व गाडनसाठ  दलेली आहे. 
या ठकाणी पा कग झोन ड लेअर केलेला आहे. या ीने ितथे तयार  आहे. हा भाग 

मा या वाडात येतो. सुशोिभकरण कर यासाठ  गाडन केली आहे. ती गाडन आपण 
वापरायची व देखभाल सु ा आपणच करायची असे संबंिधत ठेकेदाराने सांिगतले आहे. 
उ डाणपूलाखाली अनिधकृत यवसाय चालतात याब ल ब-याचशा सद यांनी सूचना केली 
आहे. आरट ओ यांना सूचना करा. ितथे ाय हेट ा सपोट या गा य़ा मो या माणात 
थांबतात. यासाठ  काह तर  करा. एकतर ोजे ट चालू आहे ितथे करा. ितथे लायओ हर 
या कारणासाठ  झाला आहे, ितथे बसेसमुळे जा त अडचण िनमाण होते. आरट ओ यांना 

प  देऊन कळवा. ाय हेट बसेसचा थांबा अिलकडे कंवा पिलकडे करा. पे † ò ड पाकसाठ  
लायओ हरखालील भाग ायोिगक त वावर चालवावा. या िन वदा मागव या, यांना 
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िमळणार आहेत. यातील अडचणी समजतील. आजूबाजूला बँका आहेत, मोठमोठे यापा-
याची दकाने आहेतु . ते सु ा म ह या या ठे याने पा कग वकत यायला तयार आहेत. ितथे 
जाऊन प र थती बघा. एक वषय थायी सिमतीम ये केला होता. गाडन सं थेला 
देखभालीसाठ  ावी. यासाठ  िन वदा यावी लागेल असे या ठकाणी सांिगतले आहे. यात 
कोण याह  कारची कारवाई झालेली नाह . या ठकाणी राहणा-या नाग रकांना ास हायला 
लागला आहे. म हलांना, ये  नाग रकांना ास हायला लागला आहे. रोड ॉिसंगसाठ  
र ता ठेवला आहे. याचा उपयोग ितथे होत नाह . आपण यात ल  घालावे. पे † ò ड पाक 
साठ  हा भाग देऊन याचा उपयोग होणार नाह . महापािलकेला होणार नाह  व याला काम 
दला याला सु ा होणार नाह . महापािलकेने प ह यांदा िन वदा या करावी. वतः ल  
घालून वषय माग  लावावा. 
 

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आप या पंपर  िचंचवड शहरात 
पा हलेतर मा या भागात ६ मीटरचा र ता, १८ मीटरचा र या या दो ह  बाजूंना 
पा कगचा वषय गंभीर आहे. एलबीट मुळे महापािलकेचे उ प न कमी झाले असलेतर       
पे † ò ड पाक योजनेमुळे चारचाक , दचाक  गा या असतीलतर महापािलकेला उ प नाची ु
यव था होईल. हणून हा वषय घेतला आहे. रा ी अपघात झाला असेलतर हा फार मोठा 
गंभीर  आहे. संपूण शहरात पा कगची यव था नाह . पा कग असून सु ा र यावर 
गा या पाक के या जातात. येक रोडला पा कग ठेवले पा हजे याचा वचार आयु  
साहेबांनी करावा ह  वनंती. 
 

मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब मा.आयु  साहेब, सग यात मह वाचे हणजे इथे पे 
† ò ड पाकचा वषय आप यासमोर आला आहे. शहरातील नाग रक कर भरतात. दर वष  
करात वाढ करतोय. गाड  पाक कर यासाठ  सु ा तु ह  शहरातील नाग रकांकडून पैसे घेणार 
आहात. दचाक  घेणारा येक नाग रक स म असतोच असे नाहु . या- या वेळ  
हॉटेलसाठ  परिमशन देतो, या- या वेळ  हॉटेलसाठ  पुरेशी पा कगची यव था आहे का 
याची पाहणी करावी. तरच कं लशन स ट फकेट ावे. इथे मी पुढ ल माणे उपसूचना 
मांडते – व ा यासाठ  मनपामाफत दे यात येत असले या अ य सवलतीचे धोरणांनुसार 
व ा याना पा कग सवलत देऊन यांना यांचे शाळेचे /कॉलेजचे ओळखप  व वाहन 
परवाना सादर के यास यांना कोण याह  कारचे (मोफत) शु क आकार यात येवू नये.  

    

मा.शारदा बाबर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सदर उपसुचनेला अनुमोदन देते.  
 



53 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड मनपाला उ प न 
िमळ या या ीकोणातून पाऊल उचलले आहे. परंतू भ व यात, या- या सं थेला टडर 
देणार आहोत, या जागे या सुर ेचा वचार कोण करणार आहे? समजा एखाद  गाड  
चोर ला गेलीतर जबाबदार कोण असणार आहे? या वषयी धोरण आखणे गरजेचे आहे. 
काय ानुसार अशा मोठमो या पूलांखाली पे † ò ड पाकचे िनयोजन करता येते का? मोठा 
धोका संभवू शकतो. हा वषय पूण शहराचा वषय आहे. दवसासु ा गा या र यावर 
असतात. अडथळा िनमाण होत असतो. ह  पूण पंपर  िचंचवडमधील सम या आहे. 
या वषयी आयु  साहेबांनी चांगला वचार क न चांगले धोरण आखावे. जेणेक न आर त 
जागा आर त करत नसाल ितथे पा कगचे धोरण ठेवले. मॉलमधील पा कगम ये गा या 
जातील. मनपाला उ प न िमळेल याचा कायदा वभागाला खुलासा करावा. मी पुढ ल माणे 
उपसूचना मांडतो – पंपर  िचंचवड शहर हे पाक ग या सम येने ासले असुन गा यांना 
पाक गला जागा नस याने र ते गा यां या पा कगमुळे फरणे दे खल मु क ल झाले आहे. 
तर  पूण शहरातील काह  गरज नसलेले आर ण बदलून या ठकाणी पा कग मॉल जर 
बांध यात आलेतर पाक गचा वषय सुटेल तसेच मनपाला आिथक उ प न दे खल होईल. 
यास मा यता देणेत यावी. 

 
मा.राहल जाधव ू – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.    

 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी आप याला सांगू इ छतो क , 
यावेळ  आपण आप या भागात ड .पी. या मा यमातून मोठमोठे रोड करत असतो. या 

रोडवर नाग रकां या वाहनांसाठ  जागा असा यात अशी सवाची इ छा असते. परंतू 
आप याला वनंती करतो, मा या भागात कुदळवाड म ये रोड केला आहे तो लोकां या 
वाहनांसाठ  बनवला आहे का? २/३ लाईन लागले या असतात. टे को चौक चार पदर  
बनवला आहे. रोडला गा यांचे पूणपणे पा कग केले आहे. थरमॅ स चौकात मोठा रोड 
असताना ितथे सं याकाळ  यायला जायला मु क ल होते. या- या ठकाणी र ते आहेत 
ितथे र याऐवजी गा या लाव या आहेत. सम या गंभीर आहे. याम ये ल  घालावे. 
आप या भागात आर ण असेलतर पे अ ड पाक या मा यमातून करावे. रोडवर लोकांनी 
वाहतूक कर याऐवजी दकाने यांची सोय केली असे वाटते आहेु . क व इतर वाहने लागली 
असतील तर ॅ हल गा या पाईन रोडवर अ रशः लागले या असतात. ितथे जाता सु ा 
येत नाह . एका एका लाईनला १०/१२ गा या लागले या असतात. रोड वाहतुक साठ  केला 
का धं ासाठ  केला का असे वाटते. यात आपण ल  घालावे.       
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मा. साद शेटट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, महापािलके या इमारतीसमोर, 
िचंचवड टेशनला बगबझारसमोर ेडसेपरेटर आहे. आप याला रोड ॉस करता येतो. माझी 
सूचना आहे, मनपासमोर ेडसेपरेटर आहे. यावर ल ओपन पेस आहे. यावर शेड टाकून 
पा कगसाठ  सोय करावी. िनगड पासून कमिशयल ए रया आहे, ितथला पा कगचा इ यू 
न क  सुटेल. बीआरट  चालू झा यानंतर पा कगचा खूप मोठा  िनमाण होणार आहे. या 
जागी लॅब टाकून पा कग करावी अशी सूचना करतो.   
 
मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब मा.आयु  साहेब, पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- 

पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील काह  मुख र यांवर लायओ हरखाली व 
वाहनतळां या जागांवर दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता पे ु & पाक योजना राब वणे 
आव यक आहे. मनपा या वतीने पे & पाकचे शु काची द ती खालील माु णे सुच व यात 
येत आहे. 
१) र यावर ल वाहनतळ 

अ) दचाक  वाहनांक रता ु  

प ह या एक तासापयत – र. .३/- ऐवजी र. .२/- 
            १ तासापुढ ल कालावधीसाठ  – र. .४/- ऐवजी र. .३/- ित तास 
 
   ब) चारचाक  वाहनांकर ता   

      येक तासाक रता – र. . १०/- ऐवजी र. .५/- 
 

२)  मनपामाफत तसेच वकास आराखडयातील तरतुद नुसार वकिसत केलेले वाहनतळ  

/ लायओ हर खालील वाहनतळ 

अ) दचाक  वाहनांक रता रु . .२/-  

प ह या एक तासापयत – र. .२ व १ तासापुढ ल कालावधीसाठ  र. .३ ित तास    

फ , रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. .१५०/- 
तसेच सकाळ  ८ ते रा ी ९ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . १५०/- 

ब) चारचाक  वाहनांक रता -  

   येक तासाक रता र. .१०/-  

   रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . ४५०/- 
      तसेच दवसा सकाळ  ८ ते रा ी ९ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क  

      र. .४५०/- 
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तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील काह  मुख र यांवर लायओ हरखाली व 
वाहनतळां या जागांवर दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता पे ु & पाक योजना राब वणे 
आव यक आहे. याक रता प.ंिच.ं मनपा ह तील िचंचवड टेशन येिथल ए पायर इ टेट, 
रांका वेलस समोर ल मनपा या मोक या जागेत पे & पाक योजना राब वणेस मा यता 
देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील काह  मुख र यांवर लायओ हरखाली 
व वाहनतळां या जागांवर दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता पे ु & पाक योजना राब वणे 
आव यक आहे. याक रता प.ंिच.ं मनपा ह तील नािशकफाटा उ डाण पूलाखाली मराठा 
खानावळ, हॉटेल अशोकासमोर नािशक रोडवर तसेच रे वे ते पवनानद  येिथल उ डाण 
पुलाखाली मनपा या वतीने पे & पाक योजना राब वणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सदर उपसुचनेला अनुमोदन देतो.  

 

मा.कैलास कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, पे & पाक योजना, या जागा देणार 
आहोत, याचे िनयोजन पािलका ठराव क न कर यात येणार आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
चौकापासून गोकुळ हॉटेलपयत सगळा प रसर कमिशयल बे ट आहे. आयटआरू , आय यूसी 
करताना जागा जो कोणी ब डर ितथे आला असेल, जागा पुरेशी नस यामुळे पे & पाकचा 

 मा या भागांत मो या माणात येतो आहे. थम या ठकाणी आयटआर करताना ू
जागा असतील का नाह . सग या गा या रोडवर य़ेतात. आंबेडकर चौकापासून माझी वनतंी 
आहे क , या ठकाणी पाहणी, सव ण कर याबाबत िनणय यावा. आपण या ठकाणी दर 
दलेले आहेत. पुणे महापािलके या मा यमातून दर ठरवले आहेत. पुणे महापािलकेची वेगळ  
ह  पडते. पंपर  िचंचवड महापािलका ह  कामगार नगर  आहे. दर ठर वणेबाबतचा वषय 
सभागृहासमोर ठेवतोय. िन तपणे दचाक  वाहनांनाु  प ह या १ तासासाठ  .१/-, पुढ ल 

येक तासासाठ  .२/-, व ५ तासांसाठ  .१०/- असावेत. िन त केलेले वाहनतळांवर 
दचाक साठ  ित तास ु .१/-. दोन तासांसाठ  .२/-, मािसक पास .१०/-, शालेय 
व ा यासाठ  मािसक पास .५०/- असावेत. पंपर  िचंचवड महापािलका क वगात मोडते. 
पुणे महापािलका ब वगात मोडते. आपण यां याशी तुलना क  नये अशी वनंती आहे. 
िन तपणे य़ा जागेत इंड यल बे ट आहे. आयटआर करताना संबंिधत ब डर यांनी ू
केवळ फसवाय या मा यमातून बांधकाम केले. पा कगसाठ  जागा सोडली का नाह  याची 
तपासणी करावी. पा कग करणार आहोत. संबंिधत ब डर कंवा दकानदाराकडून यव था ु
कर यात यावी.  
 
मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मा.आशा शडगे यांनी मांडलेली 
उपसूचना वगळता बाक  उपसुचना वकार या आहेत. 
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मा.महापौर - उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक -३४०     वषय मांक - २ 
दनांक - १९/८/२०१३     वभाग- मा.आयु  

  

संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/वाक/का व/१२२/२०१३,  
      द.१०/७/२०११ 

                        २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द. १७/०७/२०१३ ठ. . २१  नुसार 

                        ३) मा. थायी सिमती सभा .६/८/२०१३ ठ. .३८४० 
 

पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील काह  मुख र यांवर लायओ हरखाली व 
वाहनतळां या जागांवर दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता पे ु & पाक योजना राब वणे 
आव यक आहे. याकर ता प.ंिच.ंमनपा ह तील भोसर  लायओ हर,िनगड  
लायओ हर,चाफेकर चौक लायओ हर, ोमा शो म शेजार ल जागा या ठकाणी पे & पाक 

योजना राब वणेचे िनयोजन आहे.  याकामी पुणे मनपा कड ल पे & पाक या दरांचा 
अ यास केला असुन यांचेकड ल दर प.ंिच.ंमनपा े ातह  लागु के यास सुसू ता राह ल 
असे वाटते.  यानुसार पे & पाक चे शु क (Telescoping Parking Charges) पुढ ल माणे 
सुच वणेत येत आहे.   

३) र यावर ल वाहनतळ 

आ)दचाक  वाहनांक रता ु - 
प ह या एक तासापयत – र. .३/- 

            १ तासापुढ ल कालावधीसाठ  – र. .४/- ित/तास 
 
   ब) चारचाक  वाहनांकर ता -  

      येक तासाक रता – र. . १०/- 
 

४) मनपामाफत तसेच वकास आराखडयातील तरतुद नुसार वकिसत केलेले वाहनतळ 
/ लायओ हर खालील वाहनतळ 

आ)दचाक  वाु हनांक रता –  

प ह या एक तासापयत – र. .२/-    

१ तासापुढ ल कालावधीसाठ  र. .३/- ित/तास 
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फ  रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . १५०/- 

ब) चारचाक  वाहनांक रता -  

   येक तासाक रता – र. .१०/-  

      फ  रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . ४५०/- 
व ा यासाठ  मनपामाफत दे यात येत असले या अ य सवलतीचे धोरणांनुसार 

व ा याना पा कग सवलत देऊन यांना यांचे शाळेचे/कॉलेजचे  ओळखप  व वाहन 
परवाना सादर के यास यांना दरमहा र. .१००/- या माणे पा कग शु क आकारावे.  तसेच 
सदर पे & पाक योजनेअंतगत दचाक  व चारचाक  वाहनांक रता ू ३ वष कालावधीसाठ  ठेका 
देणेसंदभातील अट  व शत  तावा सोबत जोडले या प ा माणे आहेत. सदरचे पे & पाक 
योजने या ता वत दरास मा यता देणेकामी मा.आयु  यांचा ताव असला तर  पंपर  
िचंचवड ह तील भाग मांक ६२ दापोड  या ठकाणी असणा-या “रामभाऊ काटे” 
उ डाणपुलाखाली दचाक  व चारचाक  वाहनाक रता पे ु † ò ड पाक योजना राब वणे 
अ याव यक आहे. कारण या ठकाणी दर शिनवार/र ववार विनयाड चच या ठकाणी येणा-
या लोकांची सं या ५ ते ६ हजार असते व ते पुलावर देखील वाहने पाक करतात. या ीने 
हे गरजेच ेअस याने यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील 
काह  मुख र यांवर लायओ हरखाली व वाहनतळां या जागांवर दचाक  व चारचाक  ु
वाहनांकर ता पे & पाक योजना राब वणे आव यक आहे. मनपा या वतीने पे & पाकचे 
शु काची द ती खालील माणे सुच व यात येत आहेु . 
१) र यावर ल वाहनतळ 

आ)दचाक  वाहनांक रता ु  

प ह या एक तासापयत – र. .३/- ऐवजी र. .२/- 
            १ तासापुढ ल कालावधीसाठ  – र. .४/- ऐवजी र. .३/- ित तास 

   ब) चारचाक  वाहनांकर ता   

      येक तासाक रता – र. . १०/- ऐवजी र. .५/- 
२)  मनपामाफत तसेच वकास आराखडयातील तरतुद नुसार वकिसत केलेले वाहनतळ  

/ लायओ हर खालील वाहनतळ 

आ)दचाक  वाहनांक रता रु . .२/-  

प ह या एक तासापयत – र. .२ व १ तासापुढ ल कालावधीसाठ  र. .३ ित तास    

फ , रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. .१५०/- 
तसेच सकाळ  ८ ते रा ी ९ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . १५०/- 

ब) चारचाक  वाहनांक रता -  

   येक तासाक रता र. .१०/-  



58 

   रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . ४५०/- 
   तसेच दवसा सकाळ  ८ ते रा ी ९ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क     

       र. .४५०/- 
 तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील काह  मुख र यांवर लायओ हरखाली व 
वाहनतळां या जागांवर दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता ु पे & पाक योजना राब वणे 
आव यक आहे. याक रता प.ंिच.ं मनपा ह तील िचंचवड टेशन येिथल ए पायर इ टेट, 
रांका वेलस समोर ल मनपा या मोक या जागेत पे & पाक योजना राब वणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह मधील काह  मुख र यांवर 
लायओ हरखाली व वाहनतळां या जागांवर दचाक  व चारचाक  वाहनांकर ता पे ु & पाक 

योजना राब वणे आव यक आहे. याक रता प.ंिच.ं मनपा ह तील नािशकफाटा उ डाण 
पूलाखाली मराठा खानावळ, हॉटेल अशोकासमोर नािशक रोडवर तसेच रे वे ते पवनानद  
येिथल उ डाण पुलाखाली मनपा या वतीने पे & पाक योजना राब वणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच पंपर  िचंचवड शहर हे पाक ग या सम येने ासले असुन गा यांना पाक गला 
जागा नस याने र ते गा यां या पा कगमुळे फरणे दे खल मु क ल झाले आहे. तर  पूण 
शहरातील काह  गरज नसलेले आर ण बदलनू या ठकाणी पा कग मॉल जर बांध यात 
आलेतर पाक गचा वषय सुटेल तसेच मनपाला आिथक उ प न दे खल होईल. यास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच िनगड  लायओ हर खालील Tours & Travels  चे  offices 
आहेत. ते तसेच ठेऊन इतर उपल ध जागेवर पे & पाक योजनेचा अंमल करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.    

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

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

ठराव मांक -३४१       वषय मांक - ३ 

दनांक -  १९/८/२०१३      वभाग-  मा.आयु  

  

  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे . शा/१/का व/५०३/२०१३, द.२२/४/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .२० द.१९/७/२०१३   
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ी.जुंधारे ानदेव रामचं , उपअिभयंता, थाप य यांना पे बँड र. . १५६००-३९१०० 
ेड पे र. .६६०० या वेतन ेणीम ये कायकार  अिभयंता, थाप य या पदावर पदो नतीने 

नेमणुक दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

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

 

ठराव मांक -३४२       वषय मांक - ४ 

दनांक -  १९/८/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

    
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे .मसाभां/भांडार/१/का व/१५२/२०१३,  

द.११/६/२०१३  

        २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .२१ द.१९/७/२०१३ 
 

मनपाचे णालयातील हायपोसो युशन/िनकामी भंगार सा ह याची अंदाजे कंमत 
र कम पये ७,१६,०७६/- इतक  येत आहे.  ह  कंमत र. .५००/- पे ा जा त अस याने 
या सा ह याची व  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

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

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

 

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 
 

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

 ------- 
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मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                                                                                                
 

       वषय मांक - ५ 

दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

    
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे . था/काअ/५००/२०१३, द.२/०७/२०१३ 

      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. . २९ द. २/०८/२०१३   
 

मनपाचे सन २०१३-१४ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजना पानांक २९ अ. .१०३  
देह आळंद  र ता साखळ  ू . ८/२५० क.मी. ते १५/२५० क.मी. ३० मी.  ड .पी. माणे 
उव रत कामे करणे या कामासाठ  र. .१० कोट  तरतूद केली अस याने या तरतूद मधून 
सदर कामासाठ  र. .९,६३,८०,०००/- (अ र  र. .नऊ कोट  ेस  लाख ऐंशी हजार फ ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

 

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

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - ािधकरण, से टर 
२६ म ये ना यगृह व कलादालन याक रता सुमारे ८००३.३० चौ.मीटर े  आर त असून 
सदर जागेवर ना यगृह व कलादालन उभारणेचे िनयो जत असून, यासाठ  मे.पी.के.दास 
† ò ड असो. यांची नेमणुक कर यात आली आहे. ािधकरण, िनगड  व आकुड  प रसरातील 
नाग रकांक रता एक उ म मनोरंजनाची सोय होणार असून यासाठ  सुमारे ३१ कोट  पये 
एवढा खच येणार आहे. तर  ािधकरण, से टर २६ म ये ना यगृह व कलादालन इमारत 
उभारणेक रता आव यक र कम पये ३१ कोट ं या खचास शासक य मा यता देणेत यावी. 
भाग .९ मधील र ता तयार करणे, सुभोिभकरण करणेसाठ  येणा-या १० कोट  खचास 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  
 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - एस-१ संप 
से. .१० पयत एम.एस.गु वनिलका पुर वणे, उतर वणे, अंथरणे, जोडणी  करणे, चाचणी 
देणे व काया वत करणे आ ण एस-२ संप जवळ १ द.ल.िल. मते या व से. . १० येथे ३ 
द.ल.िल. मते या संप व पंप घराचे संक पन करणे, चाचणी देणे, काया वत करणेचे 
कामाची िन वदा र कम पये २०,३६,९८,३९३/- इतक  असून िन वदा दर ११.२६% कमी 
आहे. मा.मु य कायकार  अिधकार  यांनी यांचेकड ल प  जा. . व. ा/ 
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अिभ.अ/उ व/ /३कू.उ.प.ु/२४०/१३ द.२५/४/२०१३ रोजी स या काया वत नसलेली 
१२०० मी.मी. यासाची जलवा हनी थलांतर त क न िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. 
यास अनुस न मा.आयु  यांचे दालनात मा.मु य कायकार  अिधकार , पंपर  िचंचवड 

नवनगर वकास ािधकरण यांचे समवेत द.२२/५/२०१३ रोजी आढावा बैठक झाली. सदर 
बैठक त पाईन र यावर कुदळवाड  चौकात िनयो जत उ डाणपूल बांधणेचे कामात अडथळा 
ठरणार  वर ल कामाअंतगत टाकणेत आलेली १२०० मी.मी. यासाची जलवा हनी म.न.पा.ने 
सदर कामाचे ठेकेदार यांचेकडून थलांतर त करणेचे व यासाठ  येणारा खच पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरण यांनी म.न.पा.स दे याचे मा य केलेले आहे. यानुसार पाईन 
र यामधील कुदळवाड  चौकाम ये उ डाणपूल बांध या या कामात अडथळा ठरणार  १२०० 
मी.मी. यासाची जलवा हनी थलांतर त करणेसाठ  न याने करावी लागणा-या कामाची 
अंदाजप क य र कम पये ९३,००,०००/- इतक  येत आहे. सदर कामास व या या खचास 
शासक य मा यता आव यक आहे. तर  सदर थलांतर त करणेचे काम वर ल कामाअंतगत 

करणेस व या या खचास मा यता देणेत यावी.  
 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देते.  
 

मा.सदगु  कदम – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - जल े  .बी/१० 
खराळवाड  व गांधीनगर भागातील पाणीपुरवठा २० लाख िल. मतेचे उंच टाक  बांधणे व 
टाक  भरणेसाठ  ४०० मी.मी. यासाची पाईप लाईन टाकणे. म.न.पा. अंदाजप क सन 
२०१३-१४ मधील पान . ६९३ अ. .१२, अंदाजप क य र कम .२०,००,०००/- वर ल 
कामाचे नावाम ये व अंदाजप क य र कमेम ये द ती क न ु “जल े  .बी/१० खराळवाड  
व गांधीनगर भागातील पाणीपुरवठा २० लाख िल. मतेचे उंच टाक  बांधणे व टाक  
भरणेसाठ  ६०० मी.मी. यासाची एम.एस. पाईपलाईन टाकणेस” शासक य मा यता देणेत 
यावी.  अंदाजप क य र कम . ९,५०,००,०००/-.  
 

मा.गणेश ल ढे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  
 

मा. वलास नांदगुडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, या वषयाला माझा वरोध नाह . 
आ ह  इथे वकास कामांना वरोध करत नाह . परंतू वषया या िनिम ाने आयु  साहेबांचे 
ल  वेधू इ छतो क , िमिलटर  यां याकडे पैसे भरायच.े पण ितथले ॅ फक पा हले तर 
सं याकाळ  ६.०० पासून रा ी १०.०० वा. पयत या प रसरात जाता येत नाह . मी वारंवार 
मागणी करतो यावेळ  सांगतात आम याकडे फंड उपल ध नाह . यात जातीने ल  घाला. 
ताबडतोब िमिलटर कडे पैसे भरा तरच या भागाचा  सुटणार आहे एवढ च वनंती करतो.  
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मा.राहल जाधवु  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज हा वषय आहे. मी खुलासा 
मागतो क , या र यासाठ  भूसंपादन केलेले आहे. शेलारव तीव न िचखली, मोशी या 
िशवेपयत या- या लोकांची घरे गेली. याबद यात या लोकांना आपण काह  मोबदला 
दला आहे का? या ठकाणी ब-याचशा लोकांना मोबदला िमळालेला नाह . रोकडे व तीपासून 
िचखली चौकापयत ते यवसाय करत होते. आज यांची घरे र यात गे यामुळे ते बेघर 
झाले आहेत. उदरिनवाहासाठ  झगडत आहेत. यांना काह च मोबदला िमळालेला नाह . 
समा व  गावाम ये या प तीने देहआळंद  रोड केला आहेू . याच प तीने वकास 
आराख यानुसार ड .पी. र ता टाकलेला आहे. ३० ते ४० प  दलेली आहेत. तर  काह ह  
कारवाई झालेली नाह . ट ड आर मधून जागा घेत या हो या. पािलकेकडे जागा ह तांतर 
केलेली नाह . यामुळे र ता कर यासाठ  जागा िमळत नाह . र कम न भर यामुळे 
पािलकेकडे जागा ह तांतर झालेली नाह . बीआरट साठ  काय िनयम लावू शकता. र कम 
मुदतीत भरली तर जागा ता यात येईल. लवकरात लवकर रोड क  शकतो. आमदार 
मा. वलास लांडे जाधववाड त, कुदळेवाड त आले होते. यांनी ग लीबोळांतील र ते पा हले 
आहेत. एवढा खुलासा क न ड.पी र ता लवकरात लवकर कसा वकिसत होईल यासाठ  
य  करावेत अशी वनंती आहे.  

 

मा.सुरेश हे े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,खरेतर या वषयी या ११ सभा बोलव या 
हो या. भूसंपादनाचा वषय िनघाला. आपण खुलासा माग वला आहे. या वषयी आपण बोलतो 
ते वषय महापािलकेत मंजूर झाले आहेत. असे कती वषय आतापयत संबंिधत 
कायालयाकडे, ज हािधकार  कायालयाकडे लं बत आहेत याबददल खुलासा िमळावा. 
भूसंपादनाचा कालावधी कती आहे. बािधत भूखंडधारकांना मोबदला िमळाला तो कती आहे, 
याचा कालावधी कती आहे याचा खुलासा िमळावा. रेडझोनमधील आर त भागांचे 

भूसंपादन क न यांना मोबदला देणार का नाग रक वतःहन जागा देणार असतील तर ू
ड.पी. र ता सोडून, उ ानासाठ  जागा देणार असतील तर अशी आर णे ता यात घेणार का 
याचा खुलासा करावा.  
 

मा.धनंजय आ हाट-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, बीआरट  देहू-आळंद  र यासंदभात 
वषय आहे. बीआरट  र ता ३१ मीटर आहे. या र यासाठ  २०१३ पयत मुदत आहे. याची 
घोषणा कर यासाठ  ३ ट पे केले आहेत. जाधववाड , डुडूळवाड  पूव या र याचे क.मी. 
े ाखाली आहे. आ ा वकास करत असताना े  वेगळे होते. पूव या या िन वदेत २४ 

मी. र ता ा  धरला आहे. वाढ व क.मी. नंतर होते. या संदभातील जी काह  िन वदा 
आहे, या ठकाणी आपण रतसर प तीने जोडून वेगळे का केलेले आहे. आपण या ठकाणी 
शासक य मा यता घेतोय. .९ कोट  ६३ लाखांची शासक य मा यता घेतोय. पूव या 
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िन वदेत याचा सहभाग का केलेला नाह . िन त यात िन वदा काढत असताना संबिधत 
अिधका-यांकडून चूका झाले या आहेत का? बीआरट चा समावेश का केलेला नाह ? पूव चे 
अंतर कमी होते का, आ ा वाढले आहे. भोसर  संदभात डुडुळगावातले पूव चे अंतर आ ा 
वाढ यानंतर यां या कामासंदभातील िन वदा काढली आहे. स टबर अखेरपयत काम संपते 
आहे. शासक य मा यता दयावयाची ठरली तर  स टबर पयत काम संपते आहे. ह  ग लत 
अिधका-यांकडून झाली नाह  का? हणून अशा प तीने वेगळ  शासक य मा यता यावी 
लागते आहे का? पूव ची िन वदा काय होती?  यात कती अंतर होते?  आ ा कती वाढले 
आहे?  याचा पूण ताबा झालेला आहे का? डुडुळ गावापयत अंतर आहे ते कती क.मी. आहे?  
अंतर कती थांबले आहे याचा नेमका खुलासा संबंिधत अिधका-यांनी करावा अशी अपे ा 
य  करतो.  

 

मा.महापौर – संबंिधत अिधका-यांनी खुलासा करावा.  
 

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, देहू-आळंद  रोडचे 
† ò व झशन झालेले आहे. अवाड ड लेअर झालेले आहे. कुदळवाड चा रोड ितथे ािधकरण 
व पीसीएमसी या ए रयातील ॉपट चा इ यू आहे, तो सॉ ह झालातर ते सु ा फायनल 
होईल. लॅ ड † ò व झशनसाठ  कती कालावधी लागतो. पीसीएमसीत लॅ ड † ò व झशन 
एमआरट पी † ò ट अंतगत करतो. एमआरट पी † ò ट या कलम १२७ म ये कालावधी 
नमूद नाह  क  कती वषात केले पा हजे. साधारणतः ३ वषात पूण अवाड ोसेस लागू होऊ 
शकेल. 
 

मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,  यात आ हाटवाड चे बरेचसे े  
† ò व झशन करायचे रा हले आहे. ितथे बरेचसे भूसंपादन राह ले आहे. दसरा  थाप य ु
संदभात आहे. याचे वेगळे काम का काढले आहे, समा व  का केले नाह ?  या ठकाणी अचूक 
प दतीने व ेषण करावे. 
 

मा. वनया तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा भदाणे मॅडम यांनी खुलासा 
दला. एमआरट पी † ò ट या कलम १२६ माणे भूसंपादन करतो. अज सी लॉज काय 
असतो याचा खुलासा करावा.    
 

मा. करण मोटे -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, माझा या वषयाला वरोध नाह . 
मािगल वष  सभागृहात ताथवडे गावठाणाबाबत जे टेटमट दले होते, खुलासा केला होता. 
एक वष उलटन गेले आहेू . गावठाणातला र ता आहे. माझा भाग े फळा याबाबत सवात 
मोठा भाग आहे. मा या भागात लोकसं येची घनता सवात जा त आहे. आपण मोठमोठे 



64 

ोजे ट करतो. परंतू ामु याने सांगायचे आहे क , एक वष उलटन गे यानंतर या वषयावर ू
बोलतोय. शहराचा वकास सव थरांतून झालातर इथे बोल यात अथ आहे. ाथिमक 
व छतेबाबत, र ता देऊ शकत नसाल तर, नागर कां या भीषण सम या सोडवू शकत 

नसाल तर महापािलकेत नगरसेवक हणून काम करायला काय अथ आहे?  मा यासार या 
ब-याच नगरसेवकांना  भेडसावत आहेत. र यांव न मागील सभे या वेळ  बरेच 
नगरसेवक बोलले होते. यात सु ा कृपया ल  घालावे. म हलांसाठ  दोन हजारपे ा जा त 
टॉयलेट उभारणार आहोत. अंतगत र ते, डपी र ते कर याचा वचार करावा. मा या 
भागात ािमण भागापे ा अितशय वाईट प र थती आहे. यात लवकरात लवकर 

कासारवाड चा र ता वकिसत करावा.      
  

मा.राजन पाट ल (सह शहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, देहू-मोशी-आळंद  
ड पी र याचे १०४ कोट ंचे काम केले आहे. डपी र ता २४ मी. असलातर  त कािलन 
आयु ांनी या र याची फायनल कंड शन बघून १०० कोट ंम ये काम करा असे सांिगतले 
होते. हणून २४ मी. र याचे काम करायला घेतले होते. परंतू र ता वकिसत करता येत 
नाह . आधी हा र ता न हता. तो नवीन अलाईनमटम ये घालणे आव यक आहे.  
 

मा.राहल जाधवू -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ हाला भदाणे मॅडमने खुलासा क न 
सांगावे. ािधकरणाचा खुलासा केला. कुदळवाड  र ता आहे ितथे ािधकरणाचा काय संबंध 
येतो. 
  

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,कुदळवाड चा र ता आहे. 
याचा पोशन आप या इथून जातो. तो देहू-आळंद  र याला िमळतो. याचा अधा पाट 
ािधकरणात आलेला दसतो. लॅ ड † ò व झशन बरोबर झालेतर  याबाबत काय िनणय 
यायचा आहे?   

 

मा.राहल जाधवू -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, १२ जणांची कोटकेस चालू आहे. ितथे 
रोड झालेला आहे. तु ह  हणताय तो रोड महापािलके या ह त आहे. हायकोट केस चालू 
आहे. आजपयत समा व  गावांत महापािलकेने कती ड पी रोड ता यात घेतले आहेत?  
 

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, िचखली गावाची पूण 
मा हती घेऊन मा हती देता येईल.  
 

मा.राहल जाधवू -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, डपी रोड कर यासाठ  कती वष 
लागतात? आमचे गाव महापािलकेत समा व  होऊन १६ वष झाली. एकसु ा रोड का करता 
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आला नाह ? मा या भागांत ४३ आर णे आहेत. शाळेम ये मुलांना बसायला जागा नाह . 
ह  सु ा आर णे पूणपणे ता यात घेता आली नाह त. ४० गुंठयातली २० गुंठे जागा ता यात 
आली आहे. शाळेची जागा ता यात आली असली तर  शाळेत जायला जागा नाह . डपी र ते 
लवकरात लवकर ता यात घेऊन वकिसत करावेत ह  वनंती आहे.  
 

मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मा.राहल जाधवु  यांनी जो  
वचारला आहे याचे भदाणे मॅडम यांनी चुक चे उ र दले आहे. जो वषय दला आहे तो 
ािधकरणाचा रोड पूण झालेला आहे. पूव  मा.अ जतदादा पवार ितथे आले होते. इिलगेशन 

होते. र ता पूण केला असताना फ  १००/१५० मूळ शेतक-यांकडून जागा घेतली होती. ह  
माणसे कोटात गेली हणून रोड थांबवतोय असे उ र देणे चुक चे वाटते आहे. जे लोक 
कोटात गेले यां याबरोबर िमट ंग घेऊन याचा पाठपुरावा करत नाह  का? कुदळवाड पासून 
देहू-आळंद  र याचा वषय आहे. या माणसाचे काह  आर ण नाह . भंगारवा यांनी कचरा 
टाकला आहे. एमइसीबीचा ा सफॉमर टाकला आहे. यूपीचा मनु य आहे. तो आप याला 
चांग या कामाला वरोध करत असाल तर आपले िलगल † òड हायजर काय करतात? याला 
कोणी काढ शकत नाह  कायू ? फ  शंभर ते द डशे फूट र ता करायचा राह ला आहे. 
तेव यासाठ  या र याची वाहतूक थांबली आहे. र ता लोकांसाठ , वाहतुक साठ  केला आहे. 
भंगारवा यांसाठ , गा या लाव यासाठ  र ता केला आहे का? सं याकाळ  ५.३० वा. पयत 
एका वेळेला २०० गा या लागले या असतात. माझी आप याला वनंती आहे क , हा र ता 

 करा. िलगल † òड हायजर  यांना वचारा. देहू-आळंद  रोडम ये जी घरे केली आहेत ती 
मागासवग यांची घरे आहेत. ती पूण उ व त झाली आहेत. यांना कती मोबदला दला 
आहे? पैशां या पाने कंवा टड आर या पाने तु ह  यांना मोबदला दला आहे का? याची 
मा हती भदाणे मॅडम यांना देता आली नाह . यांनी या जागेवर कोणतेह  अित मण केलेले 
नाह . कुदळवाड , िचखली, देहू-आळंद  भागातील लोकांकडून जागा घेतलेली आहे. याचा 
यांना मोबदला ावा कंवा घरकुल योजनेतून यांना घरे ावीत. यावर िनणय यावा. या 

लोकां या चार प या या घरात गे या आहेत. यांनी पूण आयु य ितथे काढले आहे. 
यांनी आप याला र यासाठ  जागा दली होती, याचा एक पयासु ा तु ह  यांना दलेला 

नाह . गोरगर बांना कोणी याय देत नाह . या माणेच जे शेतकर  आहेत यांना सु ा 
मोबदला दला गेलेला नाह . वेगळा र ता दला मग मोबदला ायचा नाह  का? ितथे अजून 
डांबर सु ा पडलेले नाह . यांना कोणी मोबदला देत नाह . लोकांनी ेमाने यांची जागा 
दली हणजे यांना काह च ायचे नाह  का? यांची घरे पाडलीत, यांना ५/६ वषापासून 
ॉपट  टॅ स या पाव या द या आहेत. असा भ गळ कारभार चालला आहे. यात ल  

घालणे गरजेचे आहे. या लोकांना मोबदला दे यात यावा. जे कोणी गोरगर ब, शेतकर  



66 

असतील, ितथ या मागासवग यांची खूप पूव ची घरे आहेत. यांना मोबदला दे यात यावा. 
गे या िमट ंगम ये मी बोललो होतो. आपण २ दवसांत नोट स पाठवतो असे सांिगतले होते. 
आ ह  हॉ पीटल करा हणून ओरडत आहोत. आज दसर  िमट ंग आली तर  अजून नोट स ु
आलेली नाह . यांनी कसलीह  पूव परवानगी दलेली नाह . जेवढ  जेवढ  आर णे आहेत, तो 
ड पी रोड ता यात घेऊन याचे मा कग करा. आ ह  ओरडून दमलो आहोत. नाह तर वेग या 
मा यमातून काह तर  करावे लागेल अशी मागणी आहे. दर िमट ंगला आ ह  हणतोय, 
डमाकशन करा, खड मु माचा र ता करा. शेतक-याने चुकून जागा वकली, एखा ा माणसाने 
ितथे घराचे बांधकाम केलेतर काय करणार? सग या जागांचे अवाड झालेतर  यांनी मोबदला 
मािगतला आहे यांना तो का िमळू शकत नाह ? कोण याह  भागात च-होली, िचखली, 
मोशी, कवळे इथे १६ वषात एकह  ड पी र ता क  शकलो नाह  यापे ा िनंदनीय बाब काय? 
आम या श दाला दाद ायची नसेलतर आ ह  ओरडून उपयोग काय? आ हाला वेग या 
प तीने करावे लागेल. कती लोकांना मोबदला दला, कती लोकांचा मोबदला यायचा बाक  
आहे याची मा हती ावी.   
 

मा. वनया ताप कर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मी मघाशी वचारले होते, अज सी 
लॉज काय असतो? भूसंपादना या वषया या अनुषगंाने वचारते आहे. व तीम ये 

जा यासाठ  र ता नाह . नागर कांचा ाकृितक ोत, जल ोत बुजवले आहेत. यांना 
मोबदला दलेला नाह . महापािलके या िनयमांत तरतूद आहे का? वह र  बुजव या आहेत. 
याचा मोबदला नाग रकांना िमळाला का, याची तरतूद आहे का? मा.राहल ू जाधव हणाले ते 

खरेच आहे. १७ वष पािलकेत समा व  होऊनह  कोणताह  ड पी रोड वकिसत नाह . याकडे 
खरेच ल  ा. शहर  भागापे ा ािमण भाग मॉडेल वॉड हणून वकिसत करा. आ हाला 
यायला-जायला र ता नाह , यायला पाणी नाह . कोणतीह  आर णे वकिसत नाह त. 
भूसंपादन येला कती वष लागतात? ते ३ वष हणतात मग आज १७ वष का लागली? 
भूसंपादनाबाबत भदाणे मॅडम यांनी खुलासा ावा. तु ह  मुलभूत सु वधा देऊ शकत नसाल 
तर आम या लोकांकडून टॅ स सु ा घेऊ नका. यांना टॅ स माफ करा. आ ह  काय करायचे? 
   

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना)- मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, सव थम मा.द ा 
साने, मा.राहल जाधव यांनी जे  वचारले आहेतू , याचे लॅ र फकेशन देते. कुदळवाड  
र यातील ५/६ घरे ािधकरणात येतात, आप याकडे येत नाह त हे मी लअर केले आहे. 
यांना कशा कारे मोबदला ायचा. उवर त अवाड या याशी टकअप झाले आहे, ते 
लअर होईल. देहू-आळंद  रोड गावाकडून वळवला. याला मंजूर  आली आहे. ब-याच 

लोकांना अवॉड ड लेअर झा यानंतर मोबदला िमळाला आहे. ट ड आरची सवकष मा हती 
नंतर देते. मा. वनया तापक र यांचा  आहे, ािमण भागातील र ते कधी डे हलप 
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करणार? पंपर  िचंचवडम ये २००० म ये   नवीन १७ गावे समा व  झाली. २००९म ये जो 
डपी मंजूर झाला २००९ पासून २०१३ हणजे ४/५ वष झाली. आर णे डे हलप 
कर यासाठ  आर णां या जागा ता यात घेऊन पूण डपाटमटचे या यासाठ  कोऑ डनेशन 
क . या म ह यात तसा ो ाम ड लेअर क . MRTP Act या कलमानुसार ड पी मंजूर आहे. 
या माणे MRTP Act या ो हज स लागू आहेत. या आर णांत ड पी रोड आहे. आप याला 

MRTP Act अंतगत भूसंपादन करावे लागते. काह  ठकाणी इमज सी लॉज असतो. जथे 
ताबा घे यात अडचणी असतात ितथे इमज सी लॉज लागतो. कुठेह  लागत नाह . कले टर 
व किमशनर यांना वचा न से शन १७ लावला जातो. हॅजरडस काह  असेल तर याचे सु ा 
िनयम आहेत. से शन १७ लावून भूसंपादन केले जाते. याचे िनयम कलम २६ खाली दले 
आहेत. याच िनयमांखाली भूसंपादन करतो. या वषयावर सभागृहात बोलत असताना 
याबाबतीत तरतूद  आहेत. लॉज १५ म ये ४ गो ींसाठ  भूसंपादन होऊ शकते. प हले 
एफ.एस.आय. देणे, दसरे टु .ड .आर. देणे, ितसरे खाजगी वाटाघाट ने, याम ये दो ह  पाट  
कंवा किमशनर यां याकडे याचे अिधकार आहेत. MRTP Act या कलम १५२ म ये 
आयु ां या पॉवस नमूद आहेत. मा.महापािलका सभे या पॉवस आहेत. किमशनर यां याशी 
संबिधत या पॉवस आहेत, या अनुषंगाने खाजगी वाटाघाट  करतो. जथे वाटाघाट मधून 
जागा िमळणे श य नाह . ितथे भूसंपादन काय ाचे कलम वापरतो. एकूण ११५० आर णे 
आहेत. ४०० क.मी. चे डपी रोड आहेत. यांचे भूसंपादन कर यासाठ  दरवष  .२,०००० 
कोट ंपे ा जा त तरतूद लागेल. असलेली तरतूद, नगरसेवकांची मागणी, याची सांगड घालून 
डे हलपमटची कामे करत असतो. वह र ंबाबतचा  लॅ ड अ व झशन ऑफ सर यां याशी 
रलेटेड आहे. लॅ ड अ व झशन ऑफ सर कले टर यां या अख या रत काम करतात. ४ 
जणांची ट म नेमली आहे. आपण फ  पैसे देतो. नगररचना वभाग फ  मा हती दे याचे 
काम करतो. ट ड आरची मा हती ायची असते. इथपयत नगररचना वभागाचा रोल आहे. 
आ ह  आमचा रोल पूण करतो. कोऑ डनेशन करतो. हा वभाग भूसंपादनासाठ  संपूणपणे 
जबाबदार नाह . 
 

मा.अ णा भालेकर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, वशालनगर र याबाबत खुलासा 
दयावा. 
 

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, पंपळे सौदागर, 
वशालनगरचा र ता, डेअर  फामव न पंपळे गुरवला जाणारा र ता, औंध, पुणे डफे सचा 
र ता आहे. याबाबतीत संर ण वभागाशी प यवहार झाला आहे. र या या जागेचे पैसे 
दे याचे कबूल केलेले आहे. यांची डमांड आहे, ए यूर स आहे. टे नकल इ यू आहे. तो 
इ यू लअर केलेला आहे. याची वक ऑडर िमळून जाईल.   
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मा.अ णा भालेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हंजवड  आय.ट . पाक इथे खूप 
गद  आहे. तो लवकरात लवकर ता यात यावा.   
 

मा.अिनता ताप कर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, काळेवाड  फाटा जय हंद शाळा इथे 
र ता वाहतुक ला खुला केलेला नाह . र ता झालेला आहे. िस नलबददल सु ा बोलले आहे.  
  

मा.सुरेश हे े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, रेड झोनम ये आर णे ता यात घेता 
येतात का? याचे उ र दले नाह . मा या वॉडात एक सु ा उ ान नाह .  मा या वॉडात एक 
उ ान हावे अशी आमची इ छा आहे. रेडझोनम ये झोपड धारकांना घरे दली आहेत मग 
उ ान का होऊ शकत नाह ? सव ड पी र यांची आर णे मा.महापािलका सभेम ये मंजूर 
क न घेऊन सादर करावीत. जेणेक न आमचा कायकाल संप यानंतर आ ह  काह  केले 
नाह  असे बोलायची संधी पुढ यांवर येऊ नये. MRTP Act खाली करता येत नाह  असे 
सांिगतले. पण र यांची गरज ल ात घेता महापािलका सभेत असा ताव पाठवून तो 
ताबडतोब मंजूर क न यावा. ािमण भागाचा वचार केला तर आर णाचे भूखंड ता यात 
देणे गरजेचे आहे. जथे आर णे ओपन होती, ितथे आप याला टशन नाह . ािमण भागाची 
प र थती कचकट आहे. यासाठ  आ ाच तयार  करावी अशी माझी इ छा आहे.  
 

मा.राहल जाधवू -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड या समा व  गावांम ये 
आर णे ताबा घे यासाठ  कती करोडो पये खच झाले आहेत?  
 

मा.धनंजय आ हाट -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, बीआरट  संदभात वषय िनघाला. 
नवीन गावांचे नगरसेवक यांचे आ मण झालेले दसते. येकाचा क डमारा उफाळून आलेला 
दसतोय. मला सूचना करायची आहे क , खरेतर यांनी पुरेपूर सेवा ायला पा हजे. ािमण 
भागातील नवीन नगरसेवकां या वकास कामांचा वषय आला आहे. आयु ांचे मागदशन 
घेतले जाते. सेवा दली जात नाह . द यम ु वागणूक दली जाते. अशी भावना झाली आहे. 
हणून हे आ मण झाले आहे. भूसंपादनाबाबत ग धळ चालला आहे. व तु थती आप या 

डो यापुढे आहे. यावर उपाययोजना केली नाह . आ ा मा.सुरेश हे े यांनी सांिगत या माणे 
पुढ ल नगरसेवक आ हाला दोष देणार आहेत. मला वाटते, आप या नेतृ वाखाली िनयोजन 
िमट ंग बोलवावी. यात भूसंपादन, वकास कामांसंदभात आम या नवीन गावांतील 
नगरसेवकांना बोलवावे. या नगरसेवकांना बोलवले, यांची ायोर ट  िल ट या ठकाणी 
घेतली. यापुढे काय झाले आ हाला मा हत नाह . वतं  िनयोजन बैठक त असं य गो ींचा 
ऊहापोह होईल. जेणेक न आ हाला काह तर  करता येईल. नवीन कामांबाबत 
नगरसेवकांम ये वतं  भावना िनमाण झाली आहे. आपले कुठेतर  नेतृ व असावे.   
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मा. करण मोटे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये कासारवाड  येथे मनपामाफत मैलापाणी 
शु करणासाठ  ट पा . १,२ व ३ असे एकुण तीन Sewage Treatment Plant आहेत. 
सदर लॅ टम ये स थतीत सवसाधारण ७४ ते ८० एम.एल.ड . मैलापा यावर या 
केली जाते. स थतीत यायु  पा याचा पुनवापर काह  माणात मनपाचे उ ानासाठ  
करणेत येतो व उव रत पाणी नद पा ाम ये सोडणेत येते. CME येथे कासारवाड  STP 

पासून पं पंग ारे पाणी पुर वणे या कामाचे अंदाजप क तयार केले असून सदर कामाची 
एकुण अंदाजप क य र कम .२,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव  
कळ वलेले आहे. यानंतर यांनी दनांक २५/०७/२०१३ रोजीचे प ानुसार सदर कामासाठ  
आव यक असणार  र कम मनपाकडे डपॉझीट हणून जमा करणेची तसेच या र कमेतून 
काम पूण झालेनंतर देखभाल, द तीकामी ित म हना आव यक ती र कम देणेची संमती ु
दश वलेली आहे. तसेच सदरचे काम यांनी वर त पूण क न देणेबाबत कळ वलेले आहे. 
परंतु सदर कामासाठ  CME यांचेकडून सन २०१३-१४ चे अंदाजप कानंतर ( हणजे २५ जुलै 
२०१३ रोजी) प  िमळाले असून या वभागामाफत सदर कामाचे खचासाठ ची तरतुद या 
वषा या मनपा या अंदाजप काम ये करणेत आलेली नाह . परंतु सदर कामासाठ  आव यक 
असणार  र कम CME कडून मनपाकडे जमा होणार असलेने या र कमेतून सदर काम 
मनपामाफत क न घेणेस येणारे अंदाजे सुमारे र. .२,४८,००,०००/- चे र कमेस शासक य 
मा यता देणेत यावी. 
 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  
 

मा.महेशदादा लांडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, भदाणे मॅडम यांनी ४ 
र यांबाबत नमूद केले आहे. डफे सकडून हे चार र ते मािगतले आहेत. याब ल पु हा 
एकदा सांगावे. उपमु यमं ी मा.अ जत पवार यांनी या वषयासंदभात सूचना के या हो या. 
अित र  आयु  ी. काश कदम साहेब यावेळ  होते. मा या वॉडमधील डफे स भागातील 
जुना र ता आहे. यासंदभात तीन वष पाठपुरावा करतोय. िमिलटर  यांनी कंपाऊंड बांधून 
र ताच बंद केला आहे. इथे आपली ह जट सु ा झाली होती. मा. दिलप बंड साहेब, 
मा.शमा साहेब असताना सु ा यांची ह जट झाली होती. या र याला या वषयात कोणी 
सािमल क न घेत नाह . या ठकाणी र हवासी लोकांना र ता बंद केला तर बाहेर 
ये याजा यासाठ  जागा राहणार नाह . मी सांगतो हणून व ास ठेवू नका. मला एक काय 
शंभर वेळा तुम यासमोर सांगावे लागते. चुक चे सांगत असेल तर क  नका. तु ह  श द 
दला आहे. हा वषय यात घेतो. हा वषय घेतला नाह  पण मा यानंतर आलेले वषय 
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ायोर ट ने घेतले आहेत. मी बावळट आहे का? आ हाला र ता नाह  हणून सांगतोय. ितथे 
राहणा-या लोकांसाठ  मह वाचा वषय आहे.   
 

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, पंपळे 
सौदागरपासून डेअर  फामपयत, भोसर  उ डाणपूलापयत र ता करायचा आहे. चार र ते 
सांिगतले आहेत. पु यापासून आकुड  पयत या- या डफे स या जागा आहेत. पूव  
डफे सकडे जो ताव पाठवला होता, तो यातीलच आहे. र क सोसायट  व     असे २ 
रोड डफे सने अडवलेले आहेत. या माणे हा इ यू आला आहे. दादांसमोर वषय झाला 
आहे. संर ण खा याचे अिधकार  यां याबरोबर िमट ंग झाली. यां याकडे सव वषय घेऊन 
गेलो होतो. यांनी पूरावा ायचा आहे. आपण हणताय, आपली जागा आहे. ते हणतात 
यांची जागा आहे. यांचा नकाशा आला असेलतर चेक क न घेतो.  

 

मा.महेशदादा लांडगे- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, दोन वषय आहेत. र क सोसायट  
असे ३ वषय ायोर ट ने घेतले आहेत. वषय कधी आला, डफे सम ये कधी मांडला याची 
तार ख सांगा. मी वषयाची तार ख सांगतो. मी काह  गो ी सांगतो. यात काह  त य 
असते. आयु  दलीप बंड यां या वेळचा वषय सांगतोय. मा याकडून तु हाला कोण 
सांगणार, महेश लांडगे यांचे काम करा हणून. सभागृहातील कोण याह  शासन अिधका-
याला वचारा, चुक चे काम सांगणार नाह . र ता बंद केलातर लोक येऊ देत नाह त. आपण 
यांना मंजूर  दली आहे याचा तर  वचार करा.  

 

मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, सदर वषयाची उपसुचना वकारली आहे. 
 

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

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक -३४३       वषय मांक - ५ 
दनांक -  १९/८/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे . था/काअ/५००/२०१३, द.२/०७/२०१३ 

         २) मा. वधी सिमती सभा ठ. . २९ द. २/०८/२०१३   
मनपाचे सन २०१३-१४ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजना पानांक २९ 

अ. .१०३  देह आळंद  र ता साखळ  ू . ८/२५० क.मी. ते १५/२५० क.मी. ३० मी.  
ड .पी. माणे उव रत कामे करणे या कामासाठ  र. .१० कोट  तरतूद केली अस याने या 
तरतूद मधून सदर कामासाठ  र. .९,६३,८०,०००/- (अ र  र. .नऊ कोट  ेस  लाख ऐंशी 
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हजार फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच ािधकरण, से टर २६ म ये 
ना यगृह व कलादालन याक रता सुमारे ८००३.३० चौ.मीटर े  आर त असून सदर 
जागेवर ना यगृह व कलादालन उभारणेचे िनयो जत असून, यासाठ  मे.पी.के.दास † ò ड 
असो. यांची नेमणुक कर यात आली आहे. ािधकरण, िनगड  व आकुड  प रसरातील 
नाग रकांक रता एक उ म मनोरंजनाची सोय होणार असून यासाठ  सुमारे ३१ कोट  पये 
एवढा खच येणार आहे. तर  ािधकरण, से टर २६ म ये ना यगृह व कलादालन इमारत 
उभारणेक रता आव यक र कम पये ३१ कोट या खचास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच भाग .९ मधील र ता तयार करणे, सुभोिभकरण करणेसाठ  येणा-या १० 
कोट  खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच एस-१ संप से. .१० पयत 
एम.एस.गु वनिलका पुर वणे, उतर वणे, अंथरणे, जोडणी  करणे, चाचणी देणे व काया वत 
करणे आ ण एस-२ संप जवळ १ द.ल.िल. मते या व से. . १० येथे ३ द.ल.िल. मते या 
संप व पंप घराचे संक पन करणे, चाचणी देणे, काया वत करणेचे कामाची िन वदा र कम 
पये २०,३६,९८,३९३/- इतक  असून िन वदा दर ११.२६% कमी आहे. मा.मु य कायकार  

अिधकार  यांनी यांचेकड ल प  जा. . व. ा/ अिभ.अ/उ व/ /३कू.उ.प.ु/२४०/१३ 
द.२५/४/२०१३ रोजी स या काया वत नसलेली १२०० मी.मी. यासाची जलवा हनी 
थलांतर त क न िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. यास अनुस न मा.आयु  यांचे 

दालनात मा.मु य कायकार  अिधकार , पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांचे 
समवेत द.२२/५/२०१३ रोजी आढावा बैठक झाली. सदर बैठक त पाईन र यावर 
कुदळवाड  चौकात िनयो जत उ डाणपूल बांधणेचे कामात अडथळा ठरणार  वर ल 
कामाअंतगत टाकणेत आलेली १२०० मी.मी. यासाची जलवा हनी म.न.पा.ने सदर कामाचे 
ठेकेदार यांचेकडून थलांतर त करणेचे व यासाठ  येणारा खच पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरण यांनी म.न.पा.स दे याचे मा य केलेले आहे. यानुसार पाईन 
र यामधील कुदळवाड  चौकाम ये उ डाणपूल बांध या या कामात अडथळा ठरणार  १२०० 
मी.मी. यासाची जलवा हनी थलांतर त करणेसाठ  न याने करावी लागणा-या कामाची 
अंदाजप क य र कम पये ९३,००,०००/- इतक  येत आहे. सदर कामास व या या खचास 
शासक य मा यता आव यक आहे. तर  सदर थलांतर त करणेचे काम वर ल कामाअंतगत 

करणेस व या या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच जल े  .बी/१० खराळवाड  व गांधीनगर भागातील पाणीपुरवठा २० लाख 
िल. मतेचे उंच टाक  बांधणे व टाक  भरणेसाठ  ४०० मी.मी. यासाची पाईप लाईन 
टाकणे. म.न.पा. अंदाजप क सन २०१३-१४ मधील पान . ६९३ अ. .१२, अंदाजप क य 
र कम .२०,००,०००/- वर ल कामाचे नावाम ये व अंदाजप क य र कमेम ये द ती क न ु
“जल े  .बी/१० खराळवाड  व गांधीनगर भागातील पाणीपुरवठा २० लाख िल. मतेचे 
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उंच टाक  बांधणे व टाक  भरणेसाठ  ६०० मी.मी. यासाची एम.एस. पाईपलाईन टाकणेस” 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.  अंदाजप क य र कम . ९,५०,००,०००/-.  

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

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

                                                                                                                                                               
ठराव मांक - ३४४       वषय मांक - ६ 

दनांक -  १९/८/२०१३      वभाग-  मा.आयु  

 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे .वै /८/का व/६८१/२०१३, द.१२/७/२०१३  

        २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .३०  द. २/०८/२०१३ 
 

मौजे दापोड  येथील आर ण .३/४ मु लम दफनभूमीम ये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ३२२ नुसार दफन वधी करणेस परवानगी 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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मा.महेशदादा लांडगे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देतो.  

  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

 ------- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                        

 

        वषय मांक - ७ 

दनांक -  १९/८/२०१३     वभाग- मा.आयु   

 

   संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९४०/२०१३,  

  द.१६/०६/२०१३ 

         २) मा. वधी सिमती सभा ठ. . ३१  द. २/०८/२०१३ 

   
      डॉ.उदय टेकाळे, सहा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ितिनयु या 
अट  व शत नुसार दनांक २७/०८/२०१३ पासून पुढे १ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.नंदा ताकवणे  - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.   

 

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, हा वषय तहकुब कर यात यावा अशी सूचना करते. 
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषया या अनुषंगाने 
सभागृहा या वतीने आप याला वनंती क  इ छतो. मुंढे साहेबांनी पंपर  िचंचवड 
महापािलकेत चार वष अितशय चांगले काम केले. यां या काळात महापािलकेची आिथक 
प र थती चांग या प तीने सुधारली. जकात वभागाला िश त लागली, गळती होती ती 
थांबली. आप याला वनंती आहे क , या ठकाणी मुंढे साहेबांचा सभागृहा या वतीने स कार 
कर यात यावा.  

मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
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ठराव मांक -३४५    वषय मांक - ७ 

दनांक -१९/८/२०१३    वभाग - मा.आयु   

 
   संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९४०/२०१३,  

  द.१६/०६/२०१३ 

         २) मा. वधी सिमती सभा ठ. . ३१  द. २/०८/२०१३   
 

वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

------ 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                                                                       
 

        वषय मांक - ८ 

दनांक -  १९/८/२०१३    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. .३२३ द.२६/७/२०१३ 
 
     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 

येबाबत कायदेशीर गुंतागुंत टाळणेचे ीने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजूर 
वकास योजनेतील िमळकती (मौजे पंपळे िनलख शीव ते वाकड शाळा चौक 
स.नं.२४२प.ै, २४४पै ते २४९ प,ै  २५१प,ै २५७ पै ते २६३ प,ै २६५ पै व २६६ प,ै २६९ 
पै ते २७२ प,ै २७६पै ते २७८प.ै) 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.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब. सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
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मा. वाती कलाटे - मा.महापौर साहेब, हा वषय मागे घे यात यावा अशी सूचना करते. 
 

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

मा.महापौर – सदर वषय मागे घे यात येत आहे. 
 

 यानंतर सदर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 

ठराव मांक - ३४६      वषय मांक - ८ 

दनांक -  १९/८/२०१३    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. .३२३ द.२६/७/२०१३ 
 

वषय- 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 करणेबाबत... 

 

मा.महापािलका आयु  यांना ( वषय मांक ८) यांचे संदिभय वषयप  
मागे घेणेस परवानगी देणेत येत आहे.  

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मागे घे यात आलेचे मा.महापौर यांनी कट केली. 
------- 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                                                                                                
 

        वषय मांक - ९ 

दनांक -  १९/८/२०१३    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 

           ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३२७ द.२६/७/२०१३ 
 
 पंपर  िचंचवड मनपा या JnNURM - BSUP अंतगत आिथक या दबु ल 
घटकांसाठ  राब व यात येणा-या EWS घरकुल योजनेअंतगत च-होली व डुडुळगाव येथे 
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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.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने JnNURM अंतगत आिथक या दबल घटकांु साठ  
(EWS) १३२५० घरे बांध याचा ताव क  शासनाकडून मंजूर क न घेतला आहे. यापैक  
िचखली येिथल से टर .१७ व १९ येथे ६७२० घरे बांध याचे काम चालू असून ते लवकरच 
पूण होईल.  

 आिथक या दबल घटकांकर ता ु (EWS) घरे बांध यासाठ  शहरा या वकास 
आराख याम ये (DP) ठक ठकाणी आर णे आहेत. यातील च-होली व डुडूळगांव येिथल 
जागा जवळपास ९५% ता यात आलेली आहेत व या ठकाणी ११३४ घरे बांधणे श य आहे. 
अशा र तीने १३२५० पैक  ७८५४ घरे पूण होतील. JnNURM अिभयानाची मुदत माच २०१४ 
अखेर आहे व शहरातील EWS ची आर णे ता यात नस यामुळे JnNURM योजनेतील सव 
घरे माच २०१४ अखेर पूण होणे श य नाह . ह  बाब ल ात घेता JnNURM ची मुदत 
संप यानंतर सु ा शहरातील EWS ची आर णे ता यात घेऊन या योजनेमधील उवर त पा  
लाभा याना घरे दे यासाठ  न वन धोरण आखून सदरचा ताव क  सरकार व रा य 
सरकारकडे मंजुर साठ  पाठवावा अथवा न वन धोरणानुसार महानगरपािलकेस आिथक या 
श य अस यास शहरातील या योजनेम ये पा  झाले या लाभा याना आिथक या दबल ु
घटकां या आर णा या जागांवर घरे बांध याचे िनयोजन करावे. 
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  

 
मा.रामदास बोकड -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,या वषया या अनुषगंाने आप याला 
वनंती करते क , गेले पाच म हने झाले. नािशकफाटा, पंपळे सौदागर इथून जो बीआरट एस 
रोड जातो, ितथे कमान तीस लोकांनी वतःहून घरांचा ताबा दलेला आहे. ३० कुटंबे आज ू
रोजी बेघर झाली आहेत. मी चार/पाच म हने शासनाचा कारभार पा हला आहे. या 
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लोकां वषयी टाळाटाळ चाललेली दसते. टाऊन लॅिनंगकडून दोन दवसा या कामासाठ  दोन 
म हने लागतात. याचे कारणच हे आहे. गेले द ड वषात छो या-छो या र य़ांसाठ  आ ह   
ओरडतोय. याकडे कोणी ल  देत नाह . १९९४ चा डपी बदलला आहे. याकडे दल  ू
करतो. अवॉड ड लेअर केले जात नाह . जे लोक जागा ता यात देत नाह . यां या जागेतून 
र ता होत नाह . अशा लोकांवर कारवाई होत नाह . टाऊन लॅिनगचे लोक यांना पा ठशी 
घालतात हे खरे ददव आहेू . सम  आयु  साहेबांशी के बनम ये मी चचा केली आहे. गे या 
१५ तारखेला पेपरम ये नोट स जा हर केली होती. गेले ५ म हने हे लोक र यावर आहेत. 
यांचा आप याकडून वचार झालेला नाह . माझी आप याला वनंती आहे क , या लोकांनी 

जागेचा ताबा दला आहे, या ठकाणी र ता झाला आहे. ईड यूएसची घरे एक म ह या या 
आत तयार क न या सवाना दे याचे काम आपण िन तपणे करावी अशी वनंती करतो. 
अ यथा पुढ ल िमट ंगम ये या वषयावर मला बोलायची संधी देऊ नका. एक म ह या या 
आतम ये आपण यांना व रत ताबा ावा अशी अपे ा य  करतो. पंपळे गुरव, सांगवी 
येथून १८ मी. र ता कर यासाठ  थाप य वभागाकडून टाळाटाळ होते आहे. जा णवपूवक 
कामे होत नाह त. साईड प टा केला तर  तो भरला जात नाह . याची दखल घेणे गरजेचे 
आहे. 
 
मा.गोर  लोखंडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, दबलु  घटकां या घरांसंदभात सवानी 
चचा केली आहे. या योजनेची मुदत द. ३१ माच २०१४ रोजी संपते आहे. योजना पूण करत 
असताना येणारे अडथळे डो यासमोर ठेवताना या कालावधीत ७ ते ८ हजार घरे बांधणे 
श य नाह . या ठकाणी सूचना रा हल क , स.नं.१०० म ये अध लोक िश ट झाले आहेत. 
अजमेरा येथील टेड यमचा ८ एकरचा लॉट रकामा होतो आहे. आपण घरे बांधायचे काम 
करणा-या संबंिधत लोकांवर कारवाई करावी. ितथे फायर गेडचे रझवशन आहे. 
एमआयड सी या ओपन लॉटम ये सु ा घेऊ शकतो. भूसंपादनासाठ  बाहेर अडचण येत 
असेलतर या गर ब माणसांसाठ  घरे बांधायचा ोजे ट कर यात यावा. यात ल  घालावे 
अशी संबंिधत अिधका-यांना सूचना ावी अशी वनंती आहे.  
 
मा.सुलभाताई उबाळे -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण जो घरकुलाचा वषय 
या ठकाणी आणला आहे. उवर त फ  सतराशे घरे बांधणार आहोत. नंतर घरे बांधणार का 
नाह  याची शा ती दली जात नाह . या वषयावर वारंवार चारा मक चचा झाली आहे. 
जा हरात काढली यावेळ  या लोकांनी अज भरले, यांनी असं य हालअपे ा सहन के या 
आहेत. यांनी तासनतास रांगेत उभे राहन फॉम घेतले आहेतू . कागदप े गोळा करताना 
यांचा बराच खच झालेला आहे. यांना आपण घरे न दे याचा आप याला अिधकार पोचत 
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नाह . जर आप याकडे जागा ता यात न हती तर तेव या घरांचे टडर कशासाठ  काढले? 
आपली चूक आहे. कोणावर जबाबदार  िन त करणार आहोत. यावेळ  या लोकांना व न 
दाखवले गेले, २००७ पासून व नातील घरकूलाची गो  चालू आहे. लोकांनी असं य 
आंदोलने केली आहेत. कोण यातर  आशेने बिघतले होते. तु ह  घरे िमळणार असे आ ासन 
दले होते. मािगल आयु ांनी हे सगळे केले. ते यां या जबाबदार तून िनघून गेले. आ ण 
आता आपण सांगताय, मी यावेळ  न हतो. आता िनणय घे याची जबाबदार  आप यावर 
आली आहे. आपण ह  जबाबदार  झटकू शकत नाह . यात आपला अपराध नाह . 
ािधकरणाकडे अशी आर णे असतील तर ती यां याकडून मागा. या लोकांना घरे ा. 

खरेतर यांना घरे ायची आपली जबाबदार  न हती पण आपण ती वकारली आहे. काह  
लोकांना घरे िमळाली आहेत, काह  लोकांना िमळाली नाह त. यांना घरे िमळाली नाह त 
यां यावर ह  अ यायकारक भूिमका होते आहे, असमानता होते आहे. जेवढे पा  अज 

आहेत, यांची कॉ यूटराई ड वेट ंग िल ट लावली आहे. लोकांना घरे िमळणार आहेत असे 
सांिगतले जाते. परंतू या गो ीला कोण जबाबदार आहे? क स टंट सगळ  फ  घेऊन गेला 
आहे. सगळा िनधी खच झालेला आहे, याला कोण जबाबदार आहे? महापािलका सभेम ये या 
वषयाला मंजूर  देऊन आ ह  जे पाप केले ते आ ह  आम या मा यावर घेणार नाह . हे 
पाप कर यासाठ  आ ह  कोणा याह  पा ठमागे लागलो न हतो. जे केले आहे ते िन तरले 
पा हजे. चौकाचौकात बसून कती दवस झाले. लोक आंदोलन करत आहेत. आप याला पण 
मा हती आहे. कती मह वाचा वषय आहे. ािधकरणाकडे चौकशी करा. यां या घरकुल 
योजनेत आप या लाभा याना घरे ायला सांिगतली. अजाची ू टनी झाली होती. लोकांनी 
कागदप े दली होती. आ ण आ ा सांगताय, घरे िमळणार नाह त. मा.महापािलका सभेत 
िनणय होतो. हा िनणय घेत यानंतर आम या मनात अपराध के याची भावना राहणार आहे. 
अशा कारची उपसूचना आली आहे. आ ह  िशरसावं  नाह  असे हटले आहे.             

अशा कारची उपसूचना या. तरच हा वषय मंजूर करा.  

 
मा.शारदा बाबर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, या वषयासाठ  मी थांबले आहे. हा 
गर बां या ज हाळयाचा वषय आहे. मा या वॉडाच एकदम गर ब लोक आहेत. ह  योजना 
नगरपािलकेने आखली होती. सामा य लोकांनी तमु याकडे घरे मािगतली न हती. तु ह  क  
शकत नाह तर हा वषय आणता कशाला? योजना कशाला राबवताय? शेअर कशाला 
लावताय? िनवडणूका आ या क , लोकांना पूण अपे ा दाखवायची नंतर काह तर  कारण 
सांगून जागा नसेलतर अधवट योजना कशाला राब वतोय? गर बांचा  आहे. यांनी 
प नास हजार भरले आहेत. ते कसे भरले यांना मा हत आहे. द ड लाखाचे घर तीन/चार 
लाखांवर गेले आहे. ितथे जाऊन पाहन याू . यांना घर िमळणार अशी यांनी मानिसक 
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तयार  केली आहे. ए ककडे अनिधकृत घरे पाडायची, दसर कडे लोकांना घरकुल ायचेु . 
यांची घरे आहेत यांची पाडायची मग यांनी कुठे जायचे? माझी आप याला मनापासून 

कळकळ ची वनंती राह ल क , ह  योजना पूण वाला यावी. गर बांना घरे दलीच पा हजेत. 
ह  महापािलका ीमंतांची महापािलका आहे का ीमंत महापािलका आहे समजत नाह . 
गर बांना घरे देऊन ह  गर बांची महापािलका आहे हे दाखवून ा. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ४,००० घरांची योजना असताना 
आज या ठकाणी लोकांना घरकुल दे याचे य  चालू आहेत. हायकोटाने गेले २.५ वषात 
कती एफ.एस.आय. क युम झाला आहे याची य  मा हती या प ात मािगतली आहे. 
सु वातीपासून वादात ठेवलेली योजना आहे. जागा ता यात नसताना बांधकाम केले. या 
योजनेतील ुट ंची पूतता करताना आयु ां या नाक  नऊ आले. करायचे कोणी भरायचे 
कोणी? आयु  साहेब, तु ह  खूप सहनशील आहात. तुम या सहनशीलतेला दाद देते. तु ह  
चुक करत नाह . पूव  केले या चुकांवर पांघ ण घालताय. ह  योजना काटेकोरपणे िनयम 
पाळून हायला पा हजे होती तशी झाली नाह . िनयम पालन करताना या कारेच ती पूण 
करावी लागली आहे. हे सगळे करत असताना यात ुट  असताना १३,००० लोकांना घरकुल 
देऊ शकलो असतो तर िन तपणे आनंदच झाला असता. यावेळ  घरकुल योजनेचा वचार 
केला, यावेळ  सभागृहात आ ह  चार होतो. आता चौदा झालो आहोत. यावेळ  चार 
असताना सु ा आ ह  आप या पा ठशी उभे होतो. आज मा  खेदाने नमूद करावेसे वाटते 
क , आपण उवर त योजना पूण क  शकला नाह त. आमचा वरोध असणार आहे. खरेतर 
योजना राबवली आहे. संपूण लोकांसाठ  राबवली पा हजे. आप याकडे २,००० घरे या 
लोकांना देणार आहोत, यांना ती िमळणारच नाह त. यातील एकजण जर  कोटात गेलातर 
घरांचे वाटप क  शकणार नाह . आप याकडून यांचा अिधकार डावलला गेला आहे. 
अपन क  कमत सपन से यादा होती है। यांची कंमत आप याला पयायाने सभागृहाला 
भोगावी लागणार आहे. आपण गर बांचे व न तुडवले नाह  काय? यांना जे द य पार 
करावे लागले आहे ते यांनाच मा हती आहे. कती आर णे ता यात आहेत? नगररचना 
वभागाला याची मा हती दली आहे. मग ह  देखील घरे बांधली पा हजेत. लोकांचे व न 
पूण करायची जबाबदार  आपली आहे. आपण यांना व न दाखवले होते. आज जर  पैशांची 
अडचण असली तर , ४५० कोट  ६५ हजार पये घरांसाठ  खच झाले असले तर  
या ठकाणी झालेला ाचार, घरां या कंमतीत झालेली वाढ याचा वचार करता आप याला 

लोकां या भावनांशी खेळता येणार नाह . आप यामुळे यांना घरे िमळणार नाह त. आपण ह  
जबाबदार  घेणार कारण आपण एक जबाबदार अिधकार  आहात. आपण जबाबदार  टाळत 
नाह . चांगला नाग रक हणून, चांगला आय.एस.आय. ऑफ सर हणून उवर त लोकांची 
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सु ा जबाबदार  या. आपण जबाबदार  घेतली नाह तर झालेली घरे सु ा आपण वाट ू
शकणार नाह . पा धारकांची याद  तयार केली आहे. ५०,००० भरायला लावले. ॉ झाला. 
सग यांना लॉटम ये प  गेली होती. ते कोटात जाणार आहेत. यानंतर इमारती भ न 
अव थेत उ या राहतील तर यांचे काय करणार आहोत? याचा कुठेतर  वचार करावा 
लागणार आहे. सवाना समा व  क न या. क  शकत नाह  असे हणत असालतर आ ह  
कशासाठ  मा यता देणार आहोत? एकदा वरोध होतो. याबाबतीत आ ह  सहभागी होणार 
नाह . महापौर साहेब, महापौर हणून तु ह  उव रत लोकांची जबाबदार  घेतली पा हजे. 
कोण यातर  कारे या योजनेत बसले पा हजेत. ोजे ट हणून यात को यावधी खच 
करतो यात यां यावर सु ा खच होईल. एलबीट मुळे महापािलकेचे उ प न घटले आहे. ५ 
वषापूव  सुकाळ होता. याचे आ ह  सा ीदार आहोत. यावेळ  ह  योजना क  शकत होतो, 
यावेळ  केली नाह . आज क  शकत नाह  हणून धडधड त सांगतोय. यात या लोकांचा 

काय दोष आहे? दवसभर लाईनम ये थांबून कु यासारखे यांना हाकलून देत होते, हाडहाड 
करत होते. वृ  या, लहान मुले लाईनम ये थांबत होते. यांचा काह च दोष न हता. अशा 
कारे आपण एखा ाचे व न िचरडून टाकत आहोत. कुठेतर  य  करा, किमटमट करा. ते 

किमटमट फूलफ ल करा. पुढे पाहन तर काह च होणार नाहू . ॉ झाला यांचे काय करणार 
आहात? यांचा व ासघात केला हणून उ ा आप यावर फौजदार  गु हा दाखल होईल. 
आप याला वनंती आहे क , गृह क प पूणतः सग या नागर कांसाठ  राबवावा. अधवट 
ोजे टला मा यता घेताना माणुसक या ीकोणातून, नागर कां या भावना समजून घेऊन 

हा ोजे ट पूण करावा.  

 
मा.कैलास कदम–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,ईड यूएस योजना आहे. या योजने या 
मा यमातनू १३,२५० घरांपैक  आज ७८०० घरे बांधनू तयार होत आहेत. या सं येबाबत 
सं म िनमाण होत असताना ४४९६ कुटंबांना घरे उपल ध होणार नाह तू . या ठकाणी क  
शासनाकडून, रा य शासनाकडून या योजनेसाठ  आप या महापािलकेला िनधी िमळाला आहे. 
दबलू  घटकांसाठ  ईड यूएस योजना आहे. िन तपणे या योजने या मा यमातून यांनी 
यांनी घरे िमळ यासाठ  अज भरले आहेत यांना घरे िमळाली पा हजेत. ह  कामगार 

नगर , क क-यांची नगर  आहे. आपण सग या योजनांसाठ  शासनाकडून पैसे आणले होते. 
आपण यांना ४४९६ लोकांना घरे उपल ध क न दे याबाबत सांगताय. तसा ताव 
शासनाला पाठवला अस याचे नमूद केले आहे. १३२५० कुटंबांसाठ  जेएनएनयूआरएम या ू
मा यमातून िनधी आला होता, यावेळ  आप या महापािलके या या जागा उपल ध हो या, 
या मा यमातून जे अिधकार  काम करत होते. यां या माथी हे पाप का आले नाह ? दबल ू

घटकांसाठ  घरांची योजना आहे. क  सरकार, रा य सरकार या मा यमातून ह  योजना 
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राबवताना िन तपणे या पापत काँ ेस प  सु ा सहभागी होणार नाह . योजना वेळेत पूण 
न के यामुळे टागट पूण केलेले नाह  असे यात हटले आहे. यात आपण िन तपणे 
मतदान यावे. पुढ ल घरे होणार नाह त, यासाठ  या ठकाणी वरोध होतो आहे. पुढ ल घरे 
दबल घटकांसाठ  ईड यूएस या मा यमातून देणार आहोतू . ती उपल ध क न दयावीत 
अशी वनंती करतो.  
 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,महापािलकेने गर बांना घर दे याची 
योजना राब वली. ह  योजना खरेतर गर बांसाठ  न हती. या योजनेचा हेतू वेगळा होता. 
सभागृहापुढे वषय आला यावेळ  मी बोललो होतो, शहरातील कोण याह  य ने मला 
घराचे छ पर नाह  मला घर ा असे सांिगतले न हते. कोण याह  माणसाने एक पयाचा 
अज क न ित कट लावून मला घर ा हणून वनंती केली न हती. मुळात ह  योजना 
राबवली यावेळ  या योजनेत जो ाचार झाला, एका ित ेसाठ  ह  योजना राब वली आहे. 
या लोकांना घरे देताय पण हे महापािलकेचे कत य न हते.  मुळात योजना राब वताना 
नागर कांना आशेवर ठेवले. यांना घरे िमळाली नाह त. याचा सु ा तु हाला शाप लागणार 
आहे. भ व यात या नागर कांना घरे िमळणार नाह त, या नागर कांना घरे देऊ शकणार 
नाह त, ते नागर क आशेवर बसले आहेत. यांना घरे िमळाली आहेत, ते देखील या घरात 
जाऊन राह शकणार नाह त इत या िन कृ  दजाचे काम झाले आहेू . २०१२ म ये क प 
पूण हायला पा हजे होता. आजह  पूण झालेला नाह . असे असताना आज केवळ योजना 
बंद करायची हणून सभागृहात वषय मांडतो आहोत. ामु याने महापािलका े ात चांगला 
क प कर यासाठ  महापािलकेकडे जो िनधी आहे, तो वेग या मागाकडे, िस साठ  

वळवला. जाह रातीपोट  मो या माणात खच क न िस  िमळवली. यातून महापािलके या 
िनवडणूक त वाथ साधला गेला. पाचशे पयाला फॉम वाटले गेले. िसमाता नी 
सांिगत या माणे, गोरगर ब माणसे, अपंग माणसे दवस दवस फॉमसाठ  थांबत होते. 
यांनी कती हेलपाटे घातले आहेत. तु ह  या सग यांना िनराश केले आहे. यांचे श द, 

भाषणे पहा. जेव या योजना ड लेअर के या आहेत, तेव या योजना पूण क  असे 
सांिगतले होते. आता योजना बंद करताय. ७८५४ घरे देऊ असा दावा करत असालतर 
याला आमचा वरोध आहे. मा.कैलास कदम यांनी मतदान घेऊन मागणी केली आहे याला 

मी पा ठंबा देतो.  

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वरोधी प नेते मा.कैलास कदम 
यांनी उपसूचना यव थत ऐकली असती तर ब-याचशा शंका-कुशंका दर झा या अस याू . 
मु यमं ी, उपमु यमं ी यांचे मनापासून अिभनंदन करतो. यांनी इतक  मोठ  चांगली 
योजना आणली आहे. यात कोण याह  प ाचा दोष नाह . शासनाचा दोष आहे. आ ह  
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िनधी आणला, पैसे आणले, योजना आणली. े डट यायचा  आलातर े डट घेणे हा 
स ा याची असते याचा तो धमच असतो. तो आमचा अिधकारच आहे. आम या ने यांनी 
गोरगर बांसाठ  योजना राबवली. हे आजह  सांगतोय, उ ाह  सांगणार. या उपसूचना के या, 
यात हटले होते, सवाना घर िमळावे यासाठ  शहरात फ  डुडुळगांव इथे ईड यूएसची 

आर णे आहेत. नवीन समा व  गावांत दबल घटकांसाठ  योजना करताना आर णे ता यात ू
घेताना ितथ या जा तीत जा त लोकांना घरे देता येतील अशा कारचा य  शासनाने 
करावा. हे करत असताना ने यांनी केलेला होकार व आघाड  सरकारमधील सवाना बरोबर 
घेऊन जाणार. याच गो ी मयाद त असतील तर महापािलकेने ठराव क न िलिमटेशन पुढे 
वाढवता येतील. रा य शासन मदत करते. याचसाठ  य  असेलतर ट याट याने 
महापािलकेने आपली योजना पूण करावी अशी उपसूचना सभागृहात मांडली आहे. शासनाने 
आपला   टाकला आहे. यांनी चूक केली. ािधकरणात ॉ लेम आहे. रेड झोनमधील जागा 
आहे. हे काह  मनापासून सांिगतले नाह . मा.अ जतदादा पवार, मा.पृ वीराज च हाण यांनी 
हेच सांिगतले आहे. सभागृहाने हेच सांिगतले होते. यात संपूण चूक शासनाची आहे. याचे 
खापर आम यावर का फोडताय? आ ह  हे सहन करणार नाह . योजना राबवली हे आ ह  
अिभमानाने सांगतोय. कोणी व नभंग केलेला नाह . व नपूत  कर यासाठ  पूण य  
राहणार आहे. हणून उपसूचना केली आहे. आ ह  जागा िनवडली नाह . योजना राबवायची 
जागा िनवडायचे काम शासनाने केले आहे. हे यांनी बघायचे आहे. उपसूचना दली आहे. 
शहरांत इतर ठकाणी योजना करावी अशी रा य शासनाकडे वनंती करणार आहोत. 
ए सटशन िमळेल ते ठक नाह . आ ह  जी आ ासने दली होती, ती ट याट याने पूण 
करावीत, हेच प ाचे धोरण आहे. हेच आघाड  सरकारचे धोरण आहे. हे अ लाय केलेले 
िनकष नीट पडताळून पहावेत. दसरा ट पा पहावाु . खरोखर गरजवंत आहेत का, आिथक 
दबलू  आहेत का हे तपास यात कसूर होऊ नये. हे सु ा तपासून पहावे अशी वनंती करतो.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, श दांची फेकाफेक हे रा वाद चे 
शहर अ य  यांचेकडे कसब आहे. ते चुकू शकत नाह त. उपसूचना वाचली हणून तर 
बोललो आहोत. यात कुठेह  खा ीलायक श द वापरलेला नाह . मूळ वषयाला उपसूचना आहे. 
आ ा बोलून दाखवले ते केले असेलतर हा वषय शासनाकडून आला पा हजे होता. आयु  
साहेब, तु ह  २ वषात िनघून जाल, हणाल यात माझा काह  संबंध नाह . गर ब तसेच 
राह ले. हंद त एक हण आहे, चोर  और िसनाजोर , िगरे तोभी तंगड  ऊपर। मु यमं ी, 
उपमु यमं ी कोणाचेच नाव यायच े नाह . ह  जेएनएनयूआरएमची योजना आहे. िनधी 
आणताना खोटे बोलून आणला आहे. योजनेचे वा टोळे केले आहे. शासक य चूक आहे. 
स ाधार  प ाचा कामकाजावर अंकुश पा हजे नको का? चांगले केले क  आ ह  केले. 



83 

मोठमोठे पूल झाले आ ह  केले. चूक झालीतर ती शासनाने केली. ह  अ यंत िनंदनीय गो  
आहे. उपमु यमं ी सकाळ  सहा वाजता फरले, मंगलाताई सगळ कडे फर या. चांगले केले 
ते यांनी केले. वाईट केले ते आ ह  केले असे हणणे चुक चे आहे. याच वष  दोन/तीन 
हजार लोकांना सांिगतले असते. दादा आले ते हा आपण जाऊन सांगू असे आमचे हणणे 
होते. आ ाच प ा य ांनी सांिगतले आहे, ट याट याने घरे देऊ. यात जर-तर नको आहे. 
आयु  किमटमट क  शकतात. ते रेकॉडवर येईल. किमटमट केलीतर हे आ ह  देऊ अशी 
नुसती उपसूचना ायची. जीत भी मेर  पट भी मेर  असे असेलतर आमचा या उपसूचनेला 
वरोध आहे. या वषयावर मतदान घे यात यावे. आ ह  सं येने कमी आहोत पण आ हाला 
या पापातून वाचव यासाठ  मतदान घे यात यावे.  
 
मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ह  आमची भूिमका प  
केली आहे. मा.योगेश बहल यांनी स व तर ठराव मांड यानंतर आनंद झाला. या आनंदात 
सहभागी हो यासाठ  मी या वषयाला पा ठंबा देऊ इ छतो. भारतातून ५ महानगरपािलकांची 
जेएनएनयूआरएम या योजनेम ये िनवड करत असताना यात पुणे महानगरपािलकेचे नाव 
होते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे नाव यात अंतभूत कर याचे ेय मा.मु यमं ी यांना 
असताना कोण याह  योजनेची घोषणा करताना, याची न द करताना यांचे नाव घेतले जात 
नाह . स ाधार  प  हजरच होतो. ेय घे याचे उघड मनात असताना जेएनएनयूआरएम 
योजने या मा यमातून काँ ेस प ा या मा यमातून सु वधा उपल ध क न दे यासाठ , 
गितमान शहराचा वकास हावा हणून शहराला नाव दे यासाठ  ह  योजना काया वत 
झाली होती. पूव पासून मा.आ पा बारणे यांनी देखील मत य  केले होते. मी सु ा मत 
य  केले होते. यात महापािलकेचा काय संबंध आहे? या प तीने घोषणा झाली, मतांचे 
राजकारण झाले हे येक प  करत असतो. िशवसेनेची जथे स ा आहे, ितथे सु ा या 
कार या घोषणा असतात. हे सव करत असताना आपण कुठेतर  अधवट उपसूचने या 

मा यमातून ठाम िनणय या. या माणे होऊ ा. याचा कालखंड कती याची शहािनशा 
क न पु हा एकदा वषय सभागृहासमोर आणावा. सं द धता काह च नाह . कुठेह  उदघाटनात 
काँ ेस प ाचे नाव घेत नाह त हणून आ ह  सहभागी नाह  असे नाह . हा वषय पु हा 
एकदा यव थत क न सभागृहापुढे ठेवावा. अ यथा मा.कैलास कदम यांनी मागणी केली 
आहे. यां या मताशी मी सु ा ठाम आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जेएनएनयूआरएमचा ोजे ट 
आहे. मािगल म ह यात हा वषय एव यासाठ  तहकूब ठेवला होता. खरेतर शुभे छा ायची 
आहे. किमशनर यां या मताशी ठाम होते. आम याकडे कुठे जागा नाह . फंड िमळतील का 
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नाह . पालकमं यांबरोबर िमट ंग झाली होती. यात ठरले क , जेएनएनयूआरएमची मुदत 
संपत असलीतर  क  सरकार व मा.शरद पवार साहेबां या मा यमातून मुदतीत परत वाढ 
क न घेऊन या लोकांना घरे ावीत. हणून िमट ंगम ये उपसूचना दे यात आली आहे. 
जेवढ  ईड यूएसची आर णे आहेत, शहरात तेव या जागा आहेत. ितथे आिथक दबळ ु
घटकांसाठ  घरे ायची आहेत. आयु  साहेबांनी यावर खुलासा करावा क , प ह यांदा क  
सरकारला ताव पाठव.ू या या बैठक त खरेतर रा वाद  व काँ ेस प  दोघांनी किमटमट 
केलेली आहे. लोकांना घरे देणार आहोत. या ीकोणातून आमचे सु ा हेच हणणे आहे. 
लोकांना घरांची सु वधा दे याबाबत वषय ठेवला आहे. क  सरकारला कळवा, या या जागा 
योजनेसाठ  आहेत. जागा ता यात घेणार आहोत. जतक  घरे देता येतील ायची आहेत. 
वेळ लागला तर  ायची आहेत. या कोणातून उपसूचना दलेली आहे. तुमचे हणणे 
काय आहे. या आधी झाले या िमट ंगम ये असेच हटले आहे. या ीने ट याट याने घरे 
दे या या योजनेत हा वषय मंजूर करावा.  
 
मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु )–मा.महापौर साहेब,सव स मा. सद य, जेएनएनयूआरएम 
चा डपीआर मंजूर झाला, यावेळ  १३२५० घरे बांधायचे सादर करण केले होते. याला 
मा यता िमळाली आहे. जागा ता यात येतील या अपे ेने घरकुले पूण झाली. काह  जागा 
ता यात आ या. लगेच वाटप करणे अपे त होते. जवळपास ९० ट के जागा ता यात 
आ या हो या. उवर त जागा ता यात आ यानंतर घरे वाटप सु  क  शकतो. माच २०१४ 
म ये जेएनएनयूआरएम योजनेचा कालावधी संपु ात येत अस यामुळे रवाईज डपीआर 
सादर करणे आव यक होते. हणून हा वषय आला आहे. या ोजे टम ये नाह तर अनेक 
ोजे टम ये रवाईज लॅन सादर केलेला आहे. टॉम वॉटर ेनेजम ये पाईपचा डायिमटर 

पडलेला आहे, ह  अपे ा लॅिनंगम ये शंभर ट के यो य नाह . केवळ पंपर  िचंचवड 
महापािलकाच रवाईज ोजे ट सादर करते असेह  नाह . पुणे महापािलकेने देखील घरकुल 
योजनासारखे अनेक क प र  क न रवाईज क न घेतले. महापािलकेने धोरण ठरवले. 
ोजे ट कराय या हेतूने, कृित मक हेतूने ठरवलेले धोरण आहे. महापािलका शासनाने 

पुरेपूर य  केले होते. धोरण ठरवायचे आ ण करायचे नाह  असा हेतू यात दसत नाह . 
क पा या जागा नाह त. लॅन रवाईज क न सादर क न लाभा याना याचा लाभ देता 

येईल. आप या डे हलपमट लॅनम ये ईड यूएस योजनेसाठ  आर णे आहेत, ती ता यात 
आलेली नाह त. रा य शासन तरावर बैठक झाली आहे. यात चचा झाली. ईड यूएसची 
आर णे जेएनएनयूआरएम योजनेत वकिसत करतोय. क  सरकार या योजना या वतः या 
योजना बनवून याचा मसुदा तयार क न या मा.महापािलका सभेसमोर आणतोय. 
हाडाकडून माकट रेटपे ा व त घरे िमळतात. याच प तीने २.५ एफ.एस.आय. वाढवून 
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िमळ याची वनंती करतोय. यामुळे माकट रेटपे ा कमी रेटने दबलु  घटकांसाठ  व तात 
घरे िमळू शकतील. लगेच सभागृहात हे धोरण आणतोय. आज शासनाकडे मा यतेसाठ  

ताव पाठवतोय. अड च एफएसआय मागतोय. याला मा यता िमळालीतर यात उरले या 
लाभाथ ना ाधा याने देता येतील. अशा गाईडलाईन धोरणात समा व  करणार आहोत. 
या माणे लाभा याना यात समा व  क न घेता येऊ शकेल असे महापािलकेचे िनयोजन 

राह ल. 
 
मा.कैलास कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ये  सद य मा.योगेश बहल यांनी 
सांिगतले होते. हा  पंपर  िचंचवडम ये रहात अस याकारणाने दबलू  घटक, क कर  
कामगारांचा  आहे. जवळपास १३,००० घरांसाठ  अज दला आहे. काटकसर ने ४४०० 
कुटंबांना घरे देता येणार नाह तू . सरकारला सादर करणार असे नमूद केले आहे. आघाड  
सरकारकडे याची क पना िन त आहे. आय़ु  साहेबांनी आ ा व य केले. या माणे 
महापािलकेत घेणार आहोत का? घेणार असाल तर ४०९६ कुटंबांना घरे उपल ध होणार ू
असतील तर तशा कारची घोषणा आपण या ठकाणी करावी. ४०९६ लोक बाक  आहेत. यात 

ता वत सगळे लोक दबलू  घटक या मा यमातून फॉम भरले आहेत. यांना घरे देणार 
आहात का? मग तसे नमूद करा. हे िमिनटस म ये घेणार आहात का् ? आपण प ीकरण 
करावे, तसा आदेश ावा. ४६९६ लोकांना याच रेटम ये समा व  क न घेणार आहात का? 
नाह तर वषय तहकूब करावा. 
 
मा.अ जत ग हाणे–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर या सग याच नगरसेवकांची 
मागणी कंवा इ छा आहे, शहरातील या लोकांनी अज केले या शंभर ट के सग या 
लोकांना घरे िमळाली पा हजेत. या कोणातून शासना या या अडचणी आहेत, याचा 
आयु  साहेबांनी खुलासा केला आहे. पुढ ल मा.महापािलका सभेपूव  आपण सव प ां या 
मुखांची बैठक लावावी. सवाचे हणणे ऐकून घेत यानंतर हा वषय पुढ ल िमट ंगम ये 
यावा. सग यांची हच भूिमका व अपे ा आहे. आ हालाच े डट यायचे नाह . सग या 

प ांना याचे े डट िमळाले पा हजे. सगळे िमळून क प राबवतोय. भ व य काळात या 
गो ीचे े डट सग या नगरसेवकांना िमळाले पा हजे हणून माझी आप याला वनंती आहे 
क , सव प मुखांची िमट ंग आयो जत करावी, नंतर पुढ ल िमट ंगम ये हा वषय 
जी.बी.समोर यावा.  
 
मा.महापौर  :- वषय मांक ९ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
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ठराव मांक - ३४७    वषय मांक - ९ 

दनांक -१९/८/२०१३     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 

    ३) मा.महापािलका सभा ठ. .३२७ द.२६/७/२०१३ 

 
वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 
अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

(मा.मुंढे साहेब, सहा.आयु , जकात/एल.बी.ट . वभाग यांचा स कार कर यात आला.) 
 

मा.सुिनता वाघेरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                        
 

        वषय मांक - १० 

दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

 
      संदभ :१) मा.जय ी गावडे, मा.उषा वाघेरे यांचा ताव - 
            २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द. १७/०७/२०१३ ठ. . २२ नुसार 
 
     भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) मधील पंपर  िचंचवड येथील 
ल मीनगर येथे सव न.ं२६८ मधील भुखंडाम ये, आर ण .२३७, बेघरांसाठ  घरे या 
कारणा तव आर ण केलेले आहे. परंतु सदर भुखंड हा पुरिनयं ण रेषेत आहे.  यामुळे 
बेघरांसाठ  घरे या वषयास अनुस न आर त केले या जागेचा मुळ हेतु सा य होत 
नाह  कंवा बांधकाम करता येणार नाह . हणजेच सदर जागेत मनपा या िनयमानुसार 
कोण याह  कारचे बांधकाम करता येणार नस यामुळे सदर भुखंडामधील, बेघरांसाठ  घरे 
हे असलेले आर ण बदलुन सदर भुखंडाची जागा ह  गाडनसाठ  आर त कर यात यावी.  
कारण प.ंिच.ं िलंक रोड प रसरात २० हजारांहन जा त लोकसं या आहेु .  सदर 
प रसरात सुमारे ४ ते ५ हजार इतक  लॅटची सं या आहे. मशानभुमी, झोपडप ट , 
मोठया माणावर नाला, दोन मैला शु द करण क प,काह  ठकाणी छोटे र ते आहेत. 
तसेच मोठमोठया सोसायटया असुन सदर सोसायटयांना गाडन नाह .  यामुळे तेथील 
लहान मुलांना खेळ यासाठ  तसेच जे  नाग रकांना बस यासाठ  गाडनची यव था नाह .  
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मुलांना मोकळा ास घे यासह  खु या हवेची जागा नस याने तसेच प रसरातील 
नाग रकां या सोयीसाठ  सदर जागेचा गाडनसाठ  वचार करावा. यामुळे सदर आर त 
जागेचा यो य वापर होईल व नाग रकांना याचा उपभोग घेता येईल. तर  सदर जागेतील 
वर ल आर ण बदलुन गाडनसाठ  आर ण करणेकामी सदर या ठरावास मा यता देणेत 
येत आहे. 
 
मा.जय ी गावडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सदर वषयाला वरोध नाह . 
नद पा ात बांधकामे चालली आहेत. पाडापाड  केलेली आहे. या- या ठकाणी बांधकामे 
चालली आहेत, या बांधकामांवर आपले िनयं ण नाह  का. यांना पूररेषेचा धोका नाह  का. 
अनेक ठकाणी नद पा ातील बांधकामे पाडलेली आहेत. प ाशड सु ा पाडले या आहेत. 
पूररेषेत आहे, नद पा ात आहे अशा ब डरची मोठमोठ  बांधकामे चालली आहेत. हे आप या 
िनदशनास आणून देते क , बला हॉ पीटल या शेजार  मोठ  बांधकामे चालली आहेत. मोरया 
पूल इथे दोन ब डरची कामे चालली आहेत. मला वाटते रावेत पूररेषेत,नद पा ात सु ा मोठ  
बांधकामे चालली आहेत. याला कशी काय परिमशन दली आहे. कती वषापूव  परिमशन 
दलेली आहे याची मला मा हती पा हजे. या बांधकामांना कधी परिमशन दली आहे. या 
बांधकामांकडे आपले दल  होतेू . हा वषय नाह  परंतू शाळेत या मुलांना प यासाठ  पाणी 
नसते. आयु ांना सु ा फोटो दलेला आहे. यायला पाणी नाह  अशा प र थतीत 
जवळजवळ ५/६ म हने पाणी वाहत होते.    

 

मा.अजय सायकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शाळेसाठ  जागेचे आर ण केले 
आहे. ४० हे टर असून सु ा मनपाची शाळेची इमारत झाली नस यामुळे शाळेत प हली 
पासून ७वी पयत वग भरत असतात. मला वनंती करायची आहे, लवकरात लवकर जागा 
ता यात घेऊन आर ण असले या जागेत शाळेची इमारत बांध यात ल  घालावे. 
   

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, एका भागाच े धोरण आखताना 
या प तीने आज मंजूर  केली आहे. पूरिनयं ण रेषेत लॉट आहे, ितथे गाडन करायचा 

ठराव केलेला आहे. मा या भागात आर ण .२३० क पूर िनयं ण रेषेत लॉट ४० 
गुं यांचा लॉट आहे. सूतीगृहाचे आर ण आहे ितथे बांधकाम होऊ शकणार नाह . अशा 
आर णा वषयी धोरण पुढे काय असणार आहे. मा या भागात सूतीगृहासाठ  आर त 
जागा आहे, ितथे उ ान हावे. 
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मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वषयाला वरोध नाह . 
बेघरांसाठ  घरे या वषयाची आर णे ड .पी. त भरपूर आहेत. यानुसार मनपाने कोणतेह  
धोरण ठरवलेले नाह . यांची घरे र यांत, क पात जातात, यांना घरे दली पा हजेत. 
याबाबतीत चचा झाली आहे. मा.रामदास बोकड यांनी मु ा मांडला आहे, तो अ यंत 
मह वाचा आहे. नािशक रोडचे काम चालू आहे. महापािलकेला जागा देऊन २० वष        
झाली आहेत. यांनी वतः या जागेत घर बांधले आहे, यांची घरे महापािलकेने तोडली 
आहेत. पयायी यव था काह च केलेली नाह . माकट रेट माणे पैसे देत होतो. आज एक 
गुंठा जागेचा रेट २० लाखांत गेला आहे. माकट रेट माणे पैसे कसे देणार आहोत? आज 
यांचे संसार उघ यावर आहेत. कॉलेजला जाणा-या मुली आहेत. हे कोणी तुम या 

नजरेसमोर आणले आहे का? बेघरांसाठ  घरे ह  जी आर णे आहेत, यात नेमके काय 
करायचे? एक गुंठा जागा महापािलका देणार नाह . ४/५ मजली ब ड ंग बांधून तेव या 
मापाची घरे देणार असाल तर याला याय िमळणार आहे. नद पा ात येत नाह  ितथे अ य 
काह तर  कारण होईल. आर ण होईल. हळूहळू सं या कमी होईल. शहरा या ीकोणातून 
जे असायला पा हजे ते दसणार नाह . घरकुल ब ड ंगम ये मागणी केलेली आहे ते देऊ 
शकतो का याचा वचार करावा. ब ड ंग बांधून झा या आहेत. जेवढे लोक आहेत यांना घरे 
ावीत अशी वनंती करते. 

    

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, वषयाला वरोध करणार नाह . 
सहकाय करताना सु ा िन वाथ पणे सहकाय केले पा हजे. मा या िम ांनी हा वषय भूलवून 
मांडला आहे. दरबदल कर यासाठ  कलम ३७ची कारवाई केली आहे. यांची चूक नाह . हेतू 
शु  पा हजे. सव न.ं२६८ क रता पूररेषेचे दोन-दोन नकाशे आहेत. यापूव  सभागृहात ते 
दलेले आहेत. ९० ट के पूररेषे या आत, दसु-या ९० ट के पूररेषे या बाहेर दो ह  ठकाणी 
बांधकाम होऊ शकणार नाह . पूररेषे या आतम ये अस यामुळे ितथे गाडन करायचा वषय 
मांडला आहे. परंतू खरेतर वषय मांडताना यावेळ  मा.शहर सुधारणा सिमतीतून वषय 
आला. यावेळ  नगररचना या कोण याह  अिधका-याने खरेतर मागदशन करायची गरज 
होती. हा वषय आला, पास झाला. या यापुढे काह च होणार नाह . कागदोप ी फ  वषय 
पास होणार. मा या िम ांना वनंती आहे. आर णाचे दोन, पूररेषेचे दोन नकाशे इथे 
दाखवले आहेत. मािगल ५ वषाम ये कोणते नकाशे यो य  ते आधी ठरवा. ते ठरवताना मला 
वतःला पाटबंधारे वभागाने ९० ट के लॉट पूररेषेत आहे असे उ र दले आहे. अशी 

आर णे ता यात यायची का नाह  याची सु ा मला मा हती ावी लागेल. आपण िनणय 
घेतला. याचा वषात पु हा १०० ट के फायदा घेणार आहे ते इथेच सांगते.    

 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  
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 भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) मधील ल मीनगर येथे स.नं.२६८ म ये 
असले या भुखंडावर, आर ण मांक २३७ बेघरांसाठ  घरे असे आर ण आहे. परंतू सदर 
आर णाचा भुखंड हा पुरिनयं ण रेषेत येत अस याने मनपा िनयमानुसार कोणतेह  
बांधकाम करता येणार नाह . पयायाने आर णाचा मूळ हेतू सा य होणार नाह . सदर 
प रसरात वीस हजारापे ा अिधक लोकसं या असुन मशानभूमी, झोपडप ट , मो या 
माणावर असले या नाले व मैलाशु करण क पांमुळे पयावरण संवधन कर यासाठ  

उ ान करणे गरजेचे आहे. यानुसार आर ण . २३७, बेघरांसाठ  घरे याम ये बदल 
क न ते उ ानासाठ  आर ण कर यात यावे. महारा  ादेिशक अिधिनयम १९६६ या 
कलम ३७ अ वये बदल क न बेघरांसाठ  घरे या आर णाऐवजी उ ान हे आर ण 
कर यात यावे. सदर वषयास कायम हो याची वाट न पाहता, मा.आयु  यांनी हरकती 
सूचना मागवनू अंितम िनणय घेवून सदर वषय पुढ ल कायवाह  कर याकर ता व 
शासनास ताव सादर कर यास मा.आयु  यांना अिधकार दान कर यात येत आहेत.  
 
मा.उषा वाघेरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  

 
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, भाग .२३ केशवनगर या भागाम ये 
आर ण मांक – २३० (क) सुतीगृह एकूण े  ०.४ स.नं.२८४ पैक  असून हा भुखंड 
पूरिनयं ण रेषेम ये येत आहे. तर  सदर जागेवर कोण याह  कारचे बांधकाम करता 
येणार नस याने व भागाम ये मुलांना व जे  नाग रकांना बस यासाठ , म हलांना 
मोकळा ास घे यासाठ  उ ान अ त वात नस याने या ठकाणचे आर ण बदलून 
उ ानासाठ  आर ण करणेस मा यता देणेत यावी.  
 
मा.राहल ू जाधव – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  
 

मा.सुिनता वाघेरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 
मा.महापौर - उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक -३४८      वषय मांक - १० 
दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

 

संदभ :१) मा.जय ी गावडे, मा.उषा वाघेरे यांचा ताव - 
           २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द. १७/०७/२०१३ ठ. . २२  नुसार 
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      भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) मधील पंपर  िचंचवड येथील 
ल मीनगर येथे सव न.ं२६८ मधील भुखंडाम ये, आर ण .२३७, बेघरांसाठ  घरे या 
कारणा तव आर ण केलेले आहे. परंतु सदर भुखंड हा पुरिनयं ण रेषेत आहे.  यामुळे 
बेघरांसाठ  घरे या वषयास अनुस न आर त केले या जागेचा मुळ हेतु सा य होत 
नाह  कंवा बांधकाम करता येणार नाह . हणजेच सदर जागेत मनपा या िनयमानुसार 
कोण याह  कारचे बांधकाम करता येणार नस यामुळे सदर भुखंडामधील, बेघरांसाठ  घरे 
हे असलेले आर ण बदलुन सदर भुखंडाची जागा ह  गाडनसाठ  आर त कर यात यावी.  
कारण प.ंिच.ं िलंक रोड प रसरात २० हजारांहन जा त लोकसं या आहेु . सदर प रसरात 
सुमारे ४ ते ५ हजार इतक  लॅटची सं या आहे. मशानभुमी,झोपडप ट ,मोठया 
माणावर नाला, दोन मैला शु द करण क प,काह  ठकाणी छोटे र ते आहेत. तसेच 

मोठमोठया सोसायटया असनु सदर सोसायटयांना गाडन नाह . यामुळे तेथील लहान 
मुलांना खेळ यासाठ  तसेच जे  नाग रकांना बस यासाठ  गाडनची यव था नाह . 
मुलांना मोकळा ास घे यासह  खु या हवेची जागा नस याने तसेच प रसरातील 
नाग रकां या सोयीसाठ  सदर जागेचा गाडनसाठ  वचार करावा. यामुळे सदर आर त 
जागेचा यो य वापर होईल व नाग रकांना याचा उपभोग घेता येईल. तर  सदर जागेतील 
वर ल आर ण बदलुन गाडनसाठ  आर ण करणेकामी सदर या ठरावास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) मधील ल मीनगर येथे 
स.नं.२६८ म ये असले या भुखंडावर, आर ण मांक २३७ बेघरांसाठ  घरे असे आर ण 
आहे. परंतू सदर आर णाचा भुखंड हा पुरिनयं ण रेषेत येत अस याने मनपा 
िनयमानुसार कोणतेह  बांधकाम करता येणार नाह . पयायाने आर णाचा मूळ हेतू सा य 
होणार नाह . सदर प रसरात वीस हजारापे ा अिधक लोकसं या असुन मशानभूमी, 
झोपडप ट , मो या माणावर असले या नाले व मैलाशु करण क पांमुळे पयावरण 
संवधन कर यासाठ  उ ान करणे गरजेचे आहे. यानुसार आर ण . २३७, बेघरांसाठ  
घरे याम ये बदल क न ते उ ानासाठ  आर ण कर यात यावे. महारा  ादेिशक 
अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ अ वये बदल क न बेघरांसाठ  घरे या आर णाऐवजी 
उ ान हे आर ण कर यात यावे. सदर वषयास कायम हो याची वाट न पाहता, 
मा.आयु  यांनी हरकती सूचना मागवून अंितम िनणय घेवून सदर वषय पुढ ल 
कायवाह  कर याकर ता व शासनास ताव सादर कर यास मा.आयु  यांना अिधकार 
दान कर यात येत आहेत. तसेच भाग .२३ केशवनगर या भागाम ये आर ण 
मांक – २३० (क) सुतीगृह एकूण े  ०.४ स.नं.२८४ पैक  असून हा भुखंड 

पूरिनयं ण रेषेम ये येत आहे. तर  सदर जागेवर कोण याह  कारचे बांधकाम करता 
येणार नस याने व भागाम ये मुलांना व जे  नाग रकांना बस यासाठ , म हलांना 



91 

मोकळा ास घे यासाठ  उ ान अ त वात नस याने या ठकाणचे आर ण बदलून 
उ ानासाठ  आर ण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल  - ६८     ितकूल – ० 

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

------- 
मा.उषा वाघेरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                         

 

ठराव मांक -३४९      वषय मांक - ११ 

दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु  

  

      संदभ :  १) मा.उषा वाघेरे,मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव - 
              २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द. १७/०७/२०१३ ठ. .२३ नुसार 

 
भाग .४५ मधील मोिनका ब ड ंग, वशाल आंगण यां या सोसायट मधील 

मोकळ  जागा सव न.ं ३०९ खेळा या मैदानासाठ  आर त असुन सदर जागा ता यात 
घे यासाठ  भुसंपादनाची कायवाह  क न जागा ता यात घेणेत येत आहे.   

 
मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 
 

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

 
 
 
 

मा.आयु ांकडून आलेली प े / कामे 
 

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

        वषय मांक - १२ 

दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

 
    संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/२०१३ द.६/२/२०१३   
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    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 .३२८ द.२६/७/२०१३ 
 

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  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 देणेत येत आहे.  

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

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, या वषयात भरपूर ुट  आहेत. संबंिधत 
डा े ातील लोकांना वारंवार बोलवून चचा केली आहे. उपसूचना खूप मो या माणात होत 

हो या. एका वषयाला कती उपसूचना ायची, कती द या करताना मो या माणात ु
द ती होते आहेु . हणून डा सिमतीतून डाचे वषय यावेत. वनंती आहे क  यांना 
यांना उपसूचना ाय या आहेत, यांना डा सिमतीतून उपसूचना देता येतील. नंतर हा 
वषय पु हा येईल. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – सदर वषयात ुट  अस याने या 
द त क न सदरचा वषय डा सिमतीमाफत फेरसादर करणेत यावाु . 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर वषयाचे उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.आशा सुयवंशी – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 

ठराव मांक -३५०      वषय मांक - १२ 

दनांक -  १९/८/२०१३    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 
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    ५) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/६१५/१३, द.१९/३/२०१३ 

    ६) मा.महापािलका सभा ठराव .३२८ द.२६/७/२०१३ 
  

सदर या वषयात ूट  अस याने या द त क न सदरचा वषय मांक ु १२ डा 
सिमतीमाफत फेरसादर करणेत यावा. 

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

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

        वषय मांक - १३ 

दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

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

                द.०८/०७/२०१३ 
      २) मा.महापािलका सभा ठराव .३३१ द.२६/७/२०१३ 
 

  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 असे 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, 
४९,५०,५१,५२,५३ = ११  

अ त वातील ब भाग कायालय, 
ए ो कंपनी आवार 

३. क े ीय कायालय ३७,३९,४०,४१,४३,४४, अ त वातील क भाग कायालय, 
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४५,६१,६२,६३,६४ = ११ 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, 
३४,३५,३६,३८ = ११ 

ोथ लॅब, भोसर  

६. फ े ीय कायालय १,२,३,४,५,९,११,१२,१३, 
२८=  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.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – 

  उपरो माणे भाग सिम या थापन क न े ीय कायालयास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम २९-अ अ वये खालील माणे द तीु  सुच व यात 
येत आहे. 

 क े ीय कायालय - भाग मांक ४३,४४,४५ वगळून ड े ीय कायालयात  

समा व  करणेत यावेत. 
 
ड े ीय कायालय    - भाग मांक ५८,५९,६० वगळून क े ीय कायालयात 

समा व  करणेत यावेत. 
  

इ े ीय कायालय - भाग मांक ३८ वगळून क े ीय कायालयात  

समा व  करणेत यावा. 
 

मा.आशाताई सुयवंशी – मा.महापौर साहेब,उपसूचनेला अनुमोदन देते.  
 

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
  

ठराव मांक -३५१      वषय मांक - १३ 
दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग- मा.आयु   
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संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१/का व/९०२/२०१३ द.०८/०७/२०१३ 

      २) मा.महापािलका सभा ठराव .३३१ द.२६/७/२०१३ 
 

     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 असे 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 २०,२१,२२,२३,२४,४२,४९,५०,
५१, ५२,५३ = ११  

अ त वातील ब भाग 
कायालय, ए ो कंपनी आवार 

३. क े ीय कायालय ३७,३९,४०,४१,४३,४४,४५,६१,
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 ६,७,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५,
३६, ३८ = ११ 

ोथ लॅब, भोसर  

६. फ े ीय कायालय १,२,३,४,५,९,११,१२,१३,२८=  
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 खालील माणे द ती सुच व यात ु
येत आहे. 

  
क े ीय कायालय - भाग मांक ४३,४४,४५ वगळून ड े ीय कायालयात  
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समा व  करणेत यावेत. 
 
ड े ीय कायालय    - भाग मांक ५८,५९,६० वगळून क े ीय कायालयात 

समा व  करणेत यावेत. 
  

इ े ीय कायालय - भाग मांक ३८ वगळून क े ीय कायालयात  

समा व  करणेत यावा. 
यास मा यता देणेत येत आहे. 

 

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

------- 
मा. वधी सिमती 

मा.महेशदादा लांडगे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                            
 

ठराव मांक -३५२      वषय मांक - १४ 

दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

 

  अ) दनांक ०५/०७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) दनांक १९/७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ६८      ि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.महेशदादा लांडगे–मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                                                                          
 

ठराव मांक -३५३      वषय मांक - १५ 

दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु   

 

  अ) दनांक २६/६/२०१३, ३/७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
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ब) दनांक १०/७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

मा.शहर सुधारणा सिमती 
मा.महेशदादा लांडगे– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                                                                                                                                

 

ठराव मांक -३५४      वषय मांक - १६ 

दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु   
 

दनांक १९/६/२०१३, ३/७/२०१३ व ९/७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत 
आहे. 
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 
 

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

 
 

मा. डा सिमती 
 

मा.महेशदादा लांडगे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                                                             
 

ठराव मांक -३५५     वषय मांक - १७ 

दनांक - १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु   
 

दनांक ३/७/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

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

ठराव मांक -३५६      वषय मांक - १८ 

दनांक -  १९/८/२०१३    वभाग-  मा.आयु   
 

संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे . व/म.ुका/३०२/२०१३ दनांक १९/८/२०१३ 
 

वषय – नािशकफाटा उ डाणपुला या सुशोिभकरणासाठ  एल.ई.ड . दवे वाप न  
काश यव था करणे या कामा या खचास शासक य मा यता व 

उपलेखािशष तयार क न तरतुद वग करणास मा यता िमळणेबाबत... 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील नािशक फाटा येथे दमजली ु
उ डाणपुलाची उभारणीचे काम थाप य वभागामाफत करणेत येत असुन ते न जक या 
भ व यात पुण होणार आहे. सदर उ डाणपुला या सुशोिभकरणाकामी एल.ई.ड . द यांचा 
वापर क न काश यव था के याने उ डाणपुला या स दयात भर पडुन आकषक व भ य 
दसणार आहे. हा पुल महानगरपािलकेचा गौरवा पद क प आहे. यामुळे जनसामा य, 
नागर क, पयटक यां याम ये हा क प बहचचचा ठरणार आहेु . तथा प या कामाचा अंतभाव 
मुळ कामाम ये नस यामुळे याकामी वतं पणे कामाची िन वदा मागवुन, आिथक तरतुद 
उपल ध क न, आिथक उपलेखािशष तयार क न काम करावे लागणार आहे. 
मा.उपमु यमं ी मा.अ जतदादा पवार यांनी सदर उ डाणपुलाचे काम तातड ने करणे या 
सुचना द या आहेत. वषयांक त काम याच उ डाणपुलाशी संबंिधत असलेने कामाची तातड  
ल ात घेता िन वदा कायवाह साठ  आव यक बाब हणुन कामा या खचास मा.महापािलका 
सभेकडून शासक य मा यता िमळणे आव यक आहे. सदर कामा या नावाचे उपलेखािशष 
िनमाण क न या कामासाठ  सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील (पृ  .४७, अ. .१२६) 
नािशक फाटा उ डाणपूल येथे पादचा-यांसाठ  FOB व इतर अनुषंिगक कामे करणे या 
कामासाठ  केले या र. .८ कोट  या तरतुद मधुन तरतुद वग करणे आव यक आहे. याकामी 
नािशकफाटा उ डाणपुला या सुशोिभकरणासाठ  एल.ई.ड . दवे वाप न काश यव था करणे 
या नावाचे उपलेखािशष तयार क न सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील (पृ  .४७, 
अ. .१२६) नािशकफाटा उ डाणपुल येथे पादचा-यांसाठ  FOB व इतर अनुषंिगक कामे करणे 
या कामासाठ  केले या र. .८ कोट  या तरतुद मधुन र. .६२ लाख इतक  तरतुद वग करणेस 
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व कामाचा खच र कम पये ६२,१६,०००/- इत या खचास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे.      

मा.आशा सुयवंशी  - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ६८      ितकूल – ० 

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

 ------- 
मा.महापौर – सवाना र ाबंधना या शुभे छा देऊन, सवानी सहकाय द याब ल सवाचे  

  आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  

 

            (मो हनीताई वलास लांडे) 

    महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका    पंपर  - ४११०१८ 

नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/९३७/१३ 

दनांक – ०९ /१० /२०१३ 

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

कायवाह साठ  रवाना.              


