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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ६० 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.०६.२०१६                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून-२०१६ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
सोमवार द.२०.०६.२०१६ रोजी दुपार  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.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 
२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 
३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 
५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
६.  मा.भालेकर अ णा दलीप 
७.  मा.सौ. वाती मोद साने 
८.  मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
९.  मा.सायकर अजय शंकरराव 
१०.  मा.जाधव साधना रामदास 
११.  मा.जाधव राहुल गुलाब 
१२. मा.आ हाट मंदा उ म 
१३. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१४. मा.काळजे िनतीन ताप 
१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१६. मा.पा े राम संभाजी 
१७. मा.बाबर शारदा काश 
१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  
१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
२०. मा.उ हास शे ट  
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२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२२. मा.पवार संगीता शाम 
२३. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२४. मा.खाडे तानाजी व ठल  
२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२६. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 
२७. मा.भारती फरांदे 
२८. मा.आर.एस.कुमार 
२९. मा.भालेराव ितभा ाने र 
३०. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 
३१. मा.राजू िमसाळ  
३२. मा.नंदा वकास ताकवणे 
३३. मा.नेटके सुमन राज  
३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३५. मा.मोरे र महादू भ डवे  
३६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३७. मा.सूयवंशी आशा ाने र 
३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३९. मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
४०. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  
४१. मा.अपणा िनलेश डोके 
४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
४३. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  
४४. मा.पवार मनीषा काळूराम 
४५. मा. साद शे ट  
४६. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  
४७. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
४८. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
४९. मा.शेख अ लम शैकत 
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५०. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
५१. मा.वाबळे संजय म हारराव 
५२. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  
५३. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
५४. मा.सुपे आशा र वं  
५५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५६. मा.मो हनीताई वलास लांडे 
५७. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५८. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे   
५९. मा.महेशदादा कसन लांडगे 
६०. मा. दा बाजीराव लांडे 
६१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 
६२. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
६३. मा. व नाथ वठोबा लांडे 
६४. मा.ननवरे जत  बाबा  
६५. मा.सावळे िसमा र वं  
६६. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
६७. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 
६८. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
६९. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७०. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
७१. मा.कदम सदगु  महादेव 
७२. मा.िगता सुशील मंचरकर 
७३. मा.कैलास महादेव कदम 
७४. मा.छाया जग नाथ साबळे 
७५. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  
७६. मा.टाक अ ण मदन  
७७. मा.आसवाणी स वता धनराज 
७८. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
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७९. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
८०. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८१. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
८२. मा.काळे वमल रमेश 
८३. मा.पाडाळे िनता वलास 
८४. मा. वनोद जयवंत नढे 
८५. मा.तापक र अिनता म छं    
८६. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
८७. मा. वमलताई सुरेश जगताप 
८८. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८९. मा.बारणे िनलेश हरामण 
९०. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
९१. मा.आ पा उफ ीरंग चंदु बारणे  
९२. मा.बारणे माया संतोष 
९३. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
९४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
९५. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
९६. मा.कलाटे वाती मयुर  
९७. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
९८. मा.च धे आरती सुरेश 
९९. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

१००. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 
१०१. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
१०२. मा.जवळकर वैशाली राहुल 
१०३. मा.जगताप राज  गणपत  
१०४. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
१०५. मा.जगताप नवनाथ द  ु
१०६. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
१०७. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 
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१०८. मा.जम सोनाली पोपट 
१०९. मा. शांत िशतोळे 
११०. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
१११. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
११२. मा.गायकवाड सं या सुरदास 
११३. मा.काटे राज  िभकनशेठ 
११४. मा.शडगे आशा सुखदेव 
११५. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
११६. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
११७. मा.संजय केशवराव काटे 
११८. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
११९. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
१२०. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१२१. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    

  
        यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर 

-मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , 
मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , मा.पाट ल, 
मा.तुपे-सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.माने, 
मा.खोसे,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.दुरगुडे, मा.आ ीकर-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, 
मा.पाट ल- ाचाय,औदयोिगक िश ण क , मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.सवणे, मा.पठाण, 
मा.लडकत,मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.ओंभासे,मा.शेख,मा.गायकवाड,मा.भोसले-कायकार  
अिभयंता,मा.बोदाडे- शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
 

१) बोपखेल येथे मुळा नद वर पूल बांधणे या कामास शासक य मा यता िमळणेबाबतचा  

मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची 
मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

अनुकूल - ९९                   ितकूल – ० 

 अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला   
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 अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
२) पंपळे गुरव येथे बस टिमन स बांधणे या कामास शासक य मा यता िमळणेबाबतचा  

मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची 
मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

अनुकूल - ९९                ितकूल – ० 

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

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

मा.महापािलका सभा मांक-५८ दनांक २०/४/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

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

ठराव मांक - ८८१            वषय मांक-१     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.आयु   

 
संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/१५/का व/३०५/२०१६  

                  द.२०/५/२०१६ 

            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१६३३९ द.३१/०५/२०१६    
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वग १ ते वग ४ चे अिधकार /कमचार  यांना सन 

१९७९-८० पासून शासन िनणया या आधारे महानगरपािलका ठराव व वकृत धोरणानुसार 
घरबांधणी, भुखंड, घरदु ती, घर व तार अि म दले जात आहे. स थतीत शासन िनणय 
मांक घबांअ-१०.११ . .५६/२०११,  विनयम मं ालय मंुबई ४०००३२ द.२७ फे ुवार  २०१२ 

अ वये तसेच मनपा धोरणानुसार घरबांधणी अि मासंदभात खालील माणे धोरण िन त केले 
आहे व यानुसार घरबांधणी व इतर अि म मंजूर केले जाते. 

 
अ. . अि माचा तपिशल मनपा धोरण कमाल मयादा 

र. . 
१. तयार घर खरेद  करणे 

(नवीन घरबांधणी अि म) 
मुळ पगार+ ेड पे+ महा.भ ा 

यांचे १०० पट 

२५,००,०००/- 

२. घर व तार अि म मुळ पगार+ ेड पे+ महा.भ ा 
यांचे ५० पट 

४,००,०००/- 

३. घरदु ती अि म मुळ पगार+ ेड पे+ महा.भ ा २,००,०००/- 
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यांचे ५० पट 

४. भुखंड खरेद  अि म मुळ पगार+ ेड पे+ महा.भ ा 
यांचे ५० पट 

४,००,०००/- 

 
महारा  शासन व  वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक घबां अ-२०१२/ 
. .३०/२०१२/ विनयम मं ालय, मंुबई ४०००३२. दनांक. २० फे ुवार  २०१५ 

अ वये घरा या कंमत मयादेत सुधारणा करणेत आली आहे. सदर शासन 
 िनणय व यापूव चे मनपाचे धोरण  वचारात घेऊन खालील माणे घरबांधणी व 
इतर अि म मंजूर चे धोरणात सुधारणा करणे आव यक वाटते. 
शासन िनणय.- 

१) घरबांधणी अि माची कमाल मयादा.- 
  घरबांधणी वषयक व वध योजनांसाठ  मनपा कमचा-यांना घरबांधणी अि म 

मंजूर कर याकर ता सहा या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन (वेतन बॅड मधील 
वेतन + ेड वेतन)  वचारात घे यात यावे. अशा वेतनावर आधार त घरबांधणी 
अि म मंजूर कर ता  महारा  शासनाचे व  वभागा या .घभाभ-१००१/ . . 
६७/सेवा-५,  द. २४ ऑग ट २००९ या शासन िनणया वये घो षत कर यात 
आले या ए स वाय व या यित र  उवर त वग करणातील शहराम ये 
घर/सदिनका/ जमीन खरेद साठ  सुधार त कमाल मयादा पुढ ल माणे 
कर यात आलेली आहे. व सदर या िनणयाम ये व  वभागाकड ल शासन 
शु द प क मांक.घबांअ-२०१२/ . .३०/२०१२/ विनयम मं ालय मंुबई 
४०००३२ दनांक.२९ फे ुवार  २०१६ अ वये द.२४ ऑग ट २००९ या शासन 
िनणयातील तरतुद मधून सूट देऊन पुणे (नागर  समुह) याकर ता “ए स” 
वग करणात या आदेशा वये अंतभाव कर यात आलेला आहे. यानुसार सुधार त 
वेतनबॅड मधील वेतन (मुळ वेतन + ेड वेतन) वचारात घेऊन घरबांधणी 
अि म रकमेत तसेच घरा या कंमत मयादेत खाली नमुद केले माणे सुधारणा 
केली आहे. 
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अ.  अि माचा तपिशल घरबांधणी अि मा या रकमेची 
कमाल मयादा 
 “ए स” वग करण 

अ) १) जमीन खरेद  क न यावर व हत 

  कालावधीत घर बांधणे कंवा  

२) वत: या मालक या जागेवर 

  नवीन घर बांधणे, कंवा 
३) वत: या मालक या जागेवर ल  

  मोडकळ स आलेले घर पाडून 

  नवीन घर बांधणे, कंवा  

४) बांधकाम चालू असलेले नवीन घर  
  कंवा तयार नवीन घर खरेद   

  करणे.(घरबांधणी अि म) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड 

मधील वेतन + ेड वेतन) 
२०० पट कंवा  .५०.०० ल  
कंवा घराची कंमत कंवा 
अि म परतफेड ची मता 
यापैक  कमी असेल ती र कम 

ब) घर बांध यासाठ  जमीन खरेद  करणे. 
( भुखंड खरेद  अि म ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड 
मधील वेतन + ेड वेतन) 
२०० पट कंवा  .१५.०० ल  
कंवा जिमनीची कंमत कंवा 
अि म परतफेड ची मता 
यापैक  कमी असेल ती र कम 

क) वत: या मालक या राह या घराचे  

नवीन बांधकाम क न व तार करणे. 
( घर व तार अि म ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड 
मधील वेतन + ेड वेतन) 
२०० पट कंवा  .१५.०० ल  
कंवा बांधकामाची कंमत कंवा 
अि म परतफेड ची मता 
यापैक  कमी असेल ती र कम 

ड) स याचे राहते घर िनवास यो य 
कर यासाठ  घरदु ती अि म    
(राह या घरात नवीन सोयी कंवा 
अंतगत सजावट करणे यासाठ  अनु ेय 
नाह  ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड 
मधील वेतन + ेड वेतन) १०० 
पट कंवा  .७.५० ल  कंवा 
घरदु तीचा खच कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

इ) 

 

हाऊिसंग डे हलपमट फायना स 
काप रेशन (H.D.F.C.), रा ीयकृत 
बॅका/सहकार  बॅका,महारा  टेट 
हाऊिसंग फायना स काप रेशन व 
त सम शासन मा य व ीय 

कमचा-याने व ीय सं थेकडून 
घेतले या कजाची र कम वजा 
अि म मंजूर कर या या 
तारखेपयत कमचा-याने सं थेला 
परतफेड केलेली  र कम कंवा 
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सं थाकडून घर बांधणी या 
योजनासाठ  घेतले या कजाची 

परतफेड कर यासाठ  

अि म  मंजूर कर या या 
तारखेला व ीय सं थेला 
परतफेड कर यासाठ  बाक   
रा हलेली र कम कंवा मूळ 
वेतना या (वेतन बॅड मधील 
वेतन + ेड वेतन) २०० पट 
कंवा  .५०.०० ल  कंवा 
घराची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

फ) 

 

 

जुने घर वकत घे यासाठ  अि म मु यांकन कर यास ािधकृत 
कर यात आले या य ंनी   
(AuthorisedValuers) दले या 
माणप ाम ये नमूद केलेली 

जु या घराची कंमत कंवा मूळ 
वेतना या (वेतन बॅड मधील 
वेतन + ेड वेतन) २०० पट 
कंवा .५०.०० ल  कंवा  
अि म परतफेड ची मता 
यापैक  कमी असेल ती र कम 

२)  घरबांधणी अि म मंजुर साठ  घरांची कंमत मयादा.- 
   व  वभागा या .घभाभ-१००१/ . ञ६७/सेवा-५ द.२४ ऑग ट,२००९ या 

शासन िनणया वये घो षत कर यात आले या “ए स” व “वाय” या 
वग करणातील शहराम ये नवीन बांधावया या  कंवा वकत यावया या तयार 
नवीन घराची/जु या घराची कंमत मयादा(जमीनीची कंमत वगळून)कमाल 
र. .२.०० कोट  व या यित र  अ य ठकाणांकर ता कमाल .१.०० कोट  
अशी व हत कर यात आली आहे. 

३)  घरबांधणी अि माची वसुली.- 

अ) घरबांधणी अि माची वसुली.- 

अ ीमाची याजासह वसूली सेवािनवृ ीपूव  पूण होईल अशा प दतीने वर ल 
अ,इ आ ण फ येथील योजनाकर ता कमाल २० वषात थम १९२ मािसक 
ह यात मूळ अि म व नंतर ४८ मािसक ह यात याज वसूल कर यात यावे ब, 
क आ ण ड येथील योजनासाठ  घेतले या अि माची वसूली याजासह कमाल 
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९६ मािसक ह यात थम ७२ मािसक ह यात मूळ अि म व नंतर २४ मािसक 
ह यात याजाची र कम वसूल कर यात यावी. अि म धारक या या 
इ छेनुसार कमी कालावधीत अि म व याजाची र कम फेड यासाठ  मािसक 
ह याची र कम वाढवू शकेल. 

ब) घरबांधणी अि माची र कम एकरकमी मंजूर केली अस यास अि मा या 
वसुलीची  सु वात अि माची र कम वतर त के यानंतर या लगत या 
म ह यापासून कर यात येईल.घरबांधणी अि माची र कम एकापे ा अिधक 
ह यात मंजूर केली अस यास अि मा या वसुलीची सु वात अि माचा थम 
ह ा वतर त के यानंतर या लगत या म ह यापासून कर यात येईल. 

 ४)  एक  अजदार मनपा कमचार  व करणपर वे या या/ित या प ी या/पती या 
संयु  नावावर घर/जमीन खरेद  करावयाचे अस यास  शासन अिधसूचना 
.एचबीए१०७१/२१४३/७१/फ-१, द.१/१/१९७२ मधील तरतुद नुसार यातील 

अट  व शत या अधीन अि म मंजूर करता येईल. 

५) मनपा अिधकार /कमचा-यास घर खरेद /बांधकाम कर यास सहा यभूत हावे  
यासाठ  शासन िनणय .एचबीए १०८३/सीआर४६५/जीईएन ५, 
द.१३/०६/१९८४ मधील प र.३ मधील घराचा दतीय भार   
वकार याबाबत या अट त पुढ ल माणे सुधारणा कर यात येत आहे.सदर 

शासन िनणयातील अ य अट  व शत या अधीन राहून,सदर घर/सदिनका 
यावर व ीय सं थेचे कज व मनपा अि म यां या ट केवार या  माणानुसार 
भार िनमाण क न इतर  व ीय सं थाकडून कज उभारता येईल. कोण याह  

प र थतीत मनपा अि म र कम मंजूर केले या माणा या ट केवार पे ा  
कमी भार   वकारणार नाह . मनपा व व ीय सं था या दो ह चा िमळून 
येणारा भार घऱा या कंमती इतका असावा.  

६) खाजगी बांधकाम यवसाियक ( ब डर) ठेकेदार, कंपनी, िसडको, हुडको, हाडा, 
शासनाने मंजूर केले या कोटयातून, इ याद कडून तयार सदिनका अथवा 
बांधकाम सु  असले या इमारतीत सदिनका खरेद  कर यासाठ  मंुबई व ीय 
िनयम,१९५९ मधील प रिश -२६ मधील तरतुद नुसार करणपर वे एक कंवा 
एका पे ा जा त ह यात अि म अनु ेय राह ल. 
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७) मनपा सेवेतील पुनिनयु  माजी सैिनक असले या कमचा-याला संदभाधीन 
शासन िनणय .अि म-१०९६/ . .४/९६/ विनयम, द.२३/०६/१९९७ मधील 
तरतुद  नुसार अि म अनु ेय राह ल. 

८) अि म मंजूर साठ  पुढ ल माणे अट  लागू राहतील.- 

१)  महापािलका ठराव .५९८, दनांक २०/११/२०१४ नुसार प रप क मांक 
शा/१५/का व/६५/२०१५, दनांक.०३/०२/२०१५ अ वये महानगरपािलका 

आ थापनेवर ल अिधकार /कमचार  यांची िनयिमत वेतन ेणीत सलग ०२ वष 
सेवा पुण झाली असली पा हजे. याच माणे अि म मंजूर करतेवेळ  मनपा 
अिधकार /कमचार  यांचा उवर त सेवाकालावधी कमान ५ वष िश लक असणे  
अिनवाय आहे. 

२) वर ल सव योजनाथ संपूण सेवेम ये फ  एकदाच अि म अनु ेय 
होईल. मा  मनपाकडून अि म घेऊन बांधले या/खरेद  केले या घरा या 
नैसिगक आप ीतून उदभवले या दु ती करता प ह यांदा ५० पट पे ा कमी 
पट त मनपा अिधकार /कमचा-यास घरबांधणी अि म मंजूर केला असेल यांना 
२०० पट वजा आधी मंजूर कर यात आले या घरबांधणी अि माची पट यातील 
फरका या पट त  दुस-यांदा अि म अनु ेय होईल. सदर अि माची र कम 
फरका या पट तील र कम कंवा घराची कंमत कंवा र. .१५ ल  यापैक  कमी 
असेल ती र कम अनु ेय राह ल. 
३)  महापािलका ठराव .७९८ द. २५/०१/२०१६ नुसार प रप क 
. शा/१५ /का व/८७/२०१६ द.२९/०४/२०१६ अ वये न दणीकृत इ वीटेबल 

मॉगज (नोट स ऑफ इंट मेशन रगाड ग मॉगज बाय  डपॉ झट ऑफ टायटल 
ड ड) करणे अिनवाय आहे. 
 
४)  घरा या कंमतीइतका घराचा वमा, शासक य वमा संचालनालयाकडे 
उतर व यात यावा व तो सतत चालू राह ल याची संबंिधत अि म धारकाने 
द ता यावी. 

५) पती, प ी दोघेह  मनपा कमचार  असले तर ह  यापैक  एकालाच 
( वह त मयादेत) घरबांधणी अि म अनु ेय राह ल. 

६) वर ल सव योजनाथ घे यात येणा-या अि माक रता घर/जमीन 
अजदारा या वता या नावावर असणे आव यक राह ल. तसेच महापािलका 
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ठराव .५९८, दनांक २०/११/२०१४ नुसार प रप क मांक शा/१५/का व/ 

६५/२०१५, दनांक.०३/०२/२०१५ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
हदद पासून २० क. मी. अतंरापयत घर/फलॅट खरेद साठ  घरबांधणी अि म 
अनु ेय राह ल. 

७)  द.१ मे, २००१ रोजी कंवा यानंतर दोन पे ा अिधक अप ये असणा-या 
अजदारास (दुस-या वेळेस जुळया अप यांचा अपवाद वगळता) या अि माचा 
लाभ घेता येणार नाह . 

८)  अि म मंजूर या आदेशाची याच माणे अि माची वसूली पूण 
झा यानंतर या दो ह बाबीची न द स म ािधका-या या माणप ा या आधारे 
सेवा पु तकात घे यात यावी. 

९)  मनपा अिधकार /कमचार , यांना घरबांधणी अि म मंजूर करताना, 
या या िश लक घरबांधणी अि म मुददल व याजाची वसूली, या 

अिधकार /कमचार  या या सेवािनवृ ी उपदान अथवा प रभाषीत अंशदायी 
िनवृ ीवेतन योजने या रकमेतून वसूल कर यासंदभात संमती प  देणे आव यक 
असेल. सदर संमतीप  घे याची जबाबदार  अि म मंजूर करणा-या आिधका-
याची राह ल. 

१०) मनपा सेवेत असताना अि म धारकाचा  मृ यु झा यास, या या 
मृ यु या दनांकास िश लक असले या याजा या रकमेची वसुली शासक य 
वभागाने सोडून दयावी. मृ यु या दनांकाला िश लक असले या मुददलाची पूण 
र कम यां या मृ य-ुिन-सेवा उपदान/प रभाषीत अंशदायी िनवृ ीवेतन 
योजने या रकमेतून समायो जत कर यात यावी. यापे ा जा त र कम 
िश लक रा ह यास . १.०० ल  पयतचीच र कम मा पत करता येईल व ती 
र कम मा पत कर यास संबंिधत शासक य वभाग स म राह ल. यानंतरह  
मनपा अिधकार /कमचा-याकडून घरबांधणी अि म वसूल करावयाची िश लक 
रा ह यास संबंिधत कमचा-या या वारसाकडून अथवा  वारसदारास अनुकंपा 
त वावर मनपा सेवेत िनयु  के यास या याकडून िश लक रकमेची वसूली 
करावी. अ यथा अशा कमचा-याचे घर/सदिनका मनपाकडे गहाण अस याने 
स म ािधका-याने सदर घर/सदिनका िललाव क न या रकमेतून वसूली 
करावी. तसेच लाड  किमट चे िशफारशीनुसार होणा-या वारस िनयु  वेळेस 
कमचा-याने घेतले या घरबांधणी अि म मुददल व याजाची पुण र कम 
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यां या मृ यु - िन-सेवा उपदान/ प रभाषीत अंशदायी िनवृ ीवेतन योजने या 
रकमेतून समायो जत कर यात यावी. परंतू यानंतरह  काह  र कम िश लक 
रा ह यास यांचे वारसाकडून वसूल कर यात यावी. 

११) घरबांधणी अि मधारकास महारा  नागर  सेवा (िश त व अपील) िनयम 
१९७९, मधील िनयम .८ नुसार मनपा सेवेतून स ने सेवािनवृ  
के यास/बडतफ के यास अथवा सेवेतून काढून टाकले अस यास स ने 
सेवािनवृ ी या/बडतफ या/सेवेतून काढून टाक या या दनांकास यास देय 
असले या मनपाचे रकमामधून, वसूल करावयाची िश लक घरबांधणी अि माची 
संपूण र कम व िश लक याजाची संपूण र कम वसूल कर यात यावी. 
यानंतरह  मनपा अिधकार /कमचा-याकडून घरबांधणी अि म अथवा याजाची 
र कम वसूल करावयाची िश लक रा ह यास संबंिधत अिधकार /कमचा-याने 
िश लक र कम मनपास वर त एकरकमी भरणा करावी अ यथा अशा   

कमचा-याचे घर/सदिनका मनपाकडे गहाण अस याने स म ािधका-याने सदर 
घर/सदिनका िललाव क न या रकमेतून वसूली करावी. 

१२) घरबांधणी अि म रकमे या िनयिमत व यो य वसूलीसाठ  अजदार 
वत: जबाबदार राह ल. 

१३) अि मधारक अनिधकृत रजेवर रा ह यास अथवा इतर अ य कोण याह  
कारणा तव या या कत यापासून दूर रा हला, अ य वभाग/कायालयात बदली 
झाली तर ह  घरबांधणी अि म तसेच मनपाकड ल इतर अ य अि माची 
िनयिमत परतफेड कर यास संबंिधत अि मधारक वत: जबाबदार राह ल. 

१४) मनपा अिधकार /कमचा-यांना मंजूर कर यात आलेले अि म या 
योजनाकर ता मंजूर केले आहे या कारणाकर ता याचा  विनयोग न के यास 
कंवा अि म व याज परतफेड या संदभातील अट  व शत चे पालन न 
के यास कंवा यास कोण याह  कारची कसूर झा यास कसूरदाराकडून 
अि माची र कम, चिलत याजदर+२.७५ ट के दंडनीय याजासह एकरकमी 
वसूल कर यात यावी. 

१५) शासन वभागाकड ल घरबांधणी अि म लेखािशषावर अदंाजप क य 
तरतुद उपल ध असली पा हजे. 
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१६)  मनपा कमचा-यास मंजूर कर यात आले या घरबांधणी अि मा या 
थम ह याची र कम वतर त के यानंतर संबंिधत कमचा-याने कोण याह  

कारणा तव पुढ ल अि म न घेता थम ह यात घेतले या अि माची र कम 
परत क न अि म रदद के यास अि म मंजूर या दनांकास चिलत 
असले या याजदराने गणना क न र कम परती या दनांकापयत या याजाची 
वसूली कर यात यावी.तसेच,सदर अिधकार /कमचार  यांना पु हा घरबांधणी 
अि म मंजूर कर यात येऊ नये. 

१७) ितिनयु वर ल अिधकार /कमचा-यांना अि म मंजूर संदभात व  
वभागा या प रप क .एफएनआर १०७०/२०७६/एफ-१ द.९ मे,१९७२ नुसार 
कायवाह  कर यात यावी. 

१८)   वेतनातून करावया या सव वजावट  आ ण मागणी केले या अि म 
रकमे या संभा य ह याची र कम वजा जाता िश लक राहणार  िन वळ 
वेतनाची र कम ह  वेतन दान अिधिनयम १९३६ नुसार देय असणा-या 
वेतना या रकमेपे ा कमी असता कामा नये. 

९) अि म परतफेड या मतेची प रगणना पुढ ल माणे कर यात यावी. 
अ. . रा हले या शासन सेवेची मयादा परतफेड ची मता 
१. २० वषानंतर सेवािनवृ  होणा-या 

कमचा-यां या बाबतीत 

मूळ मािसक(वेतन बॅड मधील वेतन      
+ ेड वेतन) वेतना या ८५ ट के  

२. १० वषानंतर परंतू २० वषाची 
सेवा पूण हो यापूव  सेवािनवृ  
होणा-या कमचा-यां या बाबतीत. 

मूळ मािसक (वेतन बॅड मधील 
वेतन+ ेड वेतन) वेतना या १०० 
ट के 

३. १० वषा या आत सेवािनवृ  
होणा-या तथा प सेवािनवृ ीसाठ  
कमान ५ वष सेवा कालावधी 
िश लक असणा-या           

कमचा-यां या बाबतीत 

मूळ मािसक (वेतन बॅड मधील 
वेतन + ेड वेतन) वेतना या १०० 
ट के 

१०) याज दराबाबत अ य आदेश िनगिमत होईपयत या आदेशा वये मंजूर कर यात 
येणा-या घरबांधणी अि मातील  १५.०० ल  पयत या रकमेवर ल याजाची 
प रगणना शासन िनणय, घबांअ( याजदर)-१०१२/ , .७/२०१२/ विनयम, द.१० 
मे,२०१२ या शासन िनणया वये िन त  कर यात आले या ९.५० ट के या 
दराने व यावर ल रकमेवर ल याजाची प रगणना (९.५०+२.००) ट के 
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हणजेच ११.५० ट के या दराने कर यात यावी. या आिथक वषात घरबांधणी 
अि म मंजूर केले असेल या आिथक वषासाठ  जो याजदर लागू कर यात 
आला असेल या दराने याजाची प रगणना कर यात यावी. याजाची 
प रगणना व  वभागा या प रप क .अि म-१०९९/ . .४९/९९/ विनयम, 
द.५ मे, २००० म ये नमूद केले या प दतीने कर यात यावी.  

११) यापूव  मंजूर कर यात घरबांधणी अि माची करणे पु हा न याने उघड यात 
येणार नस याने वाढ व घरबांधणी अि म मंजूर केले जाणार नाह .  

सबब शासन िनणयात व मनपा धोरणात नमुद के यानुसार उपरो  घरबांधणी व इतर 
अि मासाठ  सुच वले या धोरणास व अट स मा यता देणेत येत आहे. 
  

मा.अ णा भालेकर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 
अनुकूल- ८१        ि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 २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

               वषय मांक-२     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/२२/२०१६  
                      द.२३/०५/२०१६ 
                   २) मा. थायी समीतीकड ल ठ. .१६३८४ द७/६/२०१६ 
 

रा ीय फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेअंतगत महारा  शासनाचे उपसिचव 
नगर वकास वभाग यांचेकड ल दनांक ०८/०६/२०१२ चे प ा वये रा ीय फेर वाला धोरण 
अंमलबजावणी सु  करणेत आलेली आहे. यावेळ  मा.शहर फेर वाला सिमतीची बैठक द. 
०५/०४/२०१३ नुसार फेर वा यांची न दणी फ , व े ता फ , नुतनीकरण फ , देखभाल फ  
आ ण दंड ठर वणेत आले आहे. न दणी फ चे दर र. . १०००/- माणे ठर वणेत आले होते 
यास मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ३३८२ द. २१/०५/२०१३ व मा.महापािलका 
सभा ठराव ं .२९८ द. २७/०६/२०१३ अ वये मा यता देणेत आली आहे. व आदेश ं . 
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भू ज/१/का व/३५७/२०१३ द. १३/०९/२०१३ अ वये आदेश िनगत केलेले आहेत. तुत 
आदेशा वये ठर वणेत आलेले दर जादा अस याने सदर दर कमी करणेबाबत फेर वाला 
संघटना वारंवार मागणी कर त आहेत. तसेच द. ३०/०१/२०१६ या शहर फेर वाला 
सिमतीचे सभेम ये झाले या िनणयानुसार पुणे मनपाकड ल न दणी फ  र. .२००/- माण े
शहरातील फेर वा यांची बायोमे क न दणी करणेकामी न दणी फ  र. .२००/- व ओळखप  
फ  र. .२००/- करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.अिमना पानसरे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, या वषयाची मा हती ावी.  
 
मा.आ कर(सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी)–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, 
रा ीय फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेअंतगत मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक 
३३८२ द.२१/०५/२०१३ व मा.महापािलका सभा ठराव ं .२९८ द.२७/०६/२०१३ अ वये 
न दणी फ च ेदर ती फेर वाला र. .१०००/- करणेस मा यता देणेत आली आहे. शहर फेर वाला 
सिमतीचे द.३०/०१/२०१६ या सभेम ये झाले या ठरावानुसार न दणी फ  र. .२००/- 
कर यासाठ  हा ताव मा.महापािलका सभेपुढे सादर कर यात आला आहे. 
 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आ ाच या ठकाणी या 
वषयासंदभात जी मा हती दली आहे. मला प हली ह  मा हती हवी आहे क , द. 
३०/०१/२०१६ या शहर फेर वाला सिमतीचे सभेम ये झाले या िनणयानुसार पुणे मनपा माणे 
न दणी फ  र. .१,०००/- ऐवजी र. .२००/- यावी असे हटले आहे. मला हे सांगावे क , 
आप या महानगरपािलकेत कती फेर वा यांची न द केली आहे. आ ापयत यां याकडून कती 
पैसे वसूल केले आहेत. पूव  आप याकडे शासना या काह  टप-या हो या. या टप-यांकडून 
काह  पैसे, काह  शु क घेत होतो. ते सु ा बदं क न कती वष झाली आहेत. आपण पूव  
फेर वा यांना पंपर  िचंचवडचा हर या रंगाचा एक ब ला देत होतो. या ब या या अनुषंगाने 
याची न द होत होती. आ ण या माणे पैसे वसूल होत होते. मा या मा हती माणे हे 

सवकाह  गेले १२ वषापासून बंद आहे. सबंध शहरात फेर वा यांचा सुळसुळाट झालेला आहे. 
असे पैसे घेऊन यांना ऑथोराईज करायचे काम प हले बंद करा. सव र ते बंद करा, सव चौक 
बंद करा आ ण सव शहर बकाल करा. अशा कारचे धोरण आहे का. महापािलकेवर दोनशे पये 
गोळा करायची वेळ आली आहे का. या वषयामागे शासनाचा नेमका हेतू काय आहे.    
शासनाने वषय पाठवला हणून हा वषय सभेपुढे ठेवला आहे का, या शहर फेर वाला 
सिमतीने मागणी केली हणून हा वषय ठेवला आहे का. शासनाचा कंवा शासनाचा या 
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शहराकडे बघायचा कोण काय आहे. आपण को यावधी पये खच करतोय. हा सव खच 
करत असताना नगरसेवकांची हॉकर झोन तयार करा अशी मागणी असताना सु ा हॉकर झोन 
तयार होत नाह त. मग बेकायदेशीर टप-या लागतात. फेर वाले गा या लावतात. आतातर 
लोकांनी एक नवीन उ ोग सु  केला आहे क , ी हलर, फोर हलर गाड त सामान आणतात. 
यांना वाटेल या चौकात यांचे दुकान थाटतात. यांना वाटेल ितथे जातात. यामुळे र यात 

अडचण होते. ऍ सडंट होतात. मग दूदवाने सांगावे लागते, महापािलका यां याकडून एक पया 
सु ा घेत नाह . मी बोललोतर  अिधका-यांना वाटणार नाह . मग अिधकार  कारवाई 
कर यासाठ  याच- याच फळवा यांना घेऊन जातात. तेच-तेच पैसे गोळा करतात. काह  
ठकाणी कॉड ठेवललेा आहे. तो कॉडसु ा काह  काम करत नाह . वतः नगरसेवकांनी त ार 
क नसु ा कुठेह  कारवाई होत नाह . अशी प र थती असताना महापािलकेला हा नवीन कोणता 
धंदा सु  करायचे सुचले आहे. हा वषय ठेवायचा हेतू काय आहे. तुमचे धोरण काय असणार 
आहे याचा प ह यांदा खुलासा हावा. यानंतर आम याकडून मा यता या. ध यवाद.  
 
मा.आ कर(सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी)–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, 
आजचा जो वषय आहे तो रा ीय फेर वाला धोरणानुसार मा.सव च यायालयाचे जे िनदश 
आहेत. या धोरणानुसार आप या फेर वा यांची न दणी पूण झाली आहे. या न दणीम ये जे     
पा  फेर वाले आहेत, यांना सु वातीला आप याला फेर वाला माणप  ायचे आहे. यासाठ च 
जी ह  काह  फ  आहे, ती फ  या मा.महासभेने द.२७ जून २०१३ला ठरवली होती. ती कमी 
कर यासाठ  हा मूळ वषय आहे. आजरोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे एकूण ८८९० 
पा  फेर वा यांचे सव ण झाले आहे. यात बायोमे क झाले या फेर वा यांची सं या ५८३५ 
आहे. यांना माणप ा  फेर वाला हणून माणप  ायचे आहे. ते छापून सु ा तयार झाले 
आहे. ह  फ  कमी कर यासाठ  हा ताव सादर केला आहे.  

 
मा.सुलभाताई ऊबाळे – यात फेर वाला याचे िनकष काय आहेत. टप-यांना पण फेर वाला 
हटले आहे का.  

 
मा.आ कर(सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, 
पा  फेर वा यांचे जे िनकष होते, याअनुसार फेर वा यांची बायोमे क झाली आहे. पा  
फेर वा यांचे पुनवसन सहा भागांत करायचे आहे. याअनुषंगाने सहा भागांम ये २४६ 
फेर वाला झोन, हॉकर झोनचे आयडट फ केशन झाले आहे. या २४३ ठकाणी सहा भागांत 
यांची न दणी झा यानंतर न दणी माणप  िमळा यानंतर भाग तरावर कायवाह  होणार 
आहे. हे पुनवसन झा यानंतर अनिधकृत फेर वाले यांचे सु ा िनमूलन भाग तरावर 
कर याची कारवाई केली जाईल. ८८९० पा  फेर वाले आहेत.  
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मा.सुलभाताई ऊबाळे - पा  कशाव न व अपा  कशाव न याचे काय िनकष आहेत ते पण 
सांगा.  

 
मा.आ कर(सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, 
याचे िनकष आहेत. या िनकषांनुसार २०१३ म ये स ह झाला आहे. यात ते पंपर  

िचंचवडमधील र हवासी आहेत का, कती वषापासून यवसाय करत आहेत, या सव बाबींची 
खा ी क न घेऊन हा स ह झालेला आहे. याअनुषंगाने या ८८९० जणांना पा  केले आहेत. या 
पा  फेर वा यांचे पुनवसन कर यासाठ  जे २४६ हॉकर झोन तयार केले आहेत. ितथे यांचे 
पुनवसन करणार आहोत.  
 
मा.मंगलाताई कदम-फेर वाले हणजे काय होते. र याने फरणारे यांना फेर वाले हणतात. 
तु ह  हणताय जथे हॉकर झोन िनमाण केला आहे ितथे यांचे पुनवसन करणार. मग तु ह  
मला हे सांगा क , तर सु ा फेर वाले र याने फरणार नाह त का.  
 
मा.आ कर(सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी)-यात दोन कारचे फेर वाले आहेत. थर फेर वाला 
आ ण फरता फेर वाला. जे थर फेर वाले आहेत यांचेच पुनवसन या २४६ ठकाणी करणार 
आहोत. फरता फेर वा यांचे िनयम वेगळे आहेत. यांना फरता फेर वा याचे माणप  
िमळणार आहे. या माणे ते फ न यवसाय क  शकणार आहेत.  
 
मा.मंगलाताई कदम-साहेब, तुमची कुठेतर  ग लत होते आहे. मुळात हणजे शहरात असणा-
या टप-या. टपर धारकांना तु ह  हॉकर झोनम ये हलवणार आहात का फेर वा यांना 
हॉकरझोनम ये हलवणार आहात.  
 
मा.आ कर(सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी)-जे पा  फेर वाले आहेत यांचे पुनवसन या २४६ म ये 
होणार आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम-साहेब,तु ह  फेर वा यांचे पण हणता, टपर वा यांचे पण हणता.  
 
मा.आ कर(सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी)-फेर वा यात दोन कार आहेत. एक थर फेर वाला व 
एक फरता फेर वाला.  
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मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, मा.अ ेकर साहेब, तु ह  मला सांगा क  तो हातगाड  
घेऊन एका जागेवर उभा राहणार आहे का. याला थर फेर वाला हणणार का.  
 
मा.आ कर(सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी)- हातगाड  घेऊन बसणारा हा फरता फेर वाला असणार 
आहे.   
 
मा.मंगलाताई कदम- मा.अ ेकर साहेब, आ हाला समजत नाह य का तु हाला समजत नाह य.  
 
मा.आ कर(सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी)-जो एका ठकाणी थर बसून यवसाय करणार नाह  
तो फरता फेर वाला असणार आहे. आ ण जो एका ठकाणी बसून थर यवसाय करणार तो 
थर फेर वाला असणार आहे.  

 
मा.मंगलाताई कदम- मा.महापौर साहेब, हा वषय तहकूब करावा.  
 
मा.सुरेश हे -ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, यात जो थर फेर वाला 
आहे. आ हाला भाग सिमती या बैठक त असे सांिगतले होते क , १x१ मी.ची जागा आहे 
याला थर फेर वाला हणतात. तो टपर वाला नाह . आपण १x१ मी. या टप-या देणार 

आहोत का. एव या छो या टप-या नसतात. फूटपाथवर जागा आखून द यातर तो या १x१ 
मी. या जागेवर भाजी ठेवणार का वतः बसणार. हा वषय भाग तरावर अनेक वेळा 
चच ला आहे. फेर वाले हातगाड  घेऊन फरणारच आहेत आ ण हे बैठे राहणार आहेत. यांची 
सं या फेर वाला संघटनेने दली आहे. यावर हरकत येते आहे क , यांनी यां या मना माणे 
सं या वाढवली आहे. या र याला कती हातगाड वाले पा हजेत, याचे िनयम आहेत. 
चौकापासून १०० मी.चा र ता असेलतर सु म कोटाने यात कंड शन घातली आहे. या माणे 
डपी केला आहे. हे सभागृहाने लअर सांिगतले पा हजे. हे फेर वाले आम या वॉडम ये राहत 
नसून दुस-या वॉडातून इथे येऊन काह  जणांनी फॉम भरला. आम या वॉडात या काह ंना हे 
मा हतच नाह . याक रता परत फॉम भ न यावेत. यां याकडे जे फॉम आहेत. यात इतर 
वॉडातली नावे आहेत. भाग तरावर आपण बदल क . यावेळ  सभागहृात वषय येईल 
यावेळ  तु ह  पा हजे तो बदल क  शकता. ह  जागा १x१ मी. आहे, ती फार चुक ची आहे. ह  

सं या वाढवायचा ह क फेर वाला संघटनेला दला आहे. फ  कमी क न आ ाच र याचे 
ं द करण केले याचा काय उपयोग होणार. सवाशी चचा क न याचे िन त धोरण केले 
पा हजे. याला नंतर अंितम व प ा. हा वषय तहकूब कर यात यावा. ध यवाद.  
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मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, फेर वाला धोरण व एक 
हजार ऐवजी दोनशे पये फ  घेणे असा वषय मा.महापािलका सभेसमोर आला आहे. आ ा 
मा.अ ेकर साहेबांनी काह  गो ी थो या चुक या सांिगत या आहेत. माझे हणणे आहे क , 
शहरात या- या ठकाणी हॉकर झोन हटले गेले ितथे सव झाला आहे. बरेच वषापासून हा 

ताव धूळ खात पडला आहे. तो देणे बंधनकारक आहे. तो देत असताना फेर वाला धोरणाचा 
वषय आपण हणतोय तो नगरसेवकां या ल ात चुक चा येतो आहे. मा.अ कर साहेब 
हणतात, या गा यांना, दुकानांना चाके आहेत, ते फेर वाले. जे फरता यवसाय करणारे ते 
फरते फेर वाले.  
 
मा.आ कर(सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी)- यात दोन कार आहेत. थर,बैठा यवसाय करणारे 
व फरता यवसाय करणारे. 
 
मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, या दुकानांना,         
टप-यांना चाके लावली आहेत. आज तु हाला सांगतो, सग यांचा वरोध कशासाठ  होतो. 
शहरात काह  भाजीवाले फरता यवसाय करतात, याब ल दुमत नाह . काह             
म हलांना गृहोपयोगी व तू लागतात, याचा फ न यवसाय करतात, याब ल दुमत नाह . 
पण काह ंचा यवसाय असा आहे क , फेर वा यांची मंजूर  घेतात व एकाच ठकाणी गा या 
उ या क न र ता पॅक करतात हे चुक चे आहे. आज भ -श  समोर जे लोक बसतात, ते 
सं याकाळपासून रा ी ९.०० वाजेपयत सगळे गा या घेऊन जातात. आ णाभाऊ साठे यां या 
पुत या या समोर या बाजूला जी जागा आहे, ितथे ािधकरणा या जागेत फेर वाला हणून तो 
पैसे भरतो. ितथे हातगा या कायम व पी आहेत. ितथे नारळाचे ढ ग या ढ ग पडून आहेत. 
ितथे यूसचा यवसाय चालला आहे. आधी तो भै या ितथे एकटा होता. नंतर याने ितथे 
या या नातेवाईकांचे आणखी दहा/बारा लोक आणले. दूसरा वषय असा येतो क , आज हे 

बाहेरचे लोक हजार पये कायपण दहा हजार पण ायला तयार आहेत. आज या गोरगर बांना 
सवलत ायला पा हजे. यांचे हातावर बोट आहे. यांचे यवसाय बंद झाले आहेत. अित मण 
बांधकामे पाड यामुळे गवं याचे काम करणा-या हातांना रोजगार िमळत नाह . हणून ते 
हातगाड वर फ न यवसाय करत आहेत. यांना शंभर ट के यवसाय क  दला पा हजे. 
यां या नावाखाली बाक चे लोक, आपले अित मणवाले लोक आहेत, यांनी धंदा           

चालू केला आहे. यांची ॉपट  बघा. अिधका-यांकडे नसेल एवढ  ॉपट  यां याकडे बघा. 
एका-एकाकडून म हना द ड/दोन हजार पयांची वसूली करतात. आपण कारवाई करायला  
सांिगतली तर ते आपले नाव जाऊन सांगतात क , अम याने कारवाई करायला सांिगतली आहे. 
मग तो सग यांना घेऊन वरोधात घोषणा चालू करतो. जे हा आ हाला सगळे शहर व छ 
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करायचे आहे. सग या चांग या गो ी कराय या आहेत. वॉडात अित मण वाढले नाह  पा हज.े 
या सग या गो ी करत असताना साहेब, शासन चुकते आहे. शासनाने यावर ल  दले 
पा हजे. हॉकर झोनम ये जे लोक येतात, ते याय मागतात. यांना याय देत असताना 
चुक चे लोक किमशन घेतात. आपण हजार, दोन हजार ऐवजी पु या माणे करतोय ह  चांगली 
गो  आहे. हे केलेच पा हजे याबाबत दुमत नाह . परंतू हे जे बाहे न आलेले लोक           
पोट भरत आहेत. यांनी यांचे नातेवाईक पण इथे आणले आहेत. बाहे न आलेला पण पोट 
भरायलाच इथे येतो हे मी मा य करतो. पण यांनी इथे आ खे खानदान आणून घुसखोर  
क न ठेवली आहे, याला माझा वरोध आहे. मा.आयु  साहेब, आपण याचा गांिभयाने वचार 
केला पा हजे. शहर व ूप होत चालले आहे या मताशी मी सहमत आहे. सव सद य वरोध 
करतात. कारण वसूली या नावाखाली जो काह  बझनेस चालला आहे तो थांबवला पा हजे. 
लोकां या गा या आहेत या भा याने द या आहेत. दहा हजार, वीस हजार पये भाडे आहे. 
या धोरणातून यां यावर कारवाई करा. झोपडप ट तील गोरगर ब असेल याला सवलत दली 
पा हजे. उपसूचनेस हत कारवाई करा. जो १० वषापासून पंपर  िचंचवडचा र हवासी असेल तर 
याला मंजूर  ा. ध यवाद.  

 
मा.संजय (नाना) काटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, रा ीय 
फेर वाला धोरण हा वषय आहे. याक रता मला एक/दोन  वचारायचे आहेत. आ ाच 
मा.सुरेश हे े यांनी सांिगतले, आपण एक मीटरची जागा देणार आहोत. हातगाड व न 
यवसाय करतात. आ ा मा.तानाजी खाडे यांनी वचारले क , गाड ला चाके लावली आहेत का. 
टप-यांचा समावेश यात होणार आहे का. याच माणे मोबाईल गा या असतात. टे पो यांतून 
जागोजागी भाजी वकायचा कंवा इतर यवसाय करतात. फुटपाथवर ल गा या, भजी-वडापाव 
व  सटर यां यासाठ  वेगळ  िनयमावली आहे का. यांचा सु ा समावेश करणार आहोत का 
याचा सु ा खुलासा हायला पा हजे. येकाचे वग करण कसे करणार. यांना कसा, काय चाज 
आकारणार आहोत याची सु ा मा हती िमळावी. ध यवाद.  
 
मा.राज  जगताप-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, येक वेळ  
भागा या िमट ंगम ये हा वषय असतोच. मा.खोसे साहेब ड भागात सहा.आयु  हणून 

आहेत. हे फेर वाले या प रसरातील नाह त, बाहेरचे आहेत. ते दुकानदारासमोर यांची गाड  
लावतात, टे पो लावतात, हातगा या लावतात. दुकानदार यां याकडून पैसे घेतात. हणून ते 
फेर वाले या जागेवर आहेत. मी महापािलके फोन केला, यांना वचारले क , ते या ठकाणी 
महापािलकेचा राऊंड आला अस याचे सांगतात. पण महापािलकेचा राऊंड ये याआधीच हे 
फेर वाले पळून जात असतात. याची मा हती कशी िमळते या यावर आपण ल  दले पा हजे. 
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कारण आम या भागात जवळजवळ १० क.मी.चे र ते आहेत. हे सगळे र ते पॅक असतात.  
प ाशेड टाकून यवसाय करतात. यांना फेर वाले हणता येणार नाह . यांना हॉकर झोन 
दलेतर  ते ितथे थांबत नाह त. यांना सवय लागली आहे. आ ण आपलेच दुकानदार  यवसाय 
करणारे लोक यां याकडे पैसे मागतात व हातगाड  लावायला परिमशन देतात. फूटपाथ 
महापािलकेचा व पैसे घेणारं दुकानदार. आपण यावर ल  क त केले पा हजे. यावर आपण 
काह च करत नाह . महापािलकेची गाड  आली क  हे फेर वाले ग लीबोळापयत पळून जातात. 
मा.आयु  साहेब, हा वषय तहकूब करावा. या वषयाचा पु हा सखोल अ यास क न हा वषय 
चचला आणावा. ध यवाद.  
 
मा.राज  काटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, हा वषय तहकूब 
ठेवायला काह  हरकत नाह . परंतू वषय तहकूब ठेवत असताना अ ेकर साहेब कंवा संबंिधत 
जे कोणी अिधकार  कारवाई करत असतील तर, यांनी जोपयत हॉकर झोन होईल ते हा होईल. 
मी गेले दोन/तीन वषापासून ऐकतोय क , सव चालू आहे. परंतू या नावाखाली अनेक हॉकस 
वाढत चालले आहेत. याला िनयं त केले पा हज.े याचे मला उ र पा हजे. दुसर  गो  हणजे 
दापोड सार या ठकाणी फुगेवाड या ीजपाशी आपण ३० मी.चा र ता केला आहे. फ  १० 
मी. र ताच शिनवार  व र ववार  वापरला जातो. ितथे अिधका-यांना सांगूनह  ते काह  करत 
नाह त. आपण न क  काय करतो ते कळत नाह . या ठकाणी एका चौकात ५० गा या उ या 
राहतात. आपले न क  धोरण काय आहे. यांना या धोरणात बसवायचे आहे का ते मला काह  
कळत नाह . माझा प  आरोप आहे क , यात कोण यातर  अिधका-याचे िन तच लागेबांधे 
आहेत. दापोड  माकट इथे रेिलंग लावून दले. या रेिलंग या अिलकडे भाजीवा यांनी बसावे. 
अशी चांगली यव था देखील केली आहे. तु ह  वन बाय वन मीटर हणताय पण ितथे एक 
दुकानदार दहा बाय दहा मीटरचा पसारा क न बसला आहे. ितथे आप या अिधका-याचे कंवा 
महापािलकेचे कोण याह  कारे ल  नाह . मा.आयु  साहेब, संबंिधत अिधका-यावर कारवाई 
का करत नाह . हॉकर झोन होतील ते हा होतील. यावर आ ा िनयं ण का ठेवले जात नाह , 
हा माझा मह वाचा  आहे. याचे मला उ र पा हजे आहे.  
 
मा.सुरेश हे े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ा अ ीकर साहेबांनी 
सांिगतले, माणप े छापलेली आहेत. मा या घराशेजार  तु ह  जर जागा आखून दली आहे. 
ते ितथे यवसाय करायला आलेतर आ ह  काय करायच.े िन त माणप  दे याअगोदर 

येक यवसाय करणा-याची खा ी क न मगच ते माणप  वाटले पा हजेत. अ यथा 
आम यावर अ याय होईल. आ हाला घर सोडून जावे लागेल. हणून पूण मा हती न घेता 
कुठलीह  माणप े वाटू नका. नाह तर काय होईल, माझे माणप  आहे असे सांगून दारावर 
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येतील, असे होऊ नये याची न द यावी. अंितम मा यता द यािशवाय कोणतेह  माणप  वाटू 
नय.े एवढेच मला सांगायचे आहे. ध यवाद.   
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ह  गेले दोन 
टम ओरडतोय. हॉकर झोनचा, फेर वा यांचा  चच ला जातोय. पण यातून काह  िन प न 
होत नाह . याचबरोबर शासन कोण याह  कारची कारवाई या फेर वा यांवर करत नाह .            
आजपयत पा हले तर पॅरलल यं णा जे कोणी सोकॉ ड यांचे नेते आहेत कंवा काय ते 
तु हाला दोनशे पये सांगतात. यां याकडून दसपट पैसे गोळा करतात. या फेर वा यांना तेच 
यांचे ज मदाते वाटतात. कंवा यांच ेपालनकता वाटतात. महापािलकेला शू य कंमत आहे. 

तु ह  सांगा, श तप  कंवा ते माणप  वाटेपयत एकाह  नगरसेवकाला याची क पना नाह . 
तु ह  सांगताय, माणप  तयार आहेत. वाटले नाह त हे बरोबर आहे. पण ते वाट यासाठ च 
तयार आहेत. तु हाला कशा कारे पा  ठरवले ते आ हाला मा हत नाह . कोणाला अपा  ठरवले 
ते आ हाला मा हत नाह . यावेळ  येक नगरसेवक वॉडम ये काम क न िनवडून येतो. 
ते हा याला मा हत असते कोण खर  गरजू आहेत, कोणाला या गो ीची गरज आहे. हे तो 
नगरसेवक बोलू शकतो कंवा या ठकाणी काम करणारे शासनाचे अिधकार  बोलू शकतात. 
आज दूदवाने यांचा फोटो या फेर वाला संघटने या गाड वर लावलेला आहे. तेच याचंे 
पालनकत आहेत. महापािलकेचा यात काह  संबंध नाह . नगरसेवकांना ढंूकून वचारत नाह त. 
हणजे महापािलके या जीवावर यांनी पैसे कमवायच.े सव च यायालय, आ ह  यांचा 

स मान करतो, पण यां या नावाखाली यांनी यांच ेधंदे चालवायच.े आंधळं दळतयं, कु ं पीठ 
खातयं या माणे या फे रवाला धोरणाचे झाले आहे. मा.महापौर साहेब, वषय तहकूब क न 
आपण पळवाट काढू शकत नाह . यावर िनणय झाला पा हजे. महापािलकेने ठराव क न 
शासनाकडे पाठवला पा हजे. या- या भागात, जी-जी जुनी लोकं आहेत, यांना डोमेसाईल 
स ट फकेट कंप सर  करा. शाळेत ऍडिमशनसाठ  जसे आपण सांगतो, तु ह  कती वष राहता.                
बापाचा दाखला आणा. आजोबांचा दाखला आणा. असे तु ह  या टपर धारकांना का करत नाह .  
पर ांितय ल ढे, बाहेरची लोकं, बाहेरची लोकं असे हण यापे ा हे लोक इथे येऊन प हला धंदा 
करतात. आ ण मग घर करतात. मग झोपडप ट त रहायला जातात. ितथून आप याकडे 
घराची मागणी करतात. आपले आधार काड यां याकडे असते. आपले रेशिनंग काड 
यां याकडे असते. तुम या बंगलेवा यांकडे चार-चार प या राहून जी कागदप े नाह त, ती 
यां याकडे ६ म ह यांत येतात. तु ह च सांगा, आपण अशा लोकांसाठ  काम करणार असू तर 

जो आपला ामा णक िमळकत कर भरणारा नागर क आहे, यांना आपण याय देऊ शकणार 
आहोत का. नाह . यामुळे शासनाने ल  ठेवले पा हज.े मा.आयु  साहेब, तु हाला मा हत 
आहे क , मंुबईत गॅस ोची लागण झाली. कशामुळे र यावर वकणारे पाणीपुर वाले, भेळवाले 
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यां यामुळे. यां याकडे कोण याह  कारचे फुड लायसन नाह . तु ह  बघताय का ते कुठून 
पाणी भरतात, कोणते पाणी भरतात, ते मा हत नसते. लोकांचे आरो य नीट ठेवायची 
महापािलकेची जबाबदार  नाह  का. या गो ीवर तुमचा कं ोलच नसलेतर हॉटेलम ये चाळ स 
पयाला जो वडापाव िमळतो, तो इथे चार पयाला िमळतो. लोकांना वाटते, पैसे कमी आहेत. 

लोक आरो य धो यात घालतात. मग या सग या प र थतीची जबाबदार  कोण घेणार आहे. 
या प र थतीत पावसाळा जवळ आला आहे. सगळे साथीचे रोग इथे येणार आहेत. या 
प र थतीत फेर वा यांकडून खा पदाथाचीच ५० ट यांपे ा जा त व  होते. मा.आयु  
साहेब, तु ह च सांगा क , उ ा लोकांना काह  रोगराई झालीतर कोण जबाबदार  घेणार आहे. 
मा यावतीने सभागृहाचा होकार असेलतर सभागृहा यावतीने मागणी असेल क , येक 
नगरसेवकाला या या भागातून वतः ते फेर वाले ठरवायला तु ह  संमती दली पा हज.े 
यासाठ  कागदप े कठोर करा. यांना २०  वष / २५ वष असा वतःचा र हवास दाखला 

दाखवून ात. अशांनाच ा. तु ह  कोण याह  कारचा यवसाय देऊ शकत नाह . तु ह  
कोण याह  कारचा धंदा देऊ शकत नाह . एखादा माणूस यवसाय करायचा हणत असेलतर 
तु ह  याला परवाना मागता, शॉप ऍ ट मागता, फूड लायसन मागता. जागा आहे का ते 
मागता. हणजे तुम याकडे िनयमाने येणा-याची तु ह  तर वाटच लावता. आ ण अशा कारे 
अनिधकृतपणे जे लोक घुसतात, यां यासाठ  काय-काय केले जाते. मग आ ह  इथे कशासाठ  
िनवडून आलो आहोत. आ ह  कुणासाठ  काम करतोय. अिधकार  बाहे न आलेले असतात. ते 
येतात, काम करतात, िनघून जातात. का याची पांढर  करतात. पांढ-याची काळ  करतात. लाल 
करतात. यांना या शहराचे काह  देणेघणे नाह . मा.महापौर साहेब, अिधकार  या खुच वर 
बसतात या अिधका-यांची ह  जबाबदार  असते. लोक ितिनधी हणून आम यावर ह  
जबाबदार  येते. कायकत आ हाला सांगतात, आ ह  इतक  वष काम करतोय. अिधकृत टपर  
सु ा टाकू शकलो नाह . अनिधकृत काम करा असे मी बोलणार नाह . परंतू तु ह च सांगा, 
कती वष लायसन ायचे बंद केले आहे. अपंगांना पण लायसन देत नाह . आज दूध, फळ-
भाजी व े ते असतील, चमकार असतील या येक गो ीची वॉडात आव यकता आहे. 
यां यासाठ  तर  तु ह  वॉडात लायसन ठेवा. या गो ीची येकाला गरज आहे. स ा ढ 
प ने या सु ा कती वेळा हणा या आहेत क , फरणा-या गा या घाण करतात. कोण 
ऐकतोय. आ ह  या गो ीवर सभा तहकूब करायची काय. कुणाला गांिभय नाह . पण जबाबदार  
मा  येकाची आहे. शेवट या माणसापयत ह  जबाबदार  येऊन पोहोचते. िनदान 
खा या प या या गा यां या बाबतीत तर  या इ श स पाळा. या डश ते नीट धूत 
नाह त. नुसतेच बादलीत बुचकळतात. ितकडचेच घाण पाणी वापरतात. या सग या गो ी 
आहेत. यामुळे यां यावर कडक कारवाई हावी. हा वषय अशा कारे करायचा नसेलतर दुसरा 



25 
 
वषय क न थािनक जे लोक आहेत यां याकडून कागदप ांची अट स  क न, यांना या 
धोरणात समा व  क न यावे. ध यवाद. 
 
मा.उ हास शे ट -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,ब-याचशा नगरसेवकांनी 
या ठकाणी आपले मत मांडले आहे. काह  जा त, पूण लअर क  शकत नसलोतर  शहरातील 
चौक तर  लअर केले पा हजे. कारण मेन चौकातच खरा ॉ लेम िनमाण होतो. आज भ -
श पासून दापोड , सांगवी ए रयात गेलात तर चौकातच लोकांचा यवसाय जा त अस यामुळे 

येकाला वाटते क  इथेच बसावे. भेळ चौक, टळक चौक, िचंचवड टेशन इथे लोकांची घरे 
पाडून ६१ मी.चा र ता केलात. पण ितथे चायिनज या गा या, भेळपुर या वडापाव या गा या. 
चौक असून देखील चौकातून गा या जाऊ येऊ शकत नाह त. ितथे कमिशयल ए रया 
अस यामुळे समोर ब ड ंग आहे. शेजार  अ त व मॉल आहे. र ता इतका अ ं द झाला आहे. 
महापािलका सभेत हा  फ न फ न येणार आहे. भ  श  इथे तु ह  लाखो कोट  पये 
खच करताय. ीज करताय. मुकाई चौकात जा काय प र थती आहे. मा.आयु  साहेब तु ह  
बग इं डया या ऑफ सपासून भ -श चा चौक ॉस क न दाखवलात तर तु हाला पा हजे ते 
ब स देऊ. तु ह  फ  टू हलरव न भ -श  चौक ॉस क न दाखवा. फोर हलरतर 
लांबची गो  आहे. या ठकाणी आता दहा दहा बारा बारा ड यां या ेन रोडला फरायला 
लाग या आहेत. ितथे लहान मुलांना कंवा कुणाला अपघात झा यावर मग आपण आरडाओरडा 
करतो. आपण खबरदार  का घेत नाह . करदा यांचा काह  अिधकार आहे का नाह . काह  
मुठभर लोकांसाठ  आ या शहराला, गोरगर बांना वेठ स धरायचे का. मला आठवतेय, मागील 
वेळ  मी आकुड -द वाड चा नगरसेवक होतो. मा.आिशष शमा आयु  होते. फूटपाथ ाऊंड 
ले हलला कर यासाठ  यांना वनंती केली होती. यावेळ  टळक चौकापासून भेळ चौकापयत 
फूटपाथ कर यात आला. पण आज प र थती काय आहे. फूटपाथवर चालायला जागा नाह . 
फूटपाथवर चायनीज या, खा पदाथा या गा या आहेत. मग ये  नागर कांनी कसे चालायच.े 
यां यासाठ  फूटपाथ करायचा का. यासाठ  लाखो, करोडो पये खच करायचे का. ते 
बंग यावा यांना पाच/दहा हजार भाडे देतात. यांचा यवसाय होतो. मागील िमट ंगम ये चचा 
करत असताना मी हणालो होतो. आ ह  गेलो क , आम याकडे लोक संशयाने बघतात. 
आ ह  पैसे देतोय का नाह  असे हणतात. गवगवा होतो. आपला आरो यचा, अित मण 
वभागाचा कमचार  वग आहे यांचे यां याशी साटेलोटे आहे. महापािलका सभेम ये यावर 
इतका वचार करत असताना एवढा वषय िनघाला आहे. येक ठकाणी हाच ॉ लेम आहे. 
मला मा हत आहे, या गो ी एका दवसांत होणार नाह त. मा.महापौर साहेब, तु ह  तर 
परदेशात जाऊन आलात. तीन तीन ह जट के या आहेत. ितथे कुठे टप-या आहेत का, 
ले स आहेत का. तु ह  एवढा अ यास क न आला आहात तर चौक तर  लअर करा. बघा 
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तु हाला शाबासक  िमळेल. कोणी चौकात जाऊ शकत नाह  अशी प र थती आहे. यांनी पण 
ऍटिल ट वचार करायला पा हजे. हा िस रअस मॅटर आहे. आता ले सबाबतीत बोलतोय. 
रोडम ये काह  मांडववा या लोकांनी मोठमोठे ४० बाय ४० चे सांगाडे ाय हेटली उभे केले 
आहेत. ितथे ले स काढायचा, योगेशभा चा लावायचा. योगेशभा चा काढायचा आ ण शांत 
िशतोळचा लावायचा. अशा प तीने या ठकाणी या मांडववा याने धंदा सु  केला आहे. एकच 
सांगाडा लावला आहे. यावर फ  पो टर िचकटवतो. मी माग या वेळ  भूिम आ ण जंदगी या 
वषयावर बोललो होतो. मी भागातील िमट ंगम ये अनेक वेळा बोललो आहे. शू य रझ ट 
आहे. कोणालाह  शहराशी काह  देणेघेणे नाह . या शहराचे काह  होणार नाह . तु ह  अ यास 
करा, फॉरेनला जा, िशकून या, काह ह  करा. जोपयत माणसाची मानिसकता बदलत नाह , 
तोपयत या गो ी होऊ शकत नाह त. काय प र थती आहे. पण मला तर  वाईट वाटते. मी 
बघतो. मी फॉरेन टूरला जातो. काह  तर  केले पा हजे असे वाटते. आज संधी आहे, 
योगायोगाने मी पािलकेत आहे. पण मी बोलणे गरजेचे आहे. पालखी आली तु ह  ले स लावा 
हरकत नाह . पण तु ह  आ खा सांगाडा कसा काय क  शकताय. नगरसेवकांचा वॉटस ्  अप 
ुप तयार करा. फोट ची लाईन लागेल. फोटो काढले क  फोटो पाठवतील हणून कोणताह  

अिधकार  हॉटस ्  अप ुपवर नाह. जसे राजक य लोक िमड याचा उपयोग करत आहेत. काय 
काय प र थती आहे चायनीज या गा या, दा ची व . तु ह  या खुच वर आहात या 
खुच ला याय ा. कमीत कमी चौक तर  लअर करा. काह  ठरा वक बोटावर मोज याइतके 
लोक नावं ठेवतील. पण टॅ सपेअर, ये  नागर क या गो ीवर तु हाला शाबासक  देणार 
आहेत. आ ह  दोन म ह यांत बघू. टळक चौक, भ -श  चौक लअर होतील. इथे 
िन वाथ पणे काम करा. काह  ठकाणी आयु ांची कुठे बदली झालीतर  लोक र यावर येतात. 
असे तुम याबाबतीत होईल, अशी आ ह  आशा बाळगतो. 
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी गेले १५ वष 
या सभागृहाम ये आहे. मा या अगोदरचे िसिनअर सद य सु ा इथे आहेत. या धोरणाबाबतीत 
या सभागृहाने अनेक वेळा चचा ऐकली आहे. मी यावेळ  थायी सिमतीचा अ य  होतो, 
यावेळ  हा वषय अंितम व पाला आला होता. यावेळ  या लोकांची सं या जवळपास ५,००० 

हातगा या होती. पाच हजार लोकांसाठ  लायस स हणजे आ ह  जे हा ुप बघायला गेलो 
होतो. यावेळ  मा.योगेश बहल होते, मी होतो, यावेळ  प नेते मा.जगद श शे ट  होते. 
मा.आयु  साहेब, मी तु हाला मु ाम सांगतो, यावेळ  या लोकांना ओळखप  देताना ते कसे 
असावे, काय काय उ लेख असावा. याचा बेस कसा असावा. अगद  फायनल पयत गेलो होतो. 
आजरोजी या शहराचा बकालपणा या लोकांमुळेच वाढला आहे. याचवेळ  या लोकांना मयाद त 
वेळेत सग या गो ी काय ात क न द या अस या तर हे धोरण क फम हायला वेळ लागला 
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नसता. दरवेळ  र हजन होते, क  शासन आप याला गाईडलाईन देते. कोणीतर  कोटात जात.े 
रा य शासन काह तर  गाईडलाईन देते. या माणे आप याला सुधारणा करावी लागते. आज 
मा.महापौर साहेब, मी तु हाला मु ाम आठवण क न देतो. येकाने या या- या या भागातले 
सांिगतले. हे लोकं शहरात जथे जथे थांबतात. या या माग या दुकानदाराला दोन हजार 
पये भाडे चालू असते. खरेतर हे भाडे महापािलकेला िमळायला पाह जे. तो कोणाला देतो, 

माग या दुकानदाराला. तो फ  सांगतो, माझा आतम ये यायचा र ता आडवायचा नाह . 
याला फुकट भाडे िमळते. आ हाला हातगाड  लावायला हरकत काय. आज यां यामुळे शहर 

ए ककडे मयाद त रा हले असते तर जी सु वधा पा हजे मग ती भाजीपा या या व पात हणा 
कंवा मग ती अ याव यक सेवा असलीतर  ती लोकांना तशी िमळाली असती. यांचा 
रोजीरोट चा  भागला असता. यां या पोटावर अ याय हावा अशी िनयमावली न क  
नसावी. परंतू यां यामुळे शहरात बकालपणा नसावा इतके भान न क  असावे. सवा या 
सहकायाने आज शहरात यांना वावरायला िमळते आहे. तु हाला आठवत असेल, मंुबईत जे 
फेर वाले आहेत, यां यात सग यात जा त फेर वाले हे युपी, बह र  आहेत. आज या 
प रसरात इतके फेर वाले आहेत, इतक  जा त सं या झाली आहे क  पंपर  िचंचवडम ये सु ा 
इतके फेर वाले आहेत. आज ते शगदाणा-फुटा यावरच राह लेले नाह त. आज ते वेगवेग या 
कारचे पदाथ वकतात. फेर वा यांची एक िनयमावली नाह . आज ते गोरगर ब नाह त. 

आम या प रसरात एका फेर वा या या पाचशे गा या आहेत. र शावा यां या िश ट असतात, 
तशा िश ट या गाड वा यांना तीनशे पये, चारशे पये अशा ा या लागतात. समजा 
एखा ा या शंभर गा या असतील तर याचे रोजचे उ प न झाले पाच हजार पये. हणजे 
याचे म ह याचे उ प न द ड लाख. याचे एक आयकाड असते. या या दहा कॉपीज ्  क न 

तो वाटत असतो. या ठकाणी रोजगार पाह जे, रोजीरोट  पाह जे. या शहरात सग यांनाच 
मुबलक माणात अ न िमळाले पा हजे अशा कारची रोजगार यव था असावी या 
भूिमकेब ल कुणाचे दुमत असायचे काह  कारण नाह . पण ते या शहरात येऊन अशा कारचे 
धंदे करतात. यांचा आप या शहरावर अ याय होतो हे देखील कुठेतर  वसरता कामा नये. 
यासाठ  महापािलका यांना सु वधा देणार असेलतर या सु वधा जेव या चांग या पा हजेत, 
तेव या कडक सु ा रा ह या पा हजेत. आज काय होते आहे, अशा कारे महापािलकेने चांग या 
सुखसु वधा के या. चांगले, मोठे र ते केले हणून ते र ते आपलेच आहेत, घरचे र ते आहेत, 
ते आप याच करातून झाले आहेत. हणून हातगाड  लावून बेकायदेशीर यवसाय करायचा 
अशी यांची मानिसकता असेलतर ती बदलायचे काम सु ा आपलेच आहे. या फेर वा यांवर 
कारवाई करा असे हटलेतर आपले अित मण पथक जाम ऍ ट ह आहे. आम या प रसरात 
मागील आठव यात कारवाई झाली. सार या चुक या येतात. चुक या बात या येत नाह त. 
केवळ कारवाईचा फास करतात. दुस-या दवशी जायचे. तो फेर वाला असेलतर याचा 
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वजनकाटा उचलून आण. याची भाजीच पळवून ने. ह  सगळ  िचंधीिगर  झाली. कमचा-यांना 
सु ा कुठेतर  धाक असला पा हजे. या याकडून ह ा वसूल कर, याची भाजी घेऊन जा, 
या याकडून वजन काटाच घेऊन जा. ह  कुठली फेर वा याला दंड करायची प त. एसआय 

यांना अिधकार आहेत. एसआयकडून रोज यां याकडून शंभर पये, पाचशे पये दंड वसूल 
करा. आपोआप सं या कमी होईल. याचा अथ यांना दंड करा असे आ ह  सांगत नाह . 
यांनी यांची वसूली शंभर ट के केली पा हजे पण काह तर  िनयमावली पाळा. आ ह  जर 

तु हाला हॉकर झोन क न देत असू. येक वॉडम ये हॉकर झोन असतील तर ितथे या 
फेर वा यांनी बसले पा हजे. मी आज तु हाला खा ीने सांगतो क , शहरात कमान ५०,००० 
गा या आहेत. तुम याकडे दहा ते पंधरा हजार गा यांची न द होईल. पण प रसरात ५०,००० 
हातगा या फरतात. आ ा योगेश भा नी सांिगतले क , भाजीवाले गेले क  यांची जागा 
चायनीजवा यांनी घेतली आहे. चायनीजवाले तर कती घाण करतात ते वचारायचेच नाह . 
आपण ए ककडे व छ भारत अिभयान राबवतोय. व छता ठेवायचे काम या चायनीज 
गा यांचे नाह  का. यांनी रा ी उशीर झाला क  सगळा कचरा बॅगेत, पो यात भरायचा. 
सायकलव न सांडवत सांडवत र यावर आणायाचा व या कचराकंुड त आणून टाकायचा. 
कचरा र यावर सांडतो. मग या या मागे कु ी आहेतच. मग तुमचा ऍिनमल ऍ ट मागे 
आहेच. व छ भारतसाठ  दोन वष य  करतोय. पंत धानांचे व न आहे, संपूण भारत 
व छ झाला पा हजे. आपण पाळतोय. शासन सु ा पाळतेय. हे खरे होते आहे का. ह  केवळ 

महापािलकेची जबाबदार  नाह . येकाची नागर क हणून माझी सु ा जबाबदार  आहे. ह  
जबाबदार  मला कळत नसेलतर कुठेतर  बोधन करा. मला जाणीव होईल क ,             
कुठपयत तुमची यं णा आली पा हजे. आज फेर वा यांचा वषय दोन दोन तास चचचा 
असलाच नाह  पा हजे. महारा  शासना या कृ ष पणन वभागाकडून आज शहरात अनेक 
ठकाणी आठवडे बाजार चालू आहे. गेले ३/४ वष शहरात वेगवेग या ठकाणी चालू आहे. ते 
बचारे शेतकर  येतात. यांचा टे पो आणतात. यांची ताजी भाजी आणतात. वेगवेग या 
ठकाणी रोज ४/५ तास दुपार  ३.०० ते सं या. ८.०० वा. पयत धंदा करतात. यांचा जो काह  
कचरा आहे तो उचलून टे पोत घालून परत घेऊन जातात. जो मूळ उ पादक आहे तो ितथे 
चांग या प तीने यापार करायचा य  करतो. आपण मा  या फेर वा यांना जा त सवलती 
दले या आहेत. आप याकडे असे कती फे रवाले असतील जे यां या जागेवरचा कचरा ते 
वतः साफ करतात. कोणच नाह . मासेवाले हातगाड वर बसतात. यांचा र ता कुठे असतो. 

खाली र यावर. आप या शहराला बे ट िसट , लन िसट  अवॉड िमळत असेल. आप याला 
काह  दवसांपूव  व छतेसाठ  पुर कार िमळाला आहे. पण या अ व छतेम ये यां यामुळे 
भर टाकली जाते, या येक य वर ह  कारवाई झाली पा हजे. कारवाई करणे हा यामागील 
हेतू नाह . परंतू यांचे बोधन होऊन शहरातील येकाला ह  जाणीव हावी, आपले शहर 
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व छ असले पा हजे. या घाणीला मी जबाबदार नको हायला असे येकाला जे हा वाटेल 
यावेळ  हे शहर व छ होईल. या फेर वाला धोरणात कुणालाह  हाडहुड क न यांना ह बाहेर 

करा, यां यावर अ याय करा असे अ जबात नाह . पण आप याला यां याकडून यो य 
यवसाय अपे त असेलतर यांना न क  रा य शासन व क  शासना या मागदशनाखाली            
कुठेतर  िनयमावली चांगली असली पा हजे. याची अंमलबजावणी आप याकडे यव थत 
झाली पा हजे एवढेच मा यासार याला वाटते. फेर वा यांना सु ा समाधान वाटेल. इतपत 
चांग या प तीची कारवाई आप याला शासनाकडून अपे त आहे. या िनिम ाने शासनाने 
ती करावी एवढ च या िनिम ाने वनंती करतो व थांबतो. ध यवाद.  

 
मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,िशतोळे साहेबांनी 
सांिगतले, ते गेले १५ वषापासून ऐकत आहेत. पण मी गेले ३० वषापासून हॉकर झोनब ल 
ऐकतोय. दरवष  मा.महापािलका सभेत आ ण भाग सिमतीत देखील यावर चचा होते. 
हॉकरझोनब ल कुठेह  काह ह  धोरण नाह . कुठ याह  वॉडात झाले आहे असे वाटत नाह .      
फ  चचा, चचा, चचा. शासन यात इंटरे ट का घेत नाह . हॉकर झोन का करत नाह  ते 
समजत नाह . कदािचत यात काह  िमळत नाह  हणून काह  करत नसतील. र या या दो ह  
बाजंूना फूटपाथवर हॉकस असतात. यां याकडे येणारा क टमर फूटपाथ या समोर गा या 
लावतो. नंतर ड हायडरमधून ॅ फक कसे जाणार. पॉवट  ऍिल हएशन किमट  हणून स ल 
ग हनमटची एक किमट  आहे. या किमट ने कायदा केला आहे. यात प  िल हले आहे. 
हॉकसमुळे ॅ फकला अडथळा असेलतर याच ेझोन करा. यात िश ट करा. नाह  हटले तर  
एक लाख लोकसं या या फेर वा यांवर अवलंबून आहे. फार मोठ  सं या आहे. यांना रोजीरोट  
िमळाली पा हजे. यांना िश ट करा. हॉकर झोन करा. का करत नाह त ते मला समजत नाह . 
भ -श  चौक कधी बिघतलाय का. पूण र यावर हॉकस थांबलेले असतात. शंभर लोक 
र यावर असतात. यांनी दुकान मांडलेले आहे. ितथे छोट शी ेन चालू आहे. मोठ -मोठ  
खेळणी आहेत. ॅफ कला जायला र ताच नाह . मी शासनाला अनेक वेळा सांिगतल.े ते काढा. 
मोकळे करा. ल च देत नाह त. वषात कधीतर  कारवाई करतात. ल च देत नाह त. मी अनेक 
वेळा सांिगतल,े चचा झालीतर  अजूनह  ले स काढत नाह त. येक चौकात ले स लावले 
आहेत. यां यावर कारवाई का करत नाह . सेपरेट झोन ा. टळक चौकात एवढाच र ता 
आहे. ितथेच सव कार या हातगा या उ या असतात. क कंवा बस ितथून जाऊ शकत 
नाह त. एकतर कारवाई कधीतर  करतात. िनयिमतपणे कारवाई करत नाह . यात ह ा चालू 
आहे का अशी शंका येते. भ -श  इथे ह े चालू आहेत. कोण घेतो, काय घेतो मा हत नाह . 
पण ह े चालू आहेत. िशतोळे साहेबांनी सांिगतले, मीह  सांगतो, पंचवीस/प नास गा यांचा एक 
मालक आहे. तो गा या भा याने देतो. ितनशे पये भाडे देऊन तो हातगाड चा वापर करतो. 
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तो पैसा मालकाला देतो. मला खा ी आहे. तु ह  लवकर करणार नाह . मी गेले ३० वषापासून 
हेच ऐकत आलोय. ह  माझी सहावी टम आहे. याचे वाईट वाटतेय. आपण गर बांसाठ  काह तर  
केले पा हजे. गर बांचा कोण वचार करणार. ३०/३० वष झालीतर  कोणी लोकांची काळजी घेत 
नाह  याचे वाईट वाटतेय. मा.महापौर साहेब, हॉकर झोन करायला पा हजे असा तु ह  
शासनाला आदेश ा.  

 
मा.मो हनी लांडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मी बरेच वषापासून गेले 
१५/१६ वषापासून हॉकर झोन या वषयाबाबतीत ऐकतेय. हाच वषय सारखा चालला आहे. 
हॉकर झोन होणार नाह  हे मला देखील मा हती आहे. इतके फे रवाले आहेत यांना येकाला 
देऊ शकत नाह . सवाचा वकास क  शकत नाह . भोसर  प रसर सवाना मा हत आहे. ितथे 
मंगल कायालये जा त आहेत. हातगा यांमुळे ॅ फक जाम होते. चायनीज या हातगा या उ या 
असतात. आज उ डाण पुलाखाली पा हलेतर ितथे आं या या गा या इत या लागले या आहेत. 
भागात कती वेळा सांिगतले आहे क , कारवाई करा. पण कोणी कारवाई करत नाह त. 

सकाळ  येतात, पाहतात, आहे तसेच चालू असते. मा.दुरगुडे मडॅम ितथे भाग अिधकार  
हो या. यांनी वतःची बदली क न घेतली क , मला नको ते अित मण. आ ह  गेलो क  
ितथे आ हाला कोणी जुमानत नाह . हा काय हणेल, तो काय हणेल याचे यां यावर ेशर 
असते. हणून यांनी ितथून यांची बदली क न घेतली. हा कार कती दवस चालणार आहे. 
आ ह  कती वेळा सांिगतले क , ितथे कारवाई करा. या टप-या उचला. फेर वाले हणजे न क  
काय ते आ हाला कळाले नाह . मला याचा खुलासा क न पा हजे आहे. मंगल कायालयां या 
बाजूला दुकाने आहेत. थर फेर वाले असे आज इथे अ ेकर साहेब हणाले. पण थर 
फेर वाले हणजे न क  काय कार आहे ते कळालेले नाह . फूटपाथ फ  चाल यासाठ  
ठेवलेला असतो. पण फूटपाथवर दुकानदारांचा माल असतो. मग या चालणा-यांनी न क  
कुठून चालायचे हे सु ा कळत नाह . यामुळे तो प रसर अितशय बकाल झाला आहे. 
ना यगृहा या प रसरात र शा टँड आहे. ितथेच म छवाले बसलेले असतात. मग लोकांनी 
न क  कुठून कसे चालायचे हा  लोकांना भेडसावतो आहे. आज आपण बरेच ठकाणी 
पाहतो क , संपूण पंपर  िचंचवड प रसर बकाल झाला आहे. आपण व छता अिभयान 
करतोय. आप याला बे ट िसट  अवॉड िमळाला आहे. पण याचा काह  उपयोग नाह . 
आप याला बे ट िसट  पुर कार कशामुळे िमळाला ते कळत नाह . कारवाई ह  केलीच होती. 
अित मण वभागाकडून या फेर वा यांवर कारवाई केलीतर न क  फायदा होईल. पण आपण 
चार दवस कारवाई करतो, चार दवस करत नाह . यामुळे पु हा आहे तीच प र थती असते. 
सं याकाळ  ५ नंतर या गा या फरवा यात, असे मी बरेच वेळा सांिगतले आहे. दुपार  ४ नंतर 
गा या फरवा. अिधका-यांनी जाग क राहून व सव नगरसेवकांना वचारात घेऊन           
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केले पा हजे. तु ह  जे प क काढले आहे, याची आ हाला नीट मा हती नाह . प क कधी 
काढले, कसे काढले, आ हाला काह च मा हती नाह . अिधकार  नगरसेवकांना भेटत नाह त. 
आपण यांना चार-चार वेळा फोन केले क , ते हणतात आज कारवाई झाली, आता नंतर 
लगेच होणार नाह . आपण जा तीत जा त अिधका-यांना दम देऊन सांगा क , लवकरात 
लवकर ह  कारवाई झाली पा हजे. दररोज गा या फर या पा हजेत हणजे याचा न क च 
फायदा होईल.  

 
मा.झामाबाई बारणे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,हा वषय बरेच वेळा 
गाजलेला आहे. आ ण आजची ह  चचा खूप वेळ चालली आहे. अित मण आ ण या 
प रसरात, या- या भागात चौक आहे, हातगाड वाले असतील, पथार वाले असतील, यवसाय 
करणारे असतील, ितथे गेलात तर अशी काय प र थती असते. आज तु ह  डांगे चौकात जा. 
र ववार  तर ितथे पायी चालायला सु ा जागा नसते. या भागातून, या चौकातून पुढे िनघून 
जायला जागाच नसते. एवढ  प र थती वाईट असते. पायी चालणारे तसेच, टू हलरवाले 
तसेच, हातगाड वाले तसेच, यवसाय करणारे तसेच. चालायला एवढ  सु ा जागा नसते. अशा 
प तीने प रसरात चारह  बाजंूचे र ते जाम झालेले असतात. हातगाड वाले असतात, यवसाय 
करणारे असतात. सूया,मणी, ब बे वकणा-या या बायका ितथेच बसले या असतात. ते 
यवसाय करणारे बसलेले असतात ितथूनच पायी चालणा-यांना जावे लागते, अशी प र थती 
डांगे चौकात आहे. हंजवड कडे जाणा-या र याला हच प र थती आहे. ताथवडे कडून येताना 
िशवाजी महाराजां या पुत यासमोर मासे वकणारे बसलेले असतात. ते माशांची घाण, पाणी 
र यावरच टाकतात. यामुळे चालताना खूप वास येतो. या भागात अनेक यवसाय करणारे 
आहेत. परंतू यवसाय करत असताना यांनी यां या प र थतीनुसार केला पा हज.े यां या 
सु ा पोटापा याचा वषय आहे. र यात जे गद  करतात, यांनी यां या प तीने यवसाय 
केला पा हजे. अित मणवाले ितथे जात असतील असे मला वाटत नाह . मा.आयु  साहेब, या 
र याने अनेक नगरसेवक, महापौर मॅडम तु ह  सु ा गेला आहात. परंतू र ववारचा दवस 
हटले क  डांगे चौकात नको वाटते. एवढ  बकट प र थती असते. यांनी यांचा यवसाय 

करावा. परंतू जागा सोडून. मी मागील वेळ  सु ा हटले होते क , डांगे चौकात पाठ मागील 
बाजूला मोकळे मैदान/जागा आहे. डेअर  फाम या या कोप-यात मोकळ  जागा उपल ध आहे. 
तु ह  रतसर परवानगी घेऊन या यवसाय करणा-यांसाठ  जागा उपल ध क न ावी. कंवा 
महापािलके या अित मणवा यांनी तशी कारवाई करावी. पण ते एखादे दवशी कारवाई 
करतात. मग या लोकांनी पळापळ  करायची. सं याकाळ  १० वाजेपयत यांचा यवसाय चालू 
असतो. रा ी १० नंतर गेलो कंवा सकाळ  पा हलेतर सगळा कचराच कचरा असतो. आ ा 
मा. शांत िशतोळे यांनी सांिगत या माणे तसे ते सगळा कचरा पो यात भ न न घेता तसाच 
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उघ यावर टाकून िनघून जातात. मासेवाले बसतात, ितथे तर अ यंत दुगधी पसरलेली असते. 
या ठकाणी हॉकर झोनसाठ  जथे जागा उपल ध असेल ितथे असा यवसाय करणा-यांना 

जागा उपल ध क न दली पा हजे. आ ा ब-याच जणांनी सांिगतले, दुकानांसमोर हातगाड वाले 
गाड  लावतात व यवसाय करतात. दुकानदार यां याकडून ह ा घेतात. डांगे चौक असेल. १६ 
नंबर असेल, रोड महापािलकेचा, जागा महापािलकेची. पण यवसाय करणारे हे लोक असतात. 
हा कार कुठेतर  थांबला पा हजे. हॉकर झोनसाठ  येक भागात असेल या या ठकाणी 
जागा उपल ध क न ावी, एवढ च वनंती करतो. या लोकांना यवसायासाठ  पयायी जागा 
उपल ध क न ावी. डांगे चौकासार या र यांब ल अित मणवा यांनी ल  ावे असे 
या ठकाणी सांगू इ छते.  

 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मा.अ ेकर साहेब 
व मा.आयु  साहेबांनी फेर वा यां या न दणीचे दर एक हजार पयांव न दोनशे पये 
कर याचा वषय आहे. परंतू सग या लोकां या चचतून काय आले आहे. ितथे जाऊन दोन 
हजार पये सु ा घेतात. काय चालते, कसे चालते हे याचे प ीकरण सग यांनी केले आहे. 
कागदावर दाखवायला हे िच  आहे क , दोनशे पये इतके कमी करणे. हे फ  दाखव यासाठ  
आहे. कारण सगळे सभागृह खोटे बोलतेय का. तसेह  सांगा. हणजे याचाच अथ तु ह  जे जे 
काह  केले आहे. तुमचे कती लोकं. तु ह  सांिगतलेय, ८८९० लोकं. नगरसेवकांना फ  यां या 
वॉडातली याद  ा क , यां या वॉडात असे कती लोक आहेत. तु ह  कुठले थर दले, कुठले 
फरते दले, हॉकर झोनसाठ  कुठ या टप-या तु ह  धर या आहेत. जथे न ह या या सु ा 
टप-या तु ह  हॉकर झोनसाठ  धर या आहेत. हॉकर झोनसाठ  तयार  केली या टप-या जु या 
झा या. यांना द या नसताना ती लोकं ितथे घुसली, ितथे राहत आहेत, ितथे बझनेस करत 
आहेत. याचे तु ह  काय करणार. या- या वॉडात या या- या नगरसेवकांना प ह यांदा 
मा हती ा क , खरोखरच हा माणूस इथला आहे का. ितथे गरजेचे आहे का. या 
नगरसेवकांना असे वाटत असेल क  खरेच हा गर ब माणूस आहे. आ ण आप या नागर कांसाठ  
हे वॉडात पा हजे परंतू ह  हातगाड  नको आहे. तर याला दुकान देतील. कोण या वॉडात नको 
आहे. हणजे बघा, काह  वॉडात २५ वषा या टप-या नगरसेवकाने काढ या आहेत. आ ण 
आपले अिधकार , अित मण वभागाचे लोक. तु ह  मला सांगा, नगरसेवक कती पूरा पडेल. 
इथलं काढलं क  दुस-या ठकाणी नेऊन ठेवतात. काह  वभाग, काह  वॉड असे करा, या 
नगरसेवकांना यां या वॉडम ये टपर  नको आहे, फरती गाड  नको आहे. यातले बरेचसे 
नगरसेवक असे आहेत. मु ा आता या यावर थांबलेला नाह . तु ह  मला सांगा, येक 
सोसायट त कचरा काढणारा जो माणूस असतो. यां या संघटना झा या आहेत. तो काय 
पंपर  िचंचवडमधला नाह . ते पंपर  िचंचवडमधले नाह त. गा या धुणार  ह  सगळ  मंडळ  
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आहेत. यांचा चेहरा बघून कळेल. यांची संघटना झाली आहे. ह  मंडळ  पहाटे पाच वाजता 
येतात. आ ण सोसाय यांमध या सग या गा या धुतात. याचे वपर त जे हा घडणार आहे, 
यावेळ  िच  दसणार आहे. मा.आयु  साहेब, तु ह  नुसते हे धोरण क न चालणार नाह . 

यां याबरोबर बाक  अनंत आहेत. परंतू लोकांना काय झाले आहे. सो प आ ण फुकट. आ ण 
यामुळे कोणाला कोण या गो ीचे काह ह  गांिभय नाह . येक हातगाड चा यवसाय हा शंभर 

ट के ॉफ ट असणारा यवसाय आहे. याब ल या हातगाड वा यांचे कोणाचे काह  हणणे आहे 
का. नाह , यां या ने यांचे हे हणणे आहे. मा.आयु  साहेब, तु ह  सांगा, िचकन कंवा 
चायनीजवा यांचा कचरा जर या कचराकंुड त गेला. आ ण शेजार  एखादे देऊळ असेल कंवा 
धािमक थळ असेल, आ ण एखादा कावळा नॉन हेजचा तुकडा घेऊन या धािमक थळावर 
जातो आ ण ते नॉन हेज खातो. या देवळातला माणूस या हातगाड वा याला सांगतो, अरे, 
तुझा चायनीजचा कचरा लांब टाक. तो कावळा बघ, मंद रावर येऊन बसतोय. तर लगेच या 
हातगाड वा यां या संघटनेचा पुढार  ितथे येतो. आ ण देवळात या लोकांशी भांडण करतो. 
मागील पंधरा दवसांपूव  घडलेली ह  घटना आहे. कोणते ठकाण आहे हे मला सांगायची 
आव यकत नाह . मा हती घेतलीतर तु हाला दोन िमिनटांत कळेल. हणून साहेब, तु ह  जे-जे 
केले आहे. तु ह  बायोमे कपयत पोचला आहात. हे या- या नगरसेवकांना वचारा. या- या 
नगरसेवकांना लेखी ा. अित मण वभागात बद या करणे गरजेचे आहे. अिधकार  था पत 
झाले आहेत. तीन वष झाली आहेत. यांना दुसर कडे टाका. हातगाड , फूटपाथ यासाठ  
जेअिधकार  आहेत. यांना वेगवेग या ठकाणी जाऊ ा. सांगायचे ता पय हेच क , येक 
नगरसेवकाला या या- या या वॉडात पूव  खरेच ह  मंडळ  होती का. या टप-या खरेच २५ 
वषापासून ितथे आहेत का. हणजे या नगरसेवकाने २५ वष या टप-या काढाय या. एखा ा 
ामा णक माणसाची खरेच तशी प र थती असेलतर तो नगरसेवक सु ा हणतो, प नास 

हजार डपॉ झट आहे का, मी देतो. तू ितथे धंदा कर आ ण भाडे भर. यांना असे क  देत. 
गरजेचे नाह  क  तु ह  येकाला फरती गाड , हातगाड  पुरवा. येक ठकाणी, ठक ठकाणी 
भाजी मंडई झाली आहे. मंडई ओस पडलेली असते आ ण तु ह  गाड चे लायसन ा. आतातर 
एक फॅशन आहे. चांगले फोर हलरवाले गाड तून भा या घेऊन येतात. रोज सं याकाळ  गाड  
लावतो. भाजीची व  करतो. परत गाड त टाकतो, िनघून जातो. टे पोवाला तर होताच, आता 
फोर हलरवा यांनी पण हा बझनेस सु  केला आहे. कपडे फोर हलरम ये. आता काय 
करायचे हे नगरसेवकांना सांगा. यानंतर वतं  बैठक लावा. वभागवार बैठक लावा. भागवार 
बैठक लावा. नंतर आम याकडे घेऊन या. तोपयत हा वषय तहकूब ठेव यात यावा.     

 
मा.नंदा ताकवणे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मांडते.  
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मा.अ णा भालकेर-मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.महापौर-हा वषय तहकूब कर यात येत आहे. अिधका-यांना सूचना आहे क , नगरसद यांनी 
या सूचना मांड या आहेत, याचा अिधका-यांनी गांिभयाने वचार करावा व शहराचा 

बकालपणा कमी होईल याची द ता यावी.   

 
यानंतर सूचने माणेचा वषय मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक - ८८२            वषय मांक-२     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/२२/२०१६  
                      द.२३/०५/२०१६ 
                   २) मा. थायी समीतीकड ल ठ. .१६३८४ द.७/६/२०१६ 
 

वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

               वषय मांक-३     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
  संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/२/का व/१५३/२०१६,  

                        द.०९/०२/२०१६ 

                २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .६२ द.१.०४.२०१६ 
                     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .८४७ द.२०/४/२०१६  
                     ४) मा.महापािलका सभा ठ. .८६५ द.२०/५/२०१६ 
  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आकाशिच ह व परवाना वभागामाफत महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उदयोगधंदा, यवसाय, 

साठा परवाने दे यात येतात.  

           स थतीत या वभागामाफत दे यात आले या एकूण परवा यांची सं या           
द.३०/११/२०१४ अखेर ६१३९  एवढ  आहे व सन २०१५-२०१६ मधील माहे नो हबर २०१५ अखेर 
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िमळालेले एकूण उ प न र. .१५,८४,४५६/- (अ र  र. .पंधरा लाख चौ-याऐंशी हजार चारशे 
छप न फ ) एवढे आहे.  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३८६ च ेतरतुद स आधीन राहून ित 
वष  परवाना फ चे दर िन त कर यात येतात यानुसार सन २०१६-१७ साठ ह  ते िन त 
करणे आव यक आहे.    
           सन २०१३-२०१४ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  िन त करताना सन 
२०१२-२०१३ चे दरात १०% वाढ केलेली आहे. ह  बाब वचारात घेता सन २०१४-२०१५ साठ  
कोणतीह  फ  वाढ न करता सन २०१३-२०१४ चे दर कायम ठेव यात आले आहेत. सन २०१५-
२०१६ चे उदयोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  िन त करताना सन २०१४-२०१५ चे दरात 
१०% वाढ केलेली आहे.   

महारा  शासनाने प रप क मांक पीसीसी-३०१५/ . .७५(१)/न व-२२ दनांक 
२४/४/२०१५ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३१३ म ये 
महानगरपािलके या अिधका रतेतील महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा दारे अिधसूिचत 
केले या े ाम ये कारखाने, कमशाळा कंवा कामा या जागे या बाबतीत अशा परवानगीची 
आव यकता असणार नाह  अशी सुधारणा केलेली आहे. यामुळे एम.आय.ड .सी. े ातील 

उ ोगांना यापुढे म.न.पा. परवाने देता येणार नाह त. तसेच म.न.पा.च ेउ प नाचे मुख साधन 
एल.बी.ट . हे शासनाने र  केलेने म.न.पा. उ प न वाढ व यासाठ  सन २०१६-१७ साठ  चिलत 
सन २०१५-१६ दराम ये २०% दरवाढ उपरो  यवसाय व साठा परवा यासाठ  करणेत यावी. 
तसेच उ ोगधंदा परवा यासाठ  प  अ माणे परवाना फ  असे सूच व यात येत आहे. 
यानुसार सन २०१६-१७ साठ  ता वत दर दश वणारे, उ ोगधंदा परवाना फ  साठ  प -अ, 

यवसाय परवाना फ  साठ  प -ब व साठा परवाना फ  साठ  प -क सोबत सादर केले माणे 
मा.आयु  यांनी ता वत केले असले तर  उ ोगधंदा परवाना, यवसाय परवाना व साठा 
परवाना फ  चे सन २०१५-१६ साठ  िन त केलेले दर हे सन २०१६-१७ साठ  कायम करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.राज  जगताप-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य,हा जो वषय मांक ३ 
आहे. या वषयाबाबतीत आकाशिच ह व परवाना वभाग कती उदािसन आहे, हे वषया या 
मा यमातून मी आपणासमोर दाखवू इ छतो. महानगरपािलकेची थापना झा यानंतर 
आकाशिच ह व परवाना या वभागात रा य शासनाचे धोरण व िनयमानुसार व बीपीएमसी 
ऍ टमधील तरतूद नुसार याची अंमलबजावणी सु ा झालेली नाह . वा त वक महापािलका 
थापन झा यानंतर अिधकृत जा हरातींची न द यव थत ठेवली जात नाह . कायवाह  
यव थत न के यामुळे महापािलकेचे को यावधी पयांचे नुकसान झाले आहे, याला जबाबदार 
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कोण. शासनाने जबाबदार  िन त का केली नाह . यामुळे महापािलकेचे आिथक नुकसान 
झाले आहे. हे आिथक नुकसान संबंिधत अिधका-याकडून वसूल केले नाह . ते वसूल केले 
नसेलतर यां या वेतनातून ते वसूल करावे. पंपर  िचंचवड महानगपािलकेम ये बग इं डया या 
नावाने चार/पाच फमस ्  आहेत. शहरात जा हरात फलक लावले जातात. यात काह  अिधकृत 
तर मो या माणावर अनिधकृत फलकांची सं या असते. यामुळे महानगरपािलके या आिथक 
िनयोजनाला मोठा फटका बसतोय. शहरात जा हरात फलकांचा लेटे ट सव केला आहे का. केला 
असेलतर कोण या सं थेने केला, याचे नाव ावे. अ यथा य थ सं थेमाफत संपूण शहरातील 
सव कर यात यावा. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत या जा हरात सं थां या न द  आहेत, 
यांचेच जा हरात फलक आहेत का. आप या महानगरपािलकेचे भाग व मु य कायालयातील 

जवळपास ८७ कमचार  वग या सवसाठ  वापरला जातो. शहरात अनेक वषापासून बग इं डया 
ुप या नावाने सव परवान या द या जातात. यां या ४५ फमस ्  आहेत हे कोणालाह  मा हत 

नाह . आपण पा हले क , आ ापयत बग इं डया ुप या हत  नर  हे नाव आप या सवाना, 
आकाशिच ह परवाना यांना मा हत आहे. यां या जवळपास ४५ इतर फमस ्  आहेत ते 
कोणालाह  मा हत नाह . कारण या ठकाणी हत  नर  सवात फेमस आहे. पंपर  िचंचवड 
शहरातील जे ये  नागर क आहेत, ये  नेते आहेत, यांचे होड ग लावतो. यां या 
वाढ दवसा या तारखा या याकडे आहेत. तो महापािलके या अिधका-यांवर दबाव टाकून 
महापािलकेची लूटालूट करतो. याक रता या नर कडे आपण िन तपणे ल  दले पा हजे. 
मा.महापौर साहेब, आपण पा हलेतर पुणे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील रेटचे 
क पॅर झन केलेतर आप याकडे .७.८०/- रेट आहे आ ण पुणे महानगरपािलकेत .१८.५०/- 
रेट आहे. हणजे पुणे महानगरपािलकेच े या ठकाणी जवळपास .३० कोट  वा षक उ प न 
आहे. आप याकडे .५ कोट  वा षक उ प न आहे. तसे आपण करावे. आपण पुणे 
महापािलकेचे सात याने अनुकरण करत असतो. आपण पुणे महापािलकेचे अनुकरण क न 
र शा सीएनजी गॅस कटसाठ  .१२,०००/- पये अनुदान दले गेले. मला आठवतेय, आपण 
२०१२ म ये १० ट के वाढ केली आहे. ती १० ट के वाढ के यानंतर आपण आजतागायत 
यात वाढ केलेली नाह . यात महापािलकेचा जवळजवळ .१०.२० पैसे या दराने चार वषाचा 

लॉस झाला आहे. यात सवात जा त हत चा हात आहे. आपण यात ल  दले पा हजे. 
शहरात पंपर  िचंचवडम ये पंपळे गुरव हा एकच भाग आहे, इथे १० क.मी., १८ क.मी. चे 
र ते आहेत. यवसाय परवाना या मा यमातून ३७६,३७७,३७८ याचा सव केला आहे. या 
सव माणे या भागात २२ पीठिगर या आ ण ६ लाँ  अशा एकूण २८ यवसाय परवा यांची 
न द झाली आहे. पंपर  िचंचवड शहरात पा हलेतर मला वाटते, ६१३९ यवसाय परवा यांची 
न द आहे. याचा आपण कधी वचार करत नाह . शहराची लोकसं या २० लाख होणार 
असताना फ  ६१३९ यवसाय परवा यांची न द आहे. याचा आपण कधी वचार करत नाह . 
शहराची लोकसं या २० लाख होणार असताना फ  ६१३९ यवसाय परवा यांची न द आहे. 
अशा प तीने आपण महापािलकेचा लॉस करत गेलोतर या इतर सं था आहेत. मी दोन 
जणांना वचारले, आप या प रसरात पंपर  िचंचवडम ये तुमचा होड गचा यवसाय आहे. 
यांनी मला सांिगतल ेक , आ ह  हत  नर ला सगळे दलेले आहे. यां याकडे चेक यायला 

जातो. आ हाला बाक चे काह  मा हत नाह . तो आ ापयत यवसाय करतोय. याने 
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महापािलकेचे को यावधींचे नुकसान केले आहे, याकडे कोणाचेच ल  नाह . मला आप याला 
सांगायचे आहे क , आपणह  यात ल  ावे. कडूसकर साहेबां या जागी भार  हणून माने 
साहेब आलेले आहेत. माने साहेबांनी जसे एलबीट त ल  दले आहे, तसा चांग या प तीने 
कारभार इथे देखील हायला पा हजे. कसे कसे यवसाय परवाने दले जातात हे मला ३७६ 
या कलमानुसार सांिगतले जाते. २८ कारचे यवसाय परवाने िमळाले आहेत. शहरात १० 
क.मी.चा र ता असेल ितथ े कतीतर  दुकाने असतील. यांचा यवसाय परवाना काढला होता. 
यवसाय परवा यासाठ  कती न द  झा या, काय झा या, यां यावर काय कारवाई झाली 
याचा मला खुलासा िमळाला पा हजे. या ाचे गांिभय ल ात घेऊन या ाला जा तीत 
जा त मह व दले पा हजे.  
 
मा.िसमा सावळे-मा.महापौर साहेब, मा.राज  जगताप यां या त डातून चुकून कलम ३७६ असा 
श द िनघाला आहे. यांनी हा श द मागे यावा.  
 
मा.राज  जगताप-मा.महापौर साहेब, मला कलम ३८६ असे हणायचे होते. मी कलम ३७६ हा 
वापरलेला श द मागे घेतोय. 
 
मा.सुरेश हे -ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, वषय आहे उ ोगधंदा 
यवसाय व साठा परवाना फ चा. परंतू मा.राज  जगताप यांनी ले स बोडब ल जी मा हती 
वचारली होती, याब ल दो ह ब ल मी बोलणार आहे. थमतः मा.राज  जगताप यांनी जे 
वचारले आहे क , िधर  कंपनी व इतर सं थांचे जे बोड आहेत. अनेक बोड अनिधकृत आहेत. 
मी आप याला सांगू इ छतो क , हायकोटाने जो िनणय दला. शहराचा बकालपणा, 
व ुपीकरण हे कुठेतर  थांबवावे. हणून ले स बोडवर बंद  घाला. या िनणयाला अनुस न जे 
अनिधकृत ले स लावतात, यां यावर बंद  घाल यासाठ  अित मण वभागाला आदेश दलेले 
आहेत. परंतू आजह  शंभर ट के ले स काढायचे काम जे नागर क कंवा कायकत लावतात,ते 
होत नाह . जे बोडवाले आहेत, ते अिधकृत र या आप याकडून परवाना घेतात. यांचेह  काह  
बोड अनिधकृत अस याचे चचतून, आकडेवार तून दसून येते आहे. ते अनिधकृत का करतात. 
जे अिधकृत बोड यांचे लायसन घेतले होते, याचीह  काह  कारणे आहेत. तीन म ह यांपूव  
एका कायक याला बोडाचे लायसन नाह  हणून परवाना वभागाकडून संबंिधत लायसन 
यायला लावले. जागा भाडे व फ  िमळून वषाची फ  .९०,०००/- आहे. आता याला जा हरात 

िमळत नाह . परंतू .९०,०००/- फ  भ न यांनी बोड उभा केला आहे. चरसाठ  खच केला 
होता. याशेजार  तीन/तीन अनिधकृत ले स लागतात. यां यावर कारवाई होत नाह . मग 
हा काय करणार. मग याचीह  मानिसकता अनिधकृत ले स लाव याकडे वळते. हे मु य 
कारण आहे. बोडची साईज १५x२० देतो.  मी कडूसकर साहेबांशी या वषयावर बोललो. 
साईजम ये कमी केले पा हजे. अनेक कायकत असतील, नागर क असतील, ते वाढ दवसाचे 
बोड लावतात. १०x१२, १०x१५ अशा साईजचे बोड लावतात. एकाच चरवर कमी साईजचे 
बोड लावायला मा यता ावी. हणजे वाजवी दर ठेऊन अनिधकृत बोड बाजूला लागतात 
या यावर िनयं ण येईल. पुढ ल वषय आहे. महापािलका जागांची फ  घेतो, ती कमी असणे 

गरजेचे आहे. तुमची परवाना फ  कमी आहे. परंतू जागा भाडे एवढे आहे क  ते न 
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परवड यासारखे आहे. हणून अिधकृत लायसन घेणारे अनिधकृतकडे का वळतात याचे कारण 
आहे. हे गांिभयाने घेऊन तु ह  यांची मानिसकता का होते याचा सु ा वचार केला पा हज.े 
मुळ वषय जो आहे, उ ोगधंदा, यवसाय व साठा परवाना यात जी वाढ केली. सन २०१२-१३ 
ला १० ट के वाढ केली. सन २०१३-१४, सन २०१४-१५ म ये वाढ केली नाह . परत सन 
२०१४-१५ म ये १० ट के वाढ केली. आ ा वषय आला आहे. एमआयड सी या, शासन 
िनयमानुसार या ठकाणी परवा यांची आव यकता राहणार नाह . उ ोगधंदा परवाना व साठा 
परवाना हा कायम आहे का. याब ल मा हती िमळणे गरजेचे आहे. जर साठा परवाना असेलतर 
गोडाऊन २०,००० वे. फूटाचे आहे. याचा िमळकत कर तु ह  घेताय. परत साठा परवाना 
पण घेताय. असा दु हेर टॅ स घेता येतो का. अशा कारच ेआहे का. करता येईल का. २०,००० 

वे. फूटाचे गोडाऊन असेलतर याचा साठा परवाना का यायचा. जर ॉपट  टॅ स िमळत 
असेलतर टॅ स का यावा. डबल का यावा. मो या मो या कंप या असतील यांचे रॉ 
मटेर यल ठेवायचे असेल,उ ोजक असतील तर यांना या ठकाणी आपले याड ठेवावे लागते. 
ामु याने माकटम ये जाणे, बाजारात जाणे यासाठ  काह  कालावधी जावा लागतो.            

यात लोखंडा माल येतो, इले ॉनीकचा माल येतो. तो पावसा यात कुजून जाऊ नये, डॅमेज 
होऊ नये हणून कंप यांना गोडाऊन असणे गरजेचे आहे. मग असे असताना यांनी साठा का 
क  नये असे माझे मत आहे. आपण मोक या जागेचा सु ा ॉपट  टॅ स आकारतोय. परंतू या 
ठकाणी सु ा डु लकेशन होईल. आपण मोक या जागेला काह  माणांत सूट देऊन जर 
टॅ सची आकारणी करतोय. ितथे शेड मारली. मालाचे संर ण िमळते. िमळकत कर िमळतोय 
व साठा परवाना पण िमळतोय. हे कुठेतर  चुक चे वाटतेय. हणून आपण यात 
यव थत र या मा हती घेऊन साठा परवाना हा कार मा या मते उ ोग यावसाियकांना, 
कमिशयल दुकाने यांना लागू करावा. ५०० वे.फूटाचे दुकान असते. या दुकानात चार/पाच 
कामगार असतात. माल वकला जातो. इतर टॉक जा त रहात नाह . या यावसाियकाचा 
धंदा आ ण पाच/दहा गंु यांत उ ोगधंदा करणारा, यांची तुलना करा. ॉ फट मा जनचाह  
वचार करा. या यावसाियकाची बॅल सिशट पहा. इथे कुठेतर  संशोधन करायला पा हज.े इथे 
कुठेतर  अ याय होतो आहे. हणून हा अ याय दूर कर यासाठ  साठा परवाना हा मह वाचा 
वषय आहे. साठा परवा याबाबतीत फेर वचार क न आपण धोरण बदलावे. जसे 
एमआयड सीतील लोकांनी परवाने काढले होते. यवसायाचे लायसन हे कामगार           
वगावर दले जातात. तळवडे, िचखली हा ए रया औ ोिगक े  हणून जाह र केला आहे. 
या ठकाणी हा वषय लं बत आहे. हणून या वषयी आपण कोणता यवसाय करतो, या 
कारे लायसन असणे गरजेचे आहे. ५० कामगार, २० कामगार यानुसार फ  आकारली जाते. 
याम ये बदल होणे गरजेचे आहे. या ठकाणी अनेक कार या कंप या आहेत. या ठकाणी 
यवसाय काय करतात याचे लायसन असणे गरजेचे आहे. या ठकाणी चुक चा                 
यवसाय होऊ नये. दुसरे हणजे ॅ पचा यवसाय. ॅ प यवसायाबाबतीत केिमकल, कागद 
कसे िम स होतात यांना काह  कळत नाह . आ ण मग घटना घडतात. बॅरलम ये वलनशील 
केिमकल आहे का साधे आहे. आ ण मग कुठेतर  याला काड  लागून कंवा आग लागून ते 
पेट घेते. तळवडे इथली अनेक दुकाने जळली आहेत. या ठकाणी साठा परवाना आहे. िमळकत 
कर िमळत असेलतर ितथे ज र याची तपासणी क न कुठेह  डबल टॅ स होणार नाह  याची 
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काळजी शासनाने यावी. रेट न वाढवता ऍज ईट ईज वषय करायचा आहे. वषय भरपूर 
फरवला आहे. २०१२ सालापासून वषयात िन त आकडा नाह . वषय नीट कळत नाह . 
मा.आयु ांनी ता वत केलेले २० ट के दरवाढ चा वषय आहे. सन २०१५-१६ चे दर आहेत 
यात २० ट के दरवाढ सादर करणे असे आयु  साहेबांनी ता वत केले आहे. तर सु ा    

परवाना फ  सन २०१५-१६ साठ  िन त केलेले दर सन २०१६-१७ साठ  कायम कर यास 
मा यता ायची आहे. हणजे यात कोणतीह  वाढ नाह  याचा असा अथ आहे. पूव  जी फ  
सूचवली होती ती आहे तशीच ठेवायची असे हणताय. आ ण यात २० ट के दरवाढ करायची 
आहे असेह  हणताय. हणजे न क  काय हणताय. िन त काय कार आहे. हणून मी 
खुलासा मागतोय, याची िन त मा हती ा. हणजे परत चचा करता येईल.  
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य,याचा खुलासा करावा.  
 
मा.डॉ.माने(सहा.आयु ,आकाशिच ह व परवाना)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
सन २०१६-१७ चे आिथक वषाक रता उ ोगधंदा, यवसाय,साठा परवाना फ या मा यतेसाठ चा 
हा वषय आहे. प हला जो आहे, उ ोगधंदा, साठा परवाना फ . स मा.नगरसद यांनी 
सांिगत या माणे यापूव  आपण उ ोगधंदा फ कमचा-यां या सं येवर आधार त आकारत होतो. 
यावेळ  जे ता वत केले आहे ते े फळाला अनुस न ता वत केले आहे. पूव  कमचार  
सं येला अनुस न होते. दुसरे आहे ते, यवसायासाठ , ेड ंगसाठ  जी परवाना फ  आहे ती सन 
२०१५-१६ म ये आकारली होती. परंतू यावेळ  ती वाढ सभागृहाला मा य न हती. सन २०१६-
१७क रता ह  वाढ गृ हत ध न सन २०१६-१७ या मा यतेसाठ चा तो ताव आहे. ितसरे 
हणजे साठा परवाना. मघाशी उ लेख के या माणे साठा परवा याची जी फ  आहे, यात 

कोण या व तूसाठ  साठा परवाना घेतो याचे प रप क/ प  बनवलेले आहे. यात मु य वे 
डायनामाईट, फलॅमट ऑफ म युर , ला ट क पावडर, गनकॉटन, नाय ो लसर न, फॉ फरस, 
वड ची पाने, कापूर, से यूलॉईड, से युडायनामार, चलिच  फ म,खराब कापूस, खोबरे, सरक , 
वाळलेली पाने, बंदुक ची दा , आगपे या, अपेय पर ट, रंगपेन, कागद व र , पे ोिलयम 
ॉड ट, तेल, गंधक, गळ तीची धा ये, टार,पीच, टपटाईन, वॉिनश या हेडखाली साठा परवाना 

देतो आहे. याची वांट ट  व याचे व प कळावे हणून हे फ चे चर आहे. तीन प  
आहेत. प हला प  आहे ते उ ोगधंदा परवानगीसाठ  आहे. पूव  आपण कमचार  सं ये या 
आधारावर करत होतो. ते बदलून आता जागे या वे. फूटा या व पात आकारणी 
कर यासाठ  आहे. याचा दुसरा भाग आहे जो ेड ंग परवाना फ या संदभात आहे. मागील 
वषापे ा २० ट के वाढ क न करतोय. ितसरे आहे, साठा परवाना कोण या कारचा आहे हे 
आप या ल ात यावे. याची मोजदाद आप याकडे असावी या उ े याने ह  फ  आकारणी 
करतोय. 
 
मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, एका बाजूने बिघतले 
तर हा वषय शहरा या ीकोणातून गांभीयाचा आहे. कारण आपण एका बाजूला आकाशिच ह 
परवाना वभागाकडे उ प नाचे साधन हणून बघत असू तर शासनाला ए ककडे एलबीट  र  
करावी लागली आहे. हे करत असताना आपली महापािलका जी संपूण जगात वयभूं 
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महापािलका आहे. जला अितशय चांगले उ प नाचे ोत आहेत. ते कमी होत असताना हा 
वभाग आहे. या वभागाचे उ प न मा  अपे ेपे ा कमी आहे. आमचे िम  मा.राज भाऊ 
जगताप यांनी वचारलेला  आहे. ह  महापािलका या शहरात आकाशिच ह वगळता 
उ ोगधंदा यवसाय परवाना लागू करतेय. या शहरात गे या काह  वषात आपली लोकसं या 
पाहता शहरा या वकासाचा दर ७२ ट के आहे. संपूण भारतात एव या मो या माणात 
वकास केलेली दुसर  महापािलका नाह . याचा अथ आपली महापािलका केवळ इ ा चरच 
नाह ,लोकसं या बघा, यवसाय बघा, प रसर बघा याची वाढ इत या मो या माणात होत 
असेलतर महानगरपािलकेचे या वभागाकडून वसूलीचे माण सु ा तेव याच ट यांवर जाणे 
अपे त आहे. साधी व सो पी शंका आहे. यावर काह  शासना या गाईडलाई स आहेत. 
शासनाने ठरा वक गट क न दले आहेत. तु हाला यासाठ  या माणे यवसायाची िनवड 
करावी लागते. तुम या वभागासाठ  महापािलकेला काह  अिधकार आहेत का. यात बदल केला 
जाऊ शकतो कंवा महापािलका सभेची मा यता घेऊन यवसाय परवा यांना या यवसाया या 
बद यात फ आकारणीचा िनणय, ती लागू करायचा िनणय महापािलका तरावर होऊ शकतो 
का. असे असेलतर या महापािलके या मा यतेने आप या वभागा या उ प नात भर पडू शकेल 
काय. दुसर  गो  शासनाने तु हाला या गो ी सांिगत या आहेत, या फार जु या आहेत. 
यात वषानुवष र हजन झालेले नाह . बरेच यवसाय असे आहेत. आमचा नुसता ड भाग 

जर  घेतला, नुसते पंपळे सौदागर घेतले तर  आ ह  बघतो. कमीत कमी २५०० अिधकृत 
दुकाने असतील. यापैक  कराणा माला या दुकानाला तुम याकडे माफक दर आहेत. यांना 
महापािलका परवानगीची गरज नाह . इतर शॉ पंग टोअस, सुपरशॉपी शंभर तर  असतील. 
अशा ठकाणी तु हाला परवाना लागत नाह . दुकानदार पण हुशार असतो. तो काय करतो, 
परवाना लागणार नाह  असा यवसाय समोर ठेवतात. आपली लोकं परत येतात. तु ह  
सांगताना काय सांगणार, यांनी आ हाला हा यवसाय दाखवला. कोणताह  यवसाय असू ात, 
झरो बलींग करा. याची पाणीप ट  असेल, तो टॅ स तर भरतो ना. याचा यवसाय परवाना 
हा यवसाय परवाना फ या क ेत येत नसेलतर याला झरो बलींग झाले पा हजे. तर 
तु हाला या यावर कं ोल येईल. आप या महापािलकेत आज जवळपास पाच ते सहा लाख 
िमळकती आहेत. यापैक  २५ ते ३० ट के यवसायीक िमळकती शंभर ट के आहेत. तसा 
रेिशयो पा हलातर लाख/द ड लाख यावसाियक व पाचे असले पा हजेत. मा य आहे, तु हाला 
काह तर  शासनाचे बंधन आहे. परंतू आपण यातून महापािलकेचे मह वाचे उ प नाचे साधन 
गमावतोय. या गो ीला केवळ हा वभाग जबाबदार आहे असे मला तर  वाटते. एका बाजूला 
आपली करसंकलन णाली आहे. या टॅ स कले शन डपाटमटमधून याचे डटे स आप याला 
िमळू शकतील. तु हाला कोणाला वचारायची पण गरज नाह . पूव  जकात असताना कंवा 
एलबीट  असताना तु हाला लोकां या दुकानांत जाऊन सव करायला लागत होता. जथे 
कमिशयल टॅ स लागू झाला आहे, ितथेच फ  जायचे. मा या मते हा अितशय चांगला उपाय 
आहे. कमिशयल िमळकत असेल तर तो आपोआप परवाना वभागाला ऍटॅच होईल. तु ह  ऍटॅच 
करा. जे हा जीआयएस होईल. ते हा आप या िमळकतींचे व प एकमेकाला कने टेड झाले 
पा हजे. एकमेकांना जबाबदार झाले पा हजे. पण आमचे कोणी ऐकतच नाह . मी संबंिधत 
लोकांना कतीतर  वेळा सांिगतले, तु ह  नुसते टॅ ससाठ  ई-टॅ पंग क  नका. तु हाला या गो ी 
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सो या होणार आहेत. जथे िमळकतींची न द आहे. िनवासी व बगरिनवासी अशा दोन 
कार या न द  करतो. जथे बगर िनवासी करतो, ितथे शंभर ट के वचारतात. परवाना 
वभागाची एनओसी घेणे बंधनकारक असेलतर आप याला या वभागाचे उ प न काह  न 
करता कमीत कमी २५ ट के वाढणार. हे मी आज रेकॉडव न बोलतोय. याकडे आपण 
जा णवपूवक ल  ा. केवळ या वभागाची ो रे वचारली हणून या वभागाला ५ कोट  
कंवा ७ कोट ं या मयादेपयत ठेवू नका. सात हजारचे साठ हजार कसे होतील याकडे ल  ा. 
आपण केवळ िमळकती वाढ या, िमळकती वाढ या हणतोय. पण टॅ स बुडवणारे पण तेवढेच 
आहेत. परंतू टॅ स लावणारे पण कामचुकार आहेत असा याचा अथ होतो. पण ते न रहता 
आप याला ई-टॅ पंग झाले पा हज.े करसंकलन णालीत जा हरात परवाना हा वभाग जोडला 
गेला पा हजे. यात झरो बिलंग आले पा हजे, अशी सुधारणा करायची सूचना या संगी देतो. 
याचा अव य वचार करा. मला माने साहेबांकडून खुलासा हवा आहे क , महापािलकेला परवाना 
देता येईल अशी तरतूद मा.महापािलका सभेत आहे का. तसे आपण क  शकतो का. जेणेक न 
महापािलकेला भ व यात तो लागू करता येईल. ध यवाद.  
 
मा.डॉ.माने(सहा.आयु ,आकाशिच ह व परवाना)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ३१३, ३७६ व याअंतगत या उप वधीनुसार उ ोगधंदा, 
यवसाय, साठा यासाठ  परवाना दे याची तरतूद आहे. या या अिधिनयमातील कलम ३८६ या 
तरतूद या अिधन राहून ितवष  या गो ीसाठ  परवाना फ  दर िन त करायचे अिधकार 
आप याला आहेत.  
 
मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, शासनाने जे आयटम 
दलेले आहेत. या यित र  महापािलका सभेचे अिधकार वाप न, शासनाला वचारायचेच नाह , 
असे यवसाय परवाने डायरे टली देऊ शकतो का.  
                
मा.डॉ.माने(सहा.आयु ,आकाशिच ह व परवाना)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
आप याला आयटम िल ट मॉड फाय करायचे अिधकार आहेत का असे तु हाला अपे त आहे. 
जी आ ा वाचून दाखवली ती िल ट होती. आयटम िल ट तपासावी लागेल.  
 
मा. शांत िशतोळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, याचा अ यास करा. 
माझे हणणे काय, जर यात आयटम वाढवता येत असतीलतर ते महापािलकेला िन तच 
फाय ाचे ठरेल. कायदेशीर नसणार असे न क च नसणार. तु ह  आयटम िल ट 
वाढव याबाबतीत तपासणी क न बघा. माझी मा.महापौर साहेब यांना वनंती आहे क , 
महापािलकेचा फायदा होत असेलतर या माणे हा वषय मंजूर करा. आयटम िल ट वाढवता 
येत असेलतर न क  वाढवा.  
 
मा.सुरेश हे -ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य,आ ा शांतरावांनी 
सांिगतले क , सवच कार या यवसाियकांना आप याला यात कसे घेता येईल. आपले उ प न 
वाढव यासाठ  येकाला परवा यात कसे ओढता येईल. जसे शॉप ऍ ट लायसन 
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काढ यानंतरच बँकेचे खाते उघडून देतात. तसे सव कारचे यवसाय या िल टम ये कसे येतील 
याचा कायदेशीर र या अ यास क न पुढ ल वेळ  सादर करावे.  
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, अजून एका गो ीचा 
खुलासा केला गेला पा हजे, रेडझोनम ये या िमळकती आहेत, यांचा टॅ स तु ह  घेता. यात 
साठा परवाना ायला लोक करत आहेत. जसे तळवडे असेल, एमआयड सी असेल, ितथे साठा 
कर यासाठ  परवानगीच देत नाह . मग अनिधकृत,पूव ची जी घरे आहेत, ितथे टॅ स लावतो. 
आ ा ऑलरेड  बांधलेली जी घरे आहेत, ितथे लोकांचा बझनेस चालू आहे. यांना साठा 
करायला परवानगी का नको ायला. आज आपण ब-यापैक  सु वधा सु ा द या आहेत. 
लायसन र युएशन करत नाह . साठा करायला परवानगी देत नाह त. या गो ीचा सु ा 
अ यास झाला पा हजे. कारण आ ह  या दवशी िमट ंगम ये बोलवून घेतले होते. मा या 
मा हती माणे एक/दोन गो ींसाठ  सहा म ह यांपूव  फोन केला होता. यांनी प  सांिगतले,रेड 
झोन ह त र युएशन करत नाह . हणजे ते र युअल होत नाह . आपली फ  पण जाते. 
परंतू ऑलरेड  सगळे काम चालू आहे. आपण साठा करायला परवानगी देत नाह . याचे पैसे 
जातात. यवसाय करणारे ितथे शंभर ट के फायदा कमावतात. फेर वाले पैसे कमावतात. 
महापािलका मा  आहे ितथेच आहे. जसे एलबीट  बाबतीत धोरण घेतले. तुमची चार/पाच 
जणांची ट म आहे. एकमेकांचा स ला घेऊन एलबीट माणे यात कसे काय चांग या प तीने 
करता येईल, शहरा या कोणातून धोकादायक असतीलतर यां यावर कसे बंधनकारक करता 
येईल ते पहावे. आ ा कुदळवाड त जे हा आग लागली ते हा ती केिमकलने पसरली. ितथे 
कोण या गो ीने आग पसरली. ितथे कशाचा साठा होता. ितथे दहा बंब गेलेतर  ती आग 
वझली नाह . या सग या गो ींचा ितथे वचार झाला पा हजे. ितथे शेडस ्  आहेत. ितथे 
ऑलरेड  बझनेसचे सगळे काम चालू आहे. ितथे र युएशन करत नाह . ितथे र युएशनची 
गरज नाह  याचा अथ काय आहे. र युएशन केलय का नाह  हे ितथे तु ह  बघायला जात 
नाह . कामे चालायची प त आहे या प तीने ितथे कामे चालूच आहेत. ितथे साठा सु ा आहे. 
तु ह  परवानगी दली नाह . पण ितथे काह  घटना घडलीतर तु ह  काय हणणार, आ ह  
ितथे साठा करायला परवानगी दली न हती. नुसते हणून उपयोग नाह . आप याला कळाले 
पा हजे ितथे कती साठा होतो आहे. कती गो ींचा कोण या माणात साठा होतो आहे याचे 
महापािलकेला कळाले पा हजे. याची मा हती घेऊन स व तर वषय ा. तु ह  आ ह  वषय 
मंजूर क , तोपयत हा वषय तहकूब कर यात यावा. 
 
मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा 
अशी सूचना मांडतो.  
 
मा.अ लम शेख – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक - ८८३     वषय मांक-३     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
     संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/२/का व/१५३/२०१६,  
               द.०९/०२/२०१६ 
       २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .६२ द.१.०४.२०१६ 
            ३) मा.महापािलका सभा ठ. .८४७ द.२०/४/२०१६  
            ४) मा.महापािलका सभा ठ. .८६५ द.२०/५/२०१६ 
 

वषय मांक ०३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.   
अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

ठराव मांक - ८८४            वषय मांक-४     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .लेखा/०८/कािव/२६७/२०१६ 
                द.०४/०६/२०१६ 
  

सहसंचालक (म.न.पा.ले.प) थािनक िनधी लेखाप र ा, रायगड भवन, ७ वा मजला 
से टर-११, नवी मंुबई-४००६१४. (शासक य ऑड ट) यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
व वध वभांगाचे सन २०१२-२०१३ चे लेखाप र ण केलेले असून यांनी यांचे अहवालाम ये 
वभागिनहाय एक त १५० प र छेद उप थत केलेले आहेत.  याकामी संबंिधत वभागांकडून 
प र छेदांची पूतता क न घेणेत आलेली आहे. 
 महारा  थािनक िनधी लेखा अिधिनयम १९३० चे िनयम १०(१) अ वये मा.सहसंचालक 
(मनपालेप) थािनक लेखा प र ा, नवी मंुबई यांचेकडे अनुपालन पुतता अहवाल सादर करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
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मा.भारती फरांदे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ८८५            वषय मांक-५     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .आरो य/२/का व/२९२/२०१६ 

             द.०८/०६/२०१६ 
 
           देशातील सव शहरांमधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे या 
कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 
उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अिभयान संपूण 
देशाम ये राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून केलेली आहे. महारा  शासनाने देखील 
क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अिभयान 
(नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय . 
वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या 

अिभयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-
२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१५ अ वये िनगत करणेत आलेली  आहे.   
       सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 
नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे 
(Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क 
शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, 
मंुबई -३२ यांचे कड ल ा  प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 
द.१७/८/२०१५ अ वये सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून 
खालील माणे अनुदान ा  झाले आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागरी)  क शासन व रा य शासन िह सा वाटप त ा 
 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 
१ वैयि क घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,६९,८८,०००/- 
२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/-    ११,५६,०००/- 
३ व छ महारा अिभयानाचे ँ डग 

( मािहती, िश ण व सार आिण 
जन जागृती ) 

५,९०,०००/-      १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/-            ५०,०००/- 
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५ एकूण १,२७,०३,०००/- १,८३,९१,००० /- 
  क शासन व रा य शासन एकूण 

अनुदान  
३,१०,९४,०००/- 

           

  वर ल माणे ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/- , रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 
           यानुसार सदर अिभयान सु  झालेपासून दनांक ३०/४/२०१६ अखेर प  "अ " 
माणे कामकाज झालेले आहे.शासन िनणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-३४, दनांक 

१९/११/२०१५  अ वये "नागर  थािनक वरा य सं थांमधील व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) या अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबंिधत नागर  थािनक वरा य 
सं थे या येक म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी समावेश 
क न या वषयाचा स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा" असे कळ वलेले 
आहे. 
           व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/५/२०१६ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे 

प  “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  

वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटुंबांची सं या ४९४८  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत  
थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची सं या  

४४६१ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३४००  
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय १७७९  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय १६५४  

बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ७६२ िसटस  

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा  ३२८१ लाभाथ  

GOI+GOM= १९६.८६ 
लाख 

GOI  = २०००/- व  
GOM = ४०००/- िह सा 

ULB        = ६५.६२ लाख ULB =२०००/- िह सा 
 एकुण                   २६२.४८ लाख  
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        सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.    
 
मा.वैशाली काळभोर-मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 
मा.झामाबाई बारणे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आपण व छ भारत 
अिभयानाअंतगत येक वॉडम ये व छतेसाठ  अिभयान राबवतोय. आरो यासाठ  व छ 
शहर पा हजे असेलतर येक वॉडम ये व छता अिभयान राब वले आहे. मला एवढेच 
सांगायचे आहे क , आपण व छतेसाठ  एवढे य  करतोय. काह  वाडात आरो यची थती 
धोकादायक आहे. या भागात हे काम क  शकत नाह . मी याआधीह  तीन/चार वळेा 
ेनेजबाबत बोलले आहे. दौलत पा टलनगरम ये खूप जु या ामपंचायतीपासून असले या चाळ  
आहेत. आ ह  येक वेळ  सांगत असतो. अिधकार  येऊन पाहतात. ितथे काम करायला काह  
अडचण नाह . या भागात जे चबर तंुबले आहेत. यामुळे अ रशः लोकां या बाथ मम ये 
मैला येत असतो. यासाठ  काह तर  सु वधा करायला पा हज.े आप याकडे गा या नाह त. लोक 
तेव यापुरते ेनेज साफ करतात. माती पडली क  परत दुस-या दवशी चबर जाम होते. असे 
कती दवस चालणार आहे. अनेक वेळा ह जट दली आहे. मा.आयु  साहेबांनी पण पाहणी 
केली. अिधकार  वर यावर येऊन पाहतात. या ठकाणी आता काह  काम करता येत नाह . एक 
छोटा लॉट आहे. जर या लॉटमधून मेनरोडला लाईन काढली तर, पा याचा िनचरा आपोआप 
होणार आहे. तो लॉट कोणाचा आहे, काय आहे ते मा हत नाह . आपण अनेक ठकाणी 
कारवाई करतो. या कामाला कती जागा लागेल. या लॉटचा मालक कोण मा हत नाह . ितथे 
खोदाई सु  केली तर कोण मालक आहे तो पण येईल. आज वाकड गावात पण हच 
प र थती आहे. ितथे खोदाई सु  केली तर या जागेचा मालक पुढे आला. आज पावसाळा 
सु  झाला आहे. या लोकांना अ रशः रा भर उभे रहावे लागते. लहान मुले आहेत. मटे रयल 
िभजलेले असते. आ हाला दोन/दोन वाजेपयत ितथे जावे लागते. चार वष झाली. या भागात 
ेनेजचे काम झाले पा हजे. या आठव यात हे काम झाले पा हजे. परवा सु ा येऊन                  
ते काम पाहून गेले आहेत. तर  ितथे कारवाई झाली नाह . आ ा सु ा मी इथे बस यावर मला 
तीन/चार वेळा फोन आला आहे क , चबर जाम झालेले आहेत. पाणी घरांत येते आहे. दुगधी 
सुटलेली आहे. मा.आयु  साहेब, तु ह  आ ा जर  आलात तर  दसेल. हे काम लवकर झाले 
पा हजे. नाह तर सव लोक येऊ. आ ासु ा, पूव  सु ा या भागात या लोकांनी ब-याच वेळा 
अज केला होता. ब भागांत हे काम लवकर झाले पा हजे. नागर कांचे कती सहन करायच,े 
मला या ठकाणी हेच सांगायचे आहे. हे काम लवकर झाले पा हजे. 

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा  ६९०  लाभाथ  GOI + GOM=४१.४ लाख 

GOI  = २०००/- व  
GOM= ४०००/-िह सा 

  ULB        = १३.८ लाख ULB  २०००/- िह सा 

 एकुण                   ५५. २ लाख  
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मा.आशा शडगे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,खरेतर आज या ठकाणी 
व छता अिभयान अंतगत आपण ओपन िलट गेशन टाळ यासाठ  मागेल याला शौचालय 

असे क  शासनाने, रा य शासनाने व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां या ितहेर  संगमातून 
हे काम चालू आहे. या अडचणी आपण चांग या कारे दूर करतोय. हे सगळे िन तच 
कौतुका पद आहे. परंतू  आ ा जसे मा.झामाबाई बारणे हणा या. यांनी जी तळमळ मांडली 
ती सग याच भागांतील नगरसेवकांची तळमळ असणार आहे. आज आपण सग यांनाच 
टॉयलेट लॉकस ्  देतो. ितथून जो मैला जाणार आहे, यासाठ  लागणार  ेनेजची केलेली 
यव था अ यंत बकट, अ यंत तुटपंूजी आहे. आज कासारवाड त हराबाई झोपडप ट  आहे. 
ितथे शे टर या मा यमातून ७५ संडास लॉक बांध यात आले. ७५ संडास लॉक बांध यानंतर 
ितथे जी ेनेज लाईन आहे ती कुठे जोडायची हा  आहे. मग ितथे असणा-या गोल 
चबसम ये जी ेनेज लाईन आहे ती शोधायचा आ ह  य  केला. पंधरा दवसांपूव  शहरात 
जो पाऊस झाला, यातून सग या लाई स चोकअप. जर अशी अव था असेलतर आ ह                
नगरसेवक हणून कामकाज पाहत असताना आम या वॉडातले जे नागर क आहेत, यांना 
काय उ र ायच.े आ हाला उ र ायचा काय अिधकार आहे. यावेळ  अिधका-यांकडे चौकशी 
केली असता कळाले. तु हाला सग यांना इितहास मा हती आहे. सभागृह याला सा ीदार 
आहे. बेबलेट नावा या सं थलेा ेनेजचे काम दले होते. या सं थेने ७ वषाचा करार केला 
होता. यांनी आप याला गंुडाळले, कती गंुडाळले हे सभागृहाने अनेक वेळा सांिगतले आहे. 
यानंतर दोन वषापूव  नवीन सं थेला काम ायचे ठरले. यावेळ  चंड पाठपुरावा क न 
यांनी यात जीपीआरएस िस ट म बसवली. सग या गो ींची मागणी केली. ह  मागणी काह  
माणात पूण देखील झाली. परंतू अशी अव था झाली आहे क , क भागात काम करणारा 

अं कता नावाचा काँ ॅ टर आहे. याने महापािलकेला द ड/दोन म ह यांपूव  च क प  दले 
आहे क , मला हे काम करता येणार नाह . ऐन पावसा या या त डावर याने भागाला प  
दले असेल तर या यावर कारवाईची ोसेस झाली पा हजे. एक साधी बीड ंग मशीन 
मागवायची असेल कंवा रॅ प मशीन मागवायची असेलतर या अिधका-यांचा आठ/आठ दवस 
पाठपुरावा करावा लागतो. नको तेव या वाईट श दांत अिधका-यांशी बोलावे लागते. यात 
आमचा मोठापणा असतो असा अ जबात भाग नाह . आ हाला नागर कांना त ड ावे लागते. 
आ हाला अिधका-यांनी या प तीने काम क न दलेतरच आ हालाह  भागात फर याचा 
स मान िमळवता येतो. मी मागील वेळ  मा.अंबादास च हाण यांची भेट घेतली होती. यांनी 
सभागृहाला सांगावे क , मागील द ड म ह यात पाठपुरावा के यानंतर आज आपण कोण या 
टेजला आहोत. या ठेकेदारावर आपण काय कारवाई केली. नुसती कारवाई क न  सुटणार 

नाह . ती कारवाई के यानंतर आपण कोणाला काम दले आहे. सग या नगरसेवकांची हच 
ब ब आहे. मी फोन केला क , मला सांगतात, ताई व लभनगरला गाड  आहे. आ ा गाड  
येईल. असे सांगून तो दवस- दवस आ हाला खेळवतो. अशा कारे आ ह  नगरसेवक असून 
सु ा काम होणार नसेल. मी अनेक वेळा सांिगतले, द ड म ह यांपूव  प  दले होते. 
मा.अंबादास च हाण यां याशी त ड  बोलले नाह . जे ए झ युट ह हणून अिधकार  आहेत, 
यां याशी सगळा प यवहार केला आहे. लेखी येऊ ा. एखादा ठेकेदार काम करत नसेलतर 
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या यावर व रत कारवाई करा. जर मा यावर कारवाई केलीतर पुढ ल ठेकेदार सावध होतो. 

तो िन तपणे चांगले काम करतो. याला दहा लाख दंड करा. प नास लाख दंड करा क  
याने पु हा आयु यात उठलेच नाह  पा हजे. ऐनपावसा या या त डावर तो काम करणार नाह  

असे हणतो. याचा हा अितरेक पणा आपण का सहन करायचा. याचा महानगरपािलकेशी 
काह  यवहार आहे का. कुठेतर  या यावर व रत कारवाई झाली पा हजे. मी यासंदभात 
आयु ांशी सु ा बोलले. मा याकडे भागात गा या ाय या आहेत. मी गाड  मािगत यानंतर 
मा या भागात व रत गाड  आली पा हजे. मा.आयु  साहेब, एकूण चार कमचार  आहेत. 
पण यां याकडे यातले फ  दोन कमचार  आहेत. या कमचा-यांना जेट ंग मशीनबरोबर जावे 
लागत.े िशवाय यांना रोज या ेनेज या कं ले ट सोडवा या लागतात. हे दोन कमचार  
ेनेज या कं पले ट सोडवतील का जेट ंग मशीनबरोबर जातील. जेट ंग मशीनबरोबर यांचा 
एकह  कमचार  नसतो. आप या क ले ट तशाच राहतात. यामुळे आ या दवसभरात हाडली 
एक कंवा दोन चबरचे लनींग, तेसु ा आपण ितथे उभे रा हलोतर होते, नाह तर तेह  होत 
नाह . हणजे सगळे रामभरोसे अशी सग या शहराची अव था. टडरचा वषय पा हला. आज 
चांग या कारे सांिगतले गेले. आयु  साहेबांशी चचा केली. डेमो पा हला. तर खरेच चांग या 
कारे काम होणार आहे का. बकेटने ेनेज लनींग करणार आहोत. कुठेह  कस याह  कारचे 

आप याला आढळत नाह . ठेकेदारां या वतः या मालक या गा या अस या पा हजेत. असे 
टडरम ये नमूद केले होते. या ठेकेदाराला काम का दले. दलेतर हरकत नाह  पण खा ी 
पा हजे होती क , काम दलेतर तो ते वषभरात करेल, टडरची ऑडर पूण करेल. असे कुठेह  
आढळत नाह . मा.आयु  साहेब, मी स मा.महापौर यांना वनंती करते क , जो कोणी ठेकेदार 
आहे या यावर व रत कारवाई करायचे आदेश ावेत. आम याकडे गाड  मागव यानंतर 
जेट ंग मशीन असते, आ हाला भागात या सम या सोडव यासाठ  जी काह  मदत लागेल, 
यं णा लागेल, ती तु ह  क भागाला व रत पूण क न ावी. मग तु हाला तुमचे कागद जे 
काह  रंगवायचे असतील ते तु ह  तुम या प तीने रंगवून या. परंतू गाड  मािगत यानंतर, 
ताई, असे हायचे आहे, तसे हायचे आहे. मग चार लोक या दवसांत बोलवायला लागतात. 
मा याकडे ११.३० वा. ला गाड  आली होती. काम पाऊणला सु  के यानंतर ३.०० वा. काम 
कर यासाठ  बी ह जीचा ठेकेदार आला. तो हणाला, मा याकडे गाड तले पाणी संपत आले 
आहे. मग या याशी हु जत घालायची का. ११.३०वा. ला काम सु  केले ते २.३० वा. ला 
संपले. ते आप याकडे आठ तासां या बोलीवर येतात. आ ण तीन तास काम के यानंतर 
यां या गाड तले पाणी संपत असेलतर यां याशी पु हा हु जत घालायची का. तुमचे पाणी 

कसे संपले. पाणी भ न या. साधारणतः ११.३० ला काम सु  केले. २.३० ला संपवले. दोन 
चबर काढले. कुठेतर  सांगायला लागते. उभे राहून काम क न घेणे. या काह  जागा र  
आहेत, या जागा प ह या भरा. तुमचा एक अिधकार  नऊ भागांम ये काम पाहत असेलतर 
तो उभा राहू शकत नाह . उभा राहून काम क  शकत नाह . हणून आ हाला उभे राहून काम 
क न यावे लागत.े स मा.महापौर यांना वनंती आहे क , ये या चार दवसांत मा या 
भागातला हा वषय पूणपणे सुटेल असा श द ावा. यात कोण याह  कारची अडचण 

येणार नाह . जी काह  यव था लागेल ती मा याकडून उपल ध क न दली जाईल.  
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मा.महापौर-आ ा मा.आशाताई शडगे यांनी जी सूचना मांडली. यां या वॉडम ये गाड  उपल ध 
झाली पा हजे. पावसाळा जवळ आला आहे. सग या ेनेज लाई स पूण करा. व छता लवकर 
झाली पा हजे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
                    

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

-------- 
मा.उ हास शे ट -मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक - ८८६            वषय मांक-६     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.नगरसिचव 

मा. वधी सिमती 
 

अ) द.६/५/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   
  ब) द.२०/५/२०१६ व २६/५/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.                  
                                 
 
मा.श ु न काटे-मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

-------- 
मा.उ हास शे ट -मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक - ८८७            वषय मांक-७     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.नगरसिचव 

 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 
अ) द.२७/४/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.              
ब) द.११/५/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.                             

 
मा.श ु न काटे-मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
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अनुकूल-८१        ितकूल- ० 

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

-------- 
मा.उ हास शे ट -मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक - ८८८            वषय मांक-८     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.नगरसिचव 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

अ) द.५/५/२०१६ व ७/५/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.              
                                                           
                             
मा.श ु न काटे-मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

-------- 
मा.उ हास शे ट -मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक - ८८९            वषय मांक-९     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.नगरसिचव 

 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

 
द.४/५/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

   
मा.श ु न काटे-मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

-------- 
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मा.संजय काटे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक - ८९०            वषय मांक-१०     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
संदभ – १) महापािलका आयु  यांचेकडेकड ल पञ .   

          था/बीआरट एस/४७९/२०१६ द.२०/०६/२०१६     
 
बोपखेल गावासाठ  दापोड  येथून CME ह तुन जाणारा र ता, मा. उ च यायालयाचे 

आदेशा वये द. १३/०५/२०१५ रोजी CME ारे बंद कर यात आला आहे.  
बोपखेल गावा या र या बाबत तोडगा काढ यासाठ  मा. ना. ी मनोहर पर कर 

संर ण मंञी, भारत सरकार यां या अ य तेखाली द. २०/११/२०१५ रोजी सकाळ  ८-३० वा. 
न वन स कट हाऊस पुणे येथे संबंिधत सव वभाग College of Military Engineering (CME), 

Amunation Factory Khadki (AFK), Khadki Cantonment Board (KCB), Defence Estate 

Officer (DEO),PCMC यांचे अिधकार  व लोक ितिनधी यांची संयु  बैठक झाली. या 
बैठक म ये,बोपखेल गावसाठ  CME माफत उभार यात आले या ता पुर या (तरंग या) 
पुलाजवळ कायम व पी पुल पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत बांध यात यावा असे ठरल.े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत या पुव  सुच व या माणे मुळा नद वर ल पुल ते 
खडक तून जाणारा, Elphistone road हाया टँक रोड हा र ता प या व पात कर या या 
अनुषंुगाने या वभागामाफत सव ण कर यात आले असून पुव   िन त केले माणे १९२ 
मीटर नद वर ल पुल व उ र व द ण बाजुकड ल पोहच र ते ५४७ मीटर (बोपखेल बाजु २१५ 
मीटर खडक  बाजु ३३२ मीटर) यासाठ  र कम .- १८ कोट  खच अपे त होता.  

सदर कामाचे अंदाजप क सा.बां. वभाग सन २०१४-१५ व मा य दरपृथ:करणानुसार 
तयार केलेले आहे.  मनपाचे अंदाजप कातील पान  . ५३ अनु. . १८५ नुसार कामास  र. . 
२०,००,००,०००/- इत या अंदाजप क य र कमेस महापािलका सभा ठराव . ८५० दनांक 
२०/४/२०१६ अ वये शास कय मा यता िमळाली आहे. 

मा. संर णमंञी, भारत सरकार यां या सुचनेनुसार सदर पुल बांधणे व र ता करणे 
कामासाठ  संबंिधत वभाग हणजेच AFK,KCB व DEO यांचे कडे पञ . Civil /BRTS / 

505 / 2015 dt: 23/12/2015 अ वये NOC बाबत वचारणा कर यात आली होती. 
याअनुषंगाने ी. N.P. नाईक Jt. General Manager AFK खडक  यांनी यांचे प  . 

२१५७६/AL/CC/EO/AFK/2016-17 द.11/05/2016 अ वये Ordnance factory Board 

कोलकाता यांनी Tank road हा बोपखेलसाठ  पयायी माग हणून मा यता दले बाबत 
कळ वले आहे. 

पाटबंधारे वभाग यांना पञ . था/काअ/बीआरट एस/73/2016 द. 10.02.2016 
अ वये तावीत पुल व िनयोजनबाबत कळ व यात आले होते व अिभ ाय वचारणा कर यात 
आली होती. कायकार  अिभयंता पाटबांधारे वभाग यांनी याचे द.२२/०२/२०१६  चे पञा वये 
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सदर पुलाचे अं य तंभ (Abutment) नद या िनळया पुररेषे या (BlueFlood Line)  आत न 
ठेवता, तसेच िनळया पुररेषे या (Blue Flood Line) आत कोणतेह  भराव (filling) काम 

तावीत न करता आराखडा तयार करावा असे कळ वले आहे. 
कायकार  अिभयंता पाटबंधारे वभाग यांनी सुच वले माणे पुलाचा अं य तंभ 

(Abutment) नद पाञा या िनळया पुररेषेबाहेर (Blue Flood Line) करावयाचे झा यास एकूण 
१०४० मीटर Viaduct व उ र व द ण बाजुकड ल पोहच र ते १३८.९२४ मीटर (बोपखेल बाजु 
७०.५४६ मीटर खडक  बाजु ६८.३७८ मीटर)  असा पूल बांधावा लागणार आहे. यासाठ  अंदाजे 
र कम . ४५.०० कोट  ऐवढा खच  अपे त आहे. 

 दनांक ३०/५/२०१६ रोजी मा. आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, मा. 
ज हािधकार  पुणे, मा. खासदार, मा. आमदार, मा. महापौर पं. िचं. मनपा तसेच सव 
थािनक लोक ितिनधी व पदािधकार  तसेच संर ण वभाग, िसंचन वभाग व मनपाकड ल 

अिधकार  यां या समवेत झाले या चचत मा. आयु  यांनी कायकार  अिभयंता पाटबंधारे 
वभाग यांनी सुच वले माणे पुलाचा अं य तंभ (Abutment) नद पाञा या िनळया पुररेषेबाहेर 
(Blue Flood Line) करावा लागणार अस याने पूल बांधणी या खचात वाढ होणार अस याचे 
िनदशनास आणून दले आहे. 

बोपखेल येथे  मुळा नद वर पूल बांधणेचे काम सु  कर याचे मनपाचे िनयोजन आहे. 
कामाची तातड  ल ात घेऊन सदर कामाची िन वदा िस  करणे व य  पूलाचे काम करणे 
यासाठ  लागणारा कालावधी याचा वचार करता सदर या वषयास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलम १के अंतगत शासक य मा यता घेणे आव यक आहे.  

वषयां कत कामाची अंदाजप क य र. .४२,००,००,०००/-(अ र  र. .बेचाळ स कोट  
फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

-------- 
मा. शांत िशतोळे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
मागील मा.महापािलका सभेत आपण शासनाला अशी सूचना दली होती क , तावात 
कोणाचेह  नाव देऊ नये. तर सु ा या वन के या तावात स मा.पदािधका-यांचे नाव आले 
आहे. हे काम न कर यामागची भूिमका नाह . परंतू आपाप यात वाद नको. जेणेक न 
आपाप यात वाद होऊ नये हणून या वेळ ह  तशीच वनंती करतोय. संबंिधत नावं वगळून हा 

ताव वाचतोय.   
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               वषय मांक-११     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
संदभ – १) महापािलका आयु  यांचेकडेकड ल पञ .   

                था/बीआरट एस/४७७/२०१६ द.२०/०६/२०१६     
 

पंपळे गुरव येथील आर ण ं . ३५० येथे बस टिमनल वकिसत कर याबाबत मा. 
महापौर यांनी २० ऑ ट बर २०१५ रोजी या प ानुसार मा. आयु  सो यांजकडे मागणी केली 
आहे. तसेच िचंचवड वधानसभा मतदारसंघाचे स मानिनय आमदार यांनी द. २७ ए ल 
२०१६ रोजी त कालीन मा. आयु  सो. यां या उप थतीत अँटो ल टर येथे भाग . ५७ 
पंपळे गुरव मधील व वध वकास कामांसंदभात आयो जत बैठक म ये टिमन स बांधणेबाबत 
केले या कायवाह बाबत आढावा घेतला आहे. 

वषयां कत कामासाठ  सन २०१६-१७ या महानगरपािलके या अथसंक पाम ये 
‘ थाप य वशेष योजना’ या लेखािशषाअंतगत अंदाजप क य र. .२.० कोट या कामासाठ  
र. . ५०.० लाख तरतुद कर यात आली आहे. महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या 
अथसंक पास मा. महापािलका सभा ठराव . ८५० द. २० ए ल २०१६ अ वये शास कय 
मंजूर  घे यात आली आहे. या कामासाठ  वा तू वशारद (Architect) पद  मे. अथ केप 
आ कटे टस ्  चे सिचन शहा यांची नेमणूक करणेस द. ३०/१२/२०१५ या मा. आयु  सो. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकड ल कायालयीन टपणीनुसार मा यता घे यात आली 
आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव . १४६५१ द. १२/०१/२०१६ नुसार बस टिमनल 
वकिसत करणेसाठ  वा तु वशारदपद  मे. अथ केप आ कटे ट यांची नेमणूक करणेस मा यता 
घेणेत आली आहे.  वा तु वशारद  मे. अथ केप यांनी वषयां कत कामाचे अंदाजप क तयार 
केले आहे. यानुसार पंपळे गुरव येथे बस टिमन स बांधणे या कामासाठ  थाप य व व ुत 
वषयक कामां या बाबींची एक त अंदाजप क य र. . ३,६०,००,०००/- येत आहे 

बस टिमन स वकसीत करणेसाठ  मा.मु य कायकार  अिधकार  (CEO)PMPML व 
मा.सह यव थापक य संचालक (Joint Managing Director) यांचेशी चचा के या माणे 
वकिसत करावया या बस टिमन सला िसमािभंत बांधणे, बस टॅ ड, पास क , ऑ फस, 
येक  १५० चौ.फुटा या सहा केबीन, म हला वासी व पु ष वासी यां यासाठ  वतं  

व छतागृहे बांधण,े कमचा-यांसाठ  Changing Room, Rest Room, इ. बाबींचा अंतभाव 
करणेत आला आहे. बस टिमन ससाठ  आव यक आराखडा तयार क न पी.एम.पी.एम.एल. या 
वाहतूक यव थापक यांचा ना हरकत दाखला ा  झा यानंतर य ात काम कर याचे 
िनयोजन आहे. 

सन २०१६-१७ म ये उपल ध तरतुद र. . ५०,००,०००/- असुन उपल ध तरतुद नुसारच 
काम कर यात येणार आहे. तसेच या कामी पुढ ल वषा या अंदाजप कात आव यक तरतुद 
उपल ध कर याची जबाबदार  खा याची राह ल.   

पंपळे गुरव येथे बस टिमन स बांधणेचे काम सु  कर याची तातड  ल ात घेऊन सदर 
कामाची िन वदा िस  करणे व य  काम करणे यासाठ  लागणारा कालावधी याचा वचार 
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करता सदर या वषयास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १के अंतगत 
मा यता घेणे आव यक आहे.  

वषयां कत कामाची अंदाजप क य र. .३,६०,००,०००/-(अ र  र. . तीन कोट  साठ 
लाख फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या थाप य उदयान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजपञकात पान . 
३४७ अ. .१९५ वर भाग .३९ मधील उदयानाची थाप य वषयक कामे करणे या कामाचा 
समावेश आहे सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव .८५० द.२०/०४/२०१६ अ वये 
र. .४५,००,०००/- या अपे त खचास शासक य मा यता दे यात आली आहे. तथा प सदर 
कामाम ये कर यात येणा-या नूतनीकरणा या कामाची या ी वचारात घेता व वाढ व खचाचा 
वचार करता मूळ शासक य मा यता दलेली र कम ४५,००,०००/- + वाढ व शासक य 
र कम .१,०५,००,०००/- अशी एकूण सुधा रत अंदाजपञक य र. .१,५०,००,०००/- ला मा यता 
देणेत यावी. तसेच भाग . १० मधील जुनी भाजी मंडईची सुधारणा करणे (िन वदा 
.१८/१३/२०१५-१६) हे काम मे.जी.के. क शन यांचे माफत चालु आहे. सदर कामास 

र. .४५,००,०००/- इतक  मुळ शासक य मा यता आहे. सदर कामाचे नकाशे व डझाईन 
यामुळे सदर कामाची या ी वाढत असुन यानुसार सुधार त अंदाजपञक य र. .६५,००,०००/- 
(वाढ व र. .२०,००,०००/-)  इतक  येत आहे. तर  सदर कामाची सुधार त अंदाजपञक य 
र. .६५,००,०००/- यास मा यता देणेत यावी.               
 
मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - वषय .११ म ये 
“मा.महापौर सौ.शकंुतलाताई भाऊसाहेब धराडे” या मजकुराऐवजी “मा.महापौर” हा मजकुर 
तसेच “स मानिनय आमदार ी.ल मण जगताप” या मजकुराऐवजी “स माननीय आमदार” हा 
मजकुर समा व  करणेत यावा.              

 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा. शांत िशतोळे- मा.महापौर साहेब,उपसूचना वकार या आहेत.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक - ८९१            वषय मांक-११     
दनांक-२०.६.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
संदभ – १) महापािलका आयु  यांचेकडेकड ल पञ .   

                था/बीआरट एस/४७७/२०१६ द.२०/०६/२०१६     
 

पंपळे गुरव येथील आर ण ं . ३५० येथे बस टिमनल वकिसत कर याबाबत मा. 
महापौर यांनी २० ऑ ट बर २०१५ रोजी या प ानुसार मा.आयु  सो यांजकडे मागणी केली 
आहे. तसेच िचंचवड वधानसभा मतदारसंघाचे स मानिनय आमदार यांनी द. २७ ए ल 
२०१६ रोजी त कालीन मा. आयु  सो. यां या उप थतीत अँटो ल टर येथे भाग . ५७ 
पंपळे गुरव मधील व वध वकास कामांसंदभात आयो जत बैठक म ये टिमन स बांधणेबाबत 
केले या कायवाह बाबत आढावा घेतला आहे. 

वषयां कत कामासाठ  सन २०१६-१७ या महानगरपािलके या अथसंक पाम ये 
‘ थाप य वशेष योजना’ या लेखािशषाअंतगत अंदाजप क य र. .२.० कोट या कामासाठ  
र. . ५०.० लाख तरतुद कर यात आली आहे. महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या 
अथसंक पास मा. महापािलका सभा ठराव . ८५० द. २० ए ल २०१६ अ वये शास कय 
मंजूर  घे यात आली आहे. या कामासाठ  वा तू वशारद (Architect) पद  मे. अथ केप 
आ कटे टस ्  चे सिचन शहा यांची नेमणूक करणेस द. ३०/१२/२०१५ या मा. आयु  सो. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकड ल कायालयीन टपणीनुसार मा यता घे यात आली 
आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव . १४६५१ द. १२/०१/२०१६ नुसार बस टिमनल 
वकिसत करणेसाठ  वा तु वशारदपद  मे. अथ केप आ कटे ट यांची नेमणूक करणेस मा यता 
घेणेत आली आहे.  वा तु वशारद  मे. अथ केप यांनी वषयां कत कामाचे अंदाजप क तयार 
केले आहे. यानुसार पंपळे गुरव येथे बस टिमन स बांधणे या कामासाठ  थाप य व व ुत 
वषयक कामां या बाबींची एक त अंदाजप क य र. . ३,६०,००,०००/- येत आहे 

बस टिमन स वकसीत करणेसाठ  मा.मु य कायकार  अिधकार  (CEO)PMPML व 
मा.सह यव थापक य संचालक (Joint Managing Director) यांचेशी चचा के या माणे 
वकिसत करावया या बस टिमन सला िसमािभंत बांधणे, बस टॅ ड, पास क , ऑ फस, 
येक  १५० चौ.फुटा या सहा केबीन, म हला वासी व पु ष वासी यां यासाठ  वतं  

व छतागृहे बांधण,े कमचा-यांसाठ  Changing Room, Rest Room, इ. बाबींचा अंतभाव 
करणेत आला आहे. बस टिमन ससाठ  आव यक आराखडा तयार क न पी.एम.पी.एम.एल. या 
वाहतूक यव थापक यांचा ना हरकत दाखला ा  झा यानंतर य ात काम कर याचे 
िनयोजन आहे. 

सन २०१६-१७ म ये उपल ध तरतुद र. . ५०,००,०००/- असुन उपल ध तरतुद नुसारच 
काम कर यात येणार आहे. तसेच या कामी पुढ ल वषा या अंदाजप कात आव यक तरतुद 
उपल ध कर याची जबाबदार  खा याची राह ल.   

पंपळे गुरव येथे बस टिमन स बांधणेचे काम सु  कर याची तातड  ल ात घेऊन सदर 
कामाची िन वदा िस  करणे व य  काम करणे यासाठ  लागणारा कालावधी याचा वचार 
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करता सदर या वषयास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १के अंतगत 
मा यता घेणे आव यक आहे.  

वषयां कत कामाची अंदाजप क य र. .३,६०,००,०००/-(अ र  र. . तीन कोट  साठ 
लाख फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या थाप य उदयान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजपञकात पान . 
३४७ अ. .१९५ वर भाग . ३९ मधील उदयानाची थाप य वषयक कामे करणे या 
कामाचा समावेश आहे सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव . ८५० द.२०/०४/२०१६ 
अ वये र. .४५,००,०००/- या अपे त खचास शासक य मा यता दे यात आली आहे. तथा प 
सदर कामाम ये कर यात येणा-या नूतनीकरणा या कामाची या ी वचारात घेता व वाढ व 
खचाचा वचार करता मूळ शासक य मा यता दलेली र कम ४५,००,०००/- + वाढ व 
शासक य र कम .१,०५,००,०००/- अशी एकूण सुधा रत अंदाजपञक य र. .१,५०,००,०००/- 

ला मा यता देणेत येत आहे तसेच भाग .१० मधील जुनी भाजी मंडईची सुधारणा करणे 
(िन वदा .१८/१३/२०१५-१६) हे काम मे.जी.के.क शन यांचे माफत चालु आहे. सदर 
कामास र. .४५,००,०००/- इतक  मुळ शासक य मा यता आहे. सदर कामाचे नकाशे व 
डझाईन यामुळे सदर कामाची या ी वाढत असुन यानुसार सुधार त अंदाजपञक य           
र. . ६५,००,०००/- (वाढ व र. .२०,००,०००/-) इतक  येत आहे. तर  सदर कामाची सुधार त 
अंदाजपञक य र. .६५,००,०००/- यास मा यता देणेत येत आहे.             

 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

-------- 
मा.महापौर - सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करणेत येत आहे.                               
     

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय            पंपर  – ४११०१८ 
मांक – नस/१०/का व/५५/२०१६ 
दनांक – २५/०७/२०१६                                                                                          

 
            नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

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

     कायवाह साठ  रवाना.   


