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

कायप का मांक – ४९ 
सभावृ तांत 

दनांक – १९.०९.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे स टबर-२०१५ ची मा सक मा. महापा लका सभा 

श नवार द.१९.०९.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

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

उपि थत होत.े  

        

१. मा.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 े सु रेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.   मा.जाधव साधना रामदास 

११.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.जगद श शे ी 

१७.  मा.बाबर शारदा काश 

१८.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०.  मा.उ हास शे ी 
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२१.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

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

२४.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२५.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२७.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२८.  मा.भारती फरांदे 

२९.  मा.आर.एस.कुमार 

३०.  मा.जावेद रमजान शेख 

३१.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

३२.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३३.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३४.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३५.  मा.नेटके सुमन राज  

३६.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३७.  मा.भ डवे सं गता राज  

३८.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३९.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
४०.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

४१.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४२.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४३.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४४.  मा.अपणा नलेश डोके 

४५.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४६.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४७.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४८.  मा. साद शे ी  

४९.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
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५०.  मा.शेख अ लम शैकत 

५१.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५२.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५३.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५४.  मा.म डगरे  वषा वलास 

५५.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५६.  मा.सुपे आशा र वं  

५७.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५८.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५९.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६०.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६१.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६२.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६३.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

६४.  मा. दा बाजीराव लांड े

६५.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६६.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६७.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६८.  मा.सावळे समा र वं  

६९.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७०.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७१.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७२.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७३.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७४.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७५.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७६.  मा.टाक अ ण मदन  

७७.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७८.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
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७९.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८०.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८१.  मा.काळे वमल रमेश 

८२.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८३.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८४.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८५.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८६.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८७.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८८.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८९.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९०.   मा.बारणे माया संतोष 

९१.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९२.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९३.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९४.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९५.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९६.   मा.च धे आरती सुरेश 

९७.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९८.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९९.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१००.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०१.   मा.जगताप राज  गणपत  

१०२.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव  

१०३.   मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०४.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०५.   मा. शांत शतोळे 

१०६.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०७.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
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१०८.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०९.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

११०.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१११.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११२.   मा.संजय केशवराव काटे 

११३.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११४.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११५.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 
   

         या शवाय मा.तानाजी शंदे - अ त.आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, 

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

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

- सह आयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण - सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुड े - वकास अ भयंता, 

मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.कडूसकर, मा.मान,े मा.दंडवत,े मा.दुरगुड े - सहा.आयु त, 

मा.पवार - कायदा स लागार, मा.पोमण - संगणक अ धकार , मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.इंगळे, 

मा.बरशे ी, मा.ओंभासे, मा.ग ू वार - कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

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

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

१)   पंपर चंचवड महानगरपा लका काय े ातील २०५, चंचवड वधानसभा मतदार 

संघातील दुबार, मयत व थलांतर त मतदार यांची ता वत वगळणी करावयाचे 

नावांच े हरकती/सुचनांसाठ  सदरची बाब सव मा.नगरसद यां या अवलोकनाथ/ 

नदशनास आणून देणेबाबतचा मा.आयु त यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल 

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

        अनुकूल - ८१                          तकूल – ० 

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

 अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

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

 

             वषय मांक – १ 

दनांक – १९/९/२०१५            वभाग – मा.आयु त    

 

     संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ई/ग हन स-३/का व/८२/ 

              २०१५ द.७/८/२०१५ 

    २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२१६९ द.११/८/२०१५  

           ३) मा. महापा लका सभा ठराव . ७३५ द २५/८/२०१५   

पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत राब वले या सारथी उप मा या धत वर पुणे 

महानगरपा लके माफत तशाच कारचे कॉल सटर कायाि वत करणे ता वत आहे. सदरचा 

उप म हा पुणे महानगरपा लकेम ये थमच चालू करावयाचा असुन यासाठ  पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके मधील स ि थतीत चालू असले या सारथी कॉल सटरचे कामकाज कोण याह  

प रि थतीत व कळीत न होता तेथील उपल ध असले या पायाभूत सु वधा व संसाधने अंशत: 

वाप न पुणे महानगरपा लकेच े कॉल सटर ायो गक त वावर सु  करणेबाबत परवानगी 

मळणेस वनंती केल  आहे. सदरचे कॉल सटर थमत: ६ म हने कालावधीसाठ  सु  

करणेसाठ  तसेच ऑपरेटससाठ  जागा उपल ध क न मळणेबाबत आयु त, पुणे म.न.पा. यांनी 

प ा वये वनंती केल  आहे. सदर या कामासाठ  वापर या जाणा-या पायाभूत सु वधांचा अंशत: 

वापर क न सदरचे कॉल सटर सु  कर यास संमती मळणेबाबत पर पर सांमज य करार 

(MoU) पुणे महापा लकेतफ कर यात येणार आहे. सदर माणे पुणे म.न.पा.चे कॉलसटरकर ता 

आव यक संगणक यं णा, कॉल सटर Neon Software License Copy 6 Nos., हेडफोन, 

PRI लाईन, Grievance Monitoring System इ याद  पुणे म.न.पा.ने पुर व यात यावी.  

कॉलसटर साठ  लागणार  जागा व स हर फ त ६ म हने कालावधीसाठ  पंपर  चंचवड 

महापा लके तफ पुर वला जाणार आहे. सदरची बाब धोरणा मक अस याने यास मा यता 

देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडत.े 

मा. वाती सान े-  मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक - ७४९                                     वषय मांक – १ 

दनांक – १९/९/२०१५            वभाग – मा.आयु त    
 

     संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ई/ग हन स-३/का व/८२/ 

              २०१५ द.७/८/२०१५ 

    २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२१६९ द.११/८/२०१५  

           ३) मा. महापा लका सभा ठराव . ७३५ द २५/८/२०१५   
 

             वषय मांक १ द तर  दाखल करणेत येत आहे.   
 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ------ 
मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
  

                                                     वषय मांक – २ 

दनांक – १९/९/२०१५            वभाग – मा.आयु त    
 

      संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  पअक/६/कािव/३१९/२०१५ 
                        दनांक  ०९/०७/२०१५ 
  २) मा. महापा लका सभा ठराव . ७२७ द २३/७/२०१५    
 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगत पूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल 

शासनाकडून वेळोवेळी व हत कर यात येईल. अशा प दतीने दरवष  ३१ जुलै पूव  

मा.महापा लका सभेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल 

महारा  दूषण नयं ण मंडळाने दले या DPSIR या मागदशक त वानुसार तयार कर यात 

आला आहे. सदर ा प अहवाल मा. महापा लका सभेस सादर करावयाचा आहे.  

 सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण स यि थती 

अहवाल मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणेत आला. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज गौराई 

बसणार आहेत यामुळे जे ज ेचचचे वषय आहेत ते आपण पुढ या मट ंगला घेव.ू  

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ तहकूब करणेत यावा अशी मी सूचना 

मांडत.े  
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मा. वाती सान े-  मा.महापौर साहेब, तहकूबी सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक - ७५०                                     वषय मांक – २ 

दनांक – १९/९/२०१५            वभाग – मा.आयु त    
 

     संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  पअक/६/का व/३१९/२०१५ 
             दनांक  ०९/०७/२०१५ 
      २) मा. महापा लका सभा ठराव . ७२७ द २३/७/२०१५    

  

      वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 

 अनुकूल- ८१               तकूल- ० 

 अशी मते पडल  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 मांडत.े 

 

ठराव मांक - ७५१                                     वषय मांक – ३ 

दनांक – १९/९/२०१५            वभाग – मा.आयु त     
 

             संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ .  
                     नवडणूक/१/का व/३९४/२०१५ द०१/०९/२०१५     

मा.भारत नवडणूक आयोग यां याकडील प  .२३/१/२०१५-ERS द.२७/२/२०१५ व 

मा.मु य नवडणूक अ धकार  महारा  रा य यांचेकडील प  .सहमु नअ-२०१५/०१३/३३ 

द.१८/३/२०१५ नुसार द.३/३/२०१५ पासून रा य मतदार याद  शु द करण व मा णकरण  

काय म(NERPAP)सु  कर यात आलेला आहे.सदर काय माअंतगत आधार मांक व मतदार 

ओळखप  याची जोडणी नवीन मतदार न दणी,मतदार ओळखप ातील ुट ंची दु ती मतदार 

वगळणी इ.काय म सु  केले आहेत. सदर काय मांअंतगत उपरो त नमूद केले माणे २०७, 

भोसर  वधानसभा मतदार संघा अंतगत १ ते ३४४ मतदान क ातील मयत,दुबार व थलांतर त 

मतदारां या वगळणीबाबत मतदान क तर य अ धकार  (B.L.O)यांचेमाफत मयत,दुबार व 

थलांतर त मतदारांना नोट सा बज व यात आ या हो या  याबाबत ा त झालेले 

जबाब,पंचनामे,तसेच अजाची छाननी क न भोसर  वधानसभा मतदार संघातील 

मयत(१४१७),दुबार (६६३४) व थलांतर त(३४६९१) असे एकूण ४२,७४२ मतदारांची वगळणी 

तावीत असलेबाबत मतदार न दणी अ धकार , २०७, भोसर  वधानसभा मतदार संघ यांनी 

यांचेकडील प  . नवडणूक/का व/२२१/२०१५ दनांक-२०/०८/१५ अ वये कळ वले आहे.  
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२०७, भोसर  वधानसभा मतदार संघांतगत मतदान क  १ ते ३४४  साठ  तावीत 

वगळणीची याद  मतदार न दणी अ धकार  यांचे कायालय मा.CEO,महारा  यांचे वेबसाईट 

(www.Ceo. maharashtra.gov.in) मा.िज हा धकार ,पुणे यांचे (www.pune.nic.in) व पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या (www.pcmcindia.gov.in)या वेबसाईटवर अवलोकनाथ उपल ध 

होईल व तावीत वगळणीबाबत मतदारास दनांक-२८/०८/२०१५ रोजी सायं.५.३०वा. पयत 

मतदार न दणी अ धकार ,२०७ भोसर  वधानसभा मतदार संघ, कै.अ णासाहेब मगर टेडीयम 

नेह नगर, पंपर ,पुणे-१८ यांचे कायालयात हरकती/ सुचना न द व यासाठ  मुदत दलेल  आहे. 

सदर वगळणी या द.२८/८/२०१५ नंतर पूण झा यानंतरह  कोण याह  मतदाराला दावे व 

हरकती दाखल करावया या अस यास त े न याने नमुना ६,७,८,८अ वारे मतदार न दणी 

अ धकार  यांचे कायालयाम ये दाखल क  शकतात. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ातील २०७, भोसर  वधानसभा मतदार संघातील 

दुबार, मयत व थलांतर त मतदार यांची वगळणीसाठ  मतदारां या नावांची सी.डी. 

हरकती/सुचनांसाठ  सदरची बाब सव मा.नगरसद यां या अवलोकनाथ / नदशनास आणून 

देणेकामी मा.महापा लका सभेपूढे ठेवणेत आल . 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मगाशी 

बोल या माणे १ के खालचा वषय आहे. याला जोडूनच तो वषय आहे तो चंचवडचा वषय 

आहे हा भोसर चा वषय आहे. गणपती महो सवाचा वषय आहे याची मा हती दयायला 

सांगावी. 

मा.महापौर-  गणपती महो सवाचा तो वषय पुढचा आहे.   

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वषय मांक 

तीन मंजूर करणेत यावा. 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भोसर  

मतदारसंघातील मतदार नावन दणीचा वषय आहे. यामधील ४० हजार नाव वगळ याचा वषय 

आहे. दुबार, थलांतर त आ ण मयत असे नाव वगळलेले आहे.  भोसर  मतदारसंघा म ये या 

मत नहाय यादया झाले या आहेत या यादयाम ये आता जो तु ह  वषय आणला यालाच 

अनुस न वषय सांगतो मतदारसंघात या यादया आहेत बुथवाईज एक, दोन, तीन, चार या 

यादयाम ये एका कुटंूबाचे नाव हे वेगवेगळया भागाम ये ड हाईड झालेले आहेत. पाच ठकाणी 

एकाच कुटंूबाचे नाव आहेत. याचा मला खुलासा पा हजे नंतर बोलतो.  

मा.साहेबराव गायकवाड (मतदार न दणी अ धकार  भोसर  वधानसभा मतदारसंघ) - मा.महापौर साहेब,  

मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा डलेशनचा वषय अवलोकनाथ आप यासमोर ठेवलेला 
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आहे. भारत नवडणूक आयोगान ेमतदार यादया जा तीत जा त ि लअर कर या या ि टने 

काय म हाती घेतलेला आहे. आता ४२,२७२ नावाची याद  डलेट क रत आहोत ते जर  

झालेतर  आणखीन काह  डलेशन बाक  राहतच आहे. पण मोठया माणावर अशी मागणी होते 

क , काह  नाव आढळतच नाह त आ ण असं झालेल आहे क  भोसर  मतदारसंघातले बरेचसे 

लोक थलांतर त होतात आ ण सवच मतदारसंघात काम चालू आहे. आमची कारवाई पुण 

झालेल  असल तर  माग या दोन तीन वषात ६० हजार नावे कट केलेल  होती. आप याला 

मा हती असाव व   था नक सं था हणून आ ह  येथे आप याला कळ वत आहोत. मतदार 

याद म ये दु ती करताना आपण मांडलेला मु ा बरोबर आहे क  एकाच कुटंूबातील नावे एका 

पे ा जा त क ाम ये आलेल  आहेत. हे ट याट याने होणार आहे एक दवसाम ये न होणार  

गो ट आहे. या याम ये आता काह  मतदानक  मोठ  झालेल  आहेत. मतदार वाढले 

या ठकाणी वाढ व २० मतदान क  आपण वाढवतो. एकापे ा जा त नाव मतदारसंघात गेलेले 

आहेत यासंदभात नाव ा सफर या क ातून मुळ क ात टाक यासाठ  आप याला फॉम भ न 

दयावा लागेल. याची मो हम १ ऑ टोबरपासून सु  होईल. र हाईज झाले या मतदारयादया 

सु दा आ ह  १ ऑ टोबरला पि लश क . र हाईज झाले या मतदार यादया पाहू न या माणे 

आप याला जे नाव ा सफर करायच आहे कंवा कुठ या क ात टाकायच आहे याचा फॉम 

भ न दलातर ते नाव ा सफर क न देव.ू यांचे प ते अपुण आहेत ती मो हम सु दा आपण 

हाती घेतोत आ ण कदा चत येणा-या ट म ये वाढ व प ते देखील येतील. यामुळे कदा चत 

याच क ात परंतु वेगळया प यावर टाक यासाठ  सु दा अज भरला जावु शकतो. यासाठ  

तु हांला अज नमुना ८ चा फॉम आहे तो भ न दयावा लागेल. हे मतदार यादयांच शु द करण 

कि ट यू होत आहे. दरवेळेस ते केल  जाणार  गो ट आहे. यामुळे आपण जी मो हम घेवू 

उलट आपण  शु द करणा या जा तीत जा त जवळ जातोत. हणूनच हा आप यासमोर वषय 

अवलोकनाथ आणलेला आहे. तुमचे सवाचे सहकाय आव यक आहे. एखादयाचे चुकून नाव 

वगळले असेलतर फॉम भ न देता येईल.  

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब,  मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. इले शनला 

सामोरे जात असताना जो काह  आ हांला ञास झाला आहे तो ञास आपण नवडणूक 

आयोगा या मा यमातून आलेला आहेत हणून आ ह  तुम या कानावर घालतो. माझे सजेशन 

आप याला आहे श कांचा पंधरा दवसाचा ो ॉम केलातर  चालेल. या यापुव  सु दा आपला 

वषय झालेला आहे. आपण पञ यवहार सु दा नवडणूक आयोग द ल ला केलेला आहे.  

माझी वनंती आहे क  या श कांवर जबाबदार  देतो यापे ा र े श याद  हणज ेप ह या 

घरापासून शेवट या घरापयत यांची नावे या. १८ वष वयानंतर या मतदारांची येक 

घरवाईज याद  तयार करा. याद  तयार करताना तुमची आ ण ह  याद सगळया यादया र े श 

आ ण यव थीत हो यासाठ  माझी संक पना आहे. श कांना ते काम दयावे.  पंधरा दवसाचा 
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तो काय म राब वला सगळया भागाम ये कंवा मतदारसंघाम ये तर या यादया दु त 

झाले या दसतील. ज े नांव तु हांला डलेट करायचे आहेत ते जागेवर पण नाह त, आ ण  

तमु या मतदार यादयाम ये आहेत. ते कुठेतर  तुम या मतदार यादयाम ये शेवट या ट यात 

टाका. हणजे आ हांलाह  समजेल क  ह  नाव ऑलरेडी आहेत पण समा व ट नाह त. 

ॲक युअल  याद म ये जे नाव आहेत ते रतसर ग ल वाईज आल तर ते आ हांलाह  सोप 

होईल. हणून माझी तु हांला वनंती आहे क  हा जो काह  ो ाम केलेला आहे याला माझा 

वरोध नाह . जे नसतील ते डलेट झालेतर  हरकत नाह .  श कांना एवढा ञास होतो, मा या 

घरा शेजार  चार नाव सापडत नाह त ते दुसर कडे ा सफर झालेले आहेत. एकाच लाईनला 

नाव आलेतर आ हांला शोध यासाठ  सोपे होईल आ ण तु हांलाह  सोपे होईल. हणून माझी 

वनंती आहे क  हा ो ाम लावला, र े श याद चा तर चांगले होईल. १९९७-९८ ला घर टू घर 

जावुन ती नावे तु ह  पवळी कॉपी, लाल कॉपी दलेल  आहे. तशी तु ह  घरटू घर नाव या.   

तुमची तशी याद  तयार करावी.  

मा.साहेबराव गायकवाड (मतदार न दणी अ धकार  भोसर  वधानसभा मतदारसंघ) - मा.महापौर साहेब,  

मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भारत नवडणूक आयोगाला र ह जन यायचे असेलतर 

देशपातळीवर ो ाम यावा लागतो. तो घेतलातर आप याकडे सु दा होईल. ब-याचशावेळेस 

आप याकडुन मागणी असुन सु दा आ ह  नाव डलेट केल  न हती. कारण एक जर  नाव कट 

झालतर आ हांला ञास होतो. पण हे सगळ डलेट हो याचा भारत नवडणूक आयोगाने ो ाम 

घेतला असता आपण हणतात तसं सगळ होईल. पुव  झालेल होत याला बर च वष लोटलेल  

आहेत. नवडणूक आयोग जे हा घेईल ते हा तो आप याकड पण होईल. तोपयत आहे ती याद  

करता येईल.  

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, आमची ह  मागणी आहे ती तथपयत पोहचवा.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 

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

         ----- 
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े            
                                         
ठराव मांक - ७५२                                     वषय मांक – ४ 

दनांक – १९/९/२०१५            वभाग – मा.आयु त     

 

           संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                    पअक/३/का व/३७०/२०१५ द. २/०९/२०१५     

पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ात गणपती व नवरा ौ सव, रमझान म हना, बकर  

ईद, रमझान ईद, मोहरम, नाताळ, १४ ए ल (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती), ६ डसबर 

(महा नवाण दन) व सव धम य उ सव, सण र यांवर साजरे केले जातात.  

   याबाबत डॉ.महेश बेडेकर व. महारा  शासन व इतर जन हत या चका . १७३/२०१० 

अ वये मा.उ च यायालयाने सावज नक उ सव साजरे करताना रहदार स अडथळा होणार नाह , 

तसेच वनी ेपकामुळे होणारे दूषण नयं त करणे व नागर कांसाठ  भावी कारे त ार 

वीकार याची सु वधा उपल ध क न दे याचे नदश दलेले आहेत व नदशाची अंमलबजावणी 

कर याबाबत मा.मु य स चवांकडे धोरणा मक नणय घे याबाबत वचारणा केल  आहे. या 

उ सवादर यान मो या माणात मंडप उभार यासाठ  व वध सं था, सावज नक मंडळे इ याद  

मनपाकडे परवानगीसाठ  अज करतात.  

यास अनूस न, सावज नक उ सवा या वेळी बहु तेक मंडळे ह महानगरपा लके या  

वाहतुक या र यावरच मंडप उभारणी करतात, अशावेळी प रसरात असले या नाग रकांना 

तसेच वाहतुक स अडथळा नमाण होऊन कायदा व सु यव थेचा न नमाण होतो. सावज नक 

उ सवाम ये ता पुर या व पात बांधले या मंडपाचा अडथळा होऊ नये, तसेच सावज नक 

उ सवह  साजरे करता यावेत व प रसरातील नागर क व रहदार ला कमीत कमी ास हावा या 

ट कोनातून मा.उ च यायालयाचे पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने सुधा रत मागदशक त वे 

व कायालयीन प दती तयार करणे आव यक आहे.   

याअनुषंगाने सण साजरे करताना पयावरणाचा हास होऊ नये, वनी दूषण होऊ नये 

व रहदार स अडथळा नमाण होणार नाह . याच माणे मा.उ च यायालयाने घालून दले या 

नयमांचे दशा नदशाची सावज नक मंडळाकडून तपासून मंडप उभारणे बाबत उ चत पालन 

हो यासाठ , पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतफ जनभावनांचा मान राखून आ ण जनजीवन 

व कळीत होऊ न देता जन हताथ मागदशक त वे तयार कर यात आलेल  आहेत. तसेच सदर 
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करणी नाग रकां या त ार  वीकार यासाठ  त ार नवारण यव था नमाण करणेत येत 

आहे. 

         सबब महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २३४ अ वये मा.पो लस 

आयु त यां या सहमतीन े मनपा प रसराम ये ता पुर या व पातले टेज/मंडप याकर ता 

परवानगी देताना सोबत जोडले या मागदशक त वांचा अवलंब करणे या धोरणास मा यता देणेत 

येत आहे.   

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  

मा.महापौर –  या वषयाची मा हती दयावी. 

मा.संजय कुलकण  (कायकार  अ भयंता पयावरण वभाग) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, 

स मा.सभागृ ह. पंपर  चंचवड शहराम ये सावज नक उ सवा या वेळेस मंडपाला परमीशन 

देताना काय मागदशक त व असावीत या वषयी मा.उ च यायालयात डॉ.महेश बेडेकर व द 

महारा  शासन व इतर जन हत या चका . १७३/२०१० याम ये मा.उ च यायालयाने सव 

माहापा लकांना काह  मागदशक त वांची अंमलबजावणीसाठ  धोरण तयार कर याचे आदेश 

दलेले होते यानुसार यांनी दले या आदेशाम ये आ ह  नमुद केलेले सगळे पॉ ट ाहय 

ध न महापा लकेनी ता पुर या मंडपासाठ  आ ण वनी दुषण होवू नये यासाठ  सव बाबींचा 

वचार क न धोरण तयार केले आ ण याची त मा.उ च यायालयास आ ण महारा  

शासनास सादर केल  आहे. या माणे या वष  सव भाग अ धका-यांना सांगून सावज नक 

गणेश उ सवा या मंडपास परवानगी दलेल  आहे. या मागदशक त वाला मंजूर  दे यासाठ  ह  

मागदशक त व ेमहापा लका सभेसमोर सादर केलेल  आहेत. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

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

                                                     वषय मांक – ५ 

दनांक – १९/९/२०१५            वभाग – मा.आयु त   
 

          संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .नर व/का व/१८/५८/ 
                  २०१५ द.८/९/२०१५   

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ी या भागश: मंजूर वकास योजनेत मौजे 

तळवडे ता. हवेल  िज. पुणे, वेणीनगर चौक ह ीतून जाणा-या मंजूर वकास य़ोजनेमधील 

९०.० मी. पाईन र या या भूसंपादनाबाबतचा ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे सन 

२००५ मं ये सादर करणेत आला आहे. सदर पाईन र ता हा ा धकरण ह ,तळवड े ह  व 

पु हा ा धकरण ह  यानुसार वभागत आहे. पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणाचे 

े ात सदर ९०.० मी.र या या दो ह  बाजूस ७५.० मी. ं द र ता वक सत करणेत आ याने 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीतह  ७५.० मी. ं द र ता वक सत करणेबाबत 

मा.महापा लका सभेने ठराव पा रत केला आहे. तदअनुषंगाने महारा  ादे शक व नगररचना 

अ ध नयम १९६६ मधील कलम ३७ नुसार फेरबदलाची वैधा नक कायवाह  सु  केलेल  आहे. 

परंतु जागेवर ल य  आखणीनुसार ा धकरण व महानगरपा लके या ७५ मी. आखणीत 

तफावत अस याने काह  नाग रकांचा सदर आखणीस वरोध आहे. यामुळे ता वत ७५ मी. 

ं द र यापैक  थम ट पा अंतगत ५२.० ते ६०.० मी.र याच ेभूसंपादन  चालू करणेत आले 

आहे. व सदर भूसंपादनापोट  भू मसंपादन अ धकार , वशेष घटक .१ यांचे कायालयाकडून 

मागणी केलेनुसार ज मनीचा मोबदला रकमेपोट  र कम .७,९३,५७,३४९/- इतक  र कम 

द.२८/०५/२०१३ पयत जमा करणेत आल  आहे. 

                सदर ५२ त े६० मी. र यामं ये अि त वातील घरे आहेत. ा धकरण ह ीतील ७५ मी. 

पाईन र यामधील बा धत होणा-या मळकतधारकांचे या कारे पुनवसन करणेत आले, याच 

प तीने महानगरपा लके या  ह ीतीलह  मळकतधारकांचेह  पुनवसन करणेत यावे अशी मागणी 

था नक लोक त नधींनी व नाग रकांनी केलेल  आहे, तसेच लोक त नधींसमवेत झाले या 

बैठक त पुनवसनाबाबत या आव यक या भूखंडाची मागणी ा धकरणाकडे करावी,असे ठरले. 

तृत करणी ा धकरणाने जागा देणेची तयार  दश व याने वशेष बाब हणून बा धतांचे 

पुनवसन होऊ शकत.े यानुसार त काल न प रि थतीत बा धत होणा-या बांधकामाचे े ानुसार 

तीन वग धारकांची याद  ाथ मक व पात तयार करणेबाबत ठरले आहे, व यानुसार 

खाल ल माणे वाटप कर यात येणा-या भूखंडा या े ाची वगवार  करणेत आल  आहे. 
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१) ०  ते  ५०० के.फूटापयत बांधकामाने बा धत होणा-या मळकतधारकांसाठ  यावयाचे भूखंड 
े -  ५०० वे.फूट 

२) ५०१ ते ७५० के.फूटापयत बांधकामाने बा धत होणा-या मळकतधारकांसाठ  यावयाचे 
भूखंड  े - ७५० वे.फूट         

३)  ७५१ वे.फूट ते पुढ ल बांधकामाने  बा धत होणा-या मळकतधारकांसाठ  यावयाचे भूखंड 
े -  १००० वे.फूट                                 

                यापूव  ाथ मक व पात सुमारे १११ बा धत मळकतधारकांची मा हती ा त झाल  

होती. व सदर मळकतधारकांचे बा धत होणारे बांधकाम े ानुसार, ा धकरणाकडे सुमारे १.४२ 

हे टर जागेची मागणी करणेत आल  होती. यानुसार ा धकरणाकडून संब धत बांधकाम बा धत 

मळकतधारकांना पयायी जागा देणेबाबत शासनाची मंजूर  घेणेबाबत ताव सादर केला 

होता.सदर तावाबाबत शासनाने बा धत होणा-या  मळकतधारकांची याद  कळ वणेबाबत 

मागणी केल  होती. 

                तदअनुषंगाने बा धत होणा-या  बांधकाम मळकतधारकांचे पुन: च सव णानुसार 

सुमारे १२६ मळकतधारकांची मा हती ा त झाल .संब धत मळकतधारकांचे करसंकलन 

वभागाकडील मळकतींचे ा त े ानुसारची याद  ा धकरणांस  कळ वणेत आलेल  आहे. वर 

नमूद केले माणे तीन वगात सदर वभागणी करणेत आल . यानुसारची मा हती पुढ ल माणे 

१) ० ते  ५०० के.फूटापयत बा धत होणा-या बांधकाम मळकतधारकांसाठ  सं या-   ४९ 

२) ५०१ ते ७५० के.फूटापयत बा धत होणा-या बांधकाम मळकतधारकांसाठ   सं या-१९      

३) ७५१ वे.फूट ते पुढ ल - बा धत होणा-या बांधकाम मळकतधारकांसाठ  सं या –  ५८  

                                                                                     एकूण सं या-१२६ 

               तथा प व यमान लोक त नधी व नाग रक यांनी येक  १२५०चौ.फूटाचा मोकळा 

भूखंड मळ याची मागणी केलेल  आहे तथापी ते श य नस याने दे यात येणा-या भूखंडास २.५ 

वाढ व चटई े  नदशांक (एफ.एस.आय.) मंजूर करावा, अशी मागणी केल  आहे. सदर बहु तांश 

बा धत मळकतधारक हे आ थक टया कमकुवत असून यांची अि त वातील घरे न का सत 

करणेत येणार अस यामुळे महानगरपा लकेकडून २.५ वाढ व चटई े  नदशांकाची 

(एफ.एस.आय.) मळणे वषयी ा धकरणाकडे मागणी केलेल  आहे. 

                      ा धकरणाने पाठ वले या प ात नमुद के यानुसार से. .२ मधील ब क लड .१ 

ते ४ े  १४७५४ चौ.मी. जागा च लत नवासी दराने आकारणी क न महानगरपा लकेस थेट 
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वाटप करणेस शासनाने मा यता दलेल  आहे. तसेच मा.मु य कायकार  अ धकार  यांनी मा. 

आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांचेकडून आव यक याबाबींची पूतता क न घेवून 

जागा वाटपाची कायवाह  करावी. तसेच उपरो त नमूद े  महापा लकेला ह तांतर त करणेपूव  

सन २०१५-१६ या ा धकरणा या श स  गणका या दराने अ धमू य र. .१६,५२,११,२००/- 

ा धकरणाचे कायालयात ३ म ह या या मुदतीत रोख अथवा डमांड ा टने चलनाने जमा 

करावी. तसेच या मुदतीत उपरो त रकमेचा भरणा केला नाह  तर थक त रकमेवर १४% दराने 

१ म हना कालावधीसाठ  वलंब शु क आका न मुदतवाढ दल  जाईल सदर रकमेवर च लत 

नयमा माणे व दराने सेवा कराची र कम महापा लकेला भरावी लागेल असेह  उपरो त प ात 

प टपणे नमूद केलेले आहे.  

                     सदर पाईन र ता ा धकरण ह ीत वक सत झालेला असून, महानगरपा लका 

ह ीत वक सत झालेला नस याने वाहतूक स अडथळा होत आहे यामूळे सदर र याचा वकास 

होणेची तातडी ल ात घेता व बा धत े  महानगरपा लके या ता यात मळणेक रता, था नक 

लोक त नधी यांचेसमवेत वेळोवेळी बैठका आयोिजत केले या आहेत. 

                     वर नमुद थम ट पा अंतगत ५२ ते ६० मी. र यासाठ चे भूसंपादनापोट  भू म 

संपादन अ धकार , वशेष घटक . १ यांचेकडे आजपयत म.न.पा.कडुन . ७,९३,५७,३४९/- 

इतक  र कम भरणेत आलेल  आहे, व बा धत बांधकाम मळकतधारकांचे पुनवसनासाठ  

ा धकरणाकडे भूखंडासाठ  भरावी लागणार  र कम .१६,५२,११,२००/- व तदअनुषं गक खच 

अशा दोन कारे मोबदला र कम स यि थतीत अदा करावी लागत आहे.तथा प भूसंपादनापोट  

दोनदा मोबदला देणेची तरतूद नाह , यामुळे तुत र. .१६,५२,११,२००/- व तदअनुषं गक खचाची 

र कम महानगरपा लकेकडून पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणास अदा करावी व ती 

बा धत बांधकाम मळकतधारकांकडून यां या बाधीत होणा-या भूखंडाचा ताबा घेवून यांना लागू 

होणार  मोबदला र कम वजा क न उव रत र कम वसुल करण े वषयी धोरणा मक नणय 

यावा,असे वाटत.े तसेच जागेचा ताबा मळा यानंतर भूसंपादनातून सदरचे े  वगळून 

यांचेकडे जमा केलेल  र कम परत मळू शकत.े 

                 र कम .१६,५२,११,२००/- इतक  र कम व तदअनुषं गक खचाची (उदा. सेवा कराची 

र कम इ.) र कम  ा धकरणाकडे भरणेकामी मा.महापा लका सभेची मा यता घेऊन, सदर या 

खचास मा. थायी स मती सभेचीह  मंजूर  यावी लागेल. या सव मंजूर  घे यासाठ  वेळ 

लागणार आहे. सबब सदर र कम भरणेकामी  वलंब शु क न आकारता मुदतवाढ देणेबाबत  

ा धकरणांस कळ वणेत आले आहे. 
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     सबब वर नमूद के या माणे महानगरपा लका ह ीतील मौजे तळवडे ता. हवेल  िज. 

पुणे येथील वेणीनगर चौक येथून जाणा-या पाईन र याम ये बा धत मळकतधारकां या 

पुनवसनासाठ  जागा वाटप करणेकामी, ा धकरणाकड ेसे. .२ मधील ब क लड .१ ते ४ 

े  १४७५४ चौ.मी. चे भखंूडापोट  र कम पये १६,५२,११,२००/- व तदअनुषंगीक खच (उदा. 

सेवा कराची र कम, रिज ेशन फ ,वक ल फ ,भू म अ भ यास तयार करणेकामीची 

फ ,इ याद ) करणेच,ेतसेच ा धकरणाकडून भूखंड म.न.पा.कडे ह तांतर त केलेनंतर 

ा धकरणाचे नयमानुसार रेखांकन तयार करणेसाठ  व वेळोवेळी फेरबदल करणे,मंजूर  

घेणे,जागा वाटप करणे,भूखंडाचे मु यांकन नि चत करणे,र कम वसूल करणेचे अ धकार 

इ याद  सव अ धकार मा.आयु त यांना देणे या योजनासाठ ,मा.महापा लका सभेची मा यता 

घेणे आव यक अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.महेशदादा लांडगे -  आदरणीय महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार 

बंध.ु पाईन रोड या संदभात हा वषय आहे. २०१३ साल  या पाईन रोडसाठ  बरेचशी घरे 

आपण पाडल  आहेत. या ठकाणाहू न पा याची लाईन नेलेल  आहे. २०१३ ला हा ताव  

महापा लकेकडून ा धकरणाला गेला होता. ा धकरणाने तो ताव यां या नयमात मंजुर 

क न शासनाकडे पाठ वला. शासनाकडे गे यानंतर हा ताव मंजूर होवून आलेला आहे. माझी 

वनंती आहे क  हा वषय मंजूर करावा. याच माणे याम ये राहणा-या नागर कांना या 

धरतीवर अंकुशनगर आ ण शरदनगरला ा धकरणाने पुनवसन केले या धरतीवरच हे कराव े

आ ण महारा  शासनानाकडे जो प हला ताव होता तेवढाच र ता वचारात यावा. हा वषय 

मंजूर करावा अशी माझी सभागृ हाला वनंती आहे. याला उपसूचना या भागातील नगरसेवक 

मा.अ णा भालेकर आ ण मा.सुरेश हेञे देतील ती ि वकार यात यावी. कारण ब-याचशा 

वषापासून या भागातील नागर कांचे यावेळेला पाईपलाईन झाल  यावेळेला पुनवसन करायला 

पा हजे होते ते केलेले नाह. ते लोक आज सु दा पञाशेडम ये, भाडयाने राहतात. यां या 

ह काचे घर महापा लकेनी पाडलेले आहेत आप या महापा लके या फायदयासाठ  पाडल  आहेत. 

यां या जागेतून पाईपलाईन जाणार होती. ती पाईपलाईन पुढे जावुन येक नागर कांना  

पाणी मळणार होतं. वैयि तक असा कोणाला याचा फायदा होणार न हता. महापा लका ह ीत 

राहणा-या नागर कांना फायदा हो यासाठ  ती घरे पाडल . या घरातील लोकांना मोबदला 

नुकसानभरपाई हणून दे यात यावा अशी यांची उपसूचना आहे ती वाच यात येईल ती 

ि वकारावी अशी मी वनंती करतो. 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. जु या सगळया 

सद यांना आठवत असेल क  हा वषय सात त ेआठ वषापासून या सभागृ हा पुढ येतो. भाग 

स मतीसमोर हा वषय ब-याच वेळा चचा झाल , ठराव वखंडीत झाले, पु हा ठराव झाले. ह  



18 
 
चुक शासनाची अस यामुळे आप याला सगळयांना मा हती आहे, ठाकूर साहेब नवीन आहेत 

यामुळे यांना याची जा त क पना नाह . परंतु ा धकरणाने याचा सगळयात आ द डीपी 

बनवलेला होता. ७५ मीटरचा तो डीपी होता यावेळेस काह  आख या के या आ ण यानुसार 

जो काह  र ता सोडून जी जागा उरत े या यावरती परमीशन घेवून घर बांधल  ती 

बांध यानंतर जे हा महापा लकेचा डीपी तयार झाला तो ९० मी.चा झा यानंतर महापा लकेनी 

वत:ची परत लाईन आखल  आ ण ा धकरणाचा डीपी वगळून टाकला यावेळेला तो ९० मी. 

डीपी र ता एवढा मोठा झाला. पाठ माग,े पुढे ा धकरण आहे. दो ह  ठकाणी ७५ मी. चा 

र ता आहे आ ण या र याची त ड मळवणी होत नाह . महापा लकेनी वत: ३७ ची कायवाह  

केल . कोण याह  नागर कांनी ३७ ची कायवाह  करा असे हणलेले न हत.े परंतु शासनाची 

चुक होती यावेळेला महापा लकेनी वेगवेगळे कळ वलेले आहे. प ह यांदा सव ण केल 

या याम ये १११ मीळकती सांगीत या, अंतीम सव णाम ये १२६ मीळकती सांगीत या आ ण 

आता १३८ मळकती जवळ जवळ या जागेवर आहेत. मा.महापौर साहेब, वषय मंजूर ला 

आलेला आहे वषयाला माझा आजीबात वरोध नाह . मला एक सांगायचे आहे क  याम ये 

यांची घरे जातात ते अ यंत हणजे, धड यांना झोपडप ीत राहणारे हणता येत नाह  आ ण 

बंग याम ये राहणारे हणता येत नाह त. ते अ यंत सवसाधारण आ ण गर ब नागर क आहेत. 

यांनी कोटाची सु दा लढाई लढलेल  आहे. हायकोटाने महापा लकेला आदेश दलेले आहेत क  

जे मळकतधारक आहेत यांची आपण काय यव था करणार आहेत हे येणा-या चार 

आठवडयात कळवावे असे सांगीतलेले आहे. २०१३ ला सांगीतले अजूनपयत हायकोटाला 

कळ वलेले नाह  क  या लोकांना आपण न क  काय देणार आहोत. ३७ ची कारवाई क न 

मंजूर केलेला वषय ती ३७ ची कारवाई आपण अजून शासनाकडे पाठ वलेल  नाह . तो ताव 

अजून शासनाकडे पाठवलेला नाह . शरदनगर या धरतीवर हा तू य वषय आहे क  आपण 

यांना जागे या मोबद यात जागा देतो. त काल न आमदार असतील कंवा या या अगोदरचे 

महापौर असतील या सगळयांनी यासाठ  य न केलेला आहे परंतु ते देत असताना या 

नागर कांची अशी मागणी आहे १२५० व.ेफुट जे शरदरनगर या लोकांना दलेल  आहे तेवढ   

१२५० वे.फुट जागा यांना पा हजे परंतु आपण यां या मागणीकडे ल  देत नाह त. ७५ मी. 

ा धकरणा या आखणी माणे जागा दयायचा वषय केला असतातर दोन ए कर जागा आपल  

वाचल  असती याची कोटयावधी पये कमंत आहे याम ये तु ह  घरकुल केले असत ेपरंतु  

असो आपण सगळयांचा म य हणून ५२ ते ६० मी. हा वषय घेतलेला आहे. या याम ये ह  

कॉमन पेस आहे. ५२ ते ६० मी. ह  कॉमन पेस आहे परंतु वषय अ यंत चातूराईन े ठेवलेला 

आहे. थम ट यात ५२ ते ६० मी.असं हणलेले आहे याचा अथ दुस-या ट याम ये ७५ मी. 

येणारच आहे. मा.महापौर साहेब, माझी आप याला अशी वनंती आहे क  ५२ ते ६० हा पाऊन 

क.मी.चा र ता आहे. जा त मोठापण नाह  पु ढे मागे ७५ मी. आहे बरोबर आहे. महापा लकेनी 
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३७ क न ७५ केल आहे ते पण बरोबर आहे. र याची त ड मळवणीच नाह . ३७ करताना 

झोपडप ी संप यानंतर ञवेणीनगर जे हा सु  होतं या यानंतर ९० मी. आखणी बघीतल तर 

पुण काटकोण जातो. कशासाठ  हा काटकोनाचा र ता वळवला. पाऊण मी. र ता तु ह  

वळवलेला आहे. या यापे ा ५२ ते ६० मी. केलातर नदान तो र ता सरळ होईल आ ण 

या या पुढचा जो दुसरा ट पा आहे तो वगळावा फ त ५२ ते ६० मी.एवढेच या ठकाणी मंजूर 

करावा. आडीच एफएसआय तु ह  देणार हणताय नागर कां या मट ंग झा या. तुम याकडे 

शा वती आहे का आज या या मट ंगम ये आडीच एफएसआय मंजूर होईल. तु ह  ५०० मी. 

जागा देणार, कुणाला १ हजार वे.फु. देणार आहेत, कुणाला ७५० वे.फुट देणार आहेत. 

पण आडीच एफएसआय देवून यांना या ठकाणी गाजर दाखवले आहे. ३७ ची कारवाई अजून 

पुण नाह . रेडझोनचा मु ा अजून लेअर झालेला नाह . आडीच एफएसआय झाला नाह तर 

याला कोण जबाबदार आहे, आडीच एफएसआय होवून ती पुण झोपडप ीच होणार आहे. ५०० 

वे. फुटाम ये आडीच एफएसआय बांधायचं हणजे ती पुण अशी चंचोळी ब डींग होईल 

आ ण या याम ये आपण सु वधा कशा देणार. या यापे ा १२५० दलेतर यां या वत: या 

जागेवर ते बांधु शकतील. यांचा जो जागेचा मोबदला आहे तो यांना ता काळ दे यात यावा 

आ ण ५२ ते ६० मी.एवढाच र ता करावा अशी माझी सभागृ हा या वतीने हात जोडून वनंती 

आहे. थम ट पा हणलेले आहे हणज े७५ मी. ला मंजुर  आहे नंतर तु ह  दुस-या ट याची 

कारवाई करणार हणजे करणारच. हायकोटाचा जो आदेश आलेला आहे याचे काय करणार 

आहेत हे सांगावे. एकह  ताव शासनाकडे अजून पाठ वलेला नाह  जो पाठ वलेला आहे तो 

वखंडीत होवून आलेला आहे. मग अशा सव गु ंतागू ंती या करणाम ये येकजण आपआपल  

जबाबदार  झटकून पुढे जातो परंत ुप रणाम जे आहेत ते शेवट या नागर कांना भोगाव ेलागणार 

आहेत. आपणच सावभौम आहोत आपले सगळे अ धकार या ठकाणी आहेत परंतु जर तु ह  

हणलेल आहे क  ५२ ते ६० मी. थम ट याम ये तर  थम आ ण अंतीम ट याम ये सु दा 

५२ ते ६० मी. असाव आ ण १२५० अशी जागा यांना मळावी अशी माझी वनंती आहे. 

मा.तानाजी खाडे – स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. पाईन 

र याचा वषय आहे. या प रसरातील नागर कांची घरे जातात यांना मोबदला दे याचा वषय 

आहे याला माझा कुठलाह  वरोध नाह . यांना मोबदला मळाला पा हज.े परंतु ा धकरण 

आज आप याकडे या जागेचे पैसे मागत.े ा धकरण र ता वकसीत करत.े आप या 

महापा लके या जागे या मधुन तो र ता चाललेला आहे तो वकसीत करणे ा धकरणाचे काम 

आहे. सभागृ हाला वनंती आहे क  ा धकरणा या ह ीम ये काह  झोपडप या हो या. पाईन 

र याम ये आले या झोपडप यांना यावेळेस काढल गेल या ठकाणी ४०० ते ४५० झोपडया 

हो या. या झोपडया से.२२ म ये टाक या यांचे पुनवसन महापा लकेनी करायच ेधोरण ठरले. 

लोकांना पाञ सु दा कर यात आलेलं आहे. ा धकरणा या जागेवर असले या झोपडप ीचे 
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पुनवसन आपण करतो मग आप या जागेत घर असतीलतर ा धकरणाने याच का पुनवसन 

क  नये. जो पाईन र ता चाललेला आहे, भि त-श ती पयत आलेला आहे, तथून मा या 

भागात र ता आलेला आहे. भि त-श ती चौकाम ये ा धकरणाने करायचे का महापा लकेनी 

करायचे या याम ये ब-याचशा लोकांचा ऍ सीडट झालेला आहे. या ठकाणी बरेचसे लोक गेलेले 

आहेत. अंकुश चौक, ञवेणीनगर चौक, चकन चौक आहे या ठकाणी ि पड ेकर नाह . 

या ठकाण या झोपडप ीचे पुनवसन केले, ा धकरणाकडून काह  मोबदला घेतला का आ ण या 

तीन चौकाम ये ि पड ेकर  असेलतर याची मा हती दयावी.  

मा.अ णा भालेकर -  मा.महापौर साहब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा पाईन 

र याचा जो वषय आहे या ठकाणाहू न लोकांना प या या पा या या लाईनसाठ १८ ते १९ 

लोकां या मळकती पाडले या आहेत. अ रश: ती सव लोक रटायड आहेत यांना घरभाडे 

सु दा भरता येत नाह . ते लोक मंद रात जाणार नाह त पण आम या नगरसेवकां या घर  रोज 

येतात, रडतात आम या मळकतीच काय करता हणतात. सभागृ हाला वनंती राह ल क  हा 

वषय लवकरात लवकर मंजूर करावा.  

मा. समाताई सावळे – स मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  थमत: जे जे 

लोक या र यामुळे बाधीत होत होती यां यासाठ  यांनी य न केले या सवाचे अ भनंदन 

करत.े अ यंत चांगला वषय सभागृ हापुढे आलेला आहे. चांगल यासाठ  हणेल क , आपले घर 

व न असते ते तुटत असेलतर झोप लागत नाह . पाईन रोडचे जवेढ  लोक आहेत यांनी 

२००७ पासून आतापयत था नक नगरसेवक असतीलच पण आ हांला सु दा यांनी वनंती 

केल  क  याम ये तु ह  ल  घालावे हणून. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी खरेतर मी 

युतीशासनाचे अ भनंदन कर यासाठ  या ठकाणी उभी आहे. मागील पाच वषात या वषयासोबत 

अनेकवेळा चचा झाल . आता सुलभाताईने सांगीतले क अनेकवेळा ठराव सु दा वखंडीत 

झालेले आहेत. या गोरगर बां या बाजूने याय दे याचे काम युतीशासन करत आहे आ ण 

हणूनच शासनाने नयमा या पल कडे जावुन माणूसक चा ि टकोन ठेवून हा वषय मंजूर 

केला आहे युतीशासनाच मी या ठकाणी अ भनंदन करत.े मा.महापौर साहेब, शंभर ट के 

या ठकाणी युतीशासनान काम केलं हणून युतीशासनाच अ भनंदन. २०१५ ला झालेला हा ठराव 

आहे. शासनाने मंजूर क न पाठवलेला आहे. िज हा धकार  यांनी वषय मंजूर केला हणूनच 

शासनाचे अ भनंदन करणे गरजेचे आहे. लोकांच घर यां या डो यावर छ पर रहावे ह  

ामाणीक भावना या ठकाणी, याम ये काम करणा-या सगळयाच लोकांची होती आ ण हणून 

या ठकाणी या सगळया लोकांचे अभार मानले पा हज,े अ भनंदन केले पा हज.े पाईन 

रोडम ये या या लोकांची घर जातात या ५२ ते ६० मी.चे जे रेखांकन आहे ते कायम व पी 

तसेच रहावे याम ये फेरबदल कर यात येवू नये एवढच या ठकाणी मी सांगत.े या लोकांना 

घराची जागा मळणार आहे यांनी ती आनंदाने यावी. या या लोकांनी य न केले, यांनी 
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शासन दरबार  हा वषय लावून धरला तु ह  यांचे आभार माना हा तुमचा ह क आहे आ ण 

तो आज मळतोय आ ण तु हांला तो खुप लवकर मळाला हणून शासनाचे पण आभार 

माना. पाईन रोडचे बरेचसे लोक या ठकाणी आलेले आहेत. एक हजार व.ेफुट, बाराशे 

वे.फुटाची मागणी आहे परंतु ते मा य होवू शकत नाह  परंतु जे झालेले आहे ते यावे 

एवढच या ठकाणी सांगते. परत युतीशासनाचे अ भनंदन करत े आ ण थांबते जय ह द, 

जयमहारा .   

मा.सुरेश हेञे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा पाईन र याचा 

न आहे. भि त-श ती ते पुणे-ना शक हायवेपयत जाणारा हा र ता आप या महापा लका 

ेञातील ञवेणीनगर येथ े केवळ ४०० मी.चा र ता थांबून राह लेला आहे. अनेक वषापासून 

लंबीत असलेला हा वषय माग  लागावा हणून अनेक सद य तसेच माजी आ ण आजी 

आमदार यांनी आम या सोबत अनेक बैठका घेवून हा न माग  लाव यासाठ  य न केलेले 

आहेत. हा वषय जो आहे तो ा धकरणांनी यांना पुनवसन कर यासाठ  जी जागा देवू केलेल  

आहे या वषयासंबंधीत आहे. सदर जागा महापा लकेनी ता यात घेवून या नागर कांचे वर त 

पुनवसन करावे. कारण ते नागर क आज या प रि थतीत अतीशय हालाक चे जीवन जगत 

आहेत हणून मी उपसूचना देतो ती मंजूर करावी अशी मी वनंती करतो. 

 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- वषयां कत पाईन र याचे ं द करणातील 

ञवेणीनगर चौक येथील ता वत ७५ मी. ं द र यापैक  सामाईक आखणी माणे थमत: ५२ 

ते ६० मी. ं द नुसार य ात बा धत होणा-या मळकतधारकांचे ा धकरणाने शरदनगर अंकुश 

चौक या भागात केले या पुनवसनाचे धत वर ा धकरणाकडून मळणा-या वर ल भुखंडावर 

पुनवसन करावे. बा धत मळकतधारकांबरोबर मोकळया असले या भुखंडधारकांची ह  याम ये 

गणना करावी व हे भूखंड वनामु य मळावेत याबाबत बा धत लोकांकडुन कुठलाह  मोबदला 

घेणेत येऊ नये. तसेच यापुव  पा या या पाईपलाईन टाकातांना सन २०१३ साल  जी बांधकामे 

यापुव च काढुन टाकणेत आल  आहेत या सुमारे १८ बांधकाम मधील लोक हलाक या 

प रि थतीत खाजगी भाडयाने राहत आहेत. यांचे २०१३ पासुन आजपयत झाले या खचापोट  

म.न.पा. नयमा माणे नुकसान भरपाई देणेस मा यता देणेत यावी. सभावृ तांत कायम होणेची 

वाट न पाहता व रत कायवाह  करावी. 

मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.योगेश बहल -  स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी 

वषय मांडलेला आहे. सभागृ हात सवानी मंजूर  दे याचा य न केलेला आहे आ ण आनंद  

आहे क  बाधीत लोकांना घर मळतात. परंतु या ठकाणी हे करत असताना तानाजी खाडे यांनी 
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न उपि थत केला, सुलभाताईनी न उपि थत केला. अनेकांनी य न केलेले आहेत. 

आमदारांनी सांगीतले आहे यांना मोबदला मळावा, यांना घर मळावीत याब ल कोणाचह  

या ठकाणी दुमत नाह . आयु त साहेब आ ण एडीट पीचे पण अ धकार  या ठकाणी उपि थत 

आहेत यांनी जो न उपि थत केलेला आहे क  एका बाजुने ा धकरण, दुस-या बाजूने 

महापा लका आहे. या ं द करणाम ये ा धकरणा या जागेम ये असले या या झोपडया हो या 

कंवा जी क ची घरे होती यांना से.२२ म ये वनामोबदला श ट आपण केलेले आहे. 

ा धकरणाचे अ त मण काढत असताना यांना आप याकडे सामावुन घेतले यावेळेला 

यां याकडून आपण कुठ याह  कारचा मोबदला ा धकरणाकडून मागीतलेला नाह . या ठकाणी 

१६ कोट  ३ म ह यात भरले नाह तर १४ ट के दराने याज घेणार आहेत. हणजे तानाजी 

खाडे यांच हणण असं आहे क  आप या बरोबर ा धकरण असं का वागतय. ५०० ऐवजी ७०० 

च घर देता आलतर  बघा, ७०० ऐवजी ९०० च घर देता येतय का बघा या लाभधारकांना घर 

दे यासाठ  वरोध नाह  परंतु आ ह  सहकायाची भू मका घेतलेल  असताना ा धकरणा या 

ह ीम ये असले या घराना आपण आप याकडे थलांतर त केलेले आहे काह ह  पैसे न घेता, 

काह ह  अट  न टाकता. आता आप याला आप या लोकां या पुनवसनासाठ  जर जागा 

लागणार असेलतर ती जागा यांनी एकतर अ प दरात दयावी कंवा यांनी सु दा मोफत 

दे याचा य न करावा. शासनाने कमान असेतर  य न करावेत क  आ ह  तुमचे लोक अशा 

त-हेने थलांतर त केलेले आहेत तथं आ ह  तुम याकडून कुठलाह  मोबदला घेतलेला नाह . 

तुमचे र यावर ल अती मण आ ह  काढलेले आहे आ ण आम या ेञाम ये यांना आ ह  

सामावून घेतलेले आहे असे असताना या लोकांना सामाव यासाठ  तुम याकडून जागा घेतो या 

जागपेोट  आपण आम याकडून जे पैसे घेतात याम ये आ हांला काह तर  क सेशन रेट दयावा 

कंवा मानवतेचा ि टकोन ठेवून तु ह  तशा कारचे याज न लावता कमान दराम ये यांच 

पुनवसन हावे. आडीच एफएसआय अजून महापा लकेला ा त झालेला नाह . आडीच 

एफएसआय हा पीसीएनट डीएला मंजूर झालेला आहे. या लॅ क लाईनम ये ईड यूएसची 

लाईन नसावी यामुळे आडीच एफएसआय आप याला मळेल का नाह  ह  शंका आहे परंतु या 

लोकांनी कमान जी घरांची मागणी केल  आहे तेवढे घरतर  यांना मळाले पा हज.े नाह तर 

आपण यांना आडीच एफएसआय या हशोबाने पैसे दयायचो आ ण उदया आडीच एफएसआय 

या भूखंडावर देता आला नाह  आ ण उदया आपण हणालो एवढ  घर यांना देता येणार 

नाह तर मग ती माञ या लोकांचीह  फसवणूक नको आ ण या सभागृ हाचीह  फसवणूक नको. 

तर  या सव गो ट  शासनाने पडताळून पहा यात, खाञी करावी. या लोकांना महासभेनी जी 

मा यता दलेल  आहे तेवढे घर भेटलेच पा हज.े या सव गो ट ची शा वती शासनान े यावी 

आ ण वषय मंजूर करावा अशी वनंती करतो. 
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मा.महेशदादा लांडगे – आदरणी महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या संदभात 

सुलभाताईनी, समाताईनी, योगेश बहल, तानाजी खाडे, सुरेश हेञे यांनी मते मांडलेले आहेत. 

हा वषय असा आहे क  यांना १२५० का आडीच एफएसआय दे याचा पुणपणे अ धकार 

शासनाचा आहे. आ ह  उपसूचना दल  याम ये  ५२ ते ६० मी. याम ये जी घरे येतात यांना 

१२५० वे.फुटाचा लॉट मळावा आ ण यांना १२५० वे.फुट लॉट हवा आहे यांना आडीच 

एफएसआय मळणार नाह . आ ह  सभागृ ह नागर कांबरोबर आहे. यांना १२५० वे.फुटाचा 

लॉट मळावा. आता जो पुनवसनासाठ  जागेचा मोबदला देतो. ३०० मी. चा पेस हा 

महापा लके या ह ीतील र ता आहे. महापा लके या ह ीतील नागर कांच े पुनवसन कर याची 

जबाबदार  ह  महापा लकेची आहे. महापा लकेनी या संदभात ताव २०१३ ला ा धकरणाकडे 

सबमीट केलेला होता. याम ये उलट असं लह लेल होत ५०० ते ७५० आ ण १००० वे.फुट 

एवढा लॉट या लोकांना मळावा. या लॉट या वरोधात नागर क, था नक लोक तनीधी 

आहेत हणून ह  उपसूचना देतोत. या याम ये जे लोक बेघर झाल  यांचे पुनवसन करणे 

महापा लकेचे काम होत.े यावेळेला ते केलेले नाह . यांना आतापयतचा मोबदला मळावा 

याब ल सु दा या उपसूचनेम ये अंतभाव आहे. तर  हा वषय उपसूचनेसह मंजूर करावा अशी 

मी वनंती करतो.               

मा.अजीत ग हाणे – स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार मञ.  

या ठकाणी हा वषय खुप जनानी य न क न सभागृ हापु ढे आणलेला आहे. लोकां या अडचणी 

सोड व यासाठ  तेथील लोक ती नधीनी खुप य न केलेले आहेत. सगळयांनीच आप या 

भाषणाम ये उ लेख केला. सुलभाताईनी सुरवातीला सांगीतले आहे क, पुव  दो ह  बाजूला ७५ 

मी. या म ये ९० मी.चा र ता होता तर  तु ह  कॉमन ५२ ते ६० मी. चा र ता बाधीत होतो 

तो ता यात घे यासंबंधीची कारवाई या ठकाणी करता. या याम ये बाधीत मळकती आहेत 

या मळकतधारकांना आपण ा धकरणा या मा यमातून जागा दे याचा य न करतो.  

या याम ये एक ञुट  राहू न गले  असे मला वाटत.े याला उपसूचना सुरेश हेञे आ ण 

भालेकरताईनी दलेल  आहे. या याम ये सगळयांचीच मागणी आहे क  या लोकांना १२५० 

वे.फुट मळावे आ ण आडीच एफएसआय मळावा. या याम ये हे बांधत असताना जे हा 

आडीच एफएसआय मळेल त हा जो माज नचा वषय आहे आ ण जो नयमावल चा वषय 

आहे याचा सु दा वचार केला गेला पा हजे आ ण तशी शासनान ेआ हांला मा हती दल  

पा हजे खरंच अशा प दतीने या लोकानंा आडीच एफएसआय वापरता येईल का, जर शासनाने 

मंजूर  दल  आ ण याच माज न वगैरे सगळया गो ट  वचारात घेत यातर यांना जे अपे ीत 

आहे आ ण आ हांला, लोकांना जे अपे ीत आहे ते खरच होणार आहे का याचा सु दा वचार 

झाला पा हजे कारण आ ह  सभागृ हात वषय मंजूर क  आ ण परत पुढे जावुन तो आडकायला 
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नको. यामुळे जे कोणी अ धकार  असतील यां याकडून या संदभात खुलासा करावा नंतर पुढे 

जावुन आडायला नको यामुळे याचा खुलासा यावा. 

मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो— पंपळे गुरव येथील 

राजमाता िजजाऊ उदयान वक सत करणे ट पा-२ या कामाचा मनपाचे सन २०१५-१६ चे 

अंदाजपञकात समावेश असुन (अंदाजपञक पा. .३२४ व अ. .१७८) कामाची शासक य 

मा यता र. . १,००,००,०००/- इतक  आहे. परंतू ात सदर कामास र. . २,५०,००,०००/- 

(अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख) इतका खच अपे त आहे यामुळे सदर कामास र. . 

२,५०,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख फ त) चे सुधा रत शासक य मा यता 

देणेत यावी. 

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

मा.िजत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसचूना मांडतो—मनपा या सन २०१५-

१६ चे अंदाजपञकात पान . ३२१ अ. .१२२ म ये भाग . ३७ महा मा फुले पयावरण 

सं कार उदयानाम ये थाप य वषयक कामे करणे या कामासाठ  अंदाजपञक य र कम 

.२०,००,०००/- इतक  आहे.  सदर कामा या नावाम ये खाल ल माणे दु ती करणेत यावी. 

भाग . ३७ महा मा फुलेनगर मोकळी जागा . ५० येथे बहु उ ेशीय इमारत बांधणे व अ य 

थाप य वषयक कामे करणे, सुधार त अंदाजपञक य र कम . ७५,००,०००/- आहे तर  

सदरर या कामा या नावाम ये व अंदाजपञक य र कमेम ये करावयाची दु तीस मा यता 

देणेत यावी. 

मा.कैलास थोपटे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार . २००७ सालापासूनचा 

हा वषय आहे. हा खरंतर खुप दवस वषय पडींग होता. आज या वषयाला यश आलेले आहे. 

हा वषय हणजे नागर कां या खुप िज हाळयाचा न होता. यावेळेला ा धकरणाकडून 

भि त-श ती चौकातून आ ण ञवेणीनगर या दो ह कडून बघीतलतर सगळया         

ा धकरणा या इमारतीला यावेळेला अडचण येत होती या यानंतर आपण हा ७५ मी.चा र ता 

केला. मला एवढच हणायच आहे क  सगळयांनी सगळया गो ट  सांगीत या आहेत. परंतु 

शरदनगरम ये या काह  गो ट ंची ञुट  राह ल  ती ञुट  होवू नये. कारण आजह  

शरदनगरमधील जे आठ लोक आहेत यांना घरे मळालेल  नाह त. मी ा धकरणाकडे खुप 

फॉलोअप घेतला तर  या गो ट म ये यांनी दलेल  जागा आ ण बाधीत असणारे घर हणज े     

नागर कांवर कुठेह  अ याय होवू नये. सव सद य या सव नागर काना मदत करत असतात.  



25 
 
परंतु काह  चुका होतात तर  या याम ये सात आठ लोक शरदनगरमधल  आजह  यांना 

जागा मळालेल  नाह . तर  तसे याबाबतीत कुठे घडू नये एवढच मी या संगी सांगू इि छत े

आ ण हा वषय हेञे यांनी दलेल  उपसूचना घेवून मंजूर करावा. 

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

आज पाईन रोड या अनुषंगाने हा वषय शासनाने सादर केलेला आहे. यावर सद यांनी 

आपले मत दश त केलेले आहे. याम ये  स मा.ग हाणे यांनी मु ा उपि थत केलेला आहे या 

अनुषंगाने सांगतो क  आडीच एफएसआय मंजूर करणेत यावा आ ण या अनुषंगाने बांधकाम 

कर यासाठ  जी काह  सवलत नयंञण नयमावल नुसार संबंधीत भुखंडधारकांना लागेल 

याच माणे सवलत डे हलपमट ऑथोरेट  तो भूखंड ा धकरणा या ह ीम ये अस यामुळे 

या ठकाणी बांधकाम परवानगी दे यासाठ च े अ धकार ा धकरणाला आहेत. ा धकरणा या 

डीसी लम ये सवलतीचे अ धकार हे डे हलपमट ऑथोरेट  हणून यांना आहेत. या 

अनुषंगाने यो य या सवलती संबंधीत नागर कांना दया यात अशी वनंती यांना आपण 

केलेल  आहे या माणे डे हलपमट ऑथोरेट या बैठक त मी सद य अस यामुळे तशी वनंती 

मी यांना पसनल  केलेल  आहे, या अनुषंगाने यांनी पॉ झट ह आप याला सांगीतलेले आहे. 

मा.महेशदादा लांडगे -  आदरणीय महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या 

जागेचा आपण ले-आऊट केलेला आहे ५००, ७५०, १००० वे.फुट असे लोकांनी जागा 

ि वकार या. तर  तो जो लेआऊट महापा लकेनी केला याम ये चार-चार, पाच-पाच लोकांचा 

लब क न याचा लॅन केलेला आहे. पण ५००, ७५०, १००० वे.फुट नागर क ि वकारणार  

नाह त हणून ह  उपसूचना दलेल  आहे आ ण ह  उपसूचना फ त ५२ ते ६० मी. म ये येणा-

या नागर कानाच हा लाभ मळावा या याम ये कोणाचह  नुकसान होणार नाह . सुलभाताईनी 

सांगीतलेला ७५ मी.चा वषयच नाह . हा फ त ६० मी. मध या नागर कांची जी घरे जातात, 

आ ण चार वषापुव  यांची घरे गेलेल  आहेत यां या मोबद याचा वषय आहे. आपण जो 

लेआऊट केला याम ये ५००-५०० चे आपण लॉट केले आ ण ते लब केल.े २ गुठंयाचा, ४ 

गुंठयाचा, ५ गु ंठयाचा, ६ गु ंठयाचा असे लब क न आपण लॅन करणार आहात.  

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

लॅन कर यासाठ  या काह  सवलती लागतील या दे यासाठ  ा धकरणाने इ छा दश त 

केलेल  आहे. ा धकरणा या अ धका-याशी चचा क न यां या वकास नयंञण 

नयमावल नुसार आपण लेआऊट तयार केलेला आहे.  

मा.शांताराम भालेकर - स मा.महापौर साहेब, स मा आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.   

पाईनचा वषय झालेला आहे हा या प रसरात राहणा-या नागर कां या भावनेशी खेळणारा 
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वषय आहे. अनेक जणांनी सांगीतले आहे हा अनेक वषापासूनचा लंबीत वषय आहे. 

सभागृ हात अनेकवेळा आलेला आहे. गेल  चार वष या वषयावर चचा होते फ त  चचा होवून 

उपयोग नाह . या याम ये डसीजन फार मह वाच आहे. नगररचना या अ धका-यांनी सांगीतले 

आहे. प रि थती अशी आहे क  अनेक वष या प रसरातील नागर कां या भावनेशी आपण 

खेळतो. यांना फ त देतो देतो असं आपण हणतो, ते वैतागलेले आहेत. हा वषय 

उपसूचनेसह मंजूर करावा. 

मा.महापौर -  उपसूचना ि वकारल  आहे का. 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, फ त मा.सुरेश हेञे यांची एक उपसूचना ि वकारल   
                 आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ७५३           वषय मांक – ५ 

दनांक – १९/९/२०१५            वभाग – मा.आयु त   
 

          संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .नर व/का व/१८/५८/ 
                  २०१५ द.८/९/२०१५   

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ी या भागश: मंजूर वकास योजनेत मौजे 
तळवडे ता. हवेल  िज. पुणे, वेणीनगर चौक ह ीतून जाणा-या मंजूर वकास य़ोजनेमधील 
९०.० मी. पाईन र या या भूसंपादनाबाबतचा ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे सन 

२००५ मं ये सादर करणेत आला आहे. सदर पाईन र ता हा ा धकरण ह ,तळवड े ह  व 
पु हा ा धकरण ह  यानुसार वभागत आहे. पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणाचे 
े ात सदर ९०.० मी.र या या दो ह  बाजूस ७५.० मी. ं द र ता वक सत करणेत आ याने 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीतह  ७५.० मी. ं द र ता वक सत करणेबाबत 
मा.महापा लका सभेने ठराव पा रत केला आहे. तदअनुषंगाने महारा  ादे शक व नगररचना 
अ ध नयम १९६६ मधील कलम ३७ नुसार फेरबदलाची वैधा नक कायवाह  सु  केलेल  आहे. 
परंतु जागेवर ल य  आखणीनुसार ा धकरण व महानगरपा लके या ७५ मी. आखणीत 

तफावत अस याने काह  नाग रकांचा सदर आखणीस वरोध आहे. यामुळे ता वत ७५ मी. 
ं द र यापैक  थम ट पा अंतगत ५२.० ते ६०.० मी.र याच ेभूसंपादन  चालू करणेत आले 
आहे. व सदर भूसंपादनापोट  भू मसंपादन अ धकार, वशेष घटक .१ यांचे कायालयाकडून 
मागणी केलेनुसार ज मनीचा मोबदला रकमेपोट  र कम .७,९३,५७,३४९/- इतक  र कम 
द.२८/०५/२०१३ पयत जमा करणेत आल  आहे. 

                सदर ५२ ते ६० मी. र यामं ये अि त वातील घरे आहेत. ा धकरण ह ीतील ७५ मी. 

पाईन र यामधील बा धत होणा-या मळकतधारकांचे या कारे पुनवसन करणेत आले, याच 

प तीने महानगरपा लके या  ह ीतीलह  मळकतधारकांचेह  पुनवसन करणेत यावे अशी मागणी  
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था नक लोक त नधींनी व नाग रकांनी केलेल  आहे, तसेच लोक त नधींसमवेत झाले या 

बैठक त पुनवसनाबाबत या आव यक या भूखंडाची मागणी ा धकरणाकडे करावी,असे ठरले. 

तृत करणी ा धकरणाने जागा देणेची तयार  दश व याने वशेष बाब हणून बा धतांचे 

पुनवसन होऊ शकत.े यानुसार त काल न प रि थतीत बा धत होणा-या बांधकामाचे े ानुसार 

तीन वग धारकांची याद  ाथ मक व पात तयार करणेबाबत ठरले आहे, व यानुसार 

खाल ल माणे वाटप कर यात येणा-या भूखंडा या े ाची वगवार  करणेत आल  आहे. 

१) ०  ते  ५०० के.फूटापयत बांधकामाने बा धत होणा-या मळकतधारकांसाठ  यावयाचे भूखंड 
े -  ५०० वे.फूट 

२) ५०१ ते ७५० के.फूटापयत बांधकामाने बा धत होणा-या मळकतधारकांसाठ  यावयाचे 
भूखंड  े - ७५० वे.फूट         

३)  ७५१ वे.फूट ते पुढ ल बांधकामाने  बा धत होणा-या मळकतधारकांसाठ  यावयाचे भूखंड 
े -  १००० वे.फूट                                 

                यापूव  ाथ मक व पात सुमारे १११ बा धत मळकतधारकांची मा हती ा त झाल  

होती. व सदर मळकतधारकांचे बा धत होणारे बांधकाम े ानुसार, ा धकरणाकडे सुमारे १.४२ 

हे टर जागेची मागणी करणेत आल  होती. यानुसार ा धकरणाकडून संब धत बांधकाम बा धत 

मळकतधारकांना पयायी जागा देणेबाबत शासनाची मंजूर  घेणेबाबत ताव सादर केला 

होता.सदर तावाबाबत शासनाने बा धत होणा-या  मळकतधारकांची याद  कळ वणेबाबत 

मागणी केल  होती. 

                तदअनुषंगाने बा धत होणा-या  बांधकाम मळकतधारकांचे पुन: च सव णानुसार 

सुमारे १२६ मळकतधारकांची मा हती ा त झाल .संब धत मळकतधारकांचे करसंकलन 

वभागाकडील मळकतींचे ा त े ानुसारची याद  ा धकरणांस  कळ वणेत आलेल  आहे. वर 

नमूद केले माणे तीन वगात सदर वभागणी करणेत आल . यानुसारची मा हती पुढ ल माणे 

१) ० ते  ५०० के.फूटापयत बा धत होणा-या बांधकाम मळकतधारकांसाठ  सं या-   ४९ 

२) ५०१ ते ७५० के.फूटापयत बा धत होणा-या बांधकाम मळकतधारकांसाठ   सं या-१९      

३) ७५१ वे.फूट ते पुढ ल - बा धत होणा-या बांधकाम मळकतधारकांसाठ  सं या –  ५८  

                                                                                     एकूण सं या-१२६ 

               तथा प व यमान लोक त नधी व नाग रक यांनी येक  १२५०चौ.फूटाचा मोकळा 

भूखंड मळ याची मागणी केलेल  आहे तथापी ते श य नस याने दे यात येणा-या भूखंडास २.५ 
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वाढ व चटई े  नदशांक (एफ.एस.आय.) मंजूर करावा, अशी मागणी केल  आहे. सदर बहु तांश 

बा धत मळकतधारक हे आ थक टया कमकुवत असून यांची अि त वातील घरे न का सत 

करणेत येणार अस यामुळे महानगरपा लकेकडून २.५ वाढ व चटई े  नदशांकाची 

(एफ.एस.आय.) मळणे वषयी ा धकरणाकडे मागणी केलेल  आहे. 

                      ा धकरणाने पाठ वले या प ात नमुद के यानुसार से. .२ मधील ब क लड .१ 

ते ४ े  १४७५४ चौ.मी. जागा च लत नवासी दराने आकारणी क न महानगरपा लकेस थेट 

वाटप करणेस शासनाने मा यता दलेल  आहे. तसेच मा.मु य कायकार  अ धकार  यांनी मा. 

आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांचेकडून आव यक याबाबींची पूतता क न घेवून 

जागा वाटपाची कायवाह  करावी. तसेच उपरो त नमूद े  महापा लकेला ह तांतर त करणेपूव  

सन २०१५-१६ या ा धकरणा या श स  गणका या दराने अ धमू य र. .१६,५२,११,२००/- 

ा धकरणाचे कायालयात ३ म ह या या मुदतीत रोख अथवा डमांड ा टने चलनाने जमा 

करावी. तसेच या मुदतीत उपरो त रकमेचा भरणा केला नाह  तर थक त रकमेवर १४% दराने 

१ म हना कालावधीसाठ  वलंब शु क आका न मुदतवाढ दल  जाईल सदर रकमेवर च लत 

नयमा माणे व दराने सेवा कराची र कम महापा लकेला भरावी लागेल असेह  उपरो त प ात 

प टपणे नमूद केलेले आहे.  

                     सदर पाईन र ता ा धकरण ह ीत वक सत झालेला असून, महानगरपा लका 

ह ीत वक सत झालेला नस याने वाहतूक स अडथळा होत आहे यामूळे सदर र याचा वकास 

होणेची तातडी ल ात घेता व बा धत े  महानगरपा लके या ता यात मळणेक रता, था नक 

लोक त नधी यांचेसमवेत वेळोवेळी बैठका आयोिजत केले या आहेत. 

                     वर नमुद थम ट पा अंतगत ५२ ते ६० मी. र यासाठ चे भूसंपादनापोट  भू म 

संपादन अ धकार , वशेष घटक . १ यांचेकडे आजपयत म.न.पा.कडुन . ७,९३,५७,३४९/- 

इतक  र कम भरणेत आलेल  आहे, व बा धत बांधकाम मळकतधारकांचे पुनवसनासाठ  

ा धकरणाकडे भूखंडासाठ  भरावी लागणार  र कम .१६,५२,११,२००/- व तदअनुषं गक खच 

अशा दोन कारे मोबदला र कम स यि थतीत अदा करावी लागत आहे.तथा प भूसंपादनापोट  

दोनदा मोबदला देणेची तरतूद नाह , यामुळे तुत र. .१६,५२,११,२००/- व तदअनुषं गक खचाची 

र कम महानगरपा लकेकडून पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणास अदा करावी व ती 

बा धत बांधकाम मळकतधारकांकडून यां या बाधीत होणा-या भूखंडाचा ताबा घेवून यांना लागू 

होणार  मोबदला र कम वजा क न उव रत र कम वसुल करण े वषयी धोरणा मक नणय 

यावा,असे वाटत.े तसेच जागेचा ताबा मळा यानंतर भूसंपादनातून सदरचे े  वगळून 

यांचेकडे जमा केलेल  र कम परत मळू शकत.े 
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                 र कम .१६,५२,११,२००/- इतक  र कम व तदअनुषं गक खचाची (उदा. सेवा कराची 

र कम इ.) र कम  ा धकरणाकडे भरणेकामी मा.महापा लका सभेची मा यता घेऊन, सदर या 

खचास मा. थायी स मती सभेचीह  मंजूर  यावी लागेल. या सव मंजूर  घे यासाठ  वेळ 

लागणार आहे. सबब सदर र कम भरणेकामी  वलंब शु क न आकारता मुदतवाढ देणेबाबत  

ा धकरणांस कळ वणेत आले आहे. 

                  सबब वर नमूद के या माणे महानगरपा लका ह ीतील मौजे तळवडे ता. हवेल  िज. 

पुणे येथील वेणीनगर चौक येथून जाणा-या पाईन र याम ये बा धत मळकतधारकां या 

पुनवसनासाठ जागा वाटप करणेकामी,  ा धकरणाकड े से. .२ मधील ब क लड .१ ते ४ े  

१४७५४ चौ.मी. चे भूखंडापोट  र कम पये १६,५२,११,२००/-  व तदअनुषंगीक खच (उदा. सेवा 

कराची र कम, रिज ेशन फ , वक ल फ , भू म अ भ यास तयार करणेकामीची फ , इ याद ) 

करणेचे,तसेच ा धकरणाकडून भूखंड म.न.पा.कडे ह तांतर त केलेनंतर ा धकरणाचे 

नयमानुसार रेखांकन तयार करणेसाठ  व वेळोवेळी फेरबदल करणे, मंजूर  घेण,े जागा वाटप 

करणे, भूखंडाचे मु यांकन नि चत करणे, र कम वसूल करणेचे अ धकार इ याद  सव अ धकार 

मा.आयु त यांना देणे या योजनासाठ ,  मा. महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक 

अस याने यास मा यता देणेत येत आहे तसेच वषयां कत पाईन र याचे ं द करणातील 

ञवेणीनगर चौक येथील ता वत ७५ मी. ं द र यापैक  सामाईक आखणी माणे थमत: ५२ 

ते ६० मी. ं द नुसार य ात बा धत होणा-या मळकतधारकांचे ा धकरणाने शरदनगर अंकुश 

चौक या भागात केले या पुनवसनाचे धत वर ा धकरणाकडून मळणा-या वर ल भुखंडावर 

पुनवसन कराव.े बा धत मळकतधारकांबरोबर मोकळया असले या भुखंडधारकांची ह   याम ये 

गणना करावी व हे भूखंड वनामु य मळावेत याबाबत बा धत लोकांकडुन कुठलाह  मोबदला 

घेणेत येऊ नये. तसेच यापुव  पा या या पाईपलाईन टाकातांना सन २०१३ साल  जी बांधकामे 

यापुव च काढुन टाकणेत आल  आहेत या सुमारे १८ बांधकाम मधील लोक हलाक या 

प रि थतीत खाजगी भाडयाने राहत आहेत. यांचे २०१३ पासुन आजपयत झाले या खचापोट  

म.न.पा. नयमा माणे नुकसान भरपाई देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 

होणेची वाट न पाहता व रत कायवाह  करावी. 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

ठराव मांक – ७५४           वषय मांक – ६ 

दनांक – १९/९/२०१५            वभाग – मा.आयु त   

 

           संदभ- १) मा.राहू ल भोसले, मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
       २) क भाग स मती सभा द.२/९/२०१५ ठराव .१३० 
       ३) मा. ेञीय अ धकार  क ेञीय कायालय यांचे जा. .  
                    क े/का व/१२३/२०१५ दनांक ५/९/२०१५    
 
 मौजे पंपर वाघेरे मधील नेह नगर गावठाण (दाटव ती) भागांम ये 

महानगरपा लकेमाफत मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये 

ठक ठकाणी १० फुट ं द चे र ते ता वत कर यात आलेले आहेत. 

 तथा प सुधा रत मंजुर वकास योजनेतील ७.०० मी. ं द र यांपासून स.स.नं. ५०३९ 

पै.५०३३, ५०२७,५०२५,५०२५/१,५०२६ मळकतीमधील १० फुट ं द चा र ता वापरात नस याने 

या र याची आव यकता नाह  तर  सदर मु ंबई ां तक महापा लका अ ध नयम १९४९ चे 

कलम २०५ अ वये ता वत केलेला सदरचा स.स.नं. ५०३९ पै.५०३३, 

५०२७,५०२५,५०२५/१,५०२६ मळकतीमधील १० फुट ं द चा र ता र  करणेस मा यता देणेत 

येत आहे.                       

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

           ---- 

 मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक – ७५५           वषय मांक – ७ 

दनांक – १९/९/२०१५            वभाग – मा.आयु त   
     संदभ -  १) मा.महापा लका आयु त यांच ेकडील पञ . 
      नवडणुक/१/का व/४२९/२०१५ द.१८/०९/२०१५  
        २) मा.महापा लका आयु त यांच ेकडील पञ . 
      नवडणुक/१/का व/४२८/२०१५ द.१८/०९/२०१५  
    मा.भारत नवडणूक आयोग यां याकडील प  .२३/१/२०१५-ERS द.२७/२/२०१५ व 

मा.मु य नवडणूक अ धकार  महारा  रा य यांचेकडील प  .सहमु नअ-२०१५/०१३/३३ 
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द.१८/३/२०१५ नुसार द.३/३/२०१५ पासून रा य मतदार याद  शु द करण व मा णकरण  

काय म(NERPAP) सु  कर यात आलेला आहे.  सदर काय माअंतगत आधार मांक व 

मतदार ओळखप  याची जोडणी, नवीन मतदार न दणी, मतदार ओळखप ातील ु ट ंची दु ती 

व मयत, दुबार, थलांत रत मतदारांची नावे वगळणेबाबत काय म सु  केल े होत.े सदर 

काय माअंतगत २०५, चंचवड वधानसभा मतदार संघाअंतगत १ त े ४२३ मतदान क ातील 

मयत, दुबार व थलांतर त मतदारां या वगळणीबाबत मतदान क तर य अ धकार  (B.L.O) 

यांचेमाफत दुबार व थलांतर त मतदारांना नोट सा बज व यात आ या हो या.  याबाबत 

ा त झालेल ेजबाब, पंचनामे, तसेच अजाची छाननी क न २०५ चंचवड वधानसभा मतदार 

संघातील मयत(७०३), दुबार (१२७०३) व थलांतर त(६७२९५) अस े एकूण ८०७०१ मतदारांची 

वगळणी तावीत असलेबाबत मतदार न दणी अ धकार , २०५, चंचवड वधानसभा मतदारसंघ 

यांनी यांचेकडील प  . नवडणूक/का व/३५२/२०१५ दनांक १८/०९/२०१५ अ वये कळ वले 

आहे.   

२०५, चंचवड वधानसभा मतदार संघांतगत मतदान क  १ त े४२३ साठ  तावीत 

वगळणीची याद  मतदार न दणी अ धकार  यांच े कायालय, १ त े ४२३ मतदान क ाचे 

पद नद शत ठकाणी मा. मु य नवडणूक अ धकार ,महारा  यांच े

www.ceo.maharashtra.gov.in, मा.िज हा धकार ,पुणे यांच े (www.pune.nic.in) व पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या (www.pcmcindia.gov.in) या संकेत थळावर अवलोकनाथ 

उपल ध आहे. ता वत वगळणीबाबत मतदारास दनांक २५/०९/२०१५ रोजी सायंकाळी ५.३० 

वाजेपयत दावे व हरकती दाखल करणेकामी मुदत दे यात आलेल  आहे. 

दनांक २५/०९/२०१५ नंतर वगळणी या पूण झा यावर कोण याह  पा  मतदारास 

दावे व हरकती दाखल करावया या अस यास त ेन यान ेमा. भारत नवडणूक आयोगाचे नमुना 

मांक ६, ७, ८ व ८अ वारे मतदार न दणी अ धकार , २०५ चंचवड वधानसभा मतदारसंघ 

याचं ेकायालयाम ये दाखल क  शकतात.  

पंपर चंचवड महानगरपा लका काय े ातील २०५, चंचवड वधानसभा मतदार 

संघातील दुबार, मयत व थलांतर त मतदार यांची ता वत वगळणी करावयाचे नावांचे 

हरकती/सुचनांसाठ  सदरची बाब सव मा.नगरसद यां या अवलोकनाथ/ नदशनास आणून देणेत 

आल .  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

        ---- 



32 
 
 

मा. वनोद नढे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. कै.अ वनाश टेकवडे 

यांचे नुकतेच नधन झालेले आहे ते घरातील एकमेव कत य ती अस यान ेआ ण सामाजीक 

कायात कायम यांचा पुढाकार अस याने आ ण यांना तीन वषाचा लहान मुलगा आहे. अशा 

सव प रि थतीम ये मा. शतल शंदे यांनी आ हांला वनंती केलेल  आहे क  तुमच एक 

म ह याचे मानधन या कुटंूबाला दयावे. तर  यां या मागणी माणे काँ ेस प ा या वतीने सव 

नगरसेवकांच एक म ह याचे मानधन यां या कुटूंबाला देत आहोत. याच माणे बीजेपीने 

देखील एक म ह याच ेमानधन यानंा दलेले आहे तसेच महारा  नव नमाण सेना यांनी सु दा 

एक म ह याचे मानधन दलेले आहे. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार . कालच हा वषय 

सांगीतलेला आहे. कै.अ वनाश टेकावडे यां या कुटंूबात लहान मुलगा आहे. ते घरातील कत 

होत ेया ि टकोनातून सवानीच यांचे पञ तयार केलेले आहे. रा वाद  काँ ेस प ा या वतीने 

एक म ह याचे मानधन व सव सभागृ हा या वतीने एक म ह याचे मानधन यां या कुटंूबाला 

दे यात यावे असा वषय मांडत.े 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देत.े 

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माझी सव 

नगरसेवकांना वनंती आहे क  आप या शहरा मधील फोस मोटस कंपनी या काह  भ गनी 

गे या १९ दवसापासून उपोषणाला बसले या आहेत. सव नगरसेवकांना वनंती आहे क , या 

आप या वॉडातील म हला भगीनी असतील, पु ष असतील आपण यांना भेट दे यासाठ  सव 

नगरसेवकांनी तथे जावे अशी वनंती आहे. १९ दवसापासून या उपोषणाला बसले या आहेत. 

तर  यांची भेट देवून यांना सहकाय कराव यांचा जो काह  वषय आहे याला आपण मदत 

करावी अशी वनंती करतो. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार . द ताञय साने 

यांनी वषय मांडलेला आहे. हा म हला भगीनीं या िज हाळयाचा वषय आहे. म हला भ गनी 

फोस कंपनी मध या उपोषणाला बसले या आहेत. आपण सवजण, पंपर  चंचवड शहर, 

िज हा यां या बरोबर आहे. यानंा जमेल तसे यांनी यां या अंदोलनाम ये सहभागी हावे 

अशी मी सभागृ हा या वतीने वनंती करते आ ण कै.अ वनाश टेकवडे यां या कुटंूबाला 

सवप ीयांनी मदत करावी. या याम ये तांञीक कारण न सांगता या र कमेचा एकरकमी चेक 

दे यात यावी अशी मी वनंती करत.े 
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मा.महापौर -  हा चेक सवा या अनुमतीने दे यात यावा. सवाचे आभार मानुन आजची सभा 

संपल  असे जाह र करणेत येत आहे.                                 

     

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/३२२/१५ 
दनांक –  २०/१०/२०१५                            
                                          
                                               

                                             
           नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 


