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

कायप का मांक – १२ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.१.२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार -२०१८ ची मा.महापािलका सभा 
शिनवार द.२०.१.२०१८ 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.िनतीन (आ पा) ताप काळजे    -    महापौर  
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे          -    उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव सान े

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे र व ल मण 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२५) मा. अॅड. िनतीन ाने र लांडग े

२६) मा.ल ढे न ता योगेश 
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२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२८) मा.लांडे व ांत वलास 

२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३३) मा.मंगला अशोक कदम 

३४) मा.तुषार रघुनाथ हंग े

३५) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३६) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३७) मा.संजय बबन नेवाळे 

३८) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३९) मा.भालेकर वण महादेव 

४०) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४१) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४३) मा.घोलप कमल अिनल 

४४) मा.उ म काश कदळे 

४५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४७) मा.यादव मीनल वशाल 

४८) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४९) मा. मोद कुटे 

५०) मा.राजू िमसाळ 

५१) मा.बाबर शिमला राजू 

५२) मा.अिमत राज  गावडे 

५३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५४) मा.भ डवे संिगता राज  

५५) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५७) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५८) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

५९) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६०) मा.अपणा िनलेश डोके 

६१) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६२) मा.कोमल दपक मेवानी 
६३) मा.शाम गणपतराव लांडे 
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६४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६५) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६६) मा.कदम िनक ता अजुन 

६७) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
६८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६९) मा.नढे वनोद जयवंत 

७०) मा.पाडाळे िनता वलास 

७१) मा.काळे उषा दलीप 

७२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७३) मा.पवार मिनषा मोद 

७४) मा.बारणे अचना तानाजी 
७५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७७) मा अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

७८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७९) मा.बारणे माया संतोष 

८०) मा.िनलेश हरामण बारण े

८१) मा.वाघमारे अ नी व म 

८२) मा.दशले रेखा राजेश 

८३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८४) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८५) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८६) मा.कामठे तुषार गजानन 

८७) मा.च धे आरती सुरेश 

८८) मा.क पटे सं दप अ ण 

८९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९०) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
९२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९४) मा.कुटे िनमला संजय 

९५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९६) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९८) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१००) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
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१०१) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०२) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०३) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०४) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०५) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०६) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०७) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०८) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०९) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१११) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

११२) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

यािशवाय मा. वण आ ीकर- .अित र  आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.गावडे-सह 
आयु , मा.तुप,ेमा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.कडूसकर,मा.खोराटे,मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर,मा.राऊत,मा.झगडे - सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.पोमण-मु य 
मा हती व तं ान अिधकार ,मा.सवण,ेमा.इंगळे,मा.ओंभास-ेकायकार   अिभयंता 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.  
 

मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, ना. स. फरांदे- वधान प रषदेचे  माजी  सभापती व 
भारतीय जनता पाट चे ये  नेते यांचे यांचे िनधन झा याने तसेच शहरातील ात-अ ात 
दवंगत  य ना  दांजली  वाह यात  यावी.      
 तसेच आजची सभा सोमवार दनांक ५/२/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा.पयत तहकूब 
करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.   
                                                                    
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 

मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहाव.े 
 

(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
 

मा.महापौर- आजची सभा सोमवार द.५/२/२०१८ द.ु२.०० वा.पयत तहकूब करणेत येत आहे.         
                                  --------- 

(िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १२ 
सभावृ ांत 

( द.२०/१/२०१८ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा) 
दनांक – ५.२.२०१८                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/१/२०१८ (माहे जानेवार  २०१८) द.ु२.०० वा. 
ची तहकूब मा.महापािलका सभा सोमवार द.५.२.२०१८ 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.िनतीन (आ पा) ताप काळजे    -     महापौर  
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           -    उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव सान े

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

१२) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१३) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
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२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३५) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३६) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३७) मा.मंगला अशोक कदम 

३८) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४०) मा.संजय बबन नेवाळे 

४१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४५) मा.घोलप कमल अिनल 

४६) मा.उ म काश कदळे 

४७) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
४८) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४९) मा.जावेद रमजान शेख 

५०) मा.यादव मीनल वशाल 

५१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५२) मा.राजू िमसाळ 

५३) मा.बाबर शिमला राजू 

५४) मा.अिमत राज  गावडे 

५५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५६) मा.खानोलकर ा महेश 

५७) मा.भ डवे संिगता राज  

५८) मा.मोरे र महादू भ डव े

५९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
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६२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६४) मा.अपणा िनलेश डोके 

६५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६६) मा.गावडे राज  तानाजी 
६७) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
६८) मा.जय ी वसंत गावडे 

६९) मा.कोमल दपक मेवानी 
७०) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७१) मा.सलु णा राजू धर 

७२) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७५) मा.कदम िनक ता अजुन 

७६) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७८) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७९) मा.नढे वनोद जयवंत 

८०) मा.पाडाळे िनता वलास 

८१) मा.काळे उषा दलीप 

८२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८३) मा.पवार मिनषा मोद 

८४) मा.बारणे अचना तानाजी 
८५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८७) मा.अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

८८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८९) मा.बारणे माया संतोष 

९०) मा.िनलेश हरामण बारण े

९१) मा.वाघमारे अ नी व म 

९२) मा.दशले रेखा राजेश 

९३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९४) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९५) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९६) मा.कामठे तुषार गजानन 

९७) मा.च धे आरती सुरेश 

९८) मा.क पटे सं दप अ ण 
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९९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१००) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
१०२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०४) मा.कुटे िनमला संजय 

१०५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०८) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११०) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१११) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११२) मा.आशा धायगुडे-शडग े

११३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११४) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११६) मा.राजापुरे माधवी राज  

११७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२३) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२४) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 
 
यािशवाय मा. वण आ ीकर- .अित र  आयु , मा.उ हास जगताप- नगरसिचव, 

मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.ठाकूर-उपसंचालक 
नगररचना,मा.गावडे-सह आयु , मा.तुप,ेमा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.खोराटे,मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर,मा.राऊत,मा.झगडे-सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.िनकम, मा.सवण,े 
मा.इंगळे,मा.तांब,ेमा.लडकत,मा.गायकवाड,मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता हे अिधकार   सभेस  
उप थत  होते.  

      -------- 
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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.   

 
अ)   मा.महापािलका सभा -९ द.१६/१०/२०१७ चा सभावृ ांत कायम  करणते आ याचे  

मा.महापौर यांनी कट केल.े   

ब)  मा.महापािलका सभा -१० द. २०/११/२०१७ व द.२८/११/२०१७ चा सभावृ ांत 
कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े   

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

ठराव मांक - १३०       वषय मांक – १ 
दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  

 
संदभ– १) मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/कॉश/का व/१४१/२०१७,  
         द.२७/११/२०१७ 

       २) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७९  
               दनांक २२/१२/२०१७ नुसार 
     ३) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक १८५५ द.४/१/२०१८   
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या 
ट ारे रोग, कॅ सर, कडनी, मदूचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण दुधर 

आजारांनी ासले या णानंा तसेच नैसिगक आप ी पड तांना मदत हणून महापािलकेकडून 
ितवष  िमळणा-या र. .२५,००,०००/-(अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) या अनुदान रकमेतून 

अथसहा य केले जाते. शासन िनणय .पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, 
मुंबई ४०० ०३२ द.१८/१२/२००७ अ वये या टला दरवष  २५ लाख एवढे अनुदान देणेस 
मा यता दलेली आहे. तर  सन २०१७-१८ या आिथक वषात पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट या सं थेस र. .२५ लाख अनुदान देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
मा.क णा िचंचवडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.उषा उफ माई ढोरे- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, माझा या 
वषयाला ना नाह . तर पण हे जे चॅर टेबल ट आहे, हे ट नेमके कुठे आहे. या टचे 
अ य  कोण, सभासद कोण आहेत. आ ण आ ा वॉडम ये बरेचसे नगरसवेक इथे िनवडून 
आलेले आहेत. आ हाला सु ा मा हत पा हजे क , आम या वॉडम ये असे कायकत लोक 
यांना अचानक काह  ास होतो, कंवा जे रोगाने पछाडलेले लोक आहेत, अधपोट , कमकुवत 

आहेत. या टची आ हाला पूणपणे मा हतीच नाह . यांना र. .२५ लाख ायला हरकत नाह . 
पण या टम ये कोण कोण आहेत याची आ हाला मा हती िमळेल.  
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मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, मला 
वनंती करायची आहे क , ३ वषापूव  या सभागृहात मा.मो हनीताई लांडे या महापौर असताना 
याची या ी वाढवायची असा ठराव झालेला आहे. परंतू गेले तीन/चार वषापासून शासनाकडे हा 
ठराव पडून आहे. आ ा या गोरगर बांना आपण सहा य हणून पाच हजारांचा चेक देऊ शकतो. 
ह  र कम दु पट वाढवलीतर गोरगर बांना मदत होईल. तीन वषापासून शासनाकडे जोठराव 
पडून आहे. तो ठराव मंजूर क न आणला तर शहरातील गरजू, आजार  य ंना िन तच 
मदत करता येईल.  
 
मा.सिचन िचखल-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आ ाच मा.राहूल 
कलाटे यांनी सांगीतले क , तीन वषापूव  याची या ी वाढव यासाठ  सभागृहात ठराव झाला 
होता. हा अ यंत मह वाचा वषय आहे. या वषयाला घेऊन आप या महापािलकेचे सव 
नगरसेवक आप या नागर कांना तुम या माफत मदत करत असतात. खरेतर एवढे महागाईचे 
दवस आहेत. या महागाई या दवसांत यावेळ  एखादा नागर क, एखादा गर ब नागर क 
हॉ पीटलम ये ऍडिमट होतो, यावेळ  हॉ पीटलचे खूप मोठे बील आ यानंतर आम या सारखा 
नगरसेवक पाच हजारांचा चेक या नागर काला देतो. यावेळ  आ हाला सु ा या गो ीची लाज 
वाटते. खरेतर पाच हजारांत सलाईनची सु ा बाटली येत नाह . आप यामाफत पाच हजारांचा 
चेक सव नागर कांना दे यात येतो. मी आप यापला न  वनंती करतो क , या रकमेची या ी 
वाढवून आप यामाफत नागर कांना ३० ते ५० हजार दले जावेत. जेणेक न गोरगर बानंा एक 
आधार होईल. आपण पाहतोय क , मोठेमोठे बजेट, मोठेमोठे र ते, मोठमो या शाळा, 
मोठमो या इमारती, सग या काह  गो ी पाहतो. पण यावेळ  सवसामा य नागर कानंा 
हॉ पीटलम ये ऍडिमट असताना पैशांची कुणकुण लागते. यावेळ  खरेतर नागर कांकडे पैसे 
नसतात. भरपूर सम या त नागर कांची अव था खूप बकट आहे. वषानुवष वायसीएमम ये 
बघा. रोज हजारो नागर क ऍडिमट होत आहेत. कारण यां याकडे पैसे नस यामुळे. माझी 
आप याला न  वनंती आहे क , याची अमाऊंट वाढवलीतर तीन वषापासून शासनाकडे हा 

ताव पड ंग असेलतर या तावाची अंमलबजावणी कुठपयत झाली आहे, यांनी न क  काय 
पाठवले आहे ते सांग यात याव,े अशी मी न  वनंती करतो.  
 
मा.महापौर – हा वषय मंजूर कर यात येत 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 केल.े 
         -------- 
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मा.कमल घोलप- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
          वषय मांक – २ 

दनांक – ०५/२/२०१८       वभाग- मा.आयु  
 

संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/शअ/ता/ं४/१७५/१७  
द.२९/१२/२०१७ 

          २) मा. थायी सिमती ठराव . १९२५ द.१०/१/२०१८ 
    

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांमधून भिुमगत सेवावा ह या 
टाक यासाठ   मनपाकडे व वध शासक य/िनमशास कय तसेच खाजगी सं थेकडून र ता 
खोदाई परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर सेवावा ह या 
नाग रकां या सोयीसाठ  आव यक अस याने महारा   महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम २३९ अ वये सदर सं थानंा यांचेकड ल भूिमगत सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता 
खोदाईस परवानगी महापािलके माफत दे यात येते. महारा   महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम २४१(२) अ वये संबंिधत कंपनीकडून  सदर खोदलेला र ता दु त 
कर यासाठ  जो खच येईल तो वसूल करावयाचा आहे. यासाठ  सदर खोदलेले र ते 
दु तीसाठ  मनपाने दर िन त केले असून सदर दर वेळोवेळ  सुधा रत कर यात येतात. 
मनपा या सदर चिलत दरानुसार र ता दु तीपोट  येणारा खच संबंिधत कंपनीकडून 
आगाऊ भ न घे यात येतो. स थतीत सदर र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती खच 
अंदाजे सरासर  र. .६५००/-  व मनपा अिधभार सरासर  र. .३०००/-  अस े ती मी. 
माणे आकार यात येतो. यानुसार अ ाप पयत सव खाजगी, शासक य/ िनमशास कय 

सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी मयाद त वगळून) यां या सेवावा ह या 
टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोद यासाठ  परवानगी दे यात येत आहे. 
खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा अडथळा व यामुळे होणारे अपघात टाळ या या 

ीकोनातून तसेच नाग रकां या सुर त वाहतूक साठ  मनपास रतसर िन वदा या 
क न, सदर खोदले या र याचंी दु ती तातड ने करावी लागते. 

महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांचेकड ल मागणीः- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांवर महारा  रा य व ुत  वतरण 
कंपनी मया. यांचेकड ल पायाभुत आराखडा अंतगत भुिमगत सेवा वा ह यांसाठ  र ता 
खोदाईबाबत द.२३/०१/२०१० रोजी मा.नामदार ी. अ जतदादा पवार, उजामं ी तथा 
पालकमं ी यांनी, कौ सल हॉल, पुणे येथे झाले या बैठक त सुिचत केलेनुसार व महारा  रा य 
व ुत वतरण कंपनी यांनी द.१०/०२/२०१०, द.१३/१२/२०१०, द.६/११/२०११ व 
द.२५/०३/२०११ कळ वलेनुसार, यां याकड ल पायाभुत आराखडा-१ अंतगत भुिमगत केबल 
टाकणेसाठ  र. .१५००/- ित रिनंग मीटर माणे आकारणी क न र ता खोदाईस परवानगी 
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ावी व याबाबत महारा  व ुत िनयामक आयोग (एमइआरसी) जो िनणय देईल या माणे 

उव रत र कम महा वतरणाने भरणे बधंनकारक रा हल असे धोरण ठरलेले आहे. तथा प, अ ाप 
पयत सदर बाबत महारा  व ुत िनयामक आयोग (एमइआरसी) यांचेकडून िनणय ा  
नाह . यानुसार, मा. आयु  यांचेकड ल द.२०/०२/२०१०, द.२३/१२/२०१० व १४/११/२०११ 
या मा य तावानुसार म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभूत आराखडा-१ अंतगत 

भुिमगत केबल टाकणेसाठ  र. .१५००/- ित रिनंग मीटर माण े(एक त र ता दु ती खच 
व मनपा अिधभार) शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात आलेली आहे, व सदर 
वा ह यांसाठ  खोदले या चरांची दु ती मनपामाफत कर यात येते.म.रा. व. व.कं.मया., 
यां याकड ल पायाभुत आराखडा-२ अंतगत भुिमगत केबल टाकणेसाठ  मा.आयु  यां याकड ल 
द.१०/०२/२०१५ चे मा य तावानुसार व आदेश . थाप य/शअ/ता/ं४/५९/२०१५, 
द.१०/०२/२०१५ अ वये र. .२३००/- ती रिनंग मीटर माणे (एक त र ता दु ती खच व 
मनपा अिधभार) या माण ेसवलती या दराने शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात 
येत होती.   म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभुत आराखडा-  अंतगत देणेत आले या 
मागील ३ वषाचा तपिशल खालील माण-े 

अ. . आिथक वष 
परवानगी देणते आले या 
र ता खोदाईची लांबी 

क.मी. म य े

मनपा 
कोषागारात जमा 
र. . (लाखात) 

दर ती रिनंग 
मीटर र. . 

१ २०१५-१६ ७९.४२ १८२६.६६ २३००/- 
२ २०१६-१७ १.१५२ २६.५० २३००/- 
३ २०१७-१८ ०.१ २.३० २३००/- 

पुणे महानगरपािलका यांचेकड ल प  .पथ/५२८१ द.२२/११/२०१७ नुसार मा. 
महापािलका आयु  यां या मा यतेनुसार मा. मु य सभा, पुण े महानगरपािलका यांची 
फेर तावास मा यता िमळेल या भरवशावर महारा  रा य वज वतरण  कंपनीस पुणे 
महानगरपािलका िचंग गाईड लाईन नुसार पुण े महानगरपािलकेकडे दाखल असलेले तसेच 
भ व यातील खोदाई तावास ओपन िचंग प दतीने र. .२,३५०/- ती रनींग मीटर दर 
आका न मा यता देणेत येत असलेबाबत म.रा. व. व.कं.मया.यांना कळ व यात आलेले 
आहे. मा.मु य अिभयंता, पुणे प रमंडळ, पुणे यांचेकड ल प  .मु.अ./पु.प./तां क/ 
काअ( )००४४९०, द.१६/११/२०१७ व .मु.अ./पु.प./तां क/ काअ( ) ००४५८५, 
द.२४/११/२०१७ या प ां वय े म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  महापािलका ह म य े
यां याकड ल पायाभुत आराखडा-२ अंतगत या यितर  क  शासन योजने अंतगत 
एका मक  ऊजा वकास योजने अंतगत (Integrated Power Development System 

(IPDS)), ज हा िनयोजन सिमती योजनेअंतगत (District Planning & Development 

Committee (DPDC)), व इतर योजने अंतगत भुिमगत केबल टाक याकर ता व दु तीसाठ  
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र ता खोदाई कर यास र. .२,३५०/- ती रिनंग मीटर या दरा माणे शु क आका न 
परवानगी देणेबाबत मागणी केलेली आहे. सदर मा.मु य अिभयंता, पुणे प रमंडळ, पुणे 
यांचेकड ल प  .मु.अ./पु.प./तां क/काअ( ) ००४५८५, द.२४/११/२०१७ म ये नमुद 
केलेनुसार म.रा. व. व.कं.मया., यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये न याने ७०.१६ 
कमी. उ चदाब वा हनी व २८.३५ कमी. लघुदाब वा हनी व इतर कामे ता वत अस याचे 
कळ वले आहे. सदर कामांची एकूण लांबी ९८.५१ कमी. येत आहे. महारा  शासनाचे नगर 
वकास वभागाने प  . संक ण-२९१५/ . .३७८/न व-२० द.१८ माच २०१६ अ वये 
कळ वले नुसार “महानगरपािलका, नगरपािलका े ात भुिमगत वज वाह नी टाक यासाठ  
नागपुर महानगरपािलका आ ण महा वतरण यांचेत Road reinstatement बाबत झालेला 
सामंज य करारनामा नमुना समजून यानुसार सामंज य करारानुसार कायवाह  क न 
अनुपालन अहवाल शासनास सादर करणेबाबत” कळ वले आहे.  सदर सामंज य करारना याची 
त अवलोकनाथ सोबत जोडली आहे.  

सदर सामंज य करारना यातील ठळक मु े खालील माणे आहेत. 

Ø  महानगरपािलका व महा वतरण या दो ह  सं था नागर कांसाठ  पायाभूत सु वधा 
पुर वणा-या सं था आहेत. 

Ø  वज वा ह या टाक याबाबत महानगरपािलका व महा वतरण यां या             
जबाबदा-या  सामंज य करारना यातील मु ा . ३ म ये नमुद स व तर र या नमुद 
केलेले आहे. 

Ø   दो ह  सं था वज वा ह या टाक यासाठ या कामांसाठ  नोडल ऑ फसर 
(सम वय अिधकार ) यांची नेमणूक करेल. 

Ø   महानगरपािलके माफत थाप य वभागाचे संबिंधत े य कायालयाचे 
कायकार  अिभयंता वज वा ह या टाकणे बाबत या कामांसाठ या कायवाह साठ  नोडल 
ऑ फसर (सम वय अिधकार ) असतील. 

Ø   महा वतरण यांनी नोडल ऑ फसर यांचेकडे स व तर अज सादर के यानंतर 
दो ह  सं थां या अिधका-यांसमवेत एक त सव ण क न झा यानंतर करण मा.शहर 
अिभयंता यांचेमाफत मा. आयु  यां या मा यतेसाठ  सादर केल ेजातील. 

Ø   मा.आयु  यां या मा यतेनंतर महा वतरण यांचेकडून र. . १००/- ती रिनंग 
मीटर माण ेदेखरेख शु क (सुपर वजन चाजस) थमत:मनपा कोषागारात भ न घेणेत 
येतील व तदनंतर महा वतरण यांना भुिमगत वज वा हनी टाकणेसाठ  र ते खोदाईस 
परवानगी देणेत येईल. 
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Ø   सदर खोदलेले र यातील चर महा वतरण यांनी महापािलकेने विनदिशत 
केले या  काटछेद माण ेनागर कां या वाहतुक या व सुर ततेसाठ  महापािलके या 
संबंिधत े य कायालयाचे थाप य वभागा या अिभयंतांचे देखरेखीखाली तातड न े
दु त क न पूववत करावयाचे आहे. 

Ø   सदर चर दु तीनंतर महा वतरण यांनी संबंिधत े य कायालयाचे नोडल 
ऑ फसर यांचेकडून र यातील खोदलेला चर महानगरपािलकेने विनदिशत केले या 
काटछेदा माणे तातड ने दु त केलेबाबतचे ना-हरकत माणप  ा  करावयाचे आहे. 

Ø   सदर कामासाठ चा दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period) 
 वर ल माणे ना-हरकत माणप ा या दनांकापासून दोन (२) वषाचा असेल. 

Ø   सदर दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period) म ये महा वतरण 
यांनी तातड ने दु त केलेले चर सु थतीत ठेव याची जबाबदार  महा वतरण यांची 
राह ल. 

Ø   जर महा वतरण यांनी खोदलेला चर तातड ने दु त क न र ता पुववत 
कर यास वा दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period) म ये सदरचा 
दु त केलेला चर सु थतीत ठेव यास असमथ ठर यास  नागर कां या वाहतुक या व 
सुर ततेसाठ  सदरचे चर महानगरपािलकेला दु त क न पूववत करावयास लाग यास 
यासाठ  महानगरपािलकेस आलेला खच महा वतरण कडून महापािलका वज 

पुरव याबाबत घेत असले या सु वधाबाबतचे वज बलातून वजा कर यात येईल.  
   

महारा  शासनाचे नगर वकास वभागाकड ल प  . संक ण-२९१५/ . .३७८/न व-२०   
द. १८ माच २०१६ नुसार महा वतरण व नागपुर महानगरपािलका यांचेतील सामंज य 
करारना यानुसार महा वतरणकड ल भुिमगत सेवावा ह या टाक याबाबतची कायवाह  
करणेबाबतचा िनणय घे याचा अिधकार मा. महापािलका सभेला आहे. तर , महारा  रा य 
व ुत  वतरण कंपनी मया.यांना यांचेकड ल पायाभुत आराखडा-२ अंतगत या यितर  क  
शासन योजने अंतगत एका मक  ऊजा वकास योजने अंतगत (Integrated Power 

Development System (IPDS), ज हा िनयोजन सिमती योजनेअंतगत (District Planning & 

Development Committee (DPDC), व इतर योजन े अंतगत भुिमगत सेवा वा हनी 
टाक याकर ता व सेवा वा हनी दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास महा वतरण व नागपुर 
महानगरपािलका यांचेतील सामजं य करारना यानुसार परवानगी देणेबाबतची कायवाह  
करणेबाबतचे धोरणा मक िनणयासाठ  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
मा.चंदा लोखंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी पुढ ल माणे 
उपसूचना मांडतो –  
१) महारा  रा य व ुत वभाग कंपनी मया. यांचे माफत येणा-या अजास हे दर लाग ु
राहतील. 
२) महारा  रा य व ुत वभाग कंपनी मया. यांचे कडुन व ुत कने शन िमळणेसाठ  अज 
करणा-या खाजगी सं था व इतर कंप यांना मनपान े ठर वलेल े र ता दु तीचे दर लाग ू
राहतील. 
३) र याम य ेचर घेवुन र ता दु ती करण ेया कामाला कामाचा आदेश देताना याम य े
कामाची मुदत देणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.भाऊसाहेब भोईर-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,खरेतर या 
वषयाकडे गांिभयाने पाहणे गरजेचे आहे. समाजाम ये जसे भूमा फया असतात, वाळू मा फया 
असतात तसे केबले मा फया हणून इथे कायरत आहेत. मी यासंदभात महापािलका सभागृहात 
यापूव  देखील  उप थत केला होता. याची पूण कागदप े इथे उपल ध आहेत. अशा 
अनेक कंप या आहेत, ५ क.मी. ची परवानगी घेतली, पैसे सादर करतात. २५ क.मी. चे 
काम संगनमताने सु  आहे. सु  आहे अशा श द योग मी करतोय. हे सव करत असताना 
मागील काह  कालखंडात एमएसईबी लाईन अडथळा आव यक बाब हणून आपण अनेक टडर 
केलेले आहेत. एमएसईबी यांची अशी अव था आहे क  यां याकडे पगारासाठ  पैसे नाह त. 
ह तांतर त के यानंतर या सग या घटना घडत असताना भागिनहाय याची वगवार  करणे 
अ यंत गरजेचे आहे. या ठकाणी याची चौकशी मु याने देणे अ यंत गरजेचे आहे. या ठकाणी 
पारदशकता असणे अ यंत आव यक आहे. कारण रलाय स सार या काह  कंप या आहेत, 
यांची या ठकाणी काह  मंडळ  ठरलेली आहेत. कोण या प रसरात कती केबल टाकायची याची 

देखील हे सव करत असताना याची देखील चौकशी करावी, जेणेक न महापािलकेचे आिथक 
नुकसान होणार नाह  अशी वनंती आहे.      
 
मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,प कार 
िम , खरेतर २०१७ म ये आजपयत कती परवान या द या हे सु ा पाहणे गरजेचे आहे. 
आपण महापािलके या मा यमातून स लागार नेमतो. र ते खोदायला परवानगी ायची गरज 
का पडते. आपण जर स लागार दलीतर कमीत कमी पाच वष कोणताह  र ता खोदता कामा 
नये. आपण स लागाराला पैसे देतोय. असा र ता खोदायला परवानगी देऊन महापािलकेतील 
नागर कांचा कर पी पैसा वनाकारण जातो आहे. खरेतर महापािलके या उ प नात वाढ 
हो यासाठ  महापािलकेने वतः ड ट टाकले पाह जे. यातून जे कायम व पी महसूल उपल ध 
होईल हे पा हले पाह जे. यामुळे महापािलकेला दर म हना महसूल चालू होईल. अ या 
परवान या देत राह लो तर आ ाच मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी सांिगतले क , ५ मी.साठ  
परवानगी घेतात, २५ मी. पयत खोदले जाते. परवानगी मािगत यावर आपले अिधकार  यात 
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टाकतात. परवानगी एका बाजूची दाखवायची, खोदकाम दुस-या बाजूने करायचे. मी तर 
हणतो, एअरटेल असेल, रलाय स असेल, होडाफोन असेल, आयड या असेल यां या दले या 

परवान या र  क न महापािलकेने वतःचे ड ट टाकले पाह जेत. यां याकडून आपला महसूल 
उपल ध क न घेतला पा हजे. ह  माझी उपसूचना आहे क , आजपयत दले या सव परवान या 
र  करा यात व महापािलकेमाफत ड ट टाकावेत.    
 
मा.िनलेश बारण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ा मा.भाऊसाहेब 
भोईर यांनी रलाय स ब ल, मा. व ठल काटे यांनी होडाफोन ब ल, यासंदभात सगळे चचा 
करतात. मी महापौर साहेबांना आ ण आयु  साहेबांना देखील मागील टमम ये या कंप याबं ल 
सांिगतले होते. आज सगळे ओरडतात. आ ा रलाय सचे कामकाज चालू झालेले आहे. व म      
टेिलकॉम अशी कंपनी आहे. यावर पूण हंजवड  चालते. यांनी महापािलकेची एकह  परवानगी 
घेतलेली नाह . मा.महापौर साहेब, तु ह  मा हती अिधकारात प  मागवले तर नाह  हटले तर   
याला म हना अखेर स शंभर ते स वाशे कोट  उ प न िमळते. हंजवड ला जाणा-या सग या 

लाईन, भोसर पासनू, खडक पासून सग या लाईन हंजवड ला जात आहेत. पंपळे सौदागर इथे 
असे काह  लोक आहेत, वतः या ाय हेट लाई स वकायला चालल ेआहेत. आपण याचा सव 
करणार आहात का. नाह  हटलेतर  रलाय स, होडाफोन या कंप यानंी जो ाचार केलेला 
आहे. ग णत सांगायला गेलोतर पाचश/ेसहाशे कोट ंचा ाचार होईल. एक सं था नेमा. 
महापािलकेत कती भूिमगत वायर  झा या आहेत आपण याचा खुलासा केला पाह जे. 
मा.महापौर साहेब, आपण चौकशीचे आदेश ावेत. आपला कायदा वभाग असेल, पोमण साहेब 
असतील. सवाना मा हत आहे, या महापािलकेत काय चालले आहे. कोण पैसे घेतोय. हा माझा 
तुम या सग यांवर आरोप आहे. सगळे पैसे घेत आहेत. सगळेजण यात पैसे घेत आहेत. 
खोदायला ५ क.मी.ची परवानगी घेतात आ ण १००/१०० क.मी.ची लाईन खोदत आहेत. 
मा.महापौर साहेब, एक पणू लाईन टाक या आहेत. पोमण साहेब, संगणक वभागात काम 
करतात. कती वायर  टाक या आहेत, सगळया लाईनचं मोजमाप केलतर कती वायर  गे या 
आहेत ते कळेल. हा ाचार िनघालातर महापािलकेला पाचशे कोट ंचे उ प न न कच होईल. 
हे सांगतो. जय हंद  
 
मा. यांका बारस-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, सवजण घेतात 
हणजे कोण घेतात.  

 
मा.महापौर-ताई,तु ह  बसा. यांना बोलू ात. तु हाला बोलायला देतो. तु ह  हात वर करा.  
 
मा. यांका बारस-ेमा.महापौर साहेब, नाह  कळू देत ना. इथे सवजण घेतात हणजे यात मी 
पण येते ना. 
 
मा.िनलेश बारण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, ताई, रलाय स 
इ ा चर असो, व म टेिलकॉम असो, होडाफोन असो, आज या कंप या काम करत 
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असताना परिमशन घे यासाठ  जे हा महापािलकेत आ या, ते हा कळाले क  ते असे काम 
करतात. व म टेिलकॉम यां याकडे एक मीटरची पण परिमशन नाह . परंतू आज पूण 
हंजवड  आय.ट . पाक यां याकडून चालवले जाते. याचा खुलासा झाला पाह जे. आपले भूखंड. 
आपण भाडे भरतोय. यांनी फुकट लाईन करायची का. कोणतेह  काम करायला गेलोतर ते 
आडवे येतात. यांना परिमशन आहे असे सांिगतले जाते. मी पािलकेला वनंती करतो क , 
आपण या भूिमगत लाईन झा या आहेत, याचे एक यं  येते. यातून कळते, कती पोल 
वाढले आहेत, कती लाईन कोणा या आहेत, महापािलकेकडून कती वायरची परवान या 
घेत या आहेत, परिमशन नसेलतर या वायर कट करा यात. महापािलकेचे उ प न पाचशे 
क ट नी वाढ यािशवाय राहणार नाह , याची वाह  देतो.  
 
मा.अ जत ग हाण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , 
या ठकाणी हा वषय आप यासमोर आ यानंतर मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी जो मु ा मांडला. 
मागील काळात यात एमएसईबीला वेग या कार च सूट दे याचे धोरण, जसे पुणे महापािलकेत 
वेगळे धोरण आहे. एमएसईबी हे शासनाचेच एक अंग अस यामुळे यां यासाठ  वेगळे धोरण व 
खाजगी कंप यांसाठ  वेगळे धोरण कर याचे िन त झाल.े परंतू अनेक वषापासून या शहरात 
खाजगी कंप या अंडर ाऊंड केब स टाकत आहेत. थािनक लोकांना हाताशी ध न मो या 
माणात लाईन टाक या जात आहेत. या ठकाणी मा या सहकार  नगरसेवकांनी उ प ना या 
कोणातून या वषयाकडे पहावे अशी सूचना केलेली आहे. आज महापािलकेचे उ प न 

दवस दवस वेगवेग या प तीने कमी होत चालले आहे. आप या सग यांची जबाबदार  आहे 
क , भ व यकाळात उ प न वाढव या या कोणातून या वषयाकडे पा हले पा हजे. जेणेक न 
यातून महापािलकेला वेग या कारचे उ प न चालू होऊ शकते. आज काळ बदलतोय आ ण 
बदल या काळा माणे इंटरनेट सु वधा या घरोघर पोहच या आहेत. यावसाियक कोण ठेवून 
आज यवसाय करत आहेत. हा यवसाय करत असताना महापािलकेचे खूप मो या माणात 
नुकसान या कंप यांनी आजपयत केलेले आहे. संपूण शहरात अशा कती कार या परवान या 
द या आहेत. य ात कती परवान या द या आहेत. य ात कती केबल टाक या 
आहेत, याचे सु ा सव ण हो याची गरज आहे. आप या इथ या जे.ई.पासून िसट  
इं जिनअरपयत सग यांना मा हत आहे क , कुठे-कुठे वनापरवाना केबल टाक या आहेत. 
अिधका-यांम ये धाडस नाह . जे हा काम केले जाते आ ण अनेक नगरसेवकांनी जे हा-जे हा 
सूचना के या आहेत क , अशा कारचे बेकायदेशीर काम चालले आहे. परंतू अिधका-यांम ये ते 
धाडस नाह . ते संबंिधत कंप यांवर अशा कारची कारवाई क  शकत नाह त. कारण 
यां यावर दडपण आहे. आ ण अशा प तीने शहरात खूप मो या माणात हे जाळे पसरलेले 

आहे. मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, आपण यात ल  घालाव.े कमान इथून मागे 
झाले या गो ींचे सव ण कराव.े इथून पुढ ल काळात जी काह  कामे होतील ती शंभर ट के 
मंजूर  घेऊनच हावीत. मा.आयु  साहेब, अनेक ठकाणी अशी प र थती होती क , दोन 
म ह यांपूव  डांबर करण झाले आहे, आ ण दोन म ह यांत लगेच खोदाई झाली आ ण खोदाई 
के यानंतर म हना, दोन तीन मह न ेितथे कुठ याह  कारचे काम होऊ शकलेले नाह . कारण 
अिधका-यांचेच हणणे होते क , याची परवानगी घेतली गेलेली नाह . परवानगी घेतली गेली 



18 
 
नस यामुळे आ ण महापािलकेने याचे टडर काढले नस यामुळे या ठकाणी रपेअर ंग झाले 
नाह . लोकानंा नागर कांना अनेक दवस मो या माणात ास सहन करावा लागला आहे. 
हणून मा.महापौर साहेब, आपण याकडे गांिभयाने पाहून याची चौकशी करावी. य ात कती 

काम झाल ेयाची तपासणी क न संबंिधत कंप यांवर कारवाई केली पाह जे अशी अपे ा य  
करतो. व यात ल  घालावे अशी वनंती करतो.  
 
मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम ,आज मूळ 
वषय सभागृहासमोर ठेवलेला आहे. यात तु ह  सरकार  कंपनी यांना कमी दरात परवानगी 
ायची. यां याकडून पैसे येतील ते भ व यात जी बले येतील यातून ते पैसे डड ट करायचे. 

असे न करता अिधका-यांनी याची लॅर ट  पण करावी. न क  हा वषय कशासाठ  ठेवलेला 
आहे. कमी दरांत ा काह  हणणे नाह . परंतू यांचे पैसे डड ट करायचे का. एमएसईबी 
यांनी ठराव दला. भ व यात बील दलेतर  यातून पैसे डड ट होणार. पूव  या माणे 
सु वातीलाच पैसे भ न घेत होतो. यात िन तच महापािलकेचा फायदा होत होता. मा या 
भागात एमएनजीएल यांची खोदाई झाली आहे. यांनी अजून पैसे भरलेले नाह त. मला वाटत 
नाह . अजून पैसे भरलेले नाह त. सभागृहाला यव थत कळू देत, यात न क  महापािलकेचा 
फायदा काय आहे.  

 
मा.िनता पाडाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम ,मला इथे 
एवढेच बोलायचे आहे क , काळेवाड त गे या वष  रोड खोदला आहे. महापािलकेने परवानगी 
दलेली आहे. परंतू अजूनह  तो रोड झालेला नाह . काढलेले लॉक तसेच पडलेले आहेत. एक 
वषापूव  जओवा यांनी रलाय सवा यांनी तो रोड खोदला असलेतर  शासनाने तो रोड पूववत 
का केला नाह . यावेळ  हणाले पैसे भरलेले आहेत. मग का केला नाह  याचे उ र ा. 
यावेळ  येक वॉडात खोदतो. जे पैसे भरतात, याचे टडर याच वॉडम ये काढाव,े हच 

माझी आप याला वनंती आहे.    
 
मा.बापु उफ शञु न काटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, प कार िम , 
खरेतर हा वषय रा य शासनाकडून आलेला आहे. नागपूर महापािलकेने जशी िनयमावली केली 
आहे, याची उपसूचना हणून फ  यातून एमएसईबी वगळावे असे यांचे मत आहे. 
सभागृहान ेअसा िनणय घेतला आहे. फ  एमएसईबी यांना ाय हेट मधून वगळावे हणजे 
महापािलकेचा िन त फायदा होईल. खरेतर आज या काळाची गरज आहे. या काह  कंप या, 
जओ, एअरटेल, आयड या, होडाफोन अशा अनेक सं था यात आहेत. यात काह  ाय हेट 
सं था सु ा आहेत. पंपळे सौदागर, रहाटणी, वाकड हा न याने वकिसत भाग आहे. इथे 
आय.ट . वग जा त अस यामळेु यांना या रोडची गरज लागत असते. माझे असे दुमत नाह  
क , र ता खोदाई होते. यात ाचार होतो आहे. तो महापािलकेचा शासनाचा पाट आहे. 
थाप य वभाग येक वेळ  जो क स टंट नेमतो. थाप य वभागाकडून १९८६ पासून २०१८ 

सालापयत येक वेळ  यां यावर क स टंट नेमतो. मा या मा हती माणे थाप य वभागाचे 
इ ा चरल डे हलपमट करताना याकडे ल  देत नाह . वारंवार सूचना देऊनह  येक वेळ  
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बजेट करतो. १८ मी., २० मी. र ता करतो, यासाठ  क स टंट नेमतो. यावर खूप खच 
करतो. यातून टॉम वॉटर आहे. ेनेज िस ट म आहे. फ  ड टेसाठ  यात अशा कुठ या 
सूचना केले या नाह त. असे का करतो. हणून माझी सभागृहाला, महापौर साहेबांना वनंती 
आहे क , आपण थाप य वभागाला आदेश ा. तुम या भागात इ ा चरल डे हलपमट 
जा त आहे. ितथे ड ट करावेत. जेणेक न येकवेळ  महापािलकेचा जो पैसा वाया जातो. 
आपण यां याकडून पैसे जमा करतो. परंतू र याची जी वािलट  असायला पाह जे तशी 
िमळत नाह . आपण थाप य वभागाला आदेश ावेत क , क स टंट यांनी नवीन येणा-या 
र यांवर इ ा चरल डे हलपमट करताना ड टचा यात समावेश करावा. महापािलकेत 
येणारा पैसा इथे लावता येईल. यातून महापािलकेला चांगले उ प न िमळेल.  
 
मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , आज 
खरेतर रलाय स कंपनी, होडाफोन कंपनी, अ य केबल सं थांचा वषय आप यासमोर आला 
आहे. हा वषय कोणाला डो यासमोर ठेवून आणला हे ल ात आले नाह . या सभागृहात अनेक 
वेळा वषय आला होता. या वषयाची चचा सु ा केली आहे. नवीन ािमण भागात जसे आ ा 
मा.श ु न काटे यांनी सांिगतले क , नवीन भागात र ते वकिसत होत आहेत. यात 
महापािलकेने ड ट टाकलेतर  न क  आ ा या केबल सं था आहेत. इथे आ कर साहेब 
आहेत. यांना आयु  हणून बसवले आहे. पण आ ह  इथे ओरडणार, न क  हे इथून 
आयु ांपयत पोहचवणार आहात का मा हत नाह . हणून मी आप याला वनंती करतो क , 
मा.िनलेश बारणे यांनी सव सं थांना चौकशी करायला सांिगतले होते. यापूव  आप या भागात 
या कंप यांनी कती लाई स खोदले या आहेत. पंपर  िचंचवड महापािलकेत अशा कती 
सं थां या लाई स आप याकडून गेले या आहेत. कती लोकांनी याचे पचिसंग घेतले आहे. 
कती लोकांनी याचे पास भरलेले आहेत. कती लोकांना वसूलीची नोट स दली आहे. कंवा 
वसूलीसाठ  तगादा लावला आहे का नाह , याची मा हती सभागृहाला दलीतर बरे होईल. कती 
लोकांनी पैसे बुडवलेले आहेत याची मा हती सभागृहाला ावी. जसे सद यांनी सांिगतले होते. 
जर मला ५ क.मी. १० क.मी.ची लाईन यायची असलेतर १ क.मी.ची परिमशन घेतो. 
आपला कुठलाह  अिधकार  या लाईनवर कधी गेला आहे का. याने या लाईनचा सव केला 
आहे का. १ क.मी. ची परिमशन घेतली आ ण १० क.मी. खोदले, असे अिधका-यांनी सािंगतले 
आहे का. या यावर आपण काह  कारवाई केली कंवा केली नाह  असे कुठ याह  अिधका-यांनी 
सांिगतले का नाह , याचा सु ा आपण खुलासा करावा. मा.महापौर साहेब, मला वषय सोडून 
बोलायचे आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेत गे या २० फे ुवार ला आ हाला महापािलकेत 
िनवडून येऊन एक वष होणार आहे. फे ुवार त िनवडणूक झाली. वष हायला आले आहे. मला 
एवढा आनंद झाला होता. मी सग या पेपर या बात या घेऊन आलो आहे. आ ापयत ामीण 
भागात एक पयासु ा खच झाला नाह . रा वाद या काळात एकह  पया खच झाला नाह . 
आ ण आ ह  आता इतका धो-धो पैसा टाकला आहे. जशी पंपर  िचंचवड महापािलका आहे. 
पूव ची गावे तशी आ ा आम या गावांत लगेच डे हलपमट होणार आहे. जसे ४२५ कोट  
गावावर टाकले असे कळाल.े सग या गावांत पॅनल लागले. आनंदो सव साजरा             
झाला. वषयांतर अ जबात होत नाह . र याचा वषय आहे.  
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मा.महापौर – बाक यांनी शांत बसा. मा.द ा य साने तु ह  बोला.   
 
मा.द ा य सान-े ािमण भागातील सव नगरसेवकांना जर अ ान असेल तर मी यांना स ान 
करतोय. मला असे कळाले आहे क , .४२५ कोट ं या िन वदा काढ या आहेत. अभय 
योजनेतून िन वदा काढ या आहेत. यात र ता वकिसत कर यासाठ  घेतले आहेत. या 
र यांची मा हती घेतला असता, अनेक र ते आप या ता यातच नाह त. मला अिधका-यांना 
िनयम सांगायचा आहे कंवा यांनी हा िनयम सांिगतला आहे क , ८० ट के र ता जोपयत 
ता यात येत नाह , तोपयत कसलीह  िन वदा, काह ह  करता येत नाह . असे असताना ािमण 
भागातले अनेक र ते ता यात नसताना, कुठलाह  र ता ता यात न घेता मग या ठकाणी पैसा 
टाकायचे कारण न क  काय याचे अिधका-यांनी उ र ाव.े भागासह त सांगेन, कुठले कुठले 
र ते कती कती ता यात आहेत, हे मी सांगने.  
 

मा.महापौर – हा वषय नाह . वषयांतर क  नका. सगळ  मा हती घेत यानंतर तो तो वषय 
आ यानंतर बोला. या या संबंिधत वषयावर बोला. आ ा हा वषय वेगळा आहे. तु ह  फ  
चचा करा.  
 

मा.द ा य सान-े मा.महापौर साहेब, मी चचाच करतोय. तु ह  टे शन घेऊ नका. मी वेगळं 
काह  करणार नाह .  
 

मा.महापौर – आ ह  कशाला टे शन घेतोय. टे शन तु हाला आले आहे. एवढ  कामं हायची 
आहेत.  
 

मा.द ा य सान-े आनंद आहे. एवढ  कामे होणार आहेत. हणून तर सांगतोय आ ह .  
 

मा.महापौर-हे बघा काका हा वषय नाह . दुसरा वषय आहे. या वषयासंबंधीत फ  थोड यात 
बोला.  
 

मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब, जो काह  ाचार झाला आहे, तो उघडक स आणायचा मी 
य  करतोय.  

 

मा.महापौर- आपण या वषयासंबंधात फ  बोला. हा वषय इथे घे यासारखा नाह . तो वषय 
या वषयाला ध न नाह . बजेटला येईल ते हा बोला.  
 
मा.द ा य सान-ेमा.प नेते आ हाला एवढेच सांगायचे आहे, या .४२५ कोट ं या िन वदा 
काढ या आहेत, याम ये कोणाला वाईट वाटो अगर न वाटो, यात जी घटना घडली आहे. 
मा या वतः या भागातला, िचखली रोड, सान ेचौकातून जाणारा िचखली रोड, तो एक ट का 
सु ा ता यात नाह .  
 

मा.महापौर- तु ह  ता यात घे याचा य  करा.   
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मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब, माझी प े आहेत. ताबा घे यासाठ  मी नगररचना सह त 
सग यानंा शंभर वेळा प े दलेली आहेत.  
 

मा.महापौर – काका, तु ह  वषयांतर क  नका. तु ह  अस ं हणताय. आम या भागातले टडर 
झाल.े आयु  साहेबांनी या यावर सरळ िल हलेले आहे क , जोपयत जागा ता यात येत 
नाह त, तोपयत याची वकऑडर देऊ नय.े आ ण तु हाला मा हत नसेलतर तर सांगतो.       
च-होलीतले जे साती या-साती र ते आहेत, यांचे ९० ट के ताबे झाले आहेत. आमचा एकच 
र ता रा हलेला आहे. तो सु ा शेतक-यांनी आगाऊ ताबा दला आहे. कारण यांना समजले 
आहे क , जागेचा ताबा दलातर न क  र ता होईल आ ण समा व  गावाचा वकास होईल. 
तु ह  पॉ झट ह वचार करा. तु ह  समा व  गावांतील नगरसेवक आहात. हा तो वषय नाह . 
तु ह  दुस-या वषयावर बोला.   
 

मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब, आपण ािमण भागाचे महापौर आहात. हणून मी आपले 
प हले अिभनंदन केले आहे. आ हाला आपला अिभमान आहे. मला एकच सांगायचे आहे क , 
जी काढलेली कामे आहेत. आप यासमोर ४२५ कोट ंची कामे दसत आहेत. ामीण भागासाठ  
खच होत असेलतर मी सग या भागातून तुमचे अिभनंदन करतोय. परंतू ह  व तु थती 
दाखवललेी एक आहे आ ण घडलेली एक आहे. हणून तो वषय तुम या कानावर घालतोय. जे 
घडलयं आ ण दाखवलय,ं यात खूप मोठा घोळ झालेला आहे. आ ह  प कारांना सांगू काय 
सांगायचे ते. जसे मा.िनलेश बारणे यांनी रलाय स संदभात आप याला सांिगतले आहे. यांनी 
कोणी पैसे भरलेले नसतील, व म टेिलकॉम यांचं सग यांत मोठं जाळ आप याकडे पसरलेल े
आहे. या मा यमातून आपण याची चौकशी करणार आहोत का नाह .  
 

मा.कंुदन गायकवाड-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आम या समा व  
गावांना याय द याब ल, थमतः मी महापौर साहेबांचे, चेअरमन मॅडम यांचे, थायी 
सिमतीचे ध यवाद करतो.  
 
मा.महापौर – थोड यात बोला.  
 

मा.कंुदन गायकवाड-मा.महापौर साहेब, साने चौक ते िचखली रोड का घेतला नाह . काह  
लोकांची घरे जात होती. हणून दला नाह . महानगरपािलकेचे काह  लोक नगरसेवक होते 
हणून र ता करता आला नाह .  

  
मा.महापौर – या वषयाची चचा नंतर क .  
 

मा.कंुदन गायकवाड-मा.महापौर साहेब, जेवढा र ता ता यात आहे, तेव याच र याचे टडर 
काढले आहे.  
 
मा.महापौर – या वषयाला ध न चचा करा. मा.च हाण साहेब आपण खुलासा करावा. या 
वषयावर वेगळ  जी.बी. घेऊ.  
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मा.च हाण (शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, 
एम.एस.ई.बी. यां याबरोबर ित मीटर शंभर पये इतक  कॉ ट घेऊन रइ सटेट कर याची 
जबाबदार  आपण यां यावर टाकली आहे. यांनी यव थत काम केले नाह तर आपण ते 
करणार आहोत. याचे पैसे आपण आप या यां या इले िसट  बलातून वळते क न घेणार 
आहोत.  
 
मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , मा.च हाण 
साहेब तु ह  इले िसट  बलाचे उ र अधवट दल.े आ ह  ताव वाचला आहे. तु हाला 
ह जबल कसे आहे. तु ह  अगोदर पैसे भ न घेत होता.  

 
मा.च हाण (शहर अिभयंता) -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, एमएसईबी 
यां यावर रइ सटेट कर याची जबाबदार  दली आहे. यानंतर आपण करणार आहोत.  
 
मा.राहूल कलाटे- यांनी उशीर केला कंवा केलं नाह तर. तु ह  ठरवा ना. आ ण मला सांगा 
तु ह  एवढे ड.पी. डे हलप करताय.  
 
मा.महापौर-मा.कलाटे साहेब, चचा क  नका, तु ह  फ  सांगा. अशी चचा करायला लागलेतर 
सभा दवसभर चालेल.   
 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार िम , खरेतर 
मघाशी मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी सांिगतली ती गो  खर  आहे. महारा  व ुत वतरण 
महामंडळाला आपण परवानगी देत अस,ू शासनाचे जर  प रप क आहे. या वषयाला वरोध 
आहे अशातला भाग नाह . परंतू या वषया या अनुषंगाने महापािलकेची जी चोर  होते, जी लूट 
होते आ ण लयलूट होते. कतीतर  लोकांचे हात यात माखलेले आहेत. अनेक ाचार  
अिधकार  यात आहेत. हे सवाना ात असते. या या भागातले जे.ई. असतील, डे युट  
असतील, ए झ युट ह असतील, याचंा भाग अिधकार  असले यांना सवाना मा हत असते, 
आपण कतीची परवानगी दली आहे, आ ण कती र ता खोदला जातो. रातोरात खोदतात 
आ ण बुजवतात. आ ण लोकांना ास होतो. नगरसेवकांना मा हत सु ा नसते, कोणाला 
परवानगी दली आहे. यात यांनी सांिगतले तो श द अगद  बरोबर आहे. काह  मा फया, काह  
गँग टर ठरलेले आहेत. यांचा फोन जातो. या नगरसेवकाला फोन जातो क , माझा माणूस 
आहे, यांना काम क  देत. हे सव करत असताना आपले अिधकार  ग प का बसतात. या 
महापािलकेचा तोटा होतो आहे हे यां या ल ात येत नाह  का. २ क.मी.ची, ५ क.मी.ची 
परवानगी यायची, आ ण ५०/५० क.मी. उखडून काढायचे. ॅ टर लावतात, जेसीबी लावतात. 
अशा प तीने कामे केली जातात. या माग ेकोण कोण आहेत याची मा हती या. कोणाचे फोन 
जातात याची मा हती या. मा.महापौर साहेब, एवढेच न हे या महापािलकेला ाचाराचे हण 
लागले आहे. टडर भरताना फोन येतात फोन.  फोन येतो क , हा टडर भरतोय. आपल ेलोक 
हणतात टडर भ  नका. मा.महापौर साहेब, आपण जाग कतेने बघा. ए ककडे आपण डंका 
पटतोय क , आ ह  व छ कारभार करतोय. आ ण अशा प तीने काय होते आहे. मा.राहूल 
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कलाटे यांनी तु हाला वाकडचे उदाहरण दलेच आहे. मा.आयु  साहेब मी वतः प यवहार 
केलेला आहे. मा.महापौर यांना कॉपी फॉरवड केली होती. संबंिधत ठेकेदाराचे पेपर एकाच 
टडरम ये काढले जातात. यावर शासनाने मला खुलासा दला आहे. मा याकडे तो लेखी 
खुलासा आहे. एकाच आय.पी. नंबरव न एकाच ठकाणी बसून एकच माणूस तीन टडर भरतो. 
एक ट का, दोन ट के आ ण तीन ट के अबो ह. मा.महापौर साहेब, हे लेखी उ र आहे आ ण 
मी वतः प  शासनाला दले आहे. िसमािभंतीचे बांधकाम होते. िन वदा नो. .५५/२०१७-१८ 
यात शरद वसंतराव गोटे, याबरोबर मह  भालेराव आ ण िशवम एंटर ायजेस अशा प तीची 
ह  कामे एकाच आय.पी.ऍ ेसवर भरलेली आहेत. मा.आयु  साहेबांना प  द यानंतर आयु  
मला उ र काय देतात, कोण कुठेह  भ  शकतो, यावर आमचा कं ोल नाह . परंतू मला आयु  
साहेबांना वनंती करायची आहे क , आमचे प  गे यानंतर या िन वदा उघड या गे या नाह त. 
कारण यां या ल ात आले क , यात रंग झालेली आहे. मा.आयु  साहेब, माझी आप याला 
दुसर  वनंती आहे क , या लोकांची प े गायब केली गेली, याला सहमती आहे का कायकार  
अिभयंताची, याला सहमती आहे का डे युट ची, याला सहमती आहे का टडर लाकची. याची 
चौकशी करा. तु ह  चौकशी केली नाह तर मी पु हा प  देणार आहे. पु हा यावर बोलणार 
आहे. तु हाला सांगतो, तु ह  आज िन वदा उघडली नाह तर तु ह  ाचारापासून वाचलात. 
परंतू माझी अजून एक वनंती आहे क , तु ह  यांची परफॉम स िस युर ट  चेक करा. 
मा.आयु  साहेब,तु ह  टपून या. िन.नो. .५५/२००७-२००८ याम ये या ३ ठेकेदारांना       
फेवर कर यासाठ  ८ लोकांनी िन वदा भरली होती. या टडर नोट सम ये एकूण १९ कामे होती. 
समजा माझी एक फॉम आहे. मी ५ टडर भरल.े यात ५ टडर मधील ४ टडरची कागदप े 
होती तशी आहेत. फ  या टडरम ये भाजपा या पदािधका-याचा इंटरे ट आहे. याला रंग 
घडवून आणायची होती. या पदािधका-याने ह  सगळ  मॅनेजमट केली. एका ठेकेदाराला काम 
दे यासाठ  हे फ जकली हाताने काढलेले पेपर आहेत. मला सांगा, ५ टडरपैक  ४ टडरमधील 
माझे पेपरसचा सेट तसाच आहे. मग याच िन वदेतील पेपरचा सेट कसा गायब होतो. याला 
जबाबदार कोण आहे. आपोआप गायब होतो का. दुसर  गो , समजा मी िन वदा भरली असेल. 
समजा मी १८ ते २० ट के बलो टडर भरले असेलतर माझी परफॉम स िस युर ट  तेवढ च 
लस येणार आहे. माझी आप याला वनंती आहे क , तु ह  परफॉम स िस युर ट  चेक करा. 
तुम या ल ात येईल क , मु ाम हे पेपर गहाळ केलेले आहेत. तुम या ल ात येईल क , हे 
मु ाम घडवून आणलेले आहे. अशा प तीने जर कामकाज होत असेलतर याला व छ कारभार 
हणायचे का. एका बाजूला हा रोडचा  आहे. मा.महापौर साहेब, मा.द ा य साने यांनी 

उ लेख केला. आ ह  जीव तोडून सांिगतलेय क , आम या काळात तु ह  व छ कारभाराचा 
झडा उचलताय. हेच तु ह  सु ा पहा. दुसर कडे शासनाचे कौतुक करावे िततके कमी आहे. 
एसएसआर, ड एसआर वर तु ह  कायशाळा ठेवली. अरे,वा,वा,वा, आयु  साहेब तुमचे अिभनंदन 
केले पाह जे. आता तु ह  आ हाला सांगणार. ए कलेशन िलिमट काय आहे. बलो कशाला 
हणतात, अबो ह कशाला हणतात. हे िश ण तु ह  आ ा आ हाला देणार आहात का. 

आ ह  तु हाला पुरावे दल.े आम या हाताम ये मा हती अिधकारात फगस तु हाला दले या 
आहेत. मी जा त वेळ घेणार नाह . मी आप याला सांगू इ छतो क , या ४२५ कोट ं या 
कामाम ये हा धने र क शन यांचे यशवंतनगर पासूनचे २७ कोट ंचे काम आहे. तो ४.१ 
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ट का अबो ह. ह  शासनाने दलेली मा हती आहे. पु हा धने र क शन, च-होलीतील 
पठारे मळा ते ड .वाय.पाट ल कॉलेज. मा.महापौर साहेब, तो तुमचा ए रया, तुमचा र ता असू 
शकेल. या ठकाणी ३५ कोट ंचे काम १ ट का अबो ह. पु हा धने र क शन र ता दाभाडे 
व ती ते इं ायणी नद , ४५ मी. र ता, ितथे पु हा ४.१ ट के अबो ह. अशा प तीने 
अजवानीं या अबो ह, मातेर या अबो ह, सवा या अबो ह. आणी तु ह  आ हाला सांगताय. 
आयु  साहेब यांची वक ली करत आहेत. आ हाला सांगतात, यांची ए कलेशन िलिमट 
काढतोय. एवढे बलो आलो. एवढे बलो आलोतर सन २०१५-१६ आ ण २०१६-१७ चे टडर बघा. 
महापािलकेचे १५० कोट  वाचवले आहेत. आणी परत आ हाला शासनाने सांगायचे क , आ ह  
रेट केल,े अमुक केले तमुक केल.े इथे दवसाढव या तु ह  लोकं दरोडा घालताय. अशा प तीने 
प  दले तर तु ह  उ र तर  ाव.े अशाच प तीने जाधव साहेब आयु  असताना ठेकेदाराने 
अशीच रंग केली होती. या रंगम ये दोन ट का, तीन ट का टाकला होता. आ ह  यावेळ  
कळवले होते क , यात रंग झाली आहे. यावेळ  आयु  साहेबांनी कोणालाह  वकऑडर दली 
नाह . तु ह  बघा. आ ा शासनाने मा हती दली आहे. लेखी व पात मा हती आहे. यात याच 
धने रन,े याच मातेरेन,े याच इ ा चरन,े यात जा त लोक नाह त. डांबर करणाचे फ  १२ 
ठेकेदार आहेत. फ  १२ ठेकेदार आहेत. या १२ ठेकेदारांनी िमळून ४ ट के, ५ ट के, १० ट के 
अबो हने टडर टाकले आहेत. जाधव साहेब आयु  होते, ते हा या ठेकेदाराला वकऑडर दली 
नाह , याच ठेकेदाराने १५ ते १८ ट के अबो ह, अजवानीसारखे २९ ट के बलो गेले आहेत. 
तर सु ा मा.आयु  साहेब, तु ह  मला सांगा. या सद यांना कळू ात. या स माननीयांना पण 
कळू ात. अबो ह व बलो काय असते.  एवढे जर अबो ह गेले असतीलतर महापािलकेचे 
कती पट ने जा त पैसे गेले असतील. कती पट ने ट केवार  वाढली. कती पट ने ाचार 
झाला. हे स माननीय सद यांना कळू ात.  

 आ ा मा.द ा य साने हणाले क , यांचे एक वष पूण होईल. एक वषात ाचार 
कसा झाला हे कळू देत. कसा ाचार होतो ते कळू ात. कशी ट केवार  वाढली ते कळू 
ात. हच कामे गे या वष  तो १८ ट के बलोने करतो, आज ४ ट के अबो ह करतो. आ ण 
शासन हणते ाचार झाला नाह . शासन वक ली करतेय. कुणाची वक ली करतेय. यांनी 

प ा या अनुषंगाने चौकशी केली असती, माग या फाईली पा ह या अस या, या फा लीमधून 
या ठेकेदाराला प  दले असते क , तु ह  अजून कती दर कमी क  शकता. या फाईलवर 

काय येते, चचा. या फाईलवर चचा, काह  नाह . यातून ए झ युट ह इं जिनअर मोकळे 
आहेत, डे युट  इं जिनअर मोकळे आहेत, िसट  इं जिनअर मोकळे आहेत, अकाऊंटस ्  ऑफ सर 
मोकळे आहेत, चीफ ऑड टर मोकळे आहेत. दणादण स ा होतात. पु हा सांगतो, कामाला 
वरोध नाह . काम केले हणून पोटात दुखत नाह . काम होतेय हणून वाईट वाटत नाह . 
परंतू या प तीने काम होते आहे, चांगलेच काम होतेय. तु ह  कामच दाखवताय. काम 
दाखवताय ते सवाना कळू ात क , कसे काम करताय, कती ट केवार ने काम दाखवताय, 
कती अबो हने काम दाखवताय, महापािलकेचे कती नुकसान होते आहे. जनतेला कळू देत, 
सभागृहाला हे कळू देत. मा.महापौर साहेब,आपण चांगले काम करताय. आपण पेपर वाचत 
असाल. आप यालाह  माह त असेल. भारतीय जनता पाट चे पदािधकार  या ना याने तु ह  
सु ा याची जाण ठेवली पाह जे. तोच ठेकेदार, तीच कामे कशी काय १८ ट के/२० ट के बलो 
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जातात. मग आ ाच ह  कामे कशी काय अबो ह जातात. आयु  हणून यांचे काम आहे. 
यांनी लोकांना प  दले असते क , मला हे दर मा य नाह त. तु ह  अजून काह  क  शकता 

का. जर जाधव साहेब क  शकतात मग आयु  हड कर साहेब क  शकत नाह त का. तु ह  
अिधकार  क  शकत नाह त का. मु यलेखापाल लांडे साहेब यांचे तर कौतुक आहे. यांना 
मो ठा हारच घाला. यांना बीले अडवता येत नाह त. मी वतः आयु  साहेबांकडे त ार केली 
होती. अित.आयु  अ कर साहेबांकडे त ार केली. मा.महापौर साहेब, एखा ा कामाचे अमुक 
आणा, तमुक आणा. पी.एफ.चे पेपर आणा. अमुकचा पेपर आणा. फरव, फरव, फरव. 
ठेकेदाराला फरव यात व ताद आहे गड . मग काय होते बील लवकर अदा झाली नाह  क  
शॉट टम डपॉ झट. मग महापािलकेचे उ प न वाढवले हणून लांडे साहेबांचे कौतुक झाल.े 
याच लांडे यां या के बनम ये मी मागे हटले होते. गोपाळ सुटला मोकाट आ ण या गर बाला 

झाली िश ा. एवढे पैसे तो घेऊ शकत नाह . ते लांडे साहेबांचेच पैसे होते. पैसे घेताना याला 
पकडल.े मी परवाच हटले होते, एक फाईल पाच वेळा फरते. याचे कारण काय क , 
ट केवार  वाढावी. दुस-या बाजूला डपॉ झट वाढाव.े इकडे शासनाचे कौतुक यायचे, ितकडे 
मिलदा खायचा. मा.महापौर साहेब, आपण ल  घाला. ल  घाला. शंभर ट के ल  घाला. 
आ ण भारतीय जनता पाट या सव पदािधका-यांना पण माझी वनंती आहे क , तु ह  सु ा 
ल  घाला. कशा प तीने अिधकार  वागतात आ ण कशा प तीने ाचार होतो. हे आयु  
हणून, शासक हणून तु ह  जाग क हा. यात शासन सु ा सािमल आहे. फ  एकटा 

पदािधकार  हे क  शकत नाह . एका रा ीत टडरवर स ा होतात. एका रा ीत िन वदा िनघते. 
एका रा ीत वकऑडर होतात. असे कसे श य आहे. करा काम करा. अजून काम करा. आ ह  
तुम या सोबत आहोत. परंतू अशा प तीने जमणार नाह . मुळ च जमणार नाह  आ ण आ ह  
खपवून पण घेणार नाह . शासनाने याचे उ र दले पाह जे. एकाच आय.पी. व न, एकाच 
संगणकाव न, एका तासाभरात ह  तीन टडर भरली गेली आहेत. या या मागे कोण पदािधकार  
आहेत. वाकडचे उदाहरण मा.राहूल कलाटे यांनी घेतल.े या ठकाणी या  ठेकेदाराने टडर 
भरल.े तो २२ ट के बलो होता. याने प  दले क  मी चुकून भरल.े याला पदािधका-याचा 
फोन जातो. अरे वा, ह  कोणती प त चुकून भरल.े माणूस टडर चुकून भरतो का. आयु  
साहेबांना प  दले ते हा आयु  साहेबांनी ते टडर उघडल,े ते २२ ट के बलो झाल.े २ 
कोट ं या कामाला २२ ट के बलो हणजे कती झाल.े महापािलकेचे ४४ लाख हडप करायचे 
काम होते, ४४ लाख पयांची लूट करायची होती, ४४ लाख पयांचा ाचार करायचा होता. 
हणून ह  प त अवलंबली होती. परंतू मा.राहूल कलाटे यांनी वेळ च प  दल.े शासनासमोर 

आणल.े ह  िन वदा उघडली नसती तर तीच िन वदा एका महान भारतीय जनता पाट या एका 
पदािधका-या या भा या या खशात पडल ेअसती. अशा प तीने काम चालू आहे. 
 
मा.महापौर – आता तु ह  मूळ वषयावर बोला. तु ह  या वषयावर खूप चचा केली. तु ह  
मूळ वषयावर बोला. 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी जा त बोललेलो नाह .  
 
मा.महापौर – तु ह  खूप बोललात. अजून काय बोलायला पाह जे.  
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मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, वषय काय ते मला पण कळतेय. मला कळत नाह  
अशातला भाग नाह . या वषयावर सु ा बोलतो.  
 
मा.महापौर – तु ह  खूप बोललात. मूळ वषयावर बोला.  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, या वषयाम ये मोजमापात लूट होते. परवानगी दली 
जाते एक आ ण ितथे काम केले जाते दुसरेच. यावर अंकुश घालणे गरजेचे आहे. यामागचे 

ाचार  कोण आहेत, यामागचे मा फया कोण आहेत, या मागचे गुंड कोण आहेत हे बघणे 
शासनाचे खरेतर मा.महापौर साहेब तुमचे सु ा काम आहे.  

 
मा.महापौर – हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. या कंप यांना आज मंजूर  देतोय, यांना 
आठ/दहा वष झाली आहेत. यांना आजच परवानगी देत नाह .        
      
मा.कमल घोलप- मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.                       
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - १३१       वषय मांक – २ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/शअ/ता/ं४/१७५/१७  
द.२९/१२/२०१७ 

          २) मा. थायी सिमती ठराव . १९२५ द.१०/१/२०१८ 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यामंधून भुिमगत सेवावा ह या 

टाक यासाठ   मनपाकडे व वध शासक य/िनमशास कय तसेच खाजगी सं थेकडून र ता 
खोदाई परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर सेवावा ह या नाग रकां या 
सोयीसाठ  आव यक अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २३९ अ वय े
सदर सं थांना यांचेकड ल भूिमगत सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईस परवानगी 
महापािलके माफत दे यात येते. महारा   महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २४१(२) 
अ वये संबंिधत कंपनीकडून सदर खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  जो खच येईल तो वसूल 
करावयाचा आहे. यासाठ  सदर खोदलेले र ते दु तीसाठ  मनपाने दर िन त केले असून 
सदर दर वेळोवेळ  सुधा रत कर यात येतात. मनपा या सदर चिलत दरानुसार र ता 
दु तीपोट  येणारा खच संबंिधत कंपनीकडून आगाऊ भ न घे यात येतो. स थतीत सदर 
र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती खच अंदाजे सरासर  र. .६५००/- व मनपा अिधभार 
सरासर  र. .३०००/- अस े ती मी. माणे आकार यात येतो. यानुसार अ ाप पयत सव 
खाजगी, शासक य/ िनमशास कय सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी मयाद त 
वगळून) यां या सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न र ता खोद यासाठ  
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परवानगी दे यात येत आहे. खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा अडथळा व यामुळे 
होणारे अपघात टाळ या या ीकोनातून तसेच नाग रकां या सुर त वाहतूक साठ  मनपास 
रतसर िन वदा या क न, सदर खोदले या र यांची दु ती तातड ने करावी लागते. 

महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांचेकड ल मागणीः- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांवर महारा  रा य व ुत  वतरण 
कंपनी मया. यांचेकड ल पायाभुत आराखडा अंतगत भुिमगत सेवा वा ह यांसाठ  र ता 
खोदाईबाबत द.२३/०१/२०१० रोजी मा.नामदार ी. अ जतदादा पवार, उजामं ी तथा 
पालकमं ी यांनी, कौ सल हॉल, पुणे येथे झाले या बैठक त सुिचत केलेनुसार व महारा  रा य 
व ुत वतरण कंपनी यांनी द.१०/०२/२०१०, द.१३/१२/२०१०, द.६/११/२०११ व 
द.२५/०३/२०११ कळ वलेनुसार, यां याकड ल पायाभुत आराखडा-१ अंतगत भुिमगत केबल 
टाकणेसाठ  र. .१५००/- ित रिनंग मीटर माणे आकारणी क न र ता खोदाईस परवानगी 
ावी व याबाबत महारा  व ुत िनयामक आयोग (एमइआरसी) जो िनणय देईल या माणे 

उव रत र कम महा वतरणान ेभरणे बंधनकारक रा हल असे धोरण ठरलेले आहे. तथा प, अ ाप 
पयत सदर बाबत महारा  व ुत िनयामक आयोग (एमइआरसी) यांचेकडून िनणय ा  
नाह . यानुसार, मा. आयु  यांचेकड ल द.२०/०२/२०१०, द.२३/१२/२०१० व १४/११/२०११ 
या मा य तावानुसार म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभूत आराखडा-१ अंतगत 

भुिमगत केबल टाकणेसाठ  र. .१५००/- ित रिनंग मीटर माण े(एक त र ता दु ती खच 
व मनपा अिधभार) शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात आलेली आहे, व सदर 
वा ह यांसाठ  खोदले या चरांची दु ती मनपामाफत कर यात येते.म.रा. व. व.कं.मया., 
यां याकड ल पायाभुत आराखडा-२ अंतगत भुिमगत केबल टाकणेसाठ  मा.आयु  यां याकड ल 
द.१०/०२/२०१५ चे मा य तावानुसार व आदेश . थाप य/शअ/ता/ं४/५९/२०१५, 
द.१०/०२/२०१५ अ वये र. .२३००/- ती रिनंग मीटर माणे (एक त र ता दु ती खच व 
मनपा अिधभार) या माण ेसवलती या दराने शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात 
येत होती.   म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभुत आराखडा-  अंतगत देणेत आले या 
मागील ३ वषाचा तपिशल खालील माण-े 

अ. . आिथक वष 
परवानगी देणेत आले या 
र ता खोदाईची लांबी 

क.मी. म य े

मनपा 
कोषागारात जमा 
र. . (लाखात) 

दर ती रिनंग 
मीटर र. . 

१ २०१५-१६ ७९.४२ १८२६.६६ २३००/- 
२ २०१६-१७ १.१५२ २६.५० २३००/- 
३ २०१७-१८ ०.१ २.३० २३००/- 

पुणे महानगरपािलका यांचेकड ल प  .पथ/५२८१ द.२२/११/२०१७ नुसार मा. 
महापािलका आयु  यां या मा यतेनुसार मा. मु य सभा, पुण े महानगरपािलका यांची 
फेर तावास मा यता िमळेल या भरवशावर महारा  रा य वज वतरण  कंपनीस पुणे 



28 
 
महानगरपािलका िचंग गाईड लाईन नुसार पुण े महानगरपािलकेकडे दाखल असलेले तसेच 
भ व यातील खोदाई तावास ओपन िचंग प दतीने र. .२,३५०/- ती रनींग मीटर दर 
आका न मा यता देणेत येत असलेबाबत म.रा. व. व.कं.मया.यांना कळ व यात आलेले 
आहे. मा.मु य अिभयंता, पुणे प रमंडळ, पुणे यांचेकड ल प  .मु.अ./पु.प./तां क/ काअ( ) 
००४४९०, द.१६/११/२०१७ व .मु.अ./पु.प./तां क/काअ( )००४५८५, द.२४/११/२०१७ या 
प ां वय े म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  महापािलका ह म य ेयां याकड ल पायाभुत आराखडा - 
२ अंतगत या यितर  क  शासन योजने अंतगत एका मक  ऊजा वकास योजने अंतगत 
(Integrated Power Development System (IPDS)), ज हा िनयोजन सिमती योजनेअंतगत 
(District Planning & Development Committee (DPDC)), व इतर योजने अंतगत भुिमगत 
केबल टाक याकर ता व दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास र. .२,३५०/- ती रिनंग मीटर 
या दरा माणे शु क आका न परवानगी देणेबाबत मागणी केलेली आहे. सदर मा.मु य 
अिभयंता, पुणे प रमंडळ, पुणे यांचेकड ल प  .मु.अ./प.ुप./तां क/काअ( ) ००४५८५, 
द.२४/११/२०१७ म ये नमुद केलेनुसार म.रा. व. व.कं.मया., यांना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह म ये न याने ७०.१६ कमी. उ चदाब वा हनी व २८.३५ कमी. लघुदाब 
वा हनी व इतर कामे ता वत अस याचे कळ वले आहे. सदर कामांची एकूण लांबी ९८.५१ 
कमी. येत आहे. महारा  शासनाचे नगर वकास वभागाने प  . संक ण-
२९१५/ . .३७८/न व-२० द.१८ माच २०१६ अ वये कळ वले नुसार “महानगरपािलका, 
नगरपािलका े ात भुिमगत वज वाह नी टाक यासाठ  नागपुर महानगरपािलका आ ण 
महा वतरण यांचेत Road reinstatement बाबत झालेला सामंज य करारनामा नमुना समजून 
यानुसार सामंज य करारानुसार कायवाह  क न अनुपालन अहवाल शासनास सादर 

करणेबाबत” कळ वले आहे.  सदर सामंज य करारना याची त अवलोकनाथ सोबत जोडली 
आहे.  

सदर सामंज य करारना यातील ठळक मु े खालील माणे आहेत. 

Ø   महानगरपािलका व महा वतरण या दो ह  सं था नागर कांसाठ  पायाभूत सु वधा 
पुर वणा-या सं था आहेत. 

Ø  वज वा ह या टाक याबाबत महानगरपािलका व महा वतरण यां या             
जबाबदा-या  सामंज य करारना यातील मु ा . ३ म ये नमुद स व तर र या नमुद 
केलेले आहे. 

Ø   दो ह  सं था वज वा ह या टाक यासाठ या कामांसाठ  नोडल ऑ फसर (सम वय 
अिधकार ) यांची नेमणूक करेल. 

Ø   महानगरपािलकेमाफत थाप य वभागाचे संबंिधत े य कायालयाचे कायकार  
अिभयंता वज वा ह या टाकणे बाबत या कामांसाठ या कायवाह साठ  नोडल ऑ फसर 
(सम वय अिधकार ) असतील. 
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Ø  महा वतरण यांनी नोडल ऑ फसर यांचेकडे स व तर अज सादर के यानंतर दो ह  
सं थां या अिधका-यांसमवेत एक त सव ण क न झा यानंतर करण मा.शहर 
अिभयंता यांचेमाफत मा. आयु  यां या मा यतेसाठ  सादर केल ेजातील. 

Ø  मा.आयु  यां या मा यतेनंतर महा वतरण यांचेकडून र. . १००/- ती रिनंग मीटर 
माण े देखरेख शु क (सुपर वजन चाजस) थमत:मनपा कोषागारात भ न घेणते 

येतील व तदनंतर महा वतरण यांना भुिमगत वज वा हनी टाकणेसाठ  र ते खोदाईस 
परवानगी देणेत येईल. 

Ø  सदर खोदलेले र यातील चर महा वतरण यांनी महापािलकेने विनदिशत 
केले या काटछेद माण े नागर कां या वाहतुक या व सुर ततेसाठ  महापािलके या 
संबंिधत े य कायालयाचे थाप य वभागा या अिभयंतांचे देखरेखीखाली तातड न े
दु त क न पूववत करावयाचे आहे. 

Ø  सदर चर दु तीनंतर महा वतरण यांनी संबंिधत े य कायालयाचे नोडल ऑ फसर 
यांचेकडून र यातील खोदलेला चर महानगरपािलकेने विनदिशत केले या 
काटछेदा माणे तातड ने दु त केलेबाबतचे ना-हरकत माणप  ा  करावयाचे आहे. 

Ø  सदर कामासाठ चा दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period)  वर ल 
माणे ना-हरकत माणप ा या दनांकापासून दोन (२) वषाचा असेल. 

Ø  सदर दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period) म ये महा वतरण 
यांनी तातड ने दु त केलेले चर सु थतीत ठेव याची जबाबदार  महा वतरण यांची 
राह ल. 

Ø  जर महा वतरण यांनी खोदलेला चर तातड ने दु त क न र ता पुववत कर यास 
वा दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period) म ये सदरचा दु त केलेला 
चर सु थतीत ठेव यास असमथ ठर यास  नागर कां या वाहतुक या व सुर ततेसाठ  
सदरचे चर महानगरपािलकेला दु त क न पूववत करावयास लाग यास यासाठ  
महानगरपािलकेस आलेला खच महा वतरण कडून महापािलका वज पुरव याबाबत घेत 
असले या सु वधाबाबतचे वज बलातून वजा कर यात येईल.  

   
महारा  शासनाचे नगर वकास वभागाकड ल प  . संक ण-२९१५/ . .३७८/न व-२०   

द. १८ माच २०१६ नुसार महा वतरण व नागपुर महानगरपािलका यांचेतील सामंज य 
करारना यानुसार महा वतरणकड ल भुिमगत सेवावा ह या टाक याबाबतची कायवाह  
करणेबाबतचा िनणय घे याचा अिधकार मा. महापािलका सभेला आहे. तर , महारा  रा य 
व ुत  वतरण कंपनी मया.यांना यांचेकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत या यितर  
क  शासन योजने अंतगत एका मक  ऊजा वकास योजने अंतगत (Integrated Power 

Development System (IPDS), ज हा िनयोजन सिमती योजनेअंतगत (District Planning & 
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Development Committee (DPDC), व इतर योजने अंतगत भुिमगत सेवा वा हनी 
टाक याकर ता व सेवा वा हनी दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास महा वतरण व नागपुर 
महानगरपािलका यांचेतील सामजं य करारना यानुसार परवानगी देणेबाबतची कायवाह  
करणेबाबतचे धोरणा मक िनणयास मा यता देणेत येत आहे. तसचे १) महारा  रा य व ुत 
वभाग कंपनी मया. यांचे माफत येणा-या अजास हे दर लाग ुराहतील. 
२) महारा  रा य व ुत वभाग कंपनी मया. यांचे कडुन व ुत कने शन िमळणेसाठ  
अज करणा-या खाजगी सं था व इतर कंप यांना मनपान ेठर वलेल ेर ता दु तीचे दर लाग ू
राहतील. 
३) र याम य ेचर घेवुन र ता दु ती करण ेया कामाला कामाचा आदेश देताना याम ये 
कामाची मुदत देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
  अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
         ------ 
मा. वनल हे  े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - १३२       वषय मांक – ३ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वैदय/१४अ/का व/५८४/२०१७  

  द.१/१/२०१८   
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ल अिधकार /कमचार  तसेच कुटंुब 
या येनुसार यांचेवर अवलंबुन असणारे कुटंुबीय आ ण सेवािनवृ  अिधकार /कमचार  

(पती/प ी) यांचेसाठ   ध वंतर  वा य योजना दनांक १ स टबर २०१५ पासून सु  करणेत 
आलेली आहे. 

यानुसार दनांक १ ए ल २०१७ ते ३१ नो हबर २०१७ या कालावधीत ध वंतर  

योजनेम ये अिधकार /कमचार  आ ण यांचे अवलं बत तसेच सेवािनवृ  कमचार  व यांचे 
अवलं बत यांनी उपचार घेतले असून यांची बलांची सं या ५८०४ इतक  झाली आहे. यापैक  
अ ापपयत ३५२२ णांवर उपचारापोट  केले या बलांची र कम अदा करणे लं बत आहे. 
सदर लं बत बलांची र कम ह  र. .१८,३२,८७,९९७/- इतक  आहे. यामुळे 
र. .१८,३२,८७,९९७/- ची अदायगी ध वंतर  पॅनलवर ल णालयांना अदा करणे आव यक 
आहे. वर ल माणे झालेला खच हा पॅनलवर ल णालयांमाफत महानगरपािलके या कमचा-
यांवर झालेला अस यामुळे सदरची बले णालयांना अदा करणे म ा  आहे. 

ध वंतर  वा य योजना या लेखािशषावर सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठ  र. . १० 
कोट  इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. यापैक  द.२०/१२/२०१७ अखेर 
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र. .९,९४,७७,५८४/- इतक  र कम खच  पडली असली असून र. .५,२२,४१६/- इतक  तरतूद 
िश लक आहे. 

ध वंतर  योजने अंतगत दरमहा ा  होणा-या कमचार  वगणी व महापािलकेचा ह सा 
याचा वचार करता ध वंतर  वा य योजनेचे लेखािशषावर अित र  कमान र. .१९ कोट ं या 
वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.अ नी जाधव – मा.महापौर साहेब, सदर 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 केल.े 
         ------ 
मा.अ नी जाधव - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

         वषय मांक – ४ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

संदभ - १)  मा.महापािलका आयु  यांचे नर/का व/१५/१७/२०१७ द.४/१/२०१८ 

   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह या प मेकड ल गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , 

माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  कर यास  
मा.महापािलका सभा ठराव .६३२ दः-१०/०२/२०१५ अ वये दान के यानुसार वर नमूद ७ 
गावे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  कर याचा ताव शासनास दः- 
०३/०६/२०१५ रोजीचे प ा वये सादर कर यात आला होता.   

उ  तावाचे अनुषंगाने महारा  शासन, नगर वकास वभाग प  . पीसीसी – 
३०१५/ . . ३८१/ न व-२२, दः- ०३/०६/२०१६ अ वये महापािलकेस कळ व यात आले आहे 
क , दनांक ३१/३/२०१५ या अिधसूचने वये पुणे महानगर देश वकास े  ािधकरणाची         
(PMRDA) थापना झालेली आहे. या पा भूमीवर, पंपर  िचचवड महानगरपािलका 
ह लगतची गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे महानगरपािलकेत 
समा व  कर याची आता आव यकता नाह .  

त पुव  मा.मु य सिचव, महारा  शासन यां या अ य तेखाली दः- ०७/०५/२०१३ 
रोजी बैठक संप न झाली. सदर बैठक त पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत चाकण सह देहू, 
आळंद , हाळंुग,े मोई, मा ं जी व इतर प रसराचा समावेश करणे श य आहे काय? याबाबत 
अ यास क न प रपुण ताव मा. ज हािधकार , पुण,े आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
व मु य कायकार  अिधकार , ज हा प रषद, पुणे यांनी शासनास सादर कर याबाबत िनणय 
घे यात आला होता. सदर बैठक चे िनणयाचे अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकात ह त 
वर ल नमूद गावे व इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत पंपर  िचंचवड मनपाचे सव 
पदािधकार  यांची द. ३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  याचें क ात बैठक घे यात आली. सदर 
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बैठक त पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह या उ रेकड ल १४ गावे आ ण प मेकड ल ६ 
गावे समा व  करणेबाबत स व तर चचा कर यात आली. याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह या उ रेकड ल ७ गाव-े आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोजे, देहू, 
व ठलनगर आ ण प मेकड ल ७ गाव-े हंजेवाड , जांभ,े माण, मा ं जी, नेरे, गहुंजे, सांगवडे 
अशी एकूण १४ गावे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  क न घेणेबाबातचा 

ताव मा. महापािलका सभे या मंजुर साठ  ठेव यात आला होता. परंतु पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा. महापािलका सभेने ठराव . ६३२ दः-१०/०२/२०१५ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह या प मेकड ल गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व 
सांगवडे ह  ७ गावे मनपा ह त समा व  कर यास मा यता दान केली. मा. महापािलका 
सभे या उ  ठरावानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपिलकेने शासनास द.०३/०६/२०१५ अ वये 

ताव सादर केला होता. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त ७ गावे समा व  कर याचा ताव शासनाने            

द.०३/०६/२०१६ रोजीचे प ा वये नामंजूर के यामुळे मनपामाफत मा. वभागीय आयु , पुणे 
यांना द.०७/०४/२०१७ रोजीचे प ा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह या प मेकड ल 
गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गाव,े तसेच मनपा ह या 
उ रेकड ल इं ायणी नद चे नैसिगक ह पयतचे व ठलनगर, देहुगाव या गावांचे देहुरोड 
कँ टॉनमट े  सोडून उव रत े  आ ण आळंद  नगरप रषदेचे संपुण े  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह त समावेश कर या वषयी शासनास उिचत अहवाल सादर कर या वषयी 
वनंती देखील कर यात आली आहे. 

सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शासनास सादर केले या तावातील मनपा 
ह चे प मेकड ल गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे, तसेच 
मनपा ह चे उ रेकड ल इं ायणी नद चे नैसिगक ह पयतचे व ठलनगर, देहुगाव या गावांचे 
देहुरोड कँ टॉनमटचे े  सोडून उव रत े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेशी भौगोिलक या 
संल नता अस याने मनपात समा व  होणे यो य असून देहुगाव या ितथ े  प रसराचा व 
मनपा ह चे प मेकड ल ७ गावांचा िनयोजनब द व सुिनयो जत वकास हो यासाठ  आ ण 
भागातील नागर कांना देखील शहर  भागा या नागर  सु वधा उपल ध क न देणे या भागाचा 
वकासाचा वेग पाहता गरजेचे आहे व मनपाचे शासक य यं णेमाफत हे श य होऊ शकेल.  

हणून पंपर  िचंचवड मनपा ह चे प मेकड ल गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , माण, 
नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे व उ रेकड ल इं ायणी नद चे नैसिगक ह पयतचे व ठलनगर, 
देहुगाव या गावांचे देहुरोड कँ टॉनमटचे े  सोडून उव रत े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ह त समा व  कर याबाबत शासनास पुन  न यान े ह वाढ चा ताव सादर करणकेामी 
मा यता देणेत येत आहे.    
 
मा.न ता ल ढे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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मा. वकास डोळस – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे मौजे दघी येथील स.न.ं ६४ पयत मनपा या दद त ६० मी. ं द पुणे – 
आळंद  पालखी माग तावीत आहे. स थीतीत मनपा या ह तील मौजे दघी पासुन मौजे 
बोपखेल फाटा येथे जा यासाठ  सुमारे ७ ते ८ मी. ं द चा र ता अ ती वात आहे. सदरचा 
र ता रहदार चा अस यामुळे दररोज वाहतुक या क ड चा नागर कांना सामना करावा लागतो.  
सदरचे अंतर सुमारे २ कमी असुन या र याचे ं द करण करणे आव यक आहे. मौजे दघी 
स.नं. ६४ पासुन बोपखेल फाटा पयत उज याबाजुस VSNL चे े  आहे. मौजे दघी येथील 
स.नं. ६४ पासुन बोपखेल फाटा पयत या ६० मी. र ता ं द करणासाठ  VSNL ची जागा 
खाजगी वाटाघाट ने अथवा भूसंपादनाने मनपा या ता यात घेणेची आव यकता आहे. तसेच 
र या या डा याबाजुस संर ण वभागाची ह  आहे. ६०.० मी. र ता ं द कामी संर ण 
वभागाचे ह तील े  देखील मनपाचे ता यात घेणे आव यक आहे. तर  तुत VSNL चे 
र याने बाधीत  जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 
भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण 
पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने 
संपादन करणेकामी अथवा खाजगी वाटाघाट ने संपादन करणेकामी व संर ण वभागाचे 
ह तील ६० मी. र याने बाधीत े  मनपा या ता यात घेणेकामीचा ताव संर ण 
वभागास सादर करणसे मा यता देणेत यावी. 
 
मा.राहूल जाधव – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.वसंत बोराटे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे ह तील मौजे दघी येथील स.नं. ६४ पयत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेची ह  आहे. मौजे बोपखेल येथील स.नं. १३३, स.नं १३६ ते १४१ हे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह त असुन VSNL (Tata Communication Ltd) चे मालक चे 
आहेत. मौजे दघी येथील स.नं. ४९ ते ६३ व ६५, ६७ हे VSNL (Tata Communication Ltd) 

यांचे मालक चे असुन पं िच मनपा या ह त नाह त. तसेच मौजे कळस येथील स.न.ं ३४ ते 
३९ व ४४ ते ५५ मधील VSNL (Tata Communication Ltd) यांचे मालक चे े  देखील 
पपंर  िचंचवड मनपा या ह त नाह . मौजे दघी लगत मौजे कळसची शीव आहे. मौजे कळस 
हे पुणे महानगरपािलकेत साम व  आहे. यामुळे दो ह  मनपा या ह मधुन दघी व कळस 
येथील काह  े  सुटलेले आहे. मौजे दघी स.न.ं ६४ पासुन बोपखेल फाटा पयत उज याबाजुस 
VSNL (Tata Communication) चे े  आहे. सदरचे े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ह त समा व  करणेचा ताव महारा  शासनास सादर करणेची कायवाह  करणेस मा यता 
देणेत यावी.  

तर  मौजे दघी व कळस येथील पुणे आळंद  र या पासुन बोपखेल गावाकडे जाणा-या 
र या या उ रेकड ल बाजुस असलेले VSNL (Tata Communication Ltd) चे े  प.ं िच. 
मनपा या ह त समा व  करणेचा ताव महारा  शासनास सादर करणेस मा यता देणेत 
यावी.    
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मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.अ नी जाधव - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत.  
 
मा.सिचन िचखल-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , खरेतर 
नवीन ७ गावांचा समावेश कर यात यावा, हा वषय पु हा एकदा सभागृहासमोर आला आहे. 
मा.महापौर साहेब, मा यासार या एका नगरसेवकाला एक  उप थत होतो. च-होली असेल, 
मोशी असेल, डुडूळगाव असेल, याच माणे आम या शेजारचं गाव,ं वाकडचा प रसर असेल, 
या या आजुबाजूचा प रसर असेल. खरेतर १९९३ साली ह  सव गावे महापािलकेत समा व  

कर यात आली होती. ह  गावे समा व  क न आपण यांना सोयी-सु वधा देणार आहोत का. 
का वनाकारण यांना समा व  क न भूलवत बसणार आहोत. जी समा व  झालेली गावे 
आहेत, या गावाचें अजून अनेक  लं बत आहेत. र ता असेल, ेनेज असेल, खेळाची 
मैदाने असतील, वषानुवष व वध  लं बत आहेत. नवीन गावांचा भाग आपण आप या 
अंगावर घेतो आहोत. यात कोण याह  कारचे राजकारण नाह . शेतकर  बांधवांचा हा खरेतर 

 आहे. नवीन गावांत आमची नातीगोती आहेत. शेतकर  वग आहे. आ ह  शेतक-यांची मुले 
आहोत. जोपयत पंपर -िचंचवड शहरातील सव गावांची यव थतपणे डे हलपमट होत नाह , 
तोपयत तर  हा वषय तहकूब ठेव यात यावा. कारण आजह  िनगड तले काह  शेतकर  आहेत, 
यांना १२.५ ट के परतावा िमळालेला नाह . आजह  काह  शेतकर  असे आहेत, यां या पंपर  

िचंचवड महापािलकेत र यां या डे हलपमटम ये जिमनी गे या. पण आजह  यांना याय 
िमळाललेा नाह . आजह  शहरातील यापार  वग आहे, यांचे आर णात भूखंड गेल,े जिमनी 
गे या, दूकाने गेली. हे लोक सु ा पैशांपासून हणा कंवा यां या व वध माग यांपासून हे 
लोक वंिचत आहेत. खरेतर आ ाच काह  दवसांपूव  पी.ड य.ूड  यांनी सु ा पाणीपुरव या 
संदभात, तु ह  पाणी कमी करा हणून प  दले आहे. येणारा उ हाळा आहे. माझी आप याला 
वनंती आहे क , ह  गावे समा व  केलीतर शहराला आधीच मुबलक पाणी िमळत नाह . 
काळेवाड  भाग असेल, िचखली असेल, च-होली असेल, इथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा करतो. 
नवीन गावे समा व  केलीतर आपण यांना पाणी देऊ शकतो का. नवीन गावे समा व  
केलीतर इथला कचरा यव थतपणे उचलू शकतो का. इथली मैदान,े इथली डे हलपमट क  
शकतो का. का वषानुवष शेतक-यांना समा व  करायचे व झूलवत ठेवायचे. महापािलकेने आ ण 
ािधकरणाने ऍ व झशन केलेले भरपूर लॉटस ्  आहेत. दरवष  आर णे होतात. पण या 

शेतक-यानंा शेतीचे हणा कंवा र यांचे हणा. यांना मुबलक र कम िमळाललेी नाह . मी 
आप याला न  वनंती करतो क , पु हा एकदा या सव गो ींचा वचार करावा. यानंतर हा 
वषय समजून यावा. ध यवाद.  
 
मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागहृ,प कार िम , यापूव  या 
गावांचा वषय सभागृहात आला होता. याह  वेळ  आ ह  ह  गावे आप याकडे नको हणून, 
आ ह  रा वाद  प ात असताना सु ा वरोध केला होता. मा.महापौर साहेब,आ ा चेअरमन 
यांनी मा.सिचन िचखले यांची पाठ थोपटली. आम या ािमण भागात आजह  काह  भागांत 
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नागर  सु वधा पोच या गेले या नाह त. ते आजह  शोकांितका आहे, हे आ ह  आजह  मा य 
क  शकतो व करत आहोत. जसे िचखली इथे, च-होली इथे, रावेत इथे, पुनावळे इथे, १९९७ 
साली गावे ता यात घेतली. ऍ व झशन केल.े यानंतर सु ा आप या सवाना मा हत आहे, 
यावेळ  गावे सोडायची नाह त, गावे ायची नाह त हणून वेगवेगळ  आंदोलने झाली. या 

आंदोलनांम ये ५/६ वष गेली असतील. आप या भागात आप याला सु वधा देता आ या 
नाह त. आजह  ािमण भागात १८ गावांना जेव या पा हजे तेव या सु वधा आजह   पुरव या 
नसतांना आप याकडे नवीन गावे घेवून आपण न क  काय साधणार आहोत मा हत नाह . 
आप याला मा हत आहे. मा.महापौर साहेब, पूव  यावेळ  हा वषय आला होता. िनघोजे, 
चाकण, िचंबळ , कु ळ , देहू, आळंद  ह  गावे यातून वगळलेली दसत आहेत. ह  सु ा गावे 
या. पंपर  िचंचवड महापािलकेतील सगळ  इंड  चाकण पर सरात गेली आहे. हंजवड , 

वाकड इथे गेली आहे. जो हेतू डो यासमोर ठेवूनच आपण ह  ७ गावे घेतो आहोत का काय 
असे वाटतेय क , आपण यातून काय सा य करणार आहोत. पूव  १८/१९ गावे घेणार होतो मग 
नेमक  ह  सातच गावे का घेतो आहोत. यात सग यांत मह वाचे हणजे देहू-आळंद चा वषय 
यात यायला पाह जे होता. देहू-आळंद  आप यात आहे. अनेक वेळा देहू-आळंद ला 
पाणीपुरव यासह त सग या सु वधा दले या आहेत. मग ते यात का आणललेे नाह . गावे 
घे याबाबतीत माझा आजह  शंभर ट के वरोध आहे. याला कारण आहे क , मा.सिचन िचखले 
यांनी सांिगत या माणे आजह  या गावांम ये सग या सु वधा दले या नाह त. या गावांना 
आपण पाणीपुरवठा देऊ शकणार आहोत का. सग या सु वधा देऊ शकणार आहोत का.  
 
मा.महापौर – वषयांतर क  नका. लवकर बोला. तु ह  बोलून या.  
 
मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब, माझी आप याला वनंती आहे.  
 
मा.महापौर – वषयांतर क  नका. लवकर बोला. 
 
मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब, तु हाला धा ती भरली का.   
 
मा.महापौर – तु ह  वषयांतर क  नका. काय बोलायचे ते बोलून या.  
 
मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब, काह  काळजी क  नका. मी काह  वेगळे बोलणार नाह . 
मागे सु ा सभागृहात हा वषय आला होता. तु ह  सु ा होते. या काळात आपण सग यांनी 
िमळून हा वषय फेटाळलेला होता. तसाच हा वषय पु हा एकदा आला आहे. हणून माझी 
आप याला वनंती आहे क , या वषयाला माझा कंवा रा वाद  प ाचा वरोध आहे.  
 
मा.पंकज भालकेर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , नवीन 
समा व  गावाबंाबत हा वषय आलेला आहे. थमत: मागील इितहास पा हला पाह जे. १९९७ 
साली महापािलकेत १८ गावे समा व  झाली. गे या २० वषात, या भागात मुबलक सोयी 
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सु वधा दे यात शासनामाफत भरपूर वानवा आहे. पा याची सम या असेल, ेनेज सम या 
असेल, सगळे होत असताना ह  ७ गावे घेऊ इ छतोय. आज आप याला पा या या एव या 
मो या सम येला त ड ावे लागते आहे. भामा-आसखेडचे पाणी अजून आप याकडे यायचे 
आहे. आ ण आपण ह  ७ गावे घे याचा वचार करताय. तु हाला यांना पाणी ावे लागेल. 
आज आप या असले या गावांना पाणी िमळत नाह . मग या गावांना पाणी आ ण बाक  
सु वधा कधी देणार हणून िन तच या वषयावर वचार करायची गरज आहे. आपण हा 
वचार करावा. शासनाने ह  गावे घे यासाठ  िन तच वचार करावा. एवढेच सागंतो व 
थांबतो. ध यवाद.     
 
मा.संद प वाघेरे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , माझे 
हणणे असे आहे क , समा व  ७ गावे यायची आहेत. याता देहू, आळंद , व ठलनगर ह  

नावे आहेत. वा त वक पाहता, देहू गाव हे हवेली मतदारसंघात येते आ ण यांचे रे हे यू 
डपाटमट आहे. सातबारा आ ण बाक  येक गो  हवेलीशी संबंिधत आहेत. मी ब डर आहे 
हणून मी तसे बोलत नाह . हंजवड  व ह  इतर गावे महापािलके या ह त आली पाह जेत. 

देहू-आळंद  पण या. १९८२ ला पंपर ,िनगड ,िचंचवड,भोसर  ह  चार गाव ेिमळून महापािलका 
झाली. १९९७ ला १८ गावे महापािलकेत आली. २००४ ला हवेली मतदार संघातील आमदार 
िनवडून आल.े ह  गावे वगळली हणून यांनी यांना चांगले मतदान सु ा केल.े ते आमदार 
झाल.े आज अशी प र थती आहे क , पंपर  िचंचवडमधील प हली ४ गाव,े नंतर १८ गावे 
आ ण आपण आ ा घेणार  ९ गावे असे िमळून करणार आहोत. पण पंपर  िचंचवडमधील 
प ह या चार गावांतील कती ट के ड.पी. डे हलप केला, कती ट के कामे केलीत. ह  ९ 
नवीन गावे घेणार आहोत. यात कती ट के काम करणार आहोत. माझे एकच हणणे आहे 
क , ह  सात गावे या. पण प ह या चार गावांम ये प हले काम करा. नंतर १८ गावांम ये पण 
करा. नंतर ९ गावांम ये पण करा. नाह तर एक ना धड भाराभर िचं या असे हायला नको. 
एवढे बोलून थांबतो. जय हंद, जयमहारा . 
 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , 
आ ा या वषयाला अनुस न मी बोलू इ छतो क , ह  ७ गावे काय १४ गावे घेतली तर  कमी 
पडेल. कारण आप या सं कृतीत हटल ेआहे क , एक तीळ सात जणांनी वाटून खा ला. 
या माणे आप या शेजारची गावे आहेत, ७० जणानंी वाटून खाऊ. वाटून खाऊ हणजे 

मुलभूत सु वधा ेनेज असेल, पाणी असेल, लाईट असेल या सु वधा शेजार  पण ा. शेजार या 
गहुंजे गावातील २५ ट के लोक महापािलकेचे पाणी अनिधकृतपणे वापरत आहेत. यांना हे 
पाणी िलगली िमळालेतर यांचाह   सुटेल. मा या गावात रोडची मुलभूत सु वधा उपल ध 
होईल. ितथे बस नाह . बसची सु वधा नाह . आज मा ं जी,नेरे,गहुंजे या ठकाणी हाच ॉ लेम 
आहे. आज आप याला उ प न उपल ध होणार असेलतर नेरे, गहुंजे येथील ९० ट के 
नागर काचंी मागणी आहे क ,आमचे गाव महापािलकेत वग कराव.े आप या महापािलकेला 
मो या माणात महसूलसु ा उपल ध होईल. या महसूलाकडे आपण यात ल  ाव.े आप याच            
भाऊबंधांना मुलभूत सु वधा ा यात. आज आपण देहू गावात काय मासाठ , वार साठ  खच 
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करतो. रोडसाठ  खच करतो. आता गहूंजे गावा या िशतळानगर ह त तु ह  मशानभूमीसाठ  
खच करणार असू तर ह  गावे अिधकृत र या महापािलकेत समा व  क न यावीत अशी 
वनंती क न मी माझे दोन श द संपवतो.  
 
मा. वकास डोळस-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , आ ा 
माझे िम  मा.पंकज भालेकर यांनी समा व  गावांची यथा मांडली. याअगोदर             
मा.द ा य साने यांनी पण समा व  गावांम ये वकास झाला नाह  हे मा य केल.े मी या 
दोघांचे कौतुक करतो. जे हा समा व  गावांचा  येतो, ते हा प  कंवा काह  न बघता 
समा व  गावांतील नागर क हणून यांनी  मांडले कंवा यथा मांड या. आप या 
सभागृहाचे व र  नेते मा.योगेश बहल यांनी समा व  गावांतील आ ा जी ४०५ कोट ंची कामे 
आहेत या वषयावर आ ा आरोप केल.े भा नी जे आरोप केलेत, या वषयाला उ र ायला 
सभागृहातील व र  नेते आहेत ते स म आहेत. मला इथे हा वषय मांडायचा आहे क , 
आम या गावाला पािलकेत जाऊन २० वष झाली. धड ामपंचायत नाह  धड महापािलका नाह . 
पायाभूत सु वधांची वानवा. समा व  गावांतील येक नगरसेवक हे मा य करतो. जे हा आ ा 
कुठे आम या गावांम ये वकास कामे चालू होत आहेत, आ ण याला जर वरोध होत 
असेलतर या गावांतील जनता यांना न क च माफ करणार नाह . मा.द ा य साने हे 
रा वाद चे नगरसेवक असूनह  यांनी हे मा य केले हणून मी यांचे कौतुक करतोय. 
यां याकडे स ा असतानाह  पा ठमागे या समा व  गावांत वकास कामे झालेली नाहत. 

आम या भागा या वकास कामांसदभात पंधरा दवसांपूव  आयु ां या कायालयात आमची 
बैठक झाली होती. दघी मशानभूमी शासनाकडून वग सु ा क न घेता आली नाह . एवढे 
आम या गावाकडे दूल  झाले आहे. ाचार झाला असलातर  खच झाला आहे. तु ह  २० वष 
राजरोसपणे ाचार केलेला आहे. आम या गावांना वकासापासून वंिचत ठेवण ं हणजे 

ाचार आहे. पायाभूत सु वधा न देणे हणजे ाचार आहे. या गावांतील कर पी पैसा गोळा 
क न तो दुस-या भागात, जथे मॉडेल वॉड कर यासाठ  ितकडे वळवणे हणजे ाचार आहे. 
आमचे नेतृ व मा.महेशदादा लांडग,े मा.महापौर िनतीन आ पा काळजे, मा या भिगनी 
मा.िसमाताई सावळे यांचे मी अिभनंदन करतो. कोणाला व नांत सु ा वाटले नसेल क , 
एकाच वेळ  ४०५ कोट ंची कामे समा व  गावांसाठ  िनघू शकतात, होऊ शकतात. मा.महापौर 
साहेब, आपण मला बोलायला संधी दलीत, याब ल आपले ध यवाद.  
 
मा.सुवणा बडु-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , आज 
समा व  भागाला जो याय िमळाला आहे. प नेते, आमदार मा.महेशदादा लांडग,े आमदार 
मा.ल मणभाऊ जगताप व चेअरमन मा.िसमा सावळे यांचे मनापासून आभार य  करते. 
आज समा व  गावांना याय दे याचा य  केला. १९९७ ला ह  जी गावे महापािलकेत 
समा व  केली होती, यावेळ  यां याकडे दूल  केले गेल.े आज यांना याय िमळाला. 
याब ल मी सवाची खरोखरच आभार  आहे.  
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मा.रेखा दशल-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम ,समा व  
गावांतील जी ७ गावे आहेत. मा ं जी,नेरे, ह  सव गावे पुनावळे या पुढची गावे आहेत. पुनावळे 
गाव नगरपािलकेत जाऊनह  या गावांचा २० वषात अ जबात वकास झालेला नाह . पुनावळे 
गावा या नॅशनल ीजखाली दररोज वाहनांची गद  होते. या र यांची सुधारणा कर यात यावी. 
या गावांचा वकास कर यात यावा. यापुढे ह  गावे समा व  कर यात यावीत. ध यवाद.  
 
मा.अ जत ग हाण-ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार िम , 
या ठकाणी ह  नवीन गाव े आप या महापािलकेत समावेश कर याचा वषय आप यासमोर 
आलेला आहे. मागील काळात सु ा हा वषय सभागृहापुढे आलेला होता. यात येक सद याचे 
मत वेगळे आहे. कोणाला वाटते गावे घेतली पाह जेत. कोणाला वाटते गावे घेतली नाह  
पाह जेत. परंतू यात या- या गावातील नागर कांचे मत अ यंत मह वाचे आहे असे वाटते. 
ामपंचायतीचे हणणे काय, ितथ या नागर काचें हणणे काय. पंपर  िचंचवड महापािलकेत 

ये यासाठ  यांचा वरोध असेलतर िन तपणे घेतले नाह  पाह जेत. यांचा वरोध नसेलतर 
िन तपणे आपण तसे य  केले पाह जेत. या मागील पा भूमी आप याला सांगायची आहे. 
आ ा समा व  गावांतील नगरसेवकां या ब-याच त ार  आहेत. यांनी मागील काळात वारंवार 
या वषयावर सभागृहाचे ल  वेधले आहे. समा व  गावांत अिधक िनधी दला पा हजे. 
या ठकाणचा वकास झाला पाह जे. वकासा या ीकोणातून ह  गावे मागे पडली आहेत. 

एकूण वचार केलातर पूव ची पाच गावे होती. भोसर ,आकुड ,िनगड , िचंचवड आ ण पंपर , या 
पाच गावांची िमळून १९७८ साली ह  नगरपािलका थापन झाली. याआधी नगरप रषद होती. 
ते हापासून महापािलके या मा यमातून या गावांचा वकास होतो आहे. हणजे इत या 
वषानंतर ह  गावे या टेजला आहेत. नंतर या काळात पंपळे गुरव असेल, पंपळे सौदागर 
असेल, वाकड, रहाटणी, काळेवाड  ह  गावे महापािलकेत समा व  कर यात आली. यानंतर 
इथला वकास झाला. दघीपासून तळवडे, पुनावळे ह  गावे महापािलकेत समा व  झाली. 
यावेळ  या सग या गावांचा महापािलकेत समावेश हो यासाठ  वरोध होत होता, यावेळ  

मा.द ा य साने या कामात पुढाकार घेत होते. यांचे हणणे होते, आमची गावे महापािलकेत 
समा व  क न घेऊ नय.े ितथ या नागर कांनी, ामपंचायत यांनी ५/७ वष लढा दला. यांचे 
हणणे होते क , आ ह  महापािलकेत आलो तर  आ हाला महापािलके या कुठ याह  सु वधा 

नको. हणून ितथे मो या माणात वकास होऊ शकला नाह . तेथे वकास न हो यामागील हे 
मु य कारण आहे. जर ह  पा भूमी ल ात घेतली आ ण बाक  गावे जी इतक  वष या 
महापािलकेत आहेत, यामुळे यांचा इथला वकास आ ण ितथला वकास यात फार तफावत 
आहे. परंतू हे सगळे करत असताना मा.महापौर साहेब, मी आज िन तपणे तुमचे मनापासून 
अिभनंदन करतो. तु ह  समा व  गावांना याय दे यासाठ  य  केला. िनधी उपल ध क न 
दलात. टडर काढल.े मघाशी मा.योगेश बहल यांनी सु ा सांिगतले क , आमचा कामाला मुळ च 
वरोध नाह . मा.द ा य साने यांचा कामाला मुळ च वरोध नाह . यांचे हणणे एवढेच होते 
क , ह  जी कामे काढली आहेत, या जागा ता यात आले या आहेत का.                  
जागा ता यात आ या असतील तर चांगलचे आहे. या ठकाणी महापौरांनी खुलासा करायचा 
य  केला क , िन तपणे तसे झाल ेअसेलतर चांगलेच आहे. या ठकाणी र याचा वकास 
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होतो, याच ठकाणी ख-या अथाने या प रसराचा वकास होत असतो. आज पंपळे सौदागर, 
पंपळे गुरव, काळेवाड , रहाटणी इथले र ते झा यामुळे ितथला वकास चांगला झाला आहे. 
इतर शहरां या तुलनेत तो प रसर अिधकचा वकिसत झाला आहे. कारण इथले र ते चांग या 
प तीन े वकिसत झाले आहेत. या गावांतील अशाच प तीने र ते झाल ेतर िन तपणे जागा 
मालकांना चांगला मोबदला िमळेल. शेतक-यांना चांगला मोबदला िमळेल. ितथ या त णांना 
चांगला रोजगार िमळेल याची खा ी आहे. परंतू मा.आयु  साहेब, हे सगळे करत असताना 
सवाची त ार होती क , या िन वदा काढ या गे या, या पारदशकपणे काढ या गे या 
नाह त. अशी त ार महापािलकेतील ितिनधींनी केली. महापािलके या बाहेर या ितिनधींनी 
पण केली. खरेतर शासनाने खोलात जाऊन चौकशी करायला पाह जे होती. परंतू शासनाकडून 
तसे झाले नाह . या िन वदा यो य दराने द या असतील तर आमचा सपोट आहे. चांगले काम 
होते आहे. िन वदा जादा दराने द या असतील तर याचे दर कमी केल ेगेले पा हजे होते. 
अजून सु ा वेळ गेलेली नाह . काह  क  शकलात तर िन तपणे शहराचे आिथक नुकसान 
होते आहे, ते कुठेतर  थांबले अशी आम या प ाची भूिमका आहे. नुसता वरोधाला वरोध 
करायची भूिमका रा वाद  प ाची नाह . या भागाचा वकास होत असताना िन तपणे आ ह  
सहकायाची भूिमका ठेवली आहे. तु ह  सवजण स ाधार  आहात. िन तपणे चांगले काम 
कराल अशी अपे ा आहे. परंतू आपण जी गावे घेणार आहात,आपली तयार  आहे का. आपण 
यांना पुरेसे पाणी देऊ शकतो का. आप याकडे पुरेशी ेनेज िस ट म आहे का या सव गो ीचंा 

बारकाईने वचार केला पाह जे. मु यतः या गावातील लोकांचे हणणे ऐकून घेतल े पाह जे. 
मुळात ह  गावे घे यामागे भूिमका अशी होती क , रा य शासन असेल, मागील शासन असेल, 
ह  गावे घेत यानंतर ितथे जो बकालपणा आहे तो थांबेल. पंपर  िचंचवड महापािलका असले 
कंवा प रसरातील आजूबाजू या भागातील जी गावे आहेत, ितथे मो या माणात बेकायदेशीर 
बांधकामे होतात आ ण ितथे बकाल व प येते. हणून दो ह  महापािलका असतील, कंवा 
शासन इतर महापािलका प रसरातील गावे घे याचा य  करते. या गावांची कंवा 
ामपंचायतींची आिथक थती इतक  चांगली नसते क  ते सग या सु वधा देऊ शकतील. 
हणून शासनाचे हे धोरण आहे क , या गावांम ये चांगला वकास करायचा असलेतर 

िन तपणे ह  गावे महापािलके या ता यात आली पाह जेत. ड.पी. लॅनचा मु ा मा.संजोग 
वाघेरे यांनी मांडला क , आपण ड.पी. लॅन करतो. पण खरेच याची अंमलबजावणी कती 
होते हे पण पाहणे गरजेचे आहे. याची अंमलबजावणी चांग या प तीने झाली तर, चांगला 
िनयोजनब  वकास होतो. या पुढ ल काळात ह  गावे यायची असतील तर आम या प ाची 
भूिमका मला मा हत नाह . परंतू माझे वैय क मत आहे क , ह  गावे महापािलकेत 
िन तपणे घेतली जावीत.  
 
मा.अ नी जाधव-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार िम , मी 
थमतः मा.मु यमं ी यांचे व दो ह  आमदारांचे मा.महेशदादा लांडगे व मा.ल मणभाऊ 

जगताप यांचे अिभनंदन करेन. मा.प नेते एकनाथ पवार आ ण मा. थायी सिमती अ य ा 
िसमाताई सावळे यांचे अिभनंदन करेन. १९८६ म ये आपली महापािलका थापन झाली. १९९७ 
म ये आमची गावे यात समा व  कर यात आली. मा.महापौर साहेब, १९९७ ते २०१७ त बल 
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२० वष झाली. तर सु ा आम या गावांना याय िमळाला नाह . आ ह  आज कुठेतर  याय 
मागतोय तर सगळे हणताहेत क , ४०५ कोट ंचा ाचार झाला. तु ह  सांगा. ाचार कसा 
होऊ शकतो. तु ह च सांगा. हणजे बाळ ज माला आहे आ ण आज ते २० वषाचे झाले आहे. 
जर तु हाला वाटते क  ाचार झालातर, तु ह  पुरावे सादर करा. एक भूिमपु  हणजे 
तु हाला काय वाटते, गावाबाहेरचे कु े आहे का. गावाबाहेर या कु याला व भूिमपु ाला तु ह  
काय वागणूक देता आहात हे प हले प  करा. आज स ेतील खासदार यांनी प हला रा जनामा 
ावा. नंतर आम या वरोधात भाषा करावी. आज कचरा डेपोचा  आम या दादांनी हाती 

घेतलेला आहे. याला सु ा तु ह  वरोध करताय हे कुठले राजकारण आहे. आज मा.महेशदादा 
लांडग े य  करतात. मा.मु यमं ी यानंा ितसाद देतात. २० मी. िसमारेषा कुठेतर  कमी 
झाली आहे. भारतीय जनता पाट ला कुठेतर  याय िमळतोय तर तु ह  ाचारा व  आरोप 
का करताय. एवढे बोलते व थांबते. जय हंद, जयमहारा . 
 
मा.सार का स ते - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार िम , मी 
थमतः महापौर, मा.महेशदादा लांडग,े मा.ल मणभाऊ जगताप, प नेते आ ण मा.िसमाताई 

सावळे यांचे अिभनंदन करते. प ह यांदा वीस वषानंतर आम या समा व  गावांना याय 
िमळाला आहे. हा याय िमळाला हणूनच बाक यां या पोटात दुखायला लागले आहे. मघाशी 
यांनी सांिगतले क , आमचा वकास कामांना वरोध नाह . पोटात दुखत नाह  मग होतयं 

काय. रंग झाली, ाचार झाला, हे झाल,ं ते झाल.ं २० वषापूव  या सग या गो ी तु हाला 
दस या नाह त का. जे हा गावं खतपत पडली होती. कोणी डोकवून सु ा पा हले नाह  क , 
र ते आहेत का बाबा. ऍ युल स कशी जाईल. २० वषापूव  कोणीह  हा वचार केला नाह . 
फ  ट ड आर यायचे. आम या गर ब भूिमपु ां या जिमनींवर आर णे टाकली. डे हलपमट 
शू य. आ ह  फ  आस लावून बसलो, कोणीतर  येईल, आमचा वकास करेल. आम या 
शेतक-यांना चांगला पैसा िमळेल. पण कोणीह  आम या गावाकडे रोखून पाह ले नाह . फ  
कोणीह  वकास कामे करायला लागला क  खो घालायचा. कुठून तर  प  यायचे क , नाह  
रा य सरकार करणार, पािलका नाह  करणार. या सग या गो ी कशाला. वकास कामांचे 
राजकारण का करताय. मागे काह  सभांम य ेमी ऐकले होते क , जनता यांना बघून घेईल. 
काय चाललेय. बीजेपी काय करतेय. याच जनतेचा वचार २० वषापूव  का केला नाह . 
आमची गावं खतपत का पडू दली. ट ड आर घेतला. तुम याकडे डे हलपमट केलीत. कशासाठ  
या सग या गो ी. वतमानप ांम ये रोज यूज येतात. रंग झाली, ाचार झाला, हे झाल,े ते 
झाल.े दादांना, भिगनींना मी वनंती करते, तु ह  यावेळ  यूज का दली नाह त क , समा व  
गावांम ये वकास कामे काह  झाला नाह त. आ ा ितथे वकास कामे होणार आहेत तर यात 
वरोधात सगळे िल हत आहात. तु हाला वनंती आहे क , यांचे ऐकून असे काह  ंट क  
नका. जे आहे तेच ंट करा. समा व  गावांना दादांनी एवढ  चांगली संधी दली आहे. आ ह  
वकास कामांसाठ च उभे आहोत. तु ह  असे वेगळे ंट क न आम या प ाची बदनामी क  
नका. तु हाला हात जोडून वनंती आहे. मा.महापौर साहेब, पंधरा वषापूव  हे र ते झाले 
असतेतर महापािलकेचे को यावधी पये वाचले असते. या सग या गो ींना कोण जबाबदार 
आहे. सांगा मला कोण जबाबदार आहे. तु ह च ना. आता िसमट वगैरेचे रेट काय वाढले 
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आहेत. याचवेळ  हे झाले असतेतर ह  वेळ आली नसती. सगळेजण हणतात कॉ ट से ह ंग. 
कॉ ट वाढली हे झाल,ंते झाल.ं मग तु ह  यावेळ च र ते का केले नाह त. हे आ ाच दसतयं 
का. २० वषापूव  का हे दसलं नाह . समा व  गावांम ये १५ वषात खासदारांनी कोणती कामे 
केलीत ते दाखवा. नुसता चाबुक ओढ याचे काम करतात ते. काह  करत नाह त. आता आमचे 
आमदार मा.महेशदादा लांडगे यांनी समा व  गावांत वकास कामांचा धडाका लावला तर 
तु हाला तो ाचार वाटतोय, रंग वाटतेय. हे वकासाचे राजकारण करायचे सोडा. समा व  
गावांत शेतक-यां या शेतीवर रोडचे आर ण टाकले मा य आहे. एकह  डे हलपमट झाली नाह . 
आमचा शेतकर  आस लावून बसला आहे. २० वषात कोणीह  डोकावून पा हले नाह . आज सु ा 
ते आस लावून बसले आहेत. आ ा यांना डे हलप क न ायची आ हाला संधी िमळाली आहे. 
तर  ह  रंग वाढतेय, ाचार वाढतोय. आम या मोशी गावात कचरा डेपो आहे. सग या 
पंपर  िचंचवडची घाण इथे येऊन टाकतात. ते हा वाटत नाह  का, नागर कांना ास होतो आहे. 
ितथे जगणे मु कल झाले आहे. लहान मुले आजार  पडतात. यांना ने यासाठ  सु ा रोड 
यव थत नाह त. आम या आमदार महेशदादा लांडगे यांनी वे ट एनज  क प करायचा 
वचार केलातर तु ह  लोकांनी यालासु ा खो घातला. हे चालणार नाह . आ ह  वकास 
कामाला अडथळा येऊ देणार नाह . आ ह  वकास कामांसाठ च ितिनधी झालो आहोत. आ ण 
आ ह  फ  वकास कामेच करणार आहोत. आम या गावातील थािनक शेतक-यांना र ते 
नस यामुळे यांची काह च वकास झाला नाह . यां याकडे फ  आर णे झालीत. यांची 
रोजीरोट  शेतीवर आहे. ती सु ा तु ह  घेतलीत. यासाठ  तु ह  वचार करा. तु ह  २० 
वषापूव  काय केल.े आ ण आ ह  आ ा वकास करतोय तर तु हाला तो ाचार वाटतोय. 
नािशक फाटा ते इं ायणी नद पयतचा र ता वाढव याचे प  आम या दादांनी दले होते. यात 
सु ा खासदारांनी खो घातला. नाह  हा र ता रा य सरकार करणार आहे, महापािलकेक़डे एवढा 
िनधी नाह . काय या गो ी. असे झाले नाह  पाह जे. वकास कामांम ये वकासच झाला 
पाह जे. Lastly I think you people do not have that right to blame on us. Where were you, since 

last 20 years, when our peole are suffering all this?  एवढे बोलते. मा.महापौर साहेब, आपण 
मला बोलायला संधी दलीत, याब ल आपले खूप खूप ध यवाद.  
 
मा.उषा उफ माई ढोरे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , या 
वषयावर बर च चचा झाली आहे. वषय मंजूरच होणार आहे. मा.महापौर साहेब, आपण 
अितशय निशबवान आहात. गहुंजे,माण,जांब,ेमा ं जी, हंजवड ,सांगवडे,नेरे अशी सात गावे आपण 
आप याकडे घेतो आहोत. मा.अ जत ग हाणे यांनी सांिगतले ते अितशय बरोबर आहे. यावेळ  
आपण आप या महापािलकेचा प रसर वाढवत असतो, याबरोबर आले या लोकानंा वेगळा 
उ साह यां यात असतो क ,आपले गाव महापािलकेत समा व  होणार आहे. मग आप याला 
चांगले र ते, लाईट, ग लीबोळांत दवसा व रा ी यात आप याला फरक जाणवणार नाह  अशी 
लाईट ितथे आप याला िमळेल. आप याला भरपूर पाणी िमळेल. म हलांना तर खूप आनंद 
होईल. आप याला सग या सु वधा िमळणार आहेत. आपण या सु वधा के यािशवाय राहणार 
नाह . आपला वषय शासनाकडे गे यानंतर रा य शासन आप याला मा यता देणारच आहे. 
मा यता िमळेपयत आपण असे य  करावेत क , भामा-आसखेडचे पाणी आप याकडे आले 
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पाह जे. मुळात पा याचाच  उ वणार आहे. बाक  कुठलाह   येणार नाह . ड पीतील कामे 
ट याट याने होणारच आहेत. पाणीपुरवठा करत असताना म हलांची फ  नजर इकडे राह ल 
क , घराघरांत पाणी येणार आहे. यावेळ  गाव ेता यात घेऊ यावेळ  येक घरात भरपूर 
पाणी कसे जाईल यासाठ  आपण य िशल असले पाह जे. बाक  या- या प तीने डे हलपमट 
करणार आहोत. एवढेच सांगू इ छते क , जी गावे घेणार आहोत, या येक गावांत खास 
शेतकर  वग आहे. शेतकर  वग हटला क , येकाची शेती या ठकाणी आहे. डे हलपमट 
लॅन करत असताना एका शेतक-यावर अ याय होणार नाह  अशी अट टाकू नय.े यासाठ  
शासनाकडे वचारपूस करावी. र ता, रंगरोड करणार आहोत. ते देखील डे हलपमट लॅनम ये 

टाकणार आहोत. आपण पाहतोय, रंगरोडचा  कती गाजत चाललेला आहे. यावेळ  लॅन 
करणार आहोत. वेगवेग या गावांम ये अशी मा हती पुरवली गेली पाह जे क , या ठकाणी 
व ती वाढणार नाह . कुठे ऍ व झशन आहे. याचा चार या भागात झाला पाह जे. आपण 
काह  ठकाणी पाहतो. मा या वॉडम ये रंग रोड करतोय. एका ठकाणी एक म हला आहे. ती 
कोटात गेली आहे. ती अजूनह  आ हाला ितथे र ता क  देत नाह . आज उ ा देईल पण अशी 
अडवणूक शहराचा वकास करताना होते. ह  अडवणूक होणार नाह  याची आपण द ता यावी. 
ती आपण याल. मा.िसमाताई सावळे यांनी बजेटला ४२५ कोट ंची मंजूर  दली. अशीच पुढ ल 
चेअरमन बजेटला मंजूर करायला संधी देतील. ह  गावे लवकरात लवकर समा व  क न याल 
अशी अपे ा य  करते व थांबते.  
 
मा.िमनल यादव-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम ,ह  गावे 
समा व  करावीत अशी आमचीह  अपे ा आहे. पण हे करायची आ ा ह  यो य वेळ आहे का 
याचा सु ा वचार करा. पंपर  िचंचवड महापािलकेसमोर कचरा, पाणी, आरो य या मो या 
माणावर सम या आहेत. आ ा स या या प र थतीत नगरसेवकांवर चार-चार गु हे दाखल 

होत आहेत. ह  गावे महापािलकेत समा व  केलीतर पुढ ल काळात अजून वाईट िच  
आप यासमोर येऊ नये हणून जुनी समा व  गावे यांचा वकास होतो आहे का. उगीचच एक 
एक ऍड करत जायचे आ ण अंगावर घेऊन िश या खाय या याचा काह च उपयोग नाह . 
आ ाच पाणी पुरत नाह . यामुळे ह  गावे ऍड के यानंतर आहे यांना अजून                
टंचाईचा सामना करावा लागले. यामुळे स या ह  यो य वेळ आहे का याचा न क  वचार 
करावा.   
 
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , ९७ 
सालापासून आजपयत समा व  गावांब ल चचा करायची प त अबािधत आहे. नगरसे वका 
भिगनींनी आप या भागात या वकास कामांब ल अितशय उ म ववेचन केल.े या खरोखर 
अिभनंदनास पा  आहेत. यांनी वकास कामांसंदभात पोटितडक ने  मांड यासाठ  इथे 
पुढाकार घेतला. खरेतर या सभागृहात कोण याह  ने याचा नामो लेख करणे उिचत नाह . पण 
तु ह  सभागृहात नाव घेत असताना मा.महेशदादा लांडगे असतील, यांचे मोठे बंधू असतील, 
मा.ल मणभाऊ जगताप असतील, ते आज नेतृ व करत आहेत. आ हाला देखील आनंद आहे 
क , माग या २० वषात तेच आमचे नेतृ व करतील. यामुळे यावेळ  यांची चूक झाली 
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असेलतर  मी दलिगर  य  करतो व चांग या कामांसाठ  चांग या शुभे छा देतो. या ठकाणी 
नगरपािलकेचे महानगरपािलकेत पांतर होत असताना, हे सगळे प रवतन होत असताना 
िनयोजन आराखडा हणजे नेमके काय. यांचे गांिभय कोणीच घेतला नाह . कोण कोण नेतृ व 
करत होते. मा.आ णासाहेब मगर यां यापासून ते आ ापयत या कालखंडाम ये याह पे ा 
शासन जे काय खेळ करतय, याचे ाय  आ ह  सव नगरसेवक घेतो आहोत. मा.एकनाथ 

पवार, जोपयत या सभागृहाम ये भारतीय जनता पाट  हणून, रा वाद  काँ ेस हणून पाहत 
बसलो आ ण बोलत बसलो, तोपयत आपण एकमेकांवर िन त आरोप करत राहणार आहोत. 
परंतू या शहराचे व त हणून, या महापािलकेचे व त हणून पाहू. यावेळ  साक याने 
वचार करा. शासन आपला चडू तर करत नाह  ना. कारण गेली २५ वष ते कसा चडू खेळत 
आहेत हे आ ह  पाहतोय. याच प र थतीचे गांिभय ठेवून नगरपािलकेने अनेक कासारवा या 
तयार के या. ािधकरणान ेअनेक रहाटणी, काळेवा या तयार के या. शहराचे बकाल व प 
केल.े धनकवड  गाव जे हा पुणे महापािलकेत आले होते, ते हा या खडक तून या खडक त 
भाजी जायची. तीन गुं यांत सात हजार व.ेफूट एफ.एस.आय.चा वापर जायचा. तु हाला 
गाव ं यायची असतील तर मागचा जो कार झाला, तोच आज पु हा होणार आहे. माझे न  
आवाहन आहे क , मागे कोणी काय केल.े सग यां या त ड  सग यांच भ व य, सग यांचा 
वतमान आ हाला मा हत आहे. मा.एकनाथ पवार पूव  चांगलेच टका करायचे. कोणावर टका 
करायचे हेह  आ हाला मा हत आहे. मा.िसमाताई सावळे यांची तर आ मक आंदोलन.े आता 
दु ःख होतेय, क  या आता थायी सिमती या चेअरमन पद  बस या आहेत. दु ःख हणजे 
आनंद पण होतो आहे क , तु ह  या ठकाणी आता शांत बसला आहात. सग या प र थतीचे 
भान ठेवायचे, ते सगळे करत असताना मा.िसमाताई सावळे, मा.एकनाथ पवार यांना वनंती 
करतो क , िनयोजन आराखडा करायचा असेलतर तातड ने करा. नाह तर धनकवड  होईल, 
पीनगर होईल, काळेवाड  होईल. आ ण वा हेकरवाड तला काह  भाग होईल. राजकारणातह  

आपण काह तर  वचार क  यात. आमचे काह  चूकत असेलतर आ हाला साक याने समजून 
या. समज याइतपत आ ह  सु ा समजदार आहोत. असा काह  संशय यायचे कारण नाह . 

पण तु ह  जर वचारलेच नाह . हे करतोय ते चुक चे करतोय. हा बोलतोय, कोण बोलतोय, 
रा वाद चा बोलतोय मग तो चुक चेच बोलतोय अशा भावनेतून केलेतर आपला चडू काय 
आप याला दर पाच वषानी िनवडणूकांना सामोरे जावे लागते. काय काय म करावे लागतात, 
काय खच करावे लागतात हे तु हाला सांगायची गरज पण नाह . हे हे सगळे भोगतात. 
अिधका-यांना काय ते पमन ट आहेत. आपण टे परर  आहोत. पमन ट माणसे टे परर  
माणसाची काय चे ा करत असतात. हे आपली चे ा करत आहेत. हणून माझी आप याला 
न  वनंती आहे क , ड .पी. करायचा असेलतर तो ताबडतोब करा. कारण या दवशी 
महापािलकेचा िनयोजन आराखडा कसा असतो, हा िलक होतो. कोण या ठकाणी आर ण आहे, 
या ठकाणी याची ताबडतोब व  होते. या संपूण पर सरात या गावांचा नामो लेख होतो 

आहे, ितथे लॉट ंग चालू आहे, ल-ेआऊट चालू आहेत. ितथे माझे पण लॉट ंग असेल. मला 
पण पैसे कमावयचे आहेत. इथ या पे ा ितथे बरं आहे. मी सु ा बांधकाम यावसाियक आहे. 
तु ह  या सव प र थतीचे पूण भान ठेवत असालतर या शहराची पूण धारावी होते आहे का 
अशी प र थती िनमाण झाली आहे. शासनाने टंगळटवाळ  करायचे बंद करा. आ ह  
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भांडतोय, तु ह  मजा करताय. आमचा नगरसेवक ितथे आनंद लुटतो. तुम या अिधका-यांना 
काय बोलले तर तु ह  का या फती लावून बसता. हा या प ाचा आहे, तो या प ाचा आहे. 
पण सभागृह हणून तु ह  कुठेतर  पा व य ठेवाव.े यासंदभात पुढाकार यायचा झालातर 
आ ह  िन त घेऊ. पण हा सगळा खेळ शासन करते आहे. वकास कोण करतोय, कती 
केला, कोणी केला यापे ा तो यो य ितथे हावा हणून बोलत असेलतर याचे उ र शोधाव.े 
दरवा या या बाहेर राजकारण करायला सवजण मोकळे आहेत. आमची पण तयार  आहे. 
तुमची पण तयार  आहे. या सव प र थतीचे भान महापािलके या शासनाने व आयु  
साहेबांनी ठेवाव.े गंमतजंमत क  नका. एक दवस आ ह  तुमची गंमतजंमत क . या सव 
पा भूमीवर िनयोजन आराखडा ताबडतोबीने करायचा असेलतर ताबडतोब करा. िनयोजन 
आराखडा हा प हला िलक होतो. कोण देतो, काय देतो. कोण याह  नगरसेवकाने मागायला जा, 
ब डर या पी.ए. न ेजा. याला प हले िमळेल. याला संपूण मा हती िमळेल. नगरसेवकाला 
िमळणार नाह . आ ण िमळाली तर  याला चुक ची मा हती िमळेल. असे सगळे चालू आहे. या 
शहराचे बकालीपण होऊ नय.े आज हंजवड ची काय प र थती आहे. तीन गुं यांत आठ हजार, 
नऊ हजार. एखादा माणूस गेलातर  घरात जायला र ता नाह . या सव प र थतीचे भान ठेवून  
िनयोजन आराख याचा अथ असा असतो क , सुिनयो जत, िनयोजनब  शहर हो या या 

ीकोणातून वचार केला पाह जे क , कती लोकसं या होणार आहे, कती र ते लागणार 
आहेत, कती शाळा लागणार आहेत याचे उ म िनयोजन हणजे िनयोजन आराखडा. मागे 
काय झाले ते दु त करणार नसालतर इितहास तु हाला माफ करणार नाह . हणून मी 
आयु  साहेबांना वनंती करतो क , शासनाने आमची टंगलटवाळ  क  नय.े हा वषय 
ताबडतोब माग  लावावा.  
 
मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , न याने 
येणा-या गावांना िन तच िशवसेनेचा, आमचा कोणाचाह  वरोध नाह . ह  गावे महापािलकेत 
घेत असताना मा.महापौर साहेब तुमचे ध यवाद ायला पाह जेत. आमचा कामाला वरोध 
नाह तर कामात झाले या रंगला वरोध आहे. अिधका-यांना प  देऊन सु ा यांनी कारवाई 
केलेली नाह . या मु ात न जाता एकच सांगायचे आहे क , आमची गावे पहा. तु ह  वतः 
महापौर आहात. तु हाला पैसा नेता आला. लोकांची कामे झाली. याब ल कोणाचेह  दुमत नाह . 
आज वाकड पाह ल.े ताथवडे पाह ल.े पुनावळे पाह ल.े या भागातून मी आलो. मा.रेखा दशले 
ता नी पण यांची यथा मांडली. पा याची इतक  वाईट अव था आहे क , वाकडला पाणी 
नाह . तु ह  पवना जलवा हनी का करत नाह . ग लीपासून द लीपासून तु ह च आहात. 
आ ह  सु ा तुम याबरोबर आहोत. तु ह  जे हा आमदारांचे कौतुक करता ते हा खासदारावंर 
टका करता. तेच पूव  तुमचे नेतृ व करत होते. आ ाच भाऊसाहेबांनी सांिगतल.े 
वकासाबाबतीत प  बाजूला ठेवून वकासात तर  एक  या. आजह  आ ह  सांगतो क , आमचा 
ह  गावे यायला कुठेह  वरोध नाह . वाकड इथली प र थती पाह ली. एक काम काढल.े पूण 
वाकडला या बजेटम ये िसमािभंतीचे एकच काम काढल ेआहे. पुनावळेला चार/पाच रोड दलेत, 
याब ल ध यवाद. एक िसमािभंत आ ण गाडन या िभंतीसाठ  पण आ हाला प  ावे लागल.े 

आमचा वकास कामाला वरोध नाह तर कामा या प तीला वरोध आहे. ह  कामे तु ह  
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कशासाठ  काढताय. तु ह  लोकां या हतासाठ च कामे काढताय. कोणाचे खसे भर यासाठ  
कामे िनघत नाह त. मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी बरोबर सांिगतल.े शासन तुम या आम यात 
भांडणे लावतयं का. आज हंजवड ची काय अव था आहे. सातह  गावां या ामपंचायतींची काय 
प र थती आहे. ते ठराव क न ायला तयार आहेत. पेपरला वाचल,े तु ह  गावे घेणार 
आहात. आ हाला इले शनला उभे रहायचे आहे. यांचे हणणे आहे क , तु ह  आज ठराव 
करणार आ ण उ ा आमची गावे घेणार. या गो ीला कुठेतर  ायोर ट  पण ा. शासनाला 
सांगणार असेन, मला वाटते नगरसेवक वकास डोळस यांनी सु ा हेच सांिगतले क , आमचा 
कामा या प तीला वरोध आहे. कामाला वरोध नाह . आज रोड, ेनेज, बेिसक वॉटर. दूधेकर 
साहेब इथे असतील. आठ दवसांपासून पा याला ेशरच नाह . बेिसक नीडस ्  पूण करा. नवीन 
गावे या पण यांची बकाल व ती होणार नाह  हे बघा. धनकवड ची प र थती काय झाली, 
हच प र थती आज हंजवड ची झाली आहे. आज हंजवड  आप या महापािलकेत आ यावर 
जगा या पा ठवर आपले नाव जाईल. ती सॉ टवेअर िसट  आहे यामुळे आज आपण एका 
िमिनटांत जगाशी कने टेड होतो आहोत. बालेवाड ला पाणी देतोय. हंजवड ला पण पाणी 
देतोय. ह  गावे घेत असताना यांचा िनयोजनब  वकास झाला पाह जे. यां या बांधकामांचे 
काय. यांची गावठाणातली बांधकाम,े उ ा महापािलकेत आ यावर आमची बांधकामे अनिधकृत 
होणार या िभतीने आज ते ासलेले आहे. यां यात सु ा दमुत आहे. यांना वाटते क , 
आप याकडे र ते होतील, वीज िमळेल, पाणी िमळेल. पण यां यातील काह  जणांची अशी 
अव था आहे क , आहे ह  आपली घरे पाडायला लागतील. जुनी घरे, ामपंचायतीतील घरे 
आहेत. कोणाचीह  रे युलराईज नाह त, कोणाचीह  परिमशन घेतलेली नाह त. करायचे असलेतर 
लवकरात लवकर करा. देहूगाव महापािलकेत येणार असेलतर आपण भा यवान आहोत. जगात 
कुठेह  गेलोतर  संत तुकाराम महाराज यांची गाथा वाचायला िमळते. प  हणून, िशवसेना 
हणून आमचा या ठरावाला पा ठंबा आहे. फ  यावर जी काह  कारवाई करायची आहे ती 

लवकरात लवकर करावी. याअगोदर आम या गावांना देखील तु ह  या प तीने काम केले 
या प तीने वकास िनधी आ हाला सु ा ा. पु हा एकदा सांगतो, कामाला वरोध नाह . 

कामात झाले या अिनयिमततेला वरोध आहे. पु हा एकदा सांगतो कामाला कोणाचाह  वरोध 
नाह . ध यवाद.  
 
मा.राहूल जाधव-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार िम , आज 
सभागृहापुढे नवीन गावे समा व  करायचा वषय आला आहे. प ह यांदा १९९७ साली १६ गावे 
समा व  केली होती. यानंतर २०१८ला हा वषय सभागृहापुढे आणलेला आहे. जर इ छाश  
असेलतर काह ह  होऊ शकते. कंवा ािमण भागाच वकास करायचा असलेतर आपण तो 
न क च क  शकतो. परंतू मनात शंभर ट के इ छाश  पाह जे. यामुळे आज आपण वचार 
केलातर १९९७ म ये महापािलकेत समा व  झालेली गाव,े यानंतर २००० म ये िनवडणूका 
झा या. रा वाद  काँ ेस यांनी ामा णकपणे सागंाव े क , ािमण भागात या जनतेने              
रा वाद ला झुकते माप दल.े २००७ म ये िनवडणूका झा या यावेळ  रा वाद ला झुकते माप 
दल.े २०१२ ला िनवडणूक झा या, यावेळ  देखील ािमण भागात या जनतेने              
रा वाद ला झुकते माप दल.े यके वेळ  व ास ठेवून जर मिनरास होत असेलतर जनता           
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देखील वेगळा िनणय घेत असते. हणून २०१७ म ये भारतीय जनता पाट वर व ास ठेवला. 
जर यांचा व ास साथ ठरवायचा असेल आ ण ािमण भागांत मोठा मोठा िनधी देऊन कामे 
काढली असतील, जर या गावाचंा वकास होणार असेलतर काय चुक चे आहे. कामे झाली 
पाह जेत, आ ण ह  इ छाश  आम या ने यांची आहे. हणून हा एवढा मोठा िनधी ामीण 
भागासाठ  काढला आहे. २०१२ ला मी सभागृहापुढे आलो. या सभागृहात समा व  गावातंील 
लोक ितिनधी आ ा सु ा आहेत. २०१२ पासून आ ह  देखील या सभागृहात बोलतोय क , 
समा व  गावांना चांगला िनधी ा. जेणेक न समा व  गावांचा वकास होईल. जर तु ह  या 
भागासाठ  प ह यापासून कमी िनधी देताय. ितथे मेटेन सची सु ा कामे झालेली नाह त. मग 
या भागातून तु ह  कर पाने जो करोड नी पैसा येतो आहे, तो तु ह  थांबवलात का. ट ड आर 
पाने पैसा आला, तो तु ह  थांबवलात का. या ठकाणी ट ड आर पाने जो पैसा आला, तो 

तु ह  थांबवलात का. या ािमण भागाकडून महसूल पात जो पैसा महापािलकेकडे येतो आहे 
तो तु ह  थांबवलात का. सव काह  घेताय. मग या ठकाणी वकास कामे करायला हरकत का. 
आज आ हाला देखील खंत वाटते क , आम यावर सु ा जनतेने व ास ठेवला. कच-याचा 
वषय असेल कंवा इं ायणी नद चा वषय असेल. इं ायणी नद  शंभर ट के आज सु ा दु षत 
आहे. परंतू याचा वचार केलातर यावेळ  पंपर  िचंचवड महापािलकेने गावे समा व  केली, 
यानंतर उ ोगधंदे वाढल,े यानंतर रसायनिमि त पाणी इं ायणीनद त गेले, यानंतर इं ायणी 

नद  दु षत झाली. यामुळे ितथे वेग या प तीने वचार का क  शकले नाह त क , ितथे 
एसट पी करावा. आज ितथे एसट पीवर सु ा िनधी ठेवला आहे. मला सभागृहाला आवजून एक 
वषय सांगायचा आहे क , या ठकाणी आज थायी सिमती या मा यमातून िनधी ठेवलेला 
असलातर  जी-जी आर णे ता यात आली आहेत, याच ठकाणी िनधी ठेवलेला आहे. 
या ठकाणी र ते ८० ट के ता यात आले आहेत, याच ठकाणी आपण िनधी ठेवलेला आहे. 

आज एसट पी असेल. ठक आहे. १०/२० ट के शेतकर  ताबा देत नाह त. तो राहून गेला आहे. 
परंतू ८० ट के जागा ता यात आ या आहेत. ितथे कामे होणार आहेत. मग वरोध कशासाठ . 
वरोध करणारे सु ा आपलेच. िनधी ठेवणारे सु ा आपलेच. आ ण वकास करायचा हणून 
कळकळ ने या ठकाणी समा व  गावांतील यथा मांडायचे काम सु ा आपलेच नगरसेवक करत 
आहेत. यामुळे मा.महापौर साहेब, मी तु हाला या ठकाणी ामा णकपणे वनंती करतोय क , 
समा व  गावांम ये खेळाचे मैदान असेल, ेनेजचा वषय असेल, पाणीपुरव याचा वषय असेल, 
व ुतचा वषय असेल, कंवा आपले जुने नैसिगक नाले असतील, हा सु ा वषय गेले २० 
वषापासून पड ंग आहे. नैसिगक ना यांचा वचार केलातर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून 
थाप य वभागा या मा यमातून दहा/पंधरा वषापूव च कामे हायला पाह जे होती. परंतु 

आजतागायत ह  कमे झालेली नाह त. हे नाले या काळात बांधले असते तर इं ायणी 
नद म ये दू षत पाणी गेले नसते. आज खेळा या मैदानाचा वचार केलातर एवढ  चाळ स 
बेचाळ स आर णे टाकून ठेवली आहेत. मा.महापौर साहेब, आप या भागाम ये मा या 
मा हतीनुसार १३० आर णे आहेत. मा.महापौर साहेब, आपण ामा णकपणे सांगाव,े यातली 
कती डे हलप झाली आहेत. वीस वषात आ ापयत एकह  आर ण तु ह  देऊ शकला नाह त. 
तुम याकडून काय अपे ा करायची. आज आ ह  या ठकाणी अ प  देऊन ब प  भ न 
घेतल.े आ ह  आम या मानिसकतेनुसार ािमण भागांत काम करायचा य  करतोय. तु ह  
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आ हाला साथ ा. आ हाला मदत करा. शंभर ट के ािमण भागाचा कायापालट के यािशवाय 
आ ह सु ा राहणार नाह . ह  आमची इ छाश  आ ह  तु हाला शंभर ट के दाखवून देऊ. 
कारण २०१२ म ये ह  आ ासने देऊन आ ह  या सभागृहात आलो. शंभर ट के आम याकडून 
देखील या जनतेचा मिनरास झाला. परंतू आ ह  देखील २०१७ या िनवडणूक म ये ठामपणे 
सांिगतले क , यावेळ  आ ह  तुमची कामे क . यामुळे आ ह  जनतेला बांधील आहोत. 
यामुळे आ हाला ह  कामे करायचीच आहेत. आ ह  देखील जनतेची कामे करणार आहोत. 

जनतेला जे जे काय पाह जे ती कामे या समा व  गावांत कर याचा आमचा मानस आहे. मला 
मा.भाऊसाहेब भोईर यां याकडून एक गो  कळाली. मा.भाऊसाहेब भोईर मला खूप िसिनअर 
आहेत. या शहराचे ितिनिध व या शहराचे शहरा य  मा.ल मणभाऊ जगताप आ ण 
मा.महेशदादा लांडगे यांनी केल.े मला तर असे वाटल,े वीस वष महापौर मा.ल मणभाऊ 
जगताप होते आ ण वीस वष थायी सिमतीचे अ य  मा.महेशदादा लांडगे हेच होते. दूसरा 
कोणी लोक ितिनधी या ठकाणी झालाच नाह . का सगळ  पदे या दोघांना होती. हे पण 
या ठकाणी काह  कळालेले नाह . यावेळ  यां याकडून ह  कामे झाली नसतील, पण आज 
यां याच मा यमातून या शहरात शंभर ट के वकास होणार आहे. आ ण तो वकास येणा-या 

काळात या शहराला दसून येईल. यामुळे येणा-या काळाम य ेआपण सवानीच सहकाय कराव.े 
ािमण भागाने आजपयत जे भोगलेले आहे. शंभर ट के सासूरवास भोगलेला आहे. ािमण 

भागाला चांगले दवस येतील. यासाठ  हणून सवजण िमळून या ठकाणी चांगली कामे क  
यात. या काह  कामांसाठ  तुमची मदत लागेल ती मदत तु ह  मो या मनाने करा. जे तु ह  
क  शकता नाह त, ते आ ह  करतोय हणून आ हाला मदत करा. हे देखील या िनिम ाने 
सांगतो. तु हाला अ छे दन शंभर ट के दाखवू हे मी तु हाला या सभागृहाम ये ठामपणे 
सांगतो. कारण वकास करणार हणजे करणार. मा या बाजूलाच वकास बसलेला आहे. 
यामुळे मी सु ा येयवेडा झालेलो आहे. वकास होणार. शंभर ट के वकास होणार. हणून 

आज हे सांगताना देखील आनंद वाटतोय क , आज या गो ीला वरोध करताय. या सभागृहात  
आज ज या पौ णमाताई सोनवणे आ या, तसेच मा.द ा य साने आ ण मी सु ा अ याच 
गणवेषात आलो होतो. आ ण आ ह  सु ा यावेळ  ािमण भागासाठ  वशेष पॅकेज मािगतले 
होते. नाह  जमले ना, आ ह  िनधी देऊ. पा हजे तेवढा िनधी देऊ. तो सु ा वकास क न 
दाखव.ू मी एक गो  आवजून सांगतो, मी २०१२ ला म.न.स.े तून िनवडून आलो होतो. २०१४-
१५ म ये मला उपोषण करावे लागले होते. यावेळ  मी तीन दवसांचे आमरण उपोषण केल.े 
मा.राजीव जाधव हे आयु  हणून नवीनच आले होते. मा.महापौर साहेब, यावेळ  उपोषण 
सोडवायला आयु  साहेबांना कोण घेऊन आले असेल? मा.द ा काका साने आयु ांना घेऊन 
उपोषण सोडवायला जाधववाड त आले होते. उपोषण कशासाठ  होते, समा व  गावांना वशेष 
िनधी ा, जेणेक न आम या गावांचा वकास होईल. यावेळ  काकांना एवढा कळवळा आला 
होता. आज काका वरोध कशासाठ ? हे माझे ामा णक मत आहे. यावेळ  थायी सिमतीचे 
सभापती मा.महेशदादा लांडगे हे होते. यावेळ  यांनी ८.५० कोट  िनधी वाढवून दला. 
यावेळ  िशवेचे र ते असतील, देहू-आळंद  प रसरातील र ते असतील, आपण या िनधीतून 

केल.े याचवेळ  या ािमण भागांत आपण व वध कामे केली आहेत. यामुळे आज 
सभागृहातील सव आदरणीय, ेमळ सद यांना मी वनंती करतो, न पूवक वनंती करतो. 
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वशेष हणजे वरोधी मा या सव िम ांना वनंती करतो, हात जोडून वनंती करतो. यावेळ  
आपण या प तीने हा िनधी ठेवलेला आहे, तो चांग या प तीने खच  पडेल. या भागात 
चांगली काम े होतील. या झाले या वकासाचे सा ीदार तु ह  देखील मो या मनाने हा. हे 
देखील मी मो या मनाने सांगतो व थांबतो. ध यवाद.         
 
मा.केशव घोळव-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम , पंपर  
िचंचवड महापािलका ह त सात गावांचा समावेश करायचा हा जो ताव इथे आणला आहे, 
याचे सव थम मी वागत करतो व आपले अिभनंदन सु ा करतो. आज आपण पा हलेतर 

इथे संपूण पंपर  िचंचवड शहर झपा याने वाढत चालले आहे. आ ण या शहराक़डे आपला 
देशच नाह तर संपूण जग एका आ ासक भावनेने पाहत आहे. या सात गावांम ये आपण 
पा हलेतर देहू हे ितथ े  आहे. दूसरे हंजवड  हे गाव हटलेतर देशातील दुस-या मांकाचे 
आय.ट . हब हणून याकडे पा हले जाते. याचा महापािलकेत समावेश होणे हे खरोखरच मी 
आप या सभागृहाचे भा य समजतो क , हा ठराव चांग या प तीन ेनावा पाला येतो आहे. 
आपण जर पहायचे झालेतर ामपंचायतींना खच कर यासाठ  काह  मयादा आहेत. महापािलका 
याप तीने पायाभूत सु वधा पुरवू शकते, महापािलके या या काह  सोयी सवलती, सु वधा 

आहेत, याप तीने या देता येऊ शकतात, याप तीने ामपंचायतींना देता येत नाह त. 
हणून हा िनणय न क च संबंिधत गावांसाठ  आ ण महानगरपािलकेसाठ  खूप वरदान देणारा 

असा असणार आहे. आ ाच अनेक ये  मा यवरांनी, नगरसद यांनी याचबरोबर आम या 
भिगनींनी या ठकाणी व वध वषयांवर ववेचन केल.े आ ण ख-या अथाने समा व  गावांतील 
वीस वषातील खदखद य  केली. आ ाच बरेच मा यवर बोलले क , ािमण भागाचा वशेष 
वकास या ठकाणी झाला नाह . परंतू २०१७ पासून आ ापयत पाहतो आहोत क , ािमण 
भागावर वशेष ल  देऊन ख-या अथाने वकास कामांचा धडाका सु  केलेला आहे. यांचे कारण 
पालमट ते पािलका फ  आ ण फ  भा.ज.पा. आजह  पाहायचे झालेतर गत रा  कंवा गत 
शहरांनी जी गती केली आहे, यात काह  मागदशक मू य ेआ ण मागदशक त वांचा अवलंब 
केलेला आहे. यात आपण पाहायचे झालेतर यांनी प ह यापासूनच अड च मॉडे स उदधृत 
केली आहेत. एक हणजे इ वे टमट आली पाह जे, क झ पशन झाले पाह जे आ ण 
ए सपा शन. आ ण याच अड च मॉडे सचा मला असे वाटते क , हा ठराव, हा ताव मला 
या याशी रलेटेड वाटतो. हा खूप चांगला ताव या ठकाणी होतो आहे. आपण आज 
हंजवड म ये पाहायचे झाल,े आ ाच मा यवरानंी सांिगतले क , एखा ाची अथ  काढायची तर 
ेत यायला सु ा मु क ल आहे. कसे आणायचे. जर ह  गती आप याला सा य करायची 

असेलतर ख-या अथाने ह  गावे लवकरात लवकर कशी समा व  करता येतील हा सग यांत 
मह वाचा मु ा आहे. अनेकांनी खदखद य  केली क , २० वषात जी समा व  गावे आली 
होती यांना याय िमळत नाह . मला खा ी वाटते क , आ ा जी न याने गावे समा व  क न 
घेतोय, यांना भारतीय जनता पाट  कदा पह  २० वष लागू देणार नाह . यांची सु ा गती 
चांग या प तीने केली जाईल. कारण या ठकाणी पाहायचे झालेतर गे या वषभरात खूप मोठे 
काय ािमण भागाम ये चांग या प तीने करायचे काम भारतीय जनता पाट या मा यमातून 
वशेषतः मा.महापौर साहेब, मा. थायी सिमती अ य ा व मा.प नेते यांनी वशेष ल  देऊन 
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ख-या अथाने ािमण भागाचा चेहरामोहरा बदल याचे काम हाती घेतलेले आहे. पुढ ल काळात 
सु ा हे काम अितशय चांग या प तीने घडू शकेल असा व ास वाटतो. अिधक वलंब न 
करता हा वषय मंजूर करावा. आ ण ख-या अथाने या चांग या कायाला हातभार लावावा. 
ध यवाद.   
 
मा.सोनाली ग हाण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम ,मी फार 
वेळ घेणार नाह . मला एवढेच हणायचे आहे क , आधीचे लोक गे या २० वषात जे क  
शकले नाह त, ते अव या एका कालावधीम ये भा.ज.पा. या नगरसेवकांनी क न दाखवल.े I 

really solute them.  तु ह  हे क  शकले कारण तु ह  ितथ या लोकाचें ऍ युअल ॉ ले स 
जाणून घेतल.े Hats off to your work. आ ण असेच inspiration सग यांनी याव,े असेच मला 
वाटतेय. Thank you so much.  
 
मा.िसमा सावळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार िम ,नवीन गावे 
आप याकडे समा व  करावीत का क  नयेत या सग यावर आ ा मतेमतांतरे झाली आहेत. 
गाव महापािलकेत ये यासाठ  लोकं का घाबरतात. जर २० वष या गावांकडे पा हलचे नसेल, 
यांचा वकास केला नसेल, या अपे ेन,े या आशेने लोकं महानगरपािलकेत आली         

आ ण परत यांना गावाचाच दजा राह ला. यांना नागर  सु वधा द या गे या नाह त. मग 
आपलहे  तसेच हाल होतील का. १९९७ साली जी गावे महापािलकेत समा व  झाली. या 
गावांचा वकास हो यासाठ  १९९७ पासून २०१७ वीस वषाचा कालावधी लोटला. अजूनह  काह  
झाललेे नाह . यावेळ  बजेटम ये आपण काह  तरतूद के या अस या कंवा काह  काम 
काढलेली असतील तर  पॉ ट वन परसट सु ा आपण काम क  शकणार नाह . कारण पुढ ल 
पाच वष सलग असेच काम केलेतरच दर वष  पाच ट के ड.पी. डे हलप होईल. हणून खरेतर 
या ठकाणी कॉ स ेशन ठेवून काम करायला पाह जे होते, जे झाले नाह . मघाशी आम या 

भिगनी खूप चांगलं बोल या. मा.सार का स ते आ ण मा.सोनाली ग हाण.े मा.सार क स ते- 
बो-हाडे या टे कोम ये एच.आर. आहेत. मा.सोनाली ग हाणे या ा या पका आहेत. आम या 
मा.अ नी जाधव वेल ए युकेटेड आहेत. मा.सुवणा बुड आहेत. एकदम सुदंर बोल या. 
प ह यांदाच िनवडून आ या आहेत. चांग या श दातं मांडलेय. मी यांचे थमतः अिभनंदन 
करते. न वन असताना सु ा या या भागातून िनवडून आ या आहेत, या मातीशी ईमानदार 
राह याचा यांनी य  केला आहे.  

माग या पंचवा षकम ये आ ह  या सभागृहात एक तमाशा पाहला होता. यावेळ  
ािमण भागातले एक नगरसद य होते. ते च पल घालत न हते. मला सुवणाता नी सांिगतले 

क , ते इथे च पल घालत न हते. आ ण ितथे मा  जमम ये बूट घालून यायाम करायचे. मी 
हटल,ं अस ंकस.ं या हणा या असंच आहे. पाच वष समा व  गाव, समा व  गाव असा 
यानंी श द उ चारला उ चारला क , आ हाला सग यांना अंगला कापरं भरायचं क , 

ए झॅ ट ली आहे काय. मी यांनी केले या यागाला नावे ठेवीत नाह . हा दुट पीपणा ल ात 
आणून देते. हा दुट पीपणा मी एव याचसाठ  हणेन क , यावेळ  तुम याकडे वकास होत 
न हता, यावेळ  तु ह  पायात च पल घातली नाह , बूट घातला नाह . अशी ित ा केली 



50 
 
होती. मग आ ा या ठकाणी वकासाला सु वात केली आहे. कामे काढायला सु वात केली आहे 
तर मा.आयु  यांना आता अिभनंदनाचे एक दोन ओळ ंचे प  तर  ा. या सभागृहात आ ह  
दोन दोन तीन तीन तास याचंी भाषणे ऐकली आहेत. या सभागृहात भाषणे ऐकत असताना 
कृती मा  शू य केली गेली. याची कुठे खंतच नाह . दूदवाने ते िनवडून पण आले नाह त. 
यामुळे मी इथे फार वेळ खच करणार नाह . मा.महापौर साहेब, मघाशी मी मा.सिचन िचखले 

यांना हटल,े वा वा वा, बहोत खूब बोलताय. मी यांना यासाठ च बोलले कारण ए ककडे 
समा व  गावांना िनधी देताना, वकास कामे काढताना, गेले म हनाभर आ ह  चंड मो या 
माणात टकेला सामोरे जातो आहोत. ते एक गाणे आहे रंग रंग रंगा, रंग रंग रंगा. 

आ ह  बोटात घालतो, याला पण रंग हणतो. कानात घालतो याला पण रंग हणतो. 
हातात बांगड  घालतो, याला पण इं लशम ये रंगच हणतात. या रंगा घालूनच 
दाखवाय या. बोलणा-यां या हातात या रंगा घात याच पाह जेत. काय तमाशा लावलाय. 
या या काय हणे रंग झाली, या यात काय हणे रंग झाली. रंग झालीतर उघडक स 
आणा. एवढे जर मा हत होते तर यावेळ  रंग झाली, यावेळेसच आ ेप का घेतला नाह . 
सेटलमटची वाट बघत होता काय. उगाचच साप साप हणून भुई धोपटायचं काम चाललय.ं 
आ ण यांना यांना असं वाटतेय यांनी हे िस  कराव.े मघाशी मा.सिचन िचखले तुमचे 
अिभनंदन अशासाठ  केल ेहोतं क , या मु ावर आ ह  वकास कामे करताना ािमण भागाला 
डो यापुढे ठेवून वकास करायचे आमचे ये य होते. शहराचे ये य आहे. महानगरपािलकेच, 
तुमच,आमच,सग यांचचं आहे ना. ठक आहे. रा वाद या काळात नाह  केल,े झाले नाह . 
कॉ सन ेटनी काम केली नाह  हणून आ ा करायचे नाह  का. यासाठ  आपण वशेष मेहनत 
घेतली असेल, या ठकाणी वशेष िनधी ठेवला असेल, तर पोटात दुखायचे कारण काय. 
ए ककडे सांगणार गावांना याय दला नाह  हणून खंत य  केली जाते. माझी तुम याकडून 
एक छोट शीच अपे ा होती. जर यात काह  ाचार झाला असेल, यांचे यांचे कुणाचे काह  
हणणे आहे. माझे यांना जाह र आ हान आहे. यांनी या यासपीठावर याव.े आ ण यांनी ते 

दाखवावे क  या या ठकाणी असा असा ाचार झाला आहे. मी हणेन माझा एकच बाप 
आहे. माझा एकच बाप आहे. आ ण माझे आ हान आहे, यांना आप या कतृ वावर, आप या 
अ त वावर ऑबजे शन असेल, या सग यांना माझे या ठकाणी जाह र आ हान आहे क , 
एका बापाचे असालतर या यासपीठावर या. िस  क न दाखवा. राजकारण तु ह  तर  सोडा 
कंवा मी तर  सोडते. कोणाला िशकवताय. आ ह  १० वष आयु य या सभागृहात जाळलय.ं 
वा टेल तसा अपमान, वा टेल ती भाषा या सभागृहात आ ह  सोसलेली आहे ती या यासाठ  
नाह  क , आ यानंतर लोकां या ितजोर वर ड ला मारायला. तु ह  ड ला मारताय नाह  तर 
ह ला करताय. ह  कशाची ल णे आहेत. ह  कशाची ल णे आहेत. तु हाला वाटतेय ना. 
मघाशी या- या वषयात मा.द ा य साने यांनी सांिगतल,े आम या इथे र ता ता यात नाह . 
मी आम या नवीन नगरसेवकांचे अिभनंदन करेन. यांनी सांिगतल,े ितथे नगरसेवकांची घरे 
आहेत. जेवढा ता यात आला तेवढा र ता क . यांनी हटले नाह , नाह  यां या घरांवर 
बुलडोजर लावा, पाडा. यांनी हटले नाह . हा समंजसपणा एक पंचवीस वषाचा पोरगा 
दाखवतो. चाळ स वषाची य ला हा समंजसपणा दाखवता येत नाह . हे या सभागृहाचे दूदव 
आहे. वकास कामे कोणी करायची, कशी करायची, कधी करायची. रा वाद ने वकास कामे 
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केली होती. जी काह  केली होती यासाठ  खास क न सांगते. आ ा मा.अ जत ग हाणे खरेतर 
उठून गेले आहेत. यांनी मघाशी सांिगतल.े योगेशभाई तु हाला पण सांगते. तु ह  मघाशी 
हणालात, किमशनरांनी काह तर  दशाभूल केली. ते किमशनर आहेत. आयएसआय ऑफ सर 

आहेत. यांना जबाबदार चे पूणपणे भान आहे.  

या ठकाणी सग यां या मा हतीकर ता सांगते. जवाहरलाल नागर  पुनवसन योजना 
बीएसयूपी क पां या िन वदां वषयक मा हती सांगते. िनगड  से टर २२, से. .५ - ा  दर 
६१ ट के जादा. कमी केलेला मंजूर दर, मोजावया या कामासाठ  २८ ट के जादा. मग नाव 
कोण ठेवतोय. से टर .२२ पॅकेज .६- ा  दर ५८ ट के जादा, कमी केलेला परंतू मंजूर 
केलेला दर मोजावया या कामासाठ  २९.६ ट के. िनगड  से टर .२२ पॅकेज .७ - ा  दर 
५४.३० ट के जादा, कमी केलेला दर २९.४८ ट के, पॅकेज .८ - ५७ ट के जादा कमी क न 
मंजूर केलेला दर २९.६८ ट के जादा, िनगड  से टर .२२ पॅकेज .९ - ५८ ट के जादा 
२९.९ ट के वकृत. अजंठानगर पुनवसन क प- ५६ ट के जादा, ३२.६१ ट के कमी केलेला 
मंजूर दर, या सग या िन वदांची जं ी मा याकडे आहे. जवळपास १८८ कोट ंचे वषय होते. 
६१८ कोट ं या िन वदा वकृत के या गे या हो या. आ ण एकह  काम याम ये बलोतर 
सोडाच, इथे ६० ट के जादा दराने िन वदा आ या हो या. इथे हसावे क  रडावे काह  कळत 
नाह . कोणाची कव क  माझी क , यांची क . का जे रोज उठून रंग, रंग, रंग. लहान 
मुल हणायला लागलेतर या लहान मुला या पा ठत आपण धपाटा घालतो. काय करतोय 
आपण. कसली रंग आ ण कुठली रंग. हातात घालायची रंग मी िश लक ठेवली आहे. आ ण 
ती मी यां या हातात घालणार आहे. रंगा के यात तु ह . ग बर झालात तु ह . ाचार 
केलात तु ह . २० वष समा व  गावांना नादवलेय तु ह . अनिधकृत बांधकामांचे भूत बसवले 
तु ह . शा ती कर लादलात तु ह . भोगायचे आ ह . भोगू ना. पण काह तर  जबाबदार  या. 
काह च जबाबदार  यायची नाह . मा.महापौर साहेब, हे मला काढायचे पण न हते. यातले 
पुढ ल सगळे क प मी तु हाला वाचून दाखवते. ईड यूएस घरकुल क प-स मा.गटनेते 
यावेळ  घरकुलची एक फूट जागा ता यात नसताना २० कोट ंची िसमािभंत बांधायचे काम 
थायी सिमतीने केल.े स मा.अ जतदादा ग हाण,े स मा. आम या उषाताई संजोग वािघरे 

पाट ल या यावेळ  चेअरमन हो या. मा. शांत िशतोळे साहेब हे चेअरमन होते. यां यातर 
एव या जं ी आहेत. आ हाला नगारे वाजवायचे आहेत, फ  यो य वेळेची वाट बघतोय. यात 
तर मला असेच वाटतेय क , आपणच चौकशी लावून त कािलन किमट  या या हो या 
यां यावर सग यांवर गु हे दाखल केले पाह जेत. होऊ दे एकदाचे काय हायचय ं ते. आमचे 

कुणाचे हात दगडाखाली अडकललेे नाह त. ईड युएस घरकुल क प पॅकेज .१- ा  दर ६८ 
ट के जादा, कामाचा आदेश दनांक वकृत िन वदा र कम ६८ ट के जादा आली आहे. 
घरकुल पॅकेज .५ - ३६ ट के जादा वकृत दर ३६ ट के जादा, घरकुल क प पॅकेज .६ 
- ३६ ट के जादा वकृत दर ३६ ट के जादा, या सग या जादा या क पांम ये से टर २२ 
म ये मी सु ा या ठकाणी से टर २२ म ये मा यासाठ  देश प हला मग बाक  सगळे. इथे 
बसलेला येक नगरसेवक मा या मताशी सहमत असेल.  

घरकुल संदभात अड च एफएसआय नसताना या ठकाणी डपीआरम ये आपण क ाला 
कळवतो. मघाशी आपला वषय चालला होता ते हा ते हणाले होते. पंपर  िचंचवड नवनगर 
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वकास ािधकरण हे महापािलके या ह त आहे का. तर आपण याचा डपी क  शकतो. 
मा.महापौर साहेब, ईड यूएस क प राब वत असताना आपण ड पीआरम ये न द क न 
पाठवले होते क , पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण हे पंपर  िचंचवड महापािलके या 
अख यार त काम करते. हणून इथे अड च एफएसआय लागला आहे. कती खोटे बोलायचे. 
मयादा आहे का. तु ह  मयादांचे उ लंघन केल.े परंतु या ठकाणी आ ह  शंभर ट के अनेक 
वेळा कानाडोळा केला. कारण क प होत असताना काह  ुट  राहू शकतात. परंतू कती याला 
पण मयादा पा हजे. ६० ट के अबो ह िन वदा वकृत के या. माझी एक िन वदा दाखवा. 
राजकारण सोडून देईन. आ ह  इतके मूख िन तच नाह . मा.महापौर साहेब, काम करत 
असताना कमी जा त या सग या गो ी होत असतात. परंतू यानंी या ठकाणी सभागृहात 
१०/१० वष काढली असतील, आ ण वरोधात काढली असतील. यां याकडून चूक होणार नाह  
याची आप याला सु ा खा ी असली पाह जे. तु ह  लोकांनी सांिगतल,े जा ती या िन वदा 
वकृत के या आहेत. . .७ च-होली, पठारे मळा, ड.वाय.पाट ल कॉलेज, वकास 

आराख यातील ३० मी. ं द या र याची उवर त थाप य वषयक कामे करण-ेड .पी. र ता 
३.५९%  ने कमी दराची िन वदा आहे. दूसरे आहे,च-होलीतील मु य र ता दाभाडे व ती ४५ 
मी. ं द र ता १०.९८ ट के कमी दराची िन वदा आहे. . .३ आदशनगरमधील ड.पी. र ते 
वकिसत करण-े ९.३३ ट केनी कमी िन वदा आहे. . .७ काळ  िभंत – ४.५ ट कनी कमी 
िन वदा आहे. . .७ दाभाडेव ती ३० ते ४५ मी. डपी र ता – पावणे पाच ट कनी कमी 
िन वदा आहे. मोशी-आळंद  इं ायणी नद  पूल केळगाव – ९ ट कनी कमी िन वदा आहे. 
चो वसावाड  ७.५ ट कनी कमी िन वदा आहे. . . च-होली मु य र ता सव न.ं८७ मधील 
वकास आराख यातील १८ मी. र ता वकिसत करणे – ६ ट के कमी, ५.८८ ट केनी कमी 
आहे. पु हा च-होलीचाच १८ मी. र याचा वषय आहे – पावणे पाच ट कनी िन वदा कमी 
आहे. . .७ पुण-ेआळंद  र ता,ताजणेमळा,काळजेवाड - च-होली गाव वकास आराख यातील 
१८ मी. र ता वकिसत करणे – ट पा २ - ५.४४ ट कनी कमी िन वदा आहे. . .८ 
इं ायणीनगर चौकापासून एमआयड सी र ता  वकिसत करणे – ८.७५ ट कनी कमी िन वदा 
आहे. . .२ बो-हाडेवाड  ड .पी. र ता वकिसत करण े– १३.२२ ट कनी कमी िन वदा आहे. 
मा.महापौर साहेब, आपण ड .पी.तले जतके र ते घेतले आहेत, यातला एकह  र ता अबो हचा 
नाह . पु हा गायकवाड यां या वॉडातला जो र ता घेतला होता या यासाठ  तरतूद झरो आहे. 
हणून याची िन वदाच केलेली नाह .  

मला अस ेसांगायचे आहे क , या ठकाणी मघाशी काह  सद यांनी सांिगतल,े ड एसआर, 
एसएसआर. माझे सहकार  मा.अिमत गावडे या ठकाणी आहेत. मा.राजू िमसाळ आहेत, 
मा.वैशालीताई काळभोर आहेत. यांनी सग यांनी सांगाव.े थायी सिमती सभागृहात या 
दवशी ड एसआर, एसएसआरबाबत आम यापुढे ेझटेशन झाल.े सादर झाल.े याच दवशी 
सांिगतले होते क , दुस-या दवशी नगरसेवक व प कारांची कायशाळा या. ड एसआर, 
एसएसआर समजून सांगा. जे हा ज हा दरसूचीनुसार काम करायचे होते, ते हा ज हा 
दरसूचीनुसार काम केल.े एसएसआरचे दर लागू झाल,े यावेळ  एसएसआर नुसार काम केल.े 
ह  सगळ  मंडळ  अ यंत मात बर आहेत. यांना सगळे खाचखळगे मा हत आहेत. यामुळे हे 
वषय फरवतात. काह  लोकांना वषय फरवलेलेच आवडतात. यां या पो या भाज या जात 
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नाह त. हणून यांना फरवलेले वषय जा त गरम क न घे यात मजा वाटते. यातला 
आमचा एकह  वषय जादा दराचा नाह . मी हे अ यंत जबाबदार ने बोलतेय. न हेतर मा.आयु  
यांनी तसा अहवाल मु यमं यांकडे पाठवला आहे. मु यमं यांनी या ठकाणी कारवाईसाठ  
पाठवले का कायवाह साठ  पाठवल.े कारवाईसाठ  कंवा कायवाह साठ . तु ह  याचे पुढे काय 
केले असेल ते पाठवा, हणजे अग ट काय केल ेअसेलतर ते सु ा पाठवा. या यात सु ा 
गोलमाल, काह  कळत नाह . नंतर काय करायचे आहे. या शहराला कुठ या दशेला यायचे 
आहे. शहराचे काय करायचे आहे ते ठरवले आहे. आ ह  या- या वेळ  वषयाला वरोध 
करायचो, यावेळ  आम या वरोधात नको ती भाषा वापरली जायची. मा.महापौर साहेब, 
यावेळ  आपण सु ा या सभागृहात होता. या ठकाणी हे सगळे आय.पी.ऍ ेस आहेत. यांना 

कुणाला पा हजेत यांनी घेऊन जावेत. मा.आयु  यां या ऑफ समधून नेलेत तर  चालेल. 
एकह  आय.पी. ऍ ेस एका ठकाणाहून एका संगणकाव न भरलेले नाह त. काह ंनी सांिगतल,े 
आप या मज त या ठेकेदारांना पोस यासाठ  रंग केली. मी काय गाववाली नाह .                         
मी काय थािनक नाह . मी कोण पॉवरफुल नाह . मी ८०० क.मी. व न आलीय. जी काह  
दहा पंधरा वष राजकारणात काढली आहेत. यातली दहा वष िशवसेनचेी नगरसेवक हणून 
काढली आहेत. िशवसेना आज काय हणत असेल, या यापे ा जा त पोटितडक ने मी 
िशवसेनेची बाजू या सभागृहाम ये मांडली आहे. यावेळ  मला प ाचा वरोध शंभर ट के होता. 
यावेळ  सु ा प ानेच रा वाद ला सामील होऊन मा या वरोधात ेस घेतली होती हे उघड 

स य आहे. ए ककडे प मुख मा.उ वजी ठाकरे सांगतात. कालच मी यांचे भाषण ऐकल.े 
तु ह  या घरात खूप वष काम करता, या घरात तु ह  बेईमान होऊ शकत नाह . आपुलक  
असते. मला मा.शरदचं जी पवार यां याब ल चंड आदर, आपुलक  आहे. मा.अ जतदादांब ल 
देखील खूप आदर, आपुलक  आहे. यां याबाबत एकेर त भाषा आ ह  केलीच नाह  आ ण 
करणारह  नाह . ती आम याकडची सं कृती नाह , आमचे सं कार नाह त. काल उ वजीं या 
भाषणात ऐकल,े ते हणाले क , रा वाद ने ह लाबोल काय मात सांिगतल,े मा यावरती, प हले 
मला सांिगतले क , िशवसेना प हली वाघांची होती. नंतर शेळ  झाली. मग काय ससा झाला. 
आता काय कासव झाल.े ए ककडे यांनी सांिगतल.े हे सगळं काह  असलतंर  या      
शेतक-यां या बाजूने रा वाद  भांडतेय. सगळेजण सवसामा यांसाठ  भांडत आहेत. रा वाद  
भांडणाचा आव आणतेय. मी धरणात लघुशंका करणार नाह . इतका मी नालायक नाह . इतक 
मी ामा णकपणे सांगतोय. अ रशः मा या डो यांत पाणी आल.े मी एक ामा णक नेता 
हणून यां याकडे पाहते. तुम याकडून यां या वचारांची अपे ा आहे. मग िशवसेना व 

रा वाद  रंग क न आम याकडे येतात का. या सभागृहाबाहेर तु ह  काय ठरवता, या यावर 
माझे ऑबजे शन असायचे कारण आहे का. जर तु ह  वेगवेग या प ांकडून, वेगवेग या 
िच हांवर लढलेला आहात. मग तु ह  रंग क न येत नाह त का. एकच वचार मांडताय. 
बाळासाहेबांची इथे तस बर लावलीय ना. ती इथे लावायला सु ा मला इथे भारतीय जनता 
पाट चे स ाप रवतन हायची वाट पहावी लागली आहे. या दवशी बाळासाहेब ए सपायर झाले 
होते, त कािलन स ाधा-यांनी आ हाला या दवशी ॉिमस केले होते क , सभागृहात 
बाळासाहेबांचे तैलिच  लाव.ू यानंतर कोणीच पाठपुरावा केला नाह . एखाद दसुरं प  दलं. 
सभागृहात तर बोलायचेच नाह . आमचा िशवसेनेब लचा आदर काय असेल, ेम काय असेल ते 
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मला सांगायची गरज नाह . परंतू तु ह  यावेळ  एक  येऊन अशी काह तर  भाषा करता, 
काह तर  वेग या कुरघो या कर याचा य  करता. तु ह  रंग करता. तुम या लेखी काय 
हणून वागायचे. मग दोघांची ये य धोरणे एकच आहेत का. ए झॅ टली आ ह  पैशांची नाह  

करत. तु ह  सा बत पण क  शकत नाह त. तु ह  सा बत पण क  शकत नाह त. तु ह  खूप 
नवीन आहात. या सभागृहासाठ  तु ह  खूप नवीन आहात. तुम या हण याला मी मह व सु ा 
देणार नाह . मा या लेखी तुमचे हणणे झरो आहे. कारण या िशवसेनेसाठ  आ ह  इथे काय 
भोगलेय ते आमचे आ हाला मा हत आहे. आमचे आ हाला मा हत आहे. आमचे आ हाला 
मा हत आहे. आ ह  ध काबु क  सहन केली, िश या खा यात. रा वाद चे नगरसेवक अंगावर 
यायचे. दादािगर  करायचे. आ ह  सगळं भोगलयं दादा. तु ह  आ ा आलात. जे हा चांद या 
ताटात जेवायची वेळ आली ते हा तु ह  आलात. यात तुमचा काह  दोष नाह . मला ना 
तुम याब ल त ार आहे ना तुम याब ल ेम. तु ह  तुम या जागी बरोबर आहात. सांगायचे 
फ  एकच आहे क , ए ककडे वेगळ  भाषा करता. दुसर कडे यांचाच प  अशा कारे 
रा वाद सारखा जर रंग करत असेलतर बोल याचा नैितक अिधकार कोणाला आहे. मा.महापौर 
साहेब, याचा सु ा वचार करायची वेळ आली आहे.  

आ ह  ािमण भागासाठ  िनधी ठेवला का. शंभर ट के ठेवला आहे. का ठेवू नय.े वीस 
वष वीस वष तु ह  यां याकडे दूल  केल.े ठाकूर साहेब इथे सभागृहात आहेत. मा.महापौर 
साहेब, यांना एकदा बोलवा. जेवढ  आर णे आहेत आ ण र यांची आर ण,े यात ट ड आर 
कुठ या कुठ या महाभागाला दला, यांची नावे जाह र करा. टड आर घेऊन गेलात. गावांचा 
वकास करायचं जमल नाह . परवा दवशी मा.सुवणाताई बुड यां याकडे र याचे उदघाटन 
करायला गेले होते. मघाशी या डो यात पाणी येऊन हणा या, ताई या र याने गरोदर 
बाईने कसे जायचे. गाड च जात नसेल, ितला फोर हलरमधून दवाखा यात जायची गरजच 
पडणार नाह . ितला दवाखा यात नेईपयत ितची ितथेच डिल हर  होईल. अशी यां या 
घरात या बाईची झालीतर यांना चालेल का. नवीन नगरसद य अस यामुळे बोलू शक या 
नाह त. गे यानंतर या कारे गावातले नागर क एक  होत होते आ ण जयघोष चालू होता. 
यातून काह  लोकां या पायाखालून िन तच वाळू सरकलेली आहे. खरेतर मला या सग या 

कुठ याच वषयावर बोलायचेच न हते. सहा म ह यांपूव  आ हाला हणायचे, वकास कामे होत 
नाह त. भारतीय जनता पाट ला स ा सांभाळता येत नाह . आ ह  हणायचो, पोरं आ ाशी 
ज माला येते आहे. येऊ ा, रांगू ा, बोलू ा. याचं यो य वय झाली क  करेन. पण घाई 
खूप. आजह  आरोप करताना कती घाई, कती घाई. बघा, प  चाळा. तुमचे काह  वषय 
असतील. तुमचे काह  वषय असतील. मला मा य आहे. मा.राहूल कलाटे वरोधात बोलणार. 
का बोलणार यां या कामांना या ठकाणी बजेटम ये अडचणी आ या. हणून यांनी 
या ठकाणी वरोध केला. वरोधी प ाचे नगरसेवक असले क , थोडं असं तसं होत असतं. 
यांचा राग पण आ हाला मा य आहे. हणून आपण कायमच या रागात वागावं अस नसत. 
यासाठ  तु हाला कुठे ना कुठे सामंज याची भूिमका यावीच लागणार आहे.  

मा.महापौर साहेब, या ठकाणी मघाशी कोणीतर  हटले क , ग लीपासून द लीपयत 
तुमचीच स ा आहे. पवना जलवाह नी एकदा माग  लावा. पवना जलवाह नीत बंद पाईपलाईन 
योजनेत .२०० कोट ंचे पाईप घेतल.े एक फूट जागा ता यात न हती. ते पाईप सडल.े 
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मोबोलायजेशन ऍड हा स .२० कोट  दलात. आज आप यावर कोटात केस चालू आहे.  
शेतक-यांना गो या घात या. आ ह  यावेळ  िशवसेनेत होतो. आ ह  िशवसेने या वतीने 
या ठकाणी वरोध केला. शेतक-यांवर गोळ बार झाला हणून आ हाला नको, नळ चालू केला 

क  यातून आ हाला र ाचे पाणी नको आहे. एक फूट जागा ता यात नसतांना त कािलन 
सभापती मा.सौ.उषाताई संजोग वाघेरे पाट ल यांनी करारना यावर स ा के या. कुणाकडून 
यायची नुकसान भरपाई, कुणाकडून यायची. क प नाह . पैसेह  गेल.े तीन लोकांचा जीव 

पण गेल.े काह  लोक इं युअड पण झाल.े आज कायमची अढ  बसली ती बसलीच. पा याचा 
ॉ लेम आता चालू होणारच आहे. कंवा तो आता झालेलाच आहे. याला जबाबदार कोण. जागा 

ता यात न हती मग दोनशे कोट ंचे टडर का काढले होते. का वकऑडर ायची घाई केली. 
कोणी करारनामा करायची घाई केली. जर या वेळेस आपण भान ठेवनू काम केले असते, 
आ ण ाचारा या उ ेशान ेकाम केल ेनसतेतर आज महानगरपािलकेचे .२०० कोट  पये 
वाचले असते. ४५ लाखांचे काय सांगता. येकच कामाला आपण ५ ट के आक मक िनधी 
देत होतो. .७० कोट  वाचवल.े शा बाशी देणार ना. आ ण तु हाला पण देणार. का तर    
ख-याने काम केल.े र ता केला तर हणे ितथे सारखाच रॉक लागत होता. मग खोदायला गेलं 
क  ितथे रॉक लागत नाह . ितथे भूसभूशीत माती लागतेय. मग या याकडून पैसे भ न 
यायचे. आम याकडून जा त गेल.े ह  शासनाची दुट पीपणाची भूिमका होती. या ठकाणी 
टँड ंग चेअरमन हणून मीच ितथे वरोध केला क , आक मक िनधी देणार नाह . इतर 

प ांचेह  टँड ंग सद य आहेत. तुमचेह  आहेत, रा वाद  प ाचेह  सद य आहेत. यांनी पण 
सांगाव.े ७० कोट  पये वाचलेत. का शाबासक  देणार नाह . ायला पाह जे ना. या कुठ या 
कामात तु हाला असे वाटत असेल, कुणी कागदप े काढली, कुणाला सांिगतल.े रेकॉड ग करा, 
हाणा, वाजवा. िभती काय आहे. जागोजागी ट. ह . लावा. आप याकडे चौकाचौकात सगळ कडे 
एलईड  लावललेे आहेत. अनिधकृतपणे उभे आहेत. तुम या मा या सग या कायक याचे 
लावले आहेत. या यावर ा. पैसे देऊन सांगा, भारतीय जनता पाट  ाचार करते आहे. 
धरलयं कुणी, धरलयं कुणी. आ ण धरलेलं नसताना सु ा रोज उठून आपण वातावरण गढूळ 
करायचे काम या शहरभरात करतोय. मी एवढे क प वाचून दाखवल.े मघाशी योगेशभाई बहल 
हणाल,े एसएसआर, ड एसआरम ये वारेवा आयु . तु ह  आम या भावना समजून या. 

मघाशी या आम या त ण मुली बोल या. आमचा वकास बोलला. आमचा कंुदन बोलला, 
खरंच, बाई समजत नाह  एसएसआर, ड एसआर मधला फरक काय. एसएसआर, ड एसआर 
कशाला हणतात. दरसूची काय असते. ए ट मेट कसे काढायचे. ए ट मेट के यानंतर काय 
काय क पोन ट असतात. कशाला कशाशी खायचे काह च कळत नाह . हणून कायशाळा 
घेतली. िन वदा िस  झा यानंतर यावेळ  ड एसआरम ये जीएसट चा कंपोन ट होता. हणून 
जीएसट  ऍड क न रेट काढावे लागल.े एसएसआरम ये जीएसट  ऍड न हती हणून जीएसट  
ऍड क न रेट काढावे लागले. आ ण जर  हे रेट काढले नसते तर  जो पोटासाठ  काम करतो, 
तो कुठलाह  कॉ ॅ टर असलातर  याला ते नंतर ावेच लागले असते. हणून रेट काढल.े 
ऍ से ट स िलिमट कशाला हणतात. या यावर कायशाळा यायची नाह  का. मग कशावर 
यायची. मग बरोबर आहे. िन वदा ७ ट के अबो ह आ या. दोनशे कोट  पये पा यात 

घालवले या यावर कायशाळा हायला पाह जे होती. को यावधी पयांचा ट ड आर लाटला 
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या यावर कायशाळा हायला पाह जे होती. दोन पूररेषांचे नकाशा होते. या यावर कायशाळा 
हायला पाह जे होती. महापािलकेचे दोन डपीआर आहेत. या यावर कायशाळा हायला पाह जे 
होती. रा वाद या वरोधात अंकुश नावाचे माझे एक पु तक आहे. हच िसमा सावळे हे 
अंकुश नावाचे पु तक काढणार . तु ह  इथे फोटो बिघतलात ना तर तु हाला सग यांत प हला 
फोटो दसत असेल, मा.उ व ठाकरे साहेबाचंा व माझा. याम ये खोटार यांची याद  वाचली 
आहे. हे सगळे क प तु ह  अडवले आहेत नाह तर कोटाकडून यावर टे घेतलेला आहे. काम 
कोणी रोखलेले नाह . बीआरट एस चार हजार कोट ंची उपसूचना सभागृहात आली. उपसूचना 
सभागृहात आलीच न हती. त कालीन थायी सिमती सभापती स मा. शांत िशतोळे यांनी 
सभागृहात घुसडलेली होती. यांनी ाचारावर बोलावे ? मला हसावे का रडावे हे कळतच नाह . 
साडे चार हजार कोट ंची उपसूचना आली. सभागृहात घुसडली गेली. मला पण कळत न हते. 
आ ण यांनी ाचारावर बोलायचे. मा.महापौर साहेब,साडे चार हजार कोट ंचा. शासनाकडे 
पाठपुरावा केला. हायकोटात गेल.े महापािलकेला आिथक हताचा िनणय घेता येणार नाह  
हणून कोटाने या िसमा सावळे या बाजूने नाह तर लोकां या बाजूने िनणय दला. मा.महापौर 

साहेब, आपण याचे वागत करायला पाह जे. यांनी सांगायचे ाचार कसा होतो ते. नाक 
तर  आहे का. या शवदाह नीम ये यांनी मेले या माणसा या टाळूवरचे लोणी खायचा ाचार 
केला. यांनी बोलायचे ाचार केला हणून. लोकांनी घर  बसवलेय यांना. काळं त ड केलय.ं 
कमान याची तर  लाज ठेवा. तुम या मॉडेल वॉडची इ वायर  लावली होती, येऊन हाता 
पाय पडलात. इ वायर  क  नका हणून दहा लोकांना म य थी घातल.े मॉडेल वॉडचे एकह  
टडर ३३ ते ३५ ट यां या खाली नाह ए. तु ह  सांगा. या यावरती कायशाळा घेते. कोण 
कुणाला जाब देतय.ं कोण कुणाला नाव ठेवतय.ं आ ह  राजकारणात र ाचं पाणी केलय ंआ ण 
रा ं दवस लढलोय.  

से टर २२ झोपडप ट  पुनवसन क प तु हाला आ ा वाचून दाखवला. बचत गट 
महासंघ घोटाळा. मा ह येय कुणाला. आपण यावर कायशाळा घेऊ. ११ बचत गट एक  येऊन 
महासंघ तयार होतो. यावेळेस यांनी तीन कोट ंचे लोन यायचे आ ण तीस लाख बॅक ए ड 
सबिसड  महापािलकेने ायची. नाव घेऊ का नको. घेतलं क  ॉ लेम, नाह  घेतलं क  डबल 
ॉ लेम. नाह  नाव घेतलचं पा हजे. या- या बचतगट महासंघांना तीस लाख बॅक ए ड 

सबिसड  होती, या म हलां या पा ठमागे आमचे एक बंधू होते. ते या कंपनीत सुमेध 
पॉलीमरम ये मा.योगेशभाई बहल हे संचालक होते. या दवशी तीस/तीस लाख पये बॅक ए ड 
सबिसड  जे ला ट कची पोते पुरवतात या कंपनीचे या दवशी पैसे गेल,े या दवशी 
मा.योगेशभाई बहल यांनी रा जनामा दला होता. मी काह  चुक चे बोलत नाह . मा याकडे 
या ठकाणी इ कमटॅ स वभागाने सुमेध पॉिलमसचा अहवाल पाठवला आहे, तो सु ा आहे. 
तीस लाख आतम ये घेतल.े काय करायचे, तीस लाख पये घेतल.े म हलां या नावावर घेतल.े 
या म हला लाग या ना देशोधड ला. आता या म हला भिगनी कोटात चकरा मारताहेत. ना 
क प, ना रोजगार. त कािलन िशवसेने या गटने या यांनी तर सांिगतल,े धुणंभाडं  करणार  

कामगार म हला होणार कंपनीची मालक ण, मोलकरणीची मालक ण. मग अिभनंदनाचे ठराव. 
काय काय नाटकं राव. असलं भार . लय भार . मग आ हाला पण वाटल.ं मग आमची पण 
पळापळ चाल.ू मग या या गाड ला हात लाव, या या पाया पड. साहेब, आ हाला एवढं क न 
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देता का. नाह  संपला िनधी. काय कुठे. याम ये बँक ऑफ बडोदाचे मॅनेजर होते. यां यावर 
सीआयड  यांनी रेड केली. आ ण बँक ऑफ बरोडा यांनी यांना बडतफ केल.े जे हणतात ना 
हे खोटं आहे. हे खरं आहे. याचा अहवाल आहे. अहवाल खोटे बोलत नाह . माझे पुढ ल पु तक 
आहे. या यापुढे काय झाले ते सु ा छापतेय. आ ण या याम ये या म हला भिगनींचे नाव 
आहे. समजा मी आहे. तु ह  काय करणार, मी कती भार , मी कती भार . यात मा.अ जत 
ग हाणे यांचे नाव आहे. माजी महापौर मा.मो हनीताई लांडे या सु ा यात हो या. यां या 
सग या क पां या संदभात, मा.वैशालीताई घोडेकर यांचा होता, मा.कम िन सा खान यांचा 
सु ा क प होता. पैसा कुठे गेला माह त नाह . क पच चालू नाह . प हला कुणी केला 
मा हती नाह . काह  ठकाणी अस आहे क , यवसायच चालला नाह . बॅक ए ड सबिसड  ट 
ए ड सबिसड  झाली. मग आ ह  हणालो, बॅक ए ड होतीतर बॅक ए ड का ठेवली नाह .         
मग तु ह  प हले का नाह  दलं. बँकेचा मॅनेजर मिलदा घेत होता. स ाधा-यांनी कोणी दबाव 
आणला. बँक मॅनेजर काह च सांगायला तयार नाह . पण मी मा  याचा खूप पाठपुरावा केला. 
आयबीएम लोकमतचे ी.गो वंद वाकडे होते. यांनी सलग तीन दवस ह  बातमी दाखवली. 
यांनीच सग यांनी हे घडवले होते. सग या प कार बंधंूचे उपकार मी आयु यात कधीच वस  
शकणार नाह . आता यांनी असा घोटाळा केला. कोण बोलल.ं मग सभागृहात काय करायचं. 
मग िशवसेनेचे कती इन मीन चार. मग महापौरांनी सभागृहात हणायचं, एकाच वषयावर 
बोलायला देणार. परत दुस-या वषयावर बोलयचं नाह . अस ंनाह , तस ंनाह . मग प हली 
िशवी कुठ या नगरसेवकानी घालायची हे सु ा ठरलेलं असायचं. मग यांनी िशवी दली क  मी 
उचकणार. नंतर नंतर आम या ल ात आलं क , यांनी िशवी दलीतर  आपण उचकायचचं 
नाह . मग मी बोलल.े  

वकास िनयं ण िनयमावली फेरबदल करण - पूररेषेत ट ड आर ावा का नाह  ावा, 
ायचा असेलतर ग हनमटने तो पोज केला होता. आपण खाल या खाली इथेच लगेच चाट 

बदलवला. घाईघाई. याच महापािलकेचे कारभार  कोण ताथवडेत घुसल,ं कोण रावेतम ये         
घुसलं, कोण ािमण प टयात गेला. पटापटा यांनी सग यांनी ािमण प टयातून जागा 
घेत या. कुठ या, पूररेषेत या, लू लाईनमध या. लू लाईन आली, लू लाईन आली. गर ब, 
बचारे शेतकर  अनपढ आहेत कळत न हतं. अनपढ हण यापे ा यांना काय ातलं मा हत 
न हतं. यांनी कवड मोलाने यां या जागा द या. दोन म ह यांपूव  जागा घेत या. आ ण 
ितस-या, चौ या म ह यातच सभागृहात वषय. ग हनमटने पोशन ठरवून दले होते. कती 
ट के टड आर यायचा. यांनी इथे पाऊंट फोरव न डायरे ट एक वर आणला. काह  
महाभागानंा टड आरचे स ट फकेट दल.े मी यांना शंभर/दोनशे कोट ंना कामाला लावल.े  

 घरकुल योजना- साडेतीन हजार लोकांचा ॉ काढला. द ड लाख अज छापल.े तीस 
चाळ स हजार लोकांनी अज केल.े जे वकले गेले नाह त, उरलेले अज कुठे गेल.े मग ते बघा. 
बाक  नागर क सारखी त ार करत होते क , माझा अज सापडत नाह . तुमचा िस रयल नंबर 
सांगा. िस रयल नंबर सांिगत यानंतर तो अज असा असा असायचा. कुठ याह  ॉम ये नाव 
नसायचे. मग ते अज कुठे आहेत. मग आ ह  याचा खूप पाठपुरावा केला. साय स ऍ ड 
टे नॉलॉजी पाक यांना अज छापायचे काम दल.े जथे मोठमोठे क प करतात, ितथे यांनी 
ते काम केल.े अज छपाईत यांनी घोटाळा केला. दोन पूररेषांच मी सांिगतल,ं लाभाथ  सु ा 
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सभागृहातच आहेत. प कार बंधंुना तर मा हतच आहे, ते कोण-कोण आहेत ते. बीआरट एस 
म ये ३ पॉ ट एफएसआय िमयमचा ७१ कोट ंचा घोटाळा. वडमुखवाड ला या ठकाणी 
बीआरट एस टम ये जागा होती. याचा िमयम भरायला पाह जे होता तो भरला नाह . 
आपण प  दल.े त कािलन यावेळचे राजेमहाराजांनी सांिगतल,े कुणाला काय पाह जे, असल े
क न चालणार नाह . आम याशी गाठ आहे. आ ह  यांना सांिगतल,े तसलं क न चालणार 
नाह . तुमची कुणाशी गाठ आहे, याने आ हाला काह  फरक पडत नाह . यांना सांगा. पैसे 
भरा. आमचे काह  हणणे नाह . चार कोट  भरायला लावले. शाबासक  ायला नको का. 
पूररेषाच वळवली होती. महापािलकेत आली आली पूररेषा आली, पूररेषा आली. आली तर काय 
केल.े यावेळचे जलिसंचन वभागाचे यंकटराव गायकवाड यांचे िचरंजीव व म डे हलपसचे 
व म गायकवाड यांची साईट. यांनी पूररेषा बिघतलेली. इथे चापेकर चौकात आणली. यांचा 
क प पूररेषेत होता. मग ती वळवली. मग ती वळवली हणून ल ात आल.े हणून 
या यावर ऑबजे शन घेतल.े याला सु ा दंड भरायला लावला. शाबासक  नको ायला. ाना 

शाबासक . या सग या करणांत, जे हा संधी होती ते हा दली नाह . आ ा काय करणार. 
ते हा मला िलंबू टंबू समजत होते. आ ा काय करणार. आ ा सग यां या डो यावर आहे. 
तु हाला दोन पूररेषांची एक टोर  पाच िमिनटांत सांगते. दोन पूररेषांसंदभात सभागृहात वषय 
होता. या ठकाणी िचंचवडमधली चाळ स गुंठे जागा आपण संबंिधतांना ह तांतर त करायची. 
आ ण यांनी च-होलीतील १०० गुंठे जागा आप याला ायची. का तर इथली शंभर ट के जागा 
पूररेषेत होती. वषय सभागृहापुढे आला. वषय आला हट यावर मला छंदच लागला होता. 
डॉकेटस ्  वाचायचे. सभागृहात आपले हणणे मांडायचे. आ हाला कोणी वचारात घेत न हते. 
हणून या ठकाणी मा हती घेतली. यानंतर ल ात आले क , खरेच आहे, शंभर ट के जागा 

पूररेषेत आहे. मी प  तयार क न आणल.े मी प ात काय िल हले असेल क , जो कोणी 
वकसक आहे याचे अिभनंदन केले होते. कारण याने चांगले काम केले होते क , याने हे 
ल ात आणून दले होते. इथली पूररेषातली जागा घेतली आ ण तो याची च-होलीतली शंभर 
गुंठे जागा देतो आहे, याब ल याचे अिभनंदन. मी प  ायला नगररचना वभागात गेल.े 
ितथ या एका अिधका-याकडे गेल.े याला हणाल,े मला असे प  ायचे आहे. नकाशा मी 
आणला नाह . याला नकाशा जोडायचा आहे. मला तेवढ  ंट देता का. तो हणाला, देतो. 
याने क यूटर चालू केला. तो हणाला, िसमाताई तुमचे प  चुकल ेआहे असे वाटत नाह  

का. सव नंबर सो ऍ ड सो. इथे पूररेषा शंभर ट के बाहेर. आप याकडे वषय शंभर ट के 
आत. मग याची ंट घेतली. घर  फोन केला. ताबडतोब पािलकेत या, असे असे झाले आहे. 
त कािलन आयु  मा.आिशष शमा यांना जावून भेटल.े असा वषय आहे. काय करणार, तु ह  
र  केले पाह जे. यांनी ऐकले नाह . शासनाकडे दाद मािगतली. आजह  सभागृहात लाभाथ  
आहेत. खा ी आहे. पूररेषे या आतम ये आजह  िचंचवड भागातले आमचे नगरसेवक येतात. 
चापेकर चौकापयत पूररेषा आणली आहे. मला सभागृहाचा जा त वेळ यायचा नाह . मला फ  
एवढेच सांगायचे होते क , यांना कोणाला आम यावर आरोप करायचे आहेत, यांनी फ  नीट 
आरोप करावेत.  

महापािलकेची िनवडणूक भागरचनेने झाली हे आप याला सग यांना मा हतच आहे. 
औ ोिगक े ातील ऐतवार. २०१७ या प ह यात िमट ंगम ये ऐतवारावर, इंड यल टू 
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रेिसडे शल झोन वर सग यांत प हली हरकत कोणी घेतली असेलतर ती मी घेतली आहे. पण 
हणतात ना नवीन अस यामुळे कोणी ल  दले नाह . आज को यावधी पयांची जागा 

आपण ब डरांकडून आप याकडे घेतोय. ती यायची तर सोडाच पण ती जागा परत ब डरांना 
कशी परत देता येईल, यासाठ  या महाभागांनी य  केल.े शासनाकडून वषय पण मंजूर 
क न आणला. बांधकाम परवानगीला एिलिमनेटेड ओपन पेस नाह . या ड .सी. लम ये 
नाह . रामकृ ण मोरे े ागृहा या बाजूची जी ब ड ंग आहे, या ब ड ंगम ये त कािलन 
आयु  मा. दलीप बंड, या शहराची वाट कुणी लावली असेलतर यांनी लावली आहे. मा. दलीप 
बंड यांनी मु यमं यांबरोबर झाले या चचत एिलिमिनटेड ओपन पेसला मा यता िमळेल या 
उमेदमा यतेवर तो लॅन पास केला. आज शहरात ह काची जागा नाह . सवसामा य नागर क 
ब ड ंगम ये घर घेतो, यां या मुलांचे खेळायचे ले ाऊंडसु ा ब डरने हसकावून घेतले आहे. 
याम ये त कालीन रा वाद चे हे सगळे नेते सािमल होते. सवसामा यां या ांवर बोलायचा 

अिधकार यांना आहे का. तुम या ितजो-या भर या, तुम या तुम या भर या. तुमची पोटं 
भरली. ढेकर देताय, उल या करताय. आ ण आज तु ह  सांगताय. लोकां या पुढे खूप आव 
आणताय. िलंक रोड झोपडप ट  पुनवसन – .२५ कोट ंचे काम. यांनी सग यांनी माझी 
ितमा कशी केली, गर बां या वरोधात. अशी माझी ितमा तयार केली होती. पण .२५ 

कोट ंचे काम रा वाद ने बी.जी.िशक यांना डायरे ट दल.े ३३ ट के अबो ह टडर,डायरे ट काम 
दल.े एकह  िन वदा नाह . बोलणारे कमी. वरोध कती करायचा. वरोध, वरोध, वरोध, वरोध. 
या वरोधातूनच िसमा सावळे तयार झाली. पंचवीस कोट ंचे काम दल.े या ठकाणी 

त कािलन नगरसद य होते. यापैक  प तीस/छ ीस गाळे यांनीच ठेवले होते. या ठकाणी 
भाजी मंडई या जागेवर आर णांत फेरबदल न करताच झोपडप ट  पुनवसन क प राब वला. 
जो िनयम सवसामा यानंा असेल तोच िनयम महापािलकेला पण असला पाह जे. से टर २२ 
म ये सवसामा य नागर कांना तु ह  बांधकामांना परवानगी देत नाह त. ितथे महापािलकेने 
६०० कोट ंचा क प उभा केला. एकह  िन वदा ४५/५० ट यांखाली नाह . यां याकडून 
नुकसानभरपाई घेतलीच पाह जे ना. ह  सगळ  माणसे िश ेस पा  आहेत. ताथवडेम ये  
वकास आराखडा करताना मा.महापौर साहेब तु ह  सु ा या सभागृहात होता. मा.िनलेश बारणे 
सु ा या सभागृहात होते. वकास आराखडा करताना या- या ब डरां या साठ  या या 
जागांवर आर णे असतीलतर ती सवसामा य नागर कां या घरांवर टाकली. सगळ कडे 
झोप यांवर आर णे होती. मग परत यु . यावेळ  सु ा वापर केला. यांनी बॉ बच टाकला. 
आपण यात फसलो. यांनी परत िशवसेना वरोधात िशवसेना रंगवल.े मग सभागृहात माझी 
व रा वाद ची जुगलबंद  बघाय या आधी त कालीन गटने या व माझी जुगलबंद  बघायला 
लागली. एखा ा वषयासाठ  एखादा चांगले काह  मांडत असेलतर यांनी मा या बाजूने 
थांबायला पा हजे होते. या मा या बाजूने थांब या नाह त. मग यांनी मा या वरोधात ेस 
घेतली. मग आ हाला ितथ या लोकां या घरां या टॅ स या पाव या दाखवायला लाग या. मग 
एक, दोन न हेतर त बल अड च ते तीन हजार लोकां या टॅ स या पाव या या सभागृहात 
दाखव या. आ ण तसे क न आ ह  ते आर ण दाखवल.े आमचा कोणी नगरसेवक नाह . 
आ ण काह च नाह . गावात चावड  वाचन घेतल.े गावात जाऊन दवंड  पटवायचो, जायचो. 
चला या बघा. काय ा या भाषेत या ठकाणी आ ह  तु हाला ऑबजे शन घेऊन देतो. तु ह  
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या. आजह  या गावांत गेलो क , लोक आपुलक ने एक लास पाणी देऊ का एवढ तर  
वचारतात. आता तु ह  महापािलकेत आलात यामुळे तुम या जागेत आता पूररेषा आली 
हणून दहा एकर जागा घेतली. याचे लॉट केले आ ण वकून टाकल.े यांचे नाव सांगू का. 
या गर बाने दहा लाख पयांना घेतल.े लॅन पास करायला आलेतर, जागा पूररेषेत येते आहे. 
यांनी येऊन ब बच केली. जे स ाधार  होते. यांनी लाखांचे करोड पये केल.े यां याकडे 

नैितकताच नाह . आ ण मग यांनी कशाला हणायचे, रंग झाली. तु ह  कशाकशाची रंग 
केली न हती. सग या घोटा यां या रंगा आ ह  उघडक स आण या आहेत. न हेतर आ ह  
यासंदभात हायकोटात गेलो आहोत. समावेशक आर णे असतील. िसट  सटरसारखा मोठा 
ोजे ट करणार होते. आपण १७७ कोट ंना पाच वषात १७७ कोट  घेणार आहोत. साय स 

टे नॉलाजी पाक समोरची जागा आहे. यातले बारकाव े सांगायला लागलेतर, यासाठ  ती 
साडेचार हजार कोट ंची उपसूचना घूसवली होती. या ब डरचा फायदा हावा हणून. 
रा वाद या ाचारावर अ या अनेक कायशाळा घेता येतील. यामुळे रा वाद ला नैितक 
अिधकार नाह . यांनी प हले या सव गो ींची उ रे ावीत मगच आम यावर आरोप करावेत. 
जर यांचे आरोप चांगले असतील,  यो य असतील, यांनी पूरावे दलेतर िन तपणे आ ह  
काय असेल ती आरोपीवर ऍ शन घेणार. परंतू मा.महापौर साहेब, आ ह  यावेळ  ड एसआर, 
एसएसआरवर कायशाळा घेतली होती, यावेळ  हे सद य का आले होते. यांना असे वाटले का 
ते खूप हुशार होते. काह  नगरसद यांनी, मा.राहूलदादा कलाटे यांनी पण प  दले होते, 
आ हाला डएसआर, एसएसआर समजून सांगा. तो वषय िनराळा. प हली ेस झाली, नंतर 
प  दल.े आ ह  कायशाळा घेतली. शासनाची चूकच आहे. या दवशी टँड ंग सिमतीत 
वषय पास झाला, दुस-याच दवशी शासनाला सांिगतले होते क , ड एसआर व एसएसआर 
याम ये काय तफावत आहे ते समजून सांगा. सांिगतले नाह . काह  लोकांची या सभागृहात 
मोनोपॉली आहे. ती मोनोपॉली ते बाहेर सु ा चालवतात. मा.महापौर साहेब, खरेतर ह  सगळ  
गावे घेतांना, नवी गावे घेत असतांना आप याला या ठकाणी कॉ सन ेट क न िनधी ठेवावा 
लागणार आहे. परत हणतील ग ली ते द ली यांचेच सरकार. गावे घेतली पण वकास केला 
नाह . आज जे रा वाद  ऐकतेय, ते उ ा आप याला सु ा ऐकावे लागणार. यामुळे आप याला 
सु ा काम करत असताना या ठकाणी जाग कपणे काम करावे लागणार आहे. मला असे 
वाटते, आपण जाग कपणे काम करत असताना हंजवड सारखा भाग आप याकडे आलातर 
आपण खूप चांग या कार या सु वधा क  शकतो. ितथे मे ो दे याचा वषय तर चालूच आहे. 
ितथे यांना पाणी दले पाह जे. र ते मोठे केले पाह जेत. माण,मा ं जी या सग या गावक-यांना 
माझी वनंती आहे, न हे श द असेल क , पुढ ल पंचवा षकम ये आ ह  जर राह लो तर, कोण 
येतं, कोण जातं, इले शन होतात, हे ते हाच ते हाच ठरतं. परंतू या वष  वषभरात गावे 
आलीतर पुढ ल बजेटपासून या गावांवर आप याला ल  ावे लागणार आहे. पुणे 
महानगरपािलकेत दापोड  असताना त कािलन नगरसे वका मा.चं कांता सोनकांबळे या पुणे 
महानगरपािलकेत पण नगरसद या हो या. आ ण इकडे िनवडणूक लागली, या इकडे पण 
नगरसद या हो या. यामळेु काह  वषय नाह . पंचायत सिमती असेल, ितथले आपले बंधू 
असतील यांना आपण चांग या कारे समजून सांगू शकतो. मा.महापौर साहेब, या भागातला 
वकास करत असताना मी हणणार नाह  क  मला कोणीच मदत केली नाह . मी प हले तुमचे 
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अिभनंदन करेन. अिभनंदन यासाठ  करेन क , या दवशी द.३१ माचनंतर बले देणार नाह  
असे ठणकावून सांिगतल,े यावेळ  सु ा वाव या उठ या हो या, इतके ट के घेतल,े िततके 
ट के घेतल.े असे झाल,े तसे झाल.े यामधून जे पैसे उरले २०५ कोट  पये हा िनधी आ ह  
ड.पी. साठ  वापरला. रा वाद चे यात काय चूकले तर यानंा असे डे डकेटेड काम करायला 
जमले नाह . यांनी कधी फोकस ठेवून काम केले नाह . यामुळे मला टका कर यािशवाय 
पयायच नाह . िनवडणूका जवळ आ या आहेत. खासदारक , आमदारक  जवळच आहे. यामुळे 
यांना असे वाटते, कती बोलू कती नाह . कती बोलू कती नाह . माझी प कार बंधंूना 
वनंती आहे क , याचा सग यांनी जाब वचारावा. वचारा ना. वनंती आहे. तु ह  सगळे यात 
साथीदार आहात. तु ह  घडवलय.ं तु ह  यांचं काय छापताय. त य असेलतर शंभर ट के 
छापा. आ ण आम या त डाला काळं फासा. यांना वचारा क  तु ह  इतक  वष काय केलत. 
तु हाला स ा दली होती ना. इतक  वष तुमची एकहाती स ा होती. या ठकाणी या 
महापािलके या सोबत होते.  ब ीस वष काँ ेस,रा वाद  काँ ेस यांनी स ा उपभोगली. वीस 
वषापूव  महापािलकेत ह  गावे आली असतील तर वकास करायची कोणाची जबाबदार  होती, 
यांचीच होती ना. नाह  केल ं ना, मग यांना जाब का वचारला नाह त. कारण लोकांम ये 
धाडसच न हते. मघाशी केबलचा वषय झाला. तो केबलचे वषयप  नीट वाचा. खुनशीने 
वागायचे ठरवले असते तर. मा.अ जतदादा पवार यांनी त कािलन उपमु यमं ी असताना 
एमएसईबीचा तो वषय मांडला होता. याचंा श द ऑनर केला. ऑनर केला. मी सु ा हणू 
शकले असते, महापािलकेचे यात नुकसान होतय.ं वरोध कुणाला करायचा. आपली लायक  
काय. ते कती उंचीचे आहेत, याचे भान आहे. जसा वषय मा. थायी सिमतीसमोर आला, तो 
तशाचा तसा वषय आ ह  तुम यापुढे फॉरवड केला आहे. मघाशी केबल खोदाई या वषयात 
झाल.ं मा.महापौर साहेबांना माझी न  वनंती असेल क , या- या कुणाला वाटत असेल क  
यात घोटाळा काय झाले असेल, ते यांनी एकदाचे सांगून टाका. मघाशी रा वाद चे एक 
नगरसद य बोलले क , ड ट टाकायला पाह जेत. मा.अ जत ग हाणे पण बोलले क , ड ट 
टाकायला पाह जे होते. मग तु हाला कोणी थांबवले होते. तु ह  स ेत होता, तु ह  ड ट 
टाकलेत? आ ह  तर आ ा आलो. नवीन गावांतील र यांत टॉम वॉटर लाईन घेत या आहेत, 
ड ट टाकले आहेत, एच.ट .एम.एल. ची लाईन घेतलीय, अंडर ाऊंड करायचं घेतलय, पा याची 
पाईपलाईन घेतली आहे, दो ह  बाजंूनी र ता घेतलाय, ड हायडर घेतलाय. सगळेच घेतले आहे. 
सग यांच ऍिमिनट ज ऍड के या आहेत. तु हाला कोणी थांबवले होते. तु ह  तर स ाधार  
होता. आज र ता कराय या वेळ  ड ट परत खोदतो. २००७ ला नाना होते. नंतर ताई आ या. 
आता ताई व नाना दोघेह  आहेत. ते सु ा स ेत होते. मग तु ह  का नाह  केल.े स ेत 
सहभागी असताना मी काय केले हे सांग यासारखे तुम याकडे नसेल तर आ ण तरच तु हाला 
टका करावीशी वाटते, या मताची मी आहे. मघाशी मा.रेखा दिशले यांनी सांिगतले क , 
पुनावळे २० वषापूव  महापािलकेत आलेतर  याचा अजून वचार झाला नाह . ितथे सु ा र ते 
करायला घेतलेच आहेत. मग ितथे वरोधी प ाचे नगरसेवक आहेत, मा.राहूल कलाटे, िशवसेना 
गटनेते ितथले नगरसेवक आहेत हणून तसे केले का. र ते घेतलेतच ना. मा.महापौर साहेब, 
हे सगळं सांगायचं ता पय एवढच आहे क , गेले अनेक दवसांपासून खरेतर खूप लोकांनी मला 
सांिगतलं होत क , तु ह  अ जबात बोलू नका. आ ण मी खरेच बोलायचं नाह  असेच ठरवले 
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होते. परंतू या रंग रंग ने मा या कानातली रंग वाजायला लागली. या रंगमुळे मला नको 
नको झाले होते. आता या रंगाच आले या आहेत. हातात या रंगा आहेत, या हातात देते व  
माझे भाषण संपवते. एवढेच या ठकाणी सांगते. मा.महापौर साहेब, वैय क र या मी 
कोणावरह  आरोप केलेले नाह त. जे-जे या करणांम ये होते, या- या वेळ या 
प र थतीनुसार जे-जे पुरावे समोर आल,े यांचेच नाव या ठकाणी घेतलेल ेआहे. या यामुळे 
याउपर कोणी दुखावले गेले असेलतर मी तुमची दलगीर  य  करते. परंतू ए कक़डे शहराचा 
वकास होत असताना या शहरा या वकासाला पा ठंबा दे याऐवजी आपण जर का असाच 
वरोध करत राह लात तर मला असे वाटतेय क , काह  दवसांनी लोक सु ा तु हाला हसतील. 
जे काह  स य असेल, या स याचा सु ा पाठपुरावा करा. आमची काय मदत लागलीतर, 
आ ह  नालायक असू तर नालायक िन त हणा. परंतू ते हणत असताना समोर याने 
काह च केले नसेलतर याचा जाब समोर याला िन त वचारा. एवढेच सांगते, थांबते. 
जय हंद, जयमहारा !          
 
मा.एकनाथ पवार-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर मा.िसमाताई 
सावळे यांनी समा व  गावां या वकासाव न तासभर भाषण केल.े गेले म हना दोन 
म ह यांपासून राजकारण चालू आहे. यांनी सडेतोड उ र दल.े ताई यावेळ  भाषण करत 
हो या, पोटितडक ने आपले हणणे सांगायचा य  करत हो या. मा या अगोदर या- या 
य यांनी भाषण केल,े सग यांची भूिमका बिघतली तर समा व  गावे शहरात घे यासंदभात 
सग यांची भूिमका खरोखर वेगवेग या प तीची होती. मा.द ा य साने यांनी सांिगतल,े गावे 
घेतली का नाह  पाह जेत. ब-याच व यांनी सांिगतल.े कारण गे या २० वषात मग तो 
कुठ या प ाचा नगरसेवक हे मह वाचे नाह , गावांची दूराव था करायला हे लोक जबाबदार 
आहेत. गे या २० वषात या गावांम ये कुठ याह  प तीची कामे होत नाह त. मला आठवतेय, 
गेले वीस वषात मी गावां या वकासासाठ  लढणारा कायकता आहे. मागील वष  मी स ाधार  
प ाचा नगरसेवक झालो. पण महापौरां या भागात पंधरा/वीस आंदोलने करणारा मी 
कायकता आहे. ह  व तु थती आहे. लोक या प तीने या वषयाचे भांडवल करत आहेत. 
रोज दवंड  पटवत आहेत. वरोधी प ने यांनी अगोदर बोलता-बोलता सांिगतल.े             
खो या करत आहेत. नंतर ताई सांगत हो या. मला सु ा बरेच वेळा मनपा संदभातील अंदाज. 
या ३३ या सभापती आहेत. बोलता बोलता मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी सांिगतले क , 

मा.ल मणभाऊ जगताप, मा.महेशदादा लांडग े हे सु ा रा वाद  काँ ेसम ये होते. यांना              
मा.अ जतदादा पवार यांचा र हट होता हणून ते बाहेर पडल.े हे मी सभागृहात सांगतो क , 
यांना काम करायचं वातं य असततर, या प तीने समा व  गावांची दूराव था झाली, ती 

शंभर ट के झाली नसती. हे खरं आहे. तु ह  सांगत होता, तु हाला सु ा वाटतेय क , गावे 
घेताना दूरदश पणे वचार केला पाह जे. मला मनापासून समाधानह  वाटतेय. या प तीने गेले 
तीन/चार तास सभागृहात वषय कोण याह  प तीचा असेल, रंग संदभातील वषय या 
प तीन,े खरेतर मा या ब हणींचे कौतुक करायला पाह जे. मा या बो-हाडेताई असतील, 
अ नीताई असतील, वकास असेल, सुवणाताई आहेत. खरेतर या बचा-यांना मनापासून 
तळमळ वाटतेय. ते आजह  भोगताहेत. आप या भागात वकासासंदभात एकह  काम 
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रा वाद या मंडळ ंनी केलेले नाह . हालअपे ा सहन के या. मा.महेशदादा लांडगे यां या 
वरोधात मी वधानसभा लढलो. मा.महेशदादा लांडगे हे थायी सिमतीचे चेअरमन झा यानंतर 
यावेळ या रा वाद या ने यांनी यां या ओळखीचे जे जे नगरसेवक असतील यां या 
भागातली कामचे होऊ ायची नाह त. ितथे िनगेट ह भूिमका घेतली. तुम या प ात 

राजकारण क न एखा ा गावाला वकासापासून वंिचत करायचे पाप तु ह  केल.े हे ल ात ठेवा. 
आ हाला अिभमान आहे. या वेळ या थायी सिमती या मा यमातून एकाच वेळेस ४२५ 
कोट ंचे काम केल.े चूकले कुठे, एकाच दवशी ४२५ कोट ं या िन वदा मंजूर के या. यात चूक 
नाह . हे बघवतच नाह . पुढ या वषभरा या काळात यावेळ  ह  मंडळ  जातील. मा.राहूलदादा 
सांगत होते क , आम या वाकडसारखा वकास झाला पाह जे. मा.महापौर साहेब, तुम या 
भागांत र ते झाल.े मी अिभमानाने सांगेन क , दूसरे वाकड, दूसरे पंपळे सौदागर, च-होली या 
मा यमातून आप याला या शहरात िनमाण करावे लागणार आहे. या प तीने एक-एक गो  
या सग यांकडले दोन/चार दवसांपूव  सहज हटले होते, यांची सगळ  मंडळ  आ हाला 
िमळाली आहेत. सभागृहा या मा यमातून मी एवढेच सांगेन. ता नी खरेतर पवना 
जलवा हनी या संदभात सग याच गो ी सांिगत या. इथली स ा तुमची आहे. वरची स ा 
तुमची आहे. मी तु हाला सभागृहा या मा यमातून आ त करतो, पवना जलवा हनीचे शु  
पाणी शहरात आण यासाठ  आपण य  करतोय. शेतक-यां या ेमाचे पाणी आपण पंपर  
िचंचवडम ये आण यासाठ  य  करतोय हे ल ात ठेवा. मी पा यासंदभात बरेच वेळा 
सांिगतले क , आमदार मा.महेशदादा लांडगे यां या मा यमातून भामा-आसखेडचा मु ा अंितम 
ट यात आहे. खरेतर आ ह  सांगत नाह . गे या तीस प तीस वषापासून या शहराला 
लुट याचे काम केल.े आलटून पालटून या मंडळ ंनी केल,े या प ाने केल.े आ ण आज 
आपण हे झाल,ं ते झाल,ं भूंक याचे काम करतोय. या िनिम ाने माझी खरेतर सग या वरोधी 
प ां या ने यांना वनंती आहे. आप याला हातात हात घालून वकास करायचा आहे. आ हाला 
या सभागृहात सांगाय या ऐवजी आप या प ा या ने यांना हे सांिगतल.ं ताई सांगत हो या, 
ड एसआर, एसएसआरब ल कायशाळा यायची का गरज होती. या सभागृहात खूप नगरसेवक 
नवीन आहेत. खरेतर चांग या गो ींची मा हती िशकायला, कोणालाच अडचण नाह . िशकायला 
तर पाह जे. े िनंगिशवाय माणूस तयार होऊ शकत नाह . एखा ा िश णासंदभातह  तु ह  
चुक चा अथ काढताय. मला वाटतेय, कोणीतर  महाभागाने सांिगतले क , जागा ता यात 
नसताना टडर काढली. पेपर मा या समोर आहे. ९० ट के जागा ता यात आहे. एकह  जागा 
अशी नाह  क , वकऑडर दली आ ण जागा ता यात नाह . खरेतर मा.राहूलदादा मी तु हाला 
एवढेच सांगेन क , वाकड या वषयात कती चूका हो या. यावेळ  टडर काढले गेल,े यावळे  
५५ ट के जागा ता यात होती. चुक या प तीने महापािलके या मा यमातून सवसामा य 
माणसाला लूटायचे काम केल.े एखा ा गो ीचा आरोप करत असताना एकतर तु ह  शंभर ट के 
गु हा केला. असं हणतात ना, िशशूपालाचे शंभर पाप. तु ह  तेवढे केल.े तु ह  या यापे ाह  
वाईट प र थती केली आहे. देशात असेल, रा यात असेल, महापािलके या मा यमातून 
भारतीय जनता पाट  वकासाचे काम करते आहे. तुम या िनवडणूका संप या आहेत. खरेतर 
तु ह  ने यांना बदनाम करायचे षडयं  थांबवा. या वकासा या मा यमातून आ ह  या 
शहराचा कायापालट करायचा य  या ठकाणी करतोय. समा व  गावांना यांनी एकह  पैसा 
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दला नाह . मा याकडे ह  आकडेवार  आहे क , कुठ या वष  कती िनधी दला आहे. मी हे 
आकडे काढलेतर तु हालाह  वाईट वाटेल. तु ह  हणताय, वकासा या ीने खूप काम दल.े 
मा याकडे दहा वषाची आकडेवार  आहे. २०१०-११ ला कती दल,े .१,४८,००,०००/-. 
यानंतर या वषात २०११ ला .४,१९,७२,५११/-. हे माझे पेपर नाह त, महापािलकेचे आहेत. 
हंजवड  आप याकडे आलेतर या शहराचे नाव जगात होईल. गहूंजे आप याकडे आलेतर 
आंतररा ीय केट टेड यम ितथे आहे. या शहराचे नाव जगात होईल. मी थायी सिमती या 
सभापती यांचे अिभनंदन करतो. यांनी शहराला एक दशा दली. या प तीने रा वाद या 
नेते मंडळ ंनी केल.े वीस वषापासून वकासापासून दूर ठेवल.े मला खा ी आहे, तु ह  या 
प तीने खंत य  केली. तु ह  लोकांकडे दूल  केलेतर जनता तु हाला माफ करणार नाह. 
तु ह  सांिगतले क  तु हा असाल कंवा नसाल. पुढ ल दहा नाह तर पुढ ल पंचवीस वष या 
महापािलकेवर भारतीय जनता पाट चीच स ा असणार आहे. तुम या मनात शकंा िनमाण 
क न घेऊ नका. आप याला खा ी आहे, पुढ ल पाच वषात समा व  गावे शहरात 
आ यानंतर या काळात मा.योगेशभाई बहल तु ह  िचंता क  नका. मा.योगेशभाई बहल यांना 
बोलवून दाखवा. व न दाखवायचे काम तु ह  केले आहे. तु ह  व न बघा. तु ह  िचंताच क  
नका. आ ह  व न दाखवतो व पूण करतो. आ ह  लोकांना खोटे आ ासन देत नाह . एवढेच 
सांगेन,तु ह  िचंता नका क .  
 
मा.महापौर – वषयावर बोला. प नेते, तु ह  बोला. तु ह  ल  देऊ नका. तु ह  बोला.  
 
मा.एकनाथ पवार-मा.महापौर साहेब,मला कोणाचे ऐकायची गरजह  नाह . मी सभागृहा या 
मा यमातून एवढेच सांगेन क , वकासात राजकारण चालत नाह . आ ह  सग यांना बरोबर 
घे याचा य  करतो. महापािलके या कामाची सु वात होत असताना सग या गटने यांना 
बरोबर घेऊन कर याचा य  केला आहे. मा.सिचन िचखले आपण बसलो होतो ना. आपण 
तीन वेळा बसलो होतो. तर काह  मंडळ  वचार करायला लागली क , भाजपवाले आप याला 
घेऊन बसायला लागल,े बोलायला लागल.े तर आपली प र थती काय होणार आहे. मी तु हाला 
अिभमानाने एवढेच सांगेन क , सगळे सद य आप या बरोबर आहेत. अ यास कर यासाठ  
आहेत. पुढ ल काळात राह लेली कामे असतील, मी पोटितडक ने सांगतो, ताई तुमचा भाग 
व छ हावा असे मनापासून हणतोय. मी या सभागृहा या मा यमातून एवढेच सांगेन क , 

पुढ ल काळात या शहराला वकास काय असतो ते दाखवून ायचे काम भारतीय जनता 
पाट या मा यमातून िन तच क . या शहरा या वकासासाठ  आपण जे जे काम क . 
खरेतर सग यांना वनंती आहे क , आरोप करताना पुढ ल काळात शहराला पुढे जायचे आहे. 
तु ह  चांग या सूचना ा. तुम या चांग या सूचनांचा वचार क न याचा िन तच पुढ ल 
काळात वकासासाठ , पुढे जा यासाठ  य  क . आम या भिगनी, थायी सिमती अ य ा 
मा.िसमाताई सावळे यांचे मनापासून अिभनंदन करतो. आपण शहर वकिसत कर यासाठ  जे 
काम केल,े वकास गंगा शहरापयत पोहोचावी एवढेच सांगतो. हा वषय मंजूर करावा व पुढ ल 
वषय यावा.  

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

 
ठराव मांक - १३३       वषय मांक – ४ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  

   
         संदभ – १)  मा.महापािलका आयु  यांचे नर/का व/१५/१७/२०१८ द.४/१/२०१८   

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह या प मेकड ल गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , 

माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  कर यास मा. 
महापािलका सभा ठराव . ६३२ दः-१०/०२/२०१५ अ वये दान के यानुसार वर नमूद ७ 
गावे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  कर याचा ताव शासनास दः- 
०३/०६/२०१५ रोजीचे प ा वये सादर कर यात आला होता.   

उ  तावाचे अनुषंगाने महारा  शासन, नगर वकास वभाग प  . पीसीसी – 
३०१५/ . . ३८१/ न व-२२, दः- ०३/०६/२०१६ अ वये महापािलकेस कळ व यात आले आहे 
क , दनांक ३१/३/२०१५ या अिधसूचने वये पुणे महानगर देश वकास े  ािधकरणाची 
(PMRDA) थापना झालेली आहे. या पा भूमीवर, पंपर  िचचवड महानगरपािलका 
ह लगतची गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे महानगरपािलकेत 
समा व  कर याची आता आव यकता नाह .  

त पवु  मा. मु य सिचव, महारा  शासन यां या अ य तेखाली दः- ०७/०५/२०१३ 
रोजी बैठक संप न झाली. सदर बैठक त पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत चाकण सह देहू, 
आळंद , हाळंुग,े मोई, मा ं जी व इतर प रसराचा समावेश करणे श य आहे काय? याबाबत 
अ यास क न प रपुण ताव मा. ज हािधकार , पुण,े आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
व मु य कायकार  अिधकार , ज हा प रषद, पुणे यांनी शासनास सादर कर याबाबत िनणय 
घे यात आला होता. सदर बैठक चे िनणयाचे अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकात ह त 
वर ल नमूद गावे व इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत पंपर  िचंचवड मनपाचे सव 
पदािधकार  यांची द. ३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात बैठक घे यात आली. सदर 
बैठक त पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह या उ रेकड ल १४ गावे आ ण प मेकड ल ६ 
गावे समा व  करणेबाबत स व तर चचा कर यात आली. याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह या उ रेकड ल ७ गाव-े आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोजे, देहू, 
व ठलनगर आ ण प मेकड ल ७ गाव-े हंजेवाड , जांभ,े माण, मा ं जी, नेरे, गहुंजे, सांगवडे 
अशी एकूण १४ गावे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  क न घेणेबाबातचा 

ताव मा. महापािलका सभे या मंजुर साठ  ठेव यात आला होता. परंतु पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा. महापािलका सभेने ठराव . ६३२ दः-१०/०२/२०१५ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह या प मेकड ल गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व 
सांगवडे ह  ७ गावे मनपा ह त समा व  कर यास मा यता दान केली. मा. महापािलका 
सभे या उ  ठरावानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपिलकेने शासनास द.०३/०६/२०१५ अ वये 

ताव सादर केला होता. 



66 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त ७ गावे समा व  कर याचा ताव शासनाने 
द.०३/०६/२०१६ रोजीचे प ा वये नामंजूर के यामुळे मनपामाफत मा. वभागीय आयु , पुणे 
यांना द. ०७/०४/२०१७ रोजीचे प ा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह या 
प मेकड ल गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे, तसेच मनपा 
ह या उ रेकड ल इं ायणी नद चे नैसिगक ह पयतचे व ठलनगर, देहुगाव या गावांचे 
देहुरोड कँ टॉनमट े  सोडून उव रत े  आ ण आळंद  नगरप रषदेचे संपुण े  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह त समावेश कर या वषयी शासनास उिचत अहवाल सादर 
कर या वषयी वनंती देखील कर यात आली आहे. 

सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शासनास सादर केले या तावातील मनपा 
ह चे प मेकड ल गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे, तसेच 
मनपा ह चे उ रेकड ल इं ायणी नद चे नैसिगक ह पयतचे व ठलनगर, देहुगाव या गावांचे 
देहुरोड कँ टॉनमटचे े  सोडून उव रत े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेशी भौगोिलक या 
संल नता अस याने मनपात समा व  होणे यो य असून देहुगाव या ितथ े  प रसराचा व 
मनपा ह चे प मेकड ल ७ गावांचा िनयोजनब द व सुिनयो जत वकास हो यासाठ  आ ण 
भागातील नागर कांना देखील शहर  भागा या नागर  सु वधा उपल ध क न देणे या भागाचा 
वकासाचा वेग पाहता गरजेचे आहे व मनपाचे शासक य यं णेमाफत हे श य होऊ शकेल. 
हणून पंपर  िचंचवड मनपा ह चे प मेकड ल गहुंजे, जांब,े मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व 

सांगवडे ह  ७ गावे व उ रेकड ल इं ायणी नद चे नैसिगक ह पयतचे व ठलनगर, देहुगाव या 
गावांचे देहुरोड कँ टॉनमटचे े  सोडून उव रत े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त 
समा व  कर याबाबत शासनास पुन  न याने ह वाढ चा ताव सादर करणकेामी मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मौजे दघी येथील स.न.ं ६४ पयत 
मनपा या दद त ६० मी. ं द पुणे – आळंद  पालखी माग तावीत आहे. स थीतीत 
मनपा या ह तील मौजे दघी पासुन मौजे बोपखेल फाटा येथे जा यासाठ  सुमारे ७ ते ८ मी. 
ं द चा र ता अ ती वात आहे. सदरचा र ता रहदार चा अस यामुळे दररोज वाहतुक या 
क ड चा नागर कांना सामना करावा लागतो.  सदरचे अंतर सुमारे २ कमी असुन या र याचे 
ं द करण करणे आव यक आहे. मौजे दघी स.नं. ६४ पासुन बोपखेल फाटा पयत 
उज याबाजुस VSNL चे े  आहे. मौजे दघी येथील स.न.ं ६४ पासुन बोपखेल फाटा पयत या 
६० मी. र ता ं द करणासाठ  VSNL ची जागा खाजगी वाटाघाट ने अथवा भूसंपादनाने 
मनपा या ता यात घेणेची आव यकता आहे. तसेच र या या डा याबाजुस संर ण वभागाची 
ह  आहे. ६०.० मी. र ता ं द कामी संर ण वभागाचे ह तील े  देखील मनपाचे ता यात 
घेणे आव यक आहे. तर  तुत VSNL चे र याने बाधीत  जिमनीचे महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना 
वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम - २०१३ 
(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी अथवा खाजगी 
वाटाघाट ने संपादन करणेकामी व संर ण वभागाचे ह तील ६० मी. र याने बाधीत े  
मनपा या ता यात घेणेकामीचा ताव संर ण वभागास सादर करणसे मा यता देणेत येत 
आहे तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ह तील मौजे दघी येथील स.नं. ६४ पयत पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलकेची ह  आहे. मौजे बोपखेल येथील स.न.ं १३३, स.नं १३६ ते १४१ हे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह त असुन VSNL (Tata Communication Ltd) चे 
मालक चे आहेत. मौजे दघी येथील स.न.ं ४९ ते ६३ व ६५, ६७ हे VSNL (Tata 

Communication Ltd) यांचे मालक चे असुन पं िच मनपा या ह त नाह त. तसेच मौजे 
कळस येथील स.नं. ३४ ते ३९ व ४४ ते ५५ मधील VSNL (Tata Communication Ltd) यांचे 
मालक चे े  देखील पपंर  िचंचवड मनपा या ह त नाह . मौजे दघी लगत मौजे कळसची 
शीव आहे. मौजे कळस हे पुणे महानगरपािलकेत साम व  आहे. यामुळे दो ह  मनपा या 
ह मधुन दघी व कळस येथील काह  े  सुटलेले आहे. मौजे दघी स.नं. ६४ पासुन बोपखेल 
फाटा पयत उज याबाजुस VSNL (Tata Communication) चे े  आहे. सदरचे े  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह त समा व  करणेचा ताव महारा  शासनास सादर करणेची 
कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

तर  मौजे दघी व कळस यथेील पुणे आळंद  र या पासुन बोपखेल गावाकडे जाणा-या 
र या या उ रेकड ल बाजुस असलेले VSNL (Tata Communication Ltd) चे े  प.ं िच. 
मनपा या ह त समा व  करणेचा ताव महारा  शासनास सादर करणेस  मा यता देणेत 
येत आहे.    
  अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
         ------ 
मा.सार का स ते - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक-१३४       वषय मांक – ५ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 
            संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वभाअक/३/का व/६/२०१८  

   द.५/१/२०१८ 

क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
       सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागणंदार 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.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/-, 
रा य शासनाचे र. .८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माण े वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 
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व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/१२/२०१७ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

 पञ ‘अ’ 
     सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला. 
 
मा.साधना मळेकर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

  अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 
 

शेरा 

ज हा पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 
कुटंुबांची सं या १२३२३  

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

११६५६  

मंजूर अजाची एकूण सं या ९१६६  
बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ५५०८ 

एकुण बांधकाम पुण- ८४७७ 

सी.एस.आर(एनजीओ) माफत 

बांधकाम  - २९६९ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय ४६५सीटस 

म हला–२०३ िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ६३५५ लाभाथ  

GOI+GOM=३८१.३०  

लाख 

GOI=२०००/-व  
GOM=४०००/- ह सा 

ULB =१२७.१० लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ५०८.४० लाख  
िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा ५२९० लाभाथ  

GOI+GOM=३१७.४० 
लाख 

GOI=२०००/-व  
GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =१०५.८० लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ४२३.२ लाख  
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 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
         ------ 
मा.सार का लांडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

         वषय मांक – ६ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
             

संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .पाप/ुमु य/१२७/२०१७  

              द.१७/१२/२०१७ 
 

 शेवाळेवाड  ामपंचायत तफ सरपंच व इतर अजदार व द पुण ेमहानगरपािलका व 
इतर या अज न.ं३७/२०१६ करणी रा ीय हर त लवाद, प म वभाग, पुणे यांचे समोर 
द.१६/१२/२०१६ रोजी सुनावणी झाली. यावेळेस मा. रा ीय हर त लवादान,े “शेवाळेवाड  
ामपंचायतीस पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने १०,००० िलटर मते या पा या या दैनं दन १० 

टॅकर स पुढ ल आदेश होईपयत पुर वणेकामी” आदेश दले आहेत. या बाबतची कायवाह  

वर त करणेची होती. शेवाळेवाड  हे गाव पंपर  – िचंचवड पासून फार लांब (सुमारे ३५ ते ४० 
क.मी.) असलेन,े द.१९/१२/२०१६ पासून पुण े महानगरपािलके या रामटेकड  येथील टकर 
भरणा क ातून सदरचे टकर भ न शेवाळेवाड  येथे पाठ वले जात होते. तथा प, साठवणूक 
मता पुरेशी नस यान े पाणीपुरवठा बंद करणेबाबत शेवाळेवाड  ामपंचायतीने यां या 
द.२१/१२/२०१६ रोजी या प ा वये कळ वले. यास अनुस न द.२३/१२/२०१६ पासून 

महानगरपािलकेमाफत शेवाळेवाड ला टकरने पाणी देणे बंद होते. आता शेवाळेवाड  
ामपंचायतीने यां या द.२३/११/२०१७ या प ा वय ेकळ वले माणे द.०८/१२/२०१७ पासून 

दैनं दन टकर सु  केले आहेत. शेवाळेवाड  हे गाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह बाहेर 
असलेन ेह बाहेर ल कामासाठ  तसेच याकामापोट  येणा-या खचासाठ  मा.महापािलका सभेची 
मा यता आव यक आहे. सदरबाबत कालावधी िन त नस याने तुतास एक वष कालावधी 
गृह त ध न ( द.०८/१२/२०१८ पयत) तसेच तातड ने कायवाह  करणेची असलेने “जल े  
.ड/१३ दापोड  प रसरात टकर दारे पाणीपुरवठा करणे” या कामातून सदर काम क न घेणे 

आव यक आहे. तसेच सदर कामास र कम .४०,००,०००/- ची सुधार त शासक य मा यता 
घेणे आव यक आहे आ ण सन २०१७-१८ या अंदाजप कात याकामी र कम .१०,००,०००/- 
ची वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. शेवाळेवाड  हे गाव महानगरपािलके या ह बाहेर 
असलेन ेउपिन द  तांवाना मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  रा ीय 
हर त लवादाचे आदेशानुसार कायवाह  करणेकामी, शेवाळेवाड  हे गाव महानगरपािलके या 
ह बाहेर असलेने सदर ामपंचायतीस १०,००० िल. मते या दैनं दन कमाल १० स पुढ ल 
आदेश होईपयत पुर वणे या कामास व यापोट  NGT या आदेशानुसार या कालावधीपयत 
येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी तसेच तुतास सदरचे काम “जल े  .ड/१३ दापोड  
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प रसरात टकर दारे पाणीपुरवठा करणे” या कामातून द.१९/१२/२०१६ ते २२/१२/२०१६ या 
कालावधीत टाकले या ३८ सना काय तर मा यता िमळणेकामी तसेच द.०८/१२/२०१७ 
पासून सु  करणेत आले या स व यापुढ ल एक वषासाठ  शेवाळेवाड स टकरने पाणीपुरवठा 
करणेस व यापोट  येणा-या खच र कम .२९,००,०००/- ला मा यता िमळणेकामी तसेच सदर 
कामाची सुधार त शासक य मा यता र कम .४०,००,०००/- ला मा यता िमळणेकामी आ ण 
सन २०१७-१८ या अंदाजप काम ये याकामी र कम .१०,००,०००/- ची वाढ व तरतूद 

करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.सुवणा बुड – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.    
 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – पंपर -
िचंचवड महानगरपािलका ह  लगत देहू रोड कॅ टोमटची ह  आहे, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका भाग . १६ मधील वकास नगर, कवळे, मामुड , साईनगर या भागा या 
ह  लगत देहू रोड कॅ टोमट बोडाची मशानभूमी आहे. वकास नगर मामुड  भागातील मनपा 
ह तील र हवाशी सदर मशान भूमीचा वापर करतात. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र हवासी सदर मशान भूमीचा वापर जादा 
माणात कर त अस याने सदर मशान भूमीची दु ती महानगरपािलके माफत करणेबाबतचा 

ठराव महानगरपािलका सभा ठ. . ७४१ वषय . ११ द.२५/०८/२०१५ रोजी सद याचे 
उपसूचने दारे तावास मंजूर  दली आहे. सदर ठरावाची अंमलबजावणी कर याबाबत 
मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी द.३/१२/२०१५ रोजीचे तावास मा यता 
दली आहे. स थती मनपाने सदर मशानभूमी म ये कोणतीह  दु तीची कामे केलेली नाह. 
 कॅ टोमट बोडाने तसेच नाग रकां या सहभागातून सदर मशानभूमीची दु ती व 
वकास चालू आहे. 
 तर  वर ल वषयास अनुस न मा.महापािलका सभा ठराव . ७४१ वषय . ११ 
द.२५/०८/२०१५ चे ठरावास अनुस न िशतला नगर येथील कॅ टोमट बोडाची मशानभूमीत 
वदयुत/ड झेल दाह नी बस व याचे व थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेकडून करणेस मा यता देणेत यावी.                                    
 

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.सार का लांडगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 
मा.संद प वाघेरे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, शेवाळेवाड ला 
पाणी दे याब ल ऑबजे शन नाह . ह रत लवादाने ऑडर द या माणे आप याला 
शेवाळेवाड ला पाणीपुरवठा करावा लागतो आहे. शेवाळेवाड  हे गाव पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलकेपासून ३५ ते ४० क.मी. आहे. आप या कारखा यादार मुळे असेल, ेनेजचे 
पाणी असेल, सुवेजचे पाणी असेल ते नद त गेले आहे. ते पाणी पुढे पुणे महानगरपािलकेतून  

शेवाळेवाड ला गेले आहे. या मा यमातून नद  दू षत झाली आहे. आपण पाणी दू षत 
करायचे पाप केले आहे. या पापाचे फळ हणून ठक आहे. उ ा द ड, इंदापूर हणायला 
लागलेतर आपण कुठे कुठे पाणीपुरवठा करणार आहोत. सन २०१६-१७ म य े जे हा आपली 
केस चालली होती, या वेळ  कायदा वभागाचे ऍड.सितश पवार यांनी आपली काय बाजू 
मांडली. पयावरण वभागाचे ी.संजय कुलकण , ेनेज वभाग हे कुठ या कारचे काम करत 
आहेत. आपण नद  सुधार क प राबवला पाह जे. पवना, इं ायणी दो ह  न ा, मुळा नद चा 
२८.५ क.मी.चा काठ आप याला लाभलेला आहे. मला सांगा, या वषयावर आ ापयत काय 
घडले आहे. कायदा वभागाचे ऍड.सितश पवार यांना वचारले होते. यांना इथे बोलवा. दरवेळ  
जी.बी. असते, ते हा ते गैरहजर असतात. यांनी आपली बाजू मांडावी.  

 
मा.सितश पवार ( .कायदा स लागार) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, 

आज शेवाळेवाड  ामपंचायतीमाफत हर त लवादाकडे ऍ लकेशन दाखल झाल े होते. यात 
आपण महापािलकेतफ हजर होऊन आपली बाजू मांडली आहे. यात पुणे महापािलका पाट  आहे. 
एमपीसीबी पाट  आहे. इ रगेशन व कले टर हे पाट  आहेत. द.११ जानेवार  २०१७ रोजी 
कोटाने इंटर म ऑडर दलेली आहे. दू षत पाणी िमळू नये हणून पुणे महापािलकेने २० टँकस, 
पंपर  िचंचवड महापािलकेने १० टँकस ावेत असे हटले आहे. सब युड िशयर  मॅटर आहे 
हणून या यावर चचा करता येणार नाह .   

 
मा.संद प वाघेरे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, आ ह  हणत 
नाह  क  आ हाला या यावर चचा करायची आहे. आमचं हणणं एकच  
आहे, आ ह  हर त लवाद मानतो.  आ हाला यातले थोडेफार नॉलेज आहे. असं नाह  क  
आ ह  आजच आलो आ ण चालू झाल.ं आमचं एकच हणणं आहे क , जर हा नद  सुधार 
क प राबवला असता तर, आजपयत आपण नद वर कती खच केला आहे. आज पयावरण 
वभागाचे कुलकण  साहेब आहेत. ेनेज वभागाचे, पाणीपुरवठा वभागाचे अिधकार  असतील, 
यांनी आजपयत नद ब ल काय केले आहे. यांनी आजपयत फ  कागद  घोडे नाचवले आहेत. 
आज आप याला २४.५ क.मी. पवना नद  आहे, मुळा नद  आहे, इं ायणी नद  आहे. आप या 
इंड मुळे, राहणा-या लोकांमुळे नद  दू षत झाली आहे. आजपयत आपण कती खच केला 
आहे. आपले कती एसट पी लँट फेल गेले आहेत. तुमचे पोजल काय आहे. पयावरण वभाग 
ी.कुलकण  साहेब व कायदा वभागाचे ी.पवार साहेब यांनी याची मा हती ावी क , यात 

तु ह  काय क  शकता एवढे सांगाव.े  
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मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे.  

 
 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 
ठराव मांक-१३५       वषय मांक – ६ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 
            संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .पाप/ुमु य/१२७/२०१७  

  द.१७/१२/२०१७ 

 
  शेवाळेवाड  ामपंचायत तफ सरपंच व इतर अजदार व द पुण ेमहानगरपािलका व 
इतर या अज न.ं३७/२०१६ करणी रा ीय हर त लवाद, प म वभाग, पुणे यांचे समोर 
द.१६/१२/२०१६ रोजी सुनावणी झाली. यावेळेस मा. रा ीय हर त लवादान,े “शेवाळेवाड  
ामपंचायतीस पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने १०,००० िलटर मते या पा या या दैनं दन १० 

टॅकर स पुढ ल आदेश होईपयत पुर वणेकामी” आदेश दले आहेत. या बाबतची कायवाह  

वर त करणेची होती. शेवाळेवाड  हे गाव पंपर  – िचंचवड पासून फार लांब (सुमारे ३५ ते ४० 
क.मी.) असलेन,े द.१९/१२/२०१६ पासून पुण े महानगरपािलके या रामटेकड  येथील टकर 
भरणा क ातून सदरचे टकर भ न शेवाळेवाड  येथे पाठ वले जात होते. तथा प, साठवणूक 
मता पुरेशी नस यान े पाणीपुरवठा बंद करणेबाबत शेवाळेवाड  ामपंचायतीने यां या 
द.२१/१२/२०१६ रोजी या प ा वये कळ वल.े यास अनुस न द.२३/१२/२०१६ पासून 

महानगरपािलकेमाफत शेवाळेवाड ला टकरने पाणी देणे बंद होते. आता शेवाळेवाड  
ामपंचायतीने यां या द.२३/११/२०१७ या प ा वय ेकळ वले माणे द.०८/१२/२०१७ पासून 

दैनं दन टकर सु  केले आहेत. शेवाळेवाड  हे गाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह बाहेर 
असलेन ेह बाहेर ल कामासाठ  तसेच याकामापोट  येणा-या खचासाठ  मा.महापािलका सभेची 
मा यता आव यक आहे. सदरबाबत कालावधी िन त नस याने तुतास एक वष कालावधी 
गृह त ध न ( द.०८/१२/२०१८ पयत) तसेच तातड ने कायवाह  करणेची असलेने “जल े  
.ड/१३ दापोड  प रसरात टकर दारे पाणीपुरवठा करणे” या कामातून सदर काम क न घेणे 

आव यक आहे. तसेच सदर कामास र कम .४०,००,०००/- ची सुधार त शासक य मा यता 
घेणे आव यक आहे आ ण सन २०१७-१८ या अंदाजप कात याकामी र कम .१०,००,०००/- 
ची वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. शेवाळेवाड  हे गाव महानगरपािलके या ह बाहेर 
असलेन ेउपिन द  तांवाना मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  रा ीय 
हर त लवादाचे आदेशानुसार कायवाह  करणेकामी, शेवाळेवाड  हे गाव महानगरपािलके या 
ह बाहेर असलेने सदर ामपंचायतीस १०,००० िल. मते या दैनं दन कमाल १० स पुढ ल 
आदेश होईपयत पुर वणे या कामास व यापोट  NGT या आदेशानुसार या कालावधीपयत 
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येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी तसेच तुतास सदरचे काम “जल े  .ड/१३ दापोड  

प रसरात टकर दारे पाणीपुरवठा करणे” या कामातून द.१९/१२/२०१६ ते २२/१२/२०१६ या 
कालावधीत टाकले या ३८ सना काय तर मा यता िमळणेकामी तसेच द.०८/१२/२०१७ 
पासून सु  करणेत आले या स व यापुढ ल एक वषासाठ  शेवाळेवाड स टकरने पाणीपुरवठा 
करणेस व यापोट  येणा-या खच र कम .२९,००,०००/- ला मा यता िमळणेकामी तसेच सदर 
कामाची सुधार त शासक य मा यता र कम .४०,००,०००/- ला मा यता िमळणेकामी आ ण 
सन २०१७-१८ या अंदाजप काम ये याकामी र कम .१०,००,०००/- ची वाढ व तरतूद 

करणेकामी मा यता देणते येत आहे. तसेच पंपर -िचंचवड महानगरपािलका ह  लगत देहू रोड 
कॅ टोमटची ह  आहे, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग .१६ मधील वकास नगर, 
कवळे, मामुड , साईनगर या भागा या ह  लगत देहू रोड कॅ टोमट बोडाची मशानभूमी आहे. 
वकास नगर मामुड  भागातील मनपा ह तील र हवाशी सदर मशान भूमीचा वापर करतात. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र हवासी सदर मशान भूमीचा वापर जादा 
माणात कर त अस याने सदर मशान भूमीची दु ती महानगरपािलके माफत करणेबाबतचा 

ठराव महानगरपािलका सभा ठ. . ७४१ वषय . ११ द.२५/०८/२०१५ रोजी सद याचे 
उपसूचने दारे तावास मंजूर  दली आहे. सदर ठरावाची अंमलबजावणी कर याबाबत 
मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी द.३/१२/२०१५ रोजीचे तावास मा यता 
दली आहे. स थती मनपाने सदर मशानभूमी म ये कोणतीह  दु तीची कामे केलेली नाह. 
 कॅ टोमट बोडाने तसेच नाग रकां या सहभागातून सदर मशानभूमीची दु ती व 
वकास चालू आहे. 
 तर  वर ल वषयास अनुस न मा.महापािलका सभा ठराव . ७४१ वषय . ११ 
द.२५/०८/२०१५ चे ठरावास अनुस न िशतला नगर येथील कॅ टोमट बोडाची मशानभूमीत 
वदयुत/ड झेल दाह नी बस व याचे व थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेकडून करणेस मा यता देणेत येत आहे.                                   
  

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
         ------ 
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मा.राज  गावडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

         वषय मांक – ७ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था.उ./का व/१७९/२०१८ द.९/१/२०१८ 

 
मनपाचे अंदाजप कात सन २०१७-१८ म ये खालील नमूद कामाचा समावेश नस यान े

या कामांची िन वदा कायवाह  ाधा याने करणे कर ता शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 
तसेच या कामाचा सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात समावेश करणते येत आहे. सदरचे काम 
एकूण तीन ट यात कर याचे िनयोजन आहे. िचंचवड येथील मोरया गोसावी मं दर प रसरात 
वनी आ ण काश (Light and Sound Show) यावर आधा रत संक पना वकिसत करणे या 

कामासाठ  वा तु वशारद हणून म.ेआचओम क स टंट यांची मा. थायी सिमती ठराव .१७४५ 
द. २०/१२/२०१७ अ वय े नेमणूक कर यात आलेली आहे. तर  सदर कामास शासक य 
मा यता घेणे आव यक आहे. सदरचे कामाचा तपशील खालील माणे आहे. 

 
अ. . कामाचे नाव शासक य मा यता 

र. . 
१ िचंचवड येथील मोरया गोसावी मं दर प रसरात वनी 

आ ण काश (Light and Sound Show) यावर आधा रत 
संक पना वकिसत करण े

९,००,००,०००/- 

 
तर  उपरो  नमूद कामास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

भाग .१४ िनगड  टळक येथील लोकमा य टळक पुत या या प रसराचे सुशोिभकरण 

करण ेया कामाचा म.न.पा. या सन २०१७-१८ या अंदाजप कात समावेश आहे. तर  स थतीतील 

चौकाचा झालेला वकास ल ात घेता सदर ठकाणचा ३० वषापुव चा अधाकृती पुतळा खराब झालेला 
आहे. तर  सदर पुतळा न याने िश पकाराकडून तयार करणेस व बस व यास मा यता देणेत 
येत आहे तसेच या प रसराचे सुशोिभकरण करणेस मा यता देणते येत आहे. तसेच पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका सन २०१७-१८ या मुळ अंदाजप कात थाप य वशेष योजना 
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लेखािशषातंगत थाप य ‘अ’ े ीय कायालयांतगत खालील नमुद केले या दोन (२) कॉ ट करण 

कामाचा समावेश आहे. 

     सदर कामाचे संबंिधत स लागारांमाफत तपिशलवार अंदाजप के व आराखडे तयार 
करणेचे काम चालु आहे. तथा प, यांनी दले या द. ११/०१/२०१८ चे प ानुसार, मनपाचे 
स थतीत अंदाजप कासाठ  वापरणेत येणार  सा.बां वभाग (PWD) यांचेकड ल दरसुची 
(SSR) व १२% जीएसट  मुळे अंदजाप क य रकमेत वाढ होत आहे. मुळ अंदाजप कात 
शासक य मा यता र कम कमी पडत असलेने न याने शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
यानुसार खालील त यात न याने नमुद केलेनुसार शासक य मा यता देणेत यावी. 

     तसेच मनपाचे सन २०१६-१७ चे सुधार त व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजप कास 
मा.मनपा सभेची नु च मा यता िमळालेली आहे. मा. मनपा सभेमाफत अंदाजप कास मंजुर  
देताना  भांडवली व महसुली कामांचे नमुद असले या अंदाजप क य रकमेस एक त 
शासक य मा यता देणेत येते. सदर अंदाजप काम ये ब े ीय कायालयाचे थाप य 
वभागाकड ल महसुली कामांसाठ  अंदाजप क पु तकाम य े अंदाजप क य रकमे या रका या 
म ये नजर चुक ने मु ांक दोष शु य र कम छापुन आलेली आहे. सदर मु ांक दोष दु त 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ. अंदाजप कातील 
पान ./अ. . 

कामाचे नाव सन २०१७-१८ ची 
अंदाजप क य र. . 

१ ६९/२१६ भाग . १६ म ये खंडोबामाळ चौक ते 
हाळसाकांत चौक पयत पालखी मागाचे 

कॉ ट करण करण.े (न वन भाग . १५) 

१००००००००/- 

२ ६९/२१९ ािधकरण पाईन रोड वर ल अ सेन 
महाराज चौक ते बजलीनगर पुलापयत 
मु य र याचे कॉ ट करण करण.े(मधील 
दोन लेनचे कॉ ट करण करण)े (न वन 
भाग . १५) 

३००००००००/- 

अ. . अंदाजप कातील 
पान ./अ. . 

कामाचे नाव सन २०१७-१८  
अंदाजप क य र. . 

१ ६९/२१६ भाग . १६ म ये खंडोबामाळ चौक 
ते हाळसाकांत चौक पयत पालखी 
मागाचे कॉ ट करण करण.े 

१५०००००००/- 

२ ६९/२१९ ािधकरण पाईन रोड वर ल अ सेन 
महाराज चौक ते बजलीनगर 
पुलापयत मु य र याचे 
कॉ ट करण करण.े(मधील दोन 
लेनचे कॉ ट करण करण)े 

४००००००००/- 
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अनु 
. पानांक 

कामा
चा 

अ. . 
लेखाशीष/ कामाचे नाव वॉड  

कामाची 
अंदाजप क य 

र 

सन 
२०१६-
१७ चा 
सुधार त 
अंदाज 

सन २०१७-१८ 
चा मुळ अंदाज 

१ 

७०३ 

२५ 
भाग .१७ मधील अंतगत 

र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने 
करण े

१७ ३७५०००० ० २५००००० 

२ २६ 
भाग .१८ मधील अंतगत 

र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने 
करण े

१८ ३७५०००० ० २५००००० 

३ २७ 
भाग .१९ मधील अंतगत 

र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने 
करण े

१९ ३७५०००० ० २५००००० 

४ २८ 
भाग .२३ मधील अंतगत 

र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने 
करण े

२३ ३७५०००० ० २५००००० 

५ २९ 
भाग .२४मधील अंतगत र यांची 

दु ती हॉटिम स प दतीने करण े २४ ३७५०००० ० २५००००० 

६ ३० 
भाग .२५ मधील अंतगत 

र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने 
करण े

२५ ३७५०००० ० २५००००० 

७ ३१ ब भागा अंतगत ख डे, ेचेस को ड 
िम स प दतीने भरण.े स.सा २७००००० ० १८००००० 

८ 

७०४ 

२० भाग .१७ मधील र यांची 
दु ती को ड प दतीने करण े १७ ९००००० ० ६००००० 

९ २१ भाग .१८ मधील र यांची दु ती 
को ड प दतीने करण े १८ ९००००० ० ६००००० 

१० २२ भाग .१९ मधील र यांची दु ती 
को ड प दतीने करण े १९ ९००००० ० ६००००० 

११ २३ भाग .२३ मधील र यांची 
दु ती को ड प दतीने करण े २३ ७५०००० ० ५००००० 

१२ २४ भाग .२४ मधील र यांची 
दु ती को ड प दतीने करण े २४ ७५०००० ० ५००००० 

१३ २५ भाग .२५ मधील र यांची 
दु ती को ड प दतीने करण े २५ ७५०००० ० ५००००० 
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१४ २६ भाग .१७ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े १७ ७५०००० ० ५००००० 

१५ २७ भाग .१८ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े १८ ७५०००० ० ५००००० 

१६ २८ भाग .१९ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े १९ ७५०००० ० ५००००० 

१७ २९ भाग .२३ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े २३ ७५०००० ० ५००००० 

१८ ३० भाग .२४ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े २४ ७५०००० ० ५००००० 

१९ ३१ भाग .२५ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े २५ ७५०००० ० ५००००० 

२० 

७०७ 

४८ भाग .१७ मधील मनपा 
महापािलका इमारतीची दु ती करण े १७ ३०००००० ० २०००००० 

२१ ४९ भाग .१८ मधील मनपा 
महापािलका इमारतीची दु ती करण े १८ ६०००००० ० ४०००००० 

२२ ५० भाग .१९ मधील मनपा 
महापािलका इमारतीची दु ती करण े १९ ३०००००० ० २०००००० 

२३ 

७०७ 

५१ भाग .२३ मधील मनपा 
महापािलका इमारतीची दु ती करण े २३ ३०००००० ० २०००००० 

२४ ५२ भाग .२४ मधील मनपा 
महापािलका इमारतीची दु ती करण े २४ ३०००००० ० २०००००० 

२५ ५३ भाग .२५ मधील मनपा महापा 
िलका इमारतीची दु ती करण े २५ ३०००००० ० २०००००० 

२६ ५४ 
भाग .१८ मधील 

महानगरपािलके या शाळा इमारतींची 
दु ती करण.े 

१८ ३०००००० ० २०००००० 

२७ ५५ 
भाग .२३ मधील 

महानगरपािलके या शाळा इमारतींची 
दु ती करण.े 

२३ ३०००००० ० २०००००० 

२८ ५६ 
भाग .२४ मधील 

महानगरपािलके या शाळा इमारतींची 
दु ती करण.े 

२४ ३०००००० ० २०००००० 
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२९ ५७ 
भाग .२५ मधील 

महानगरपािलके या शाळा इमारतींची 
दु ती करण.े 

२५ ३०००००० ० २०००००० 

३० ५८ 
भाग .१७ मधील फुटपाथ, 
ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग 
लॉकची व ना यांची दु ती करण.े 

१७ ५४००००० ० ३६००००० 

३१ ५९ 
भाग .१८ मधील फुटपाथ, 
ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग 
लॉकची व ना यांची दु ती करण.े 

१८ ५४००००० ० ३६००००० 

३२ ६० 
भाग .१९ मधील फुटपाथ, 
ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग 
लॉकची व ना यांची दु ती करण.े 

१९ ५४००००० ० ३६००००० 

३३ ६१ 
भाग .२३ मधील फुटपाथ, 
ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग 
लॉकची व ना यांची दु ती करण.े 

२३ ५६१०००० ० ३७४०००० 

३४ ६२ 
भाग .२४ मधील फुटपाथ, ड हा 

यडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग लॉकची व 
ना यांचीदु ती करण.े 

२४ ६०००००० ० ४०००००० 

३५ ६३ 
भाग .२५ मधील फुटपाथ, 
ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग 
लॉकची व ना यांची दु ती करण.े 

२५ ६०००००० ० ४०००००० 

३६ ६४ 

भाग .२५ मधील वाकड भागातील 
फुटपाथ, ड हायडर, टॉम वॉटर, 
पे ह ंग लॉकची व ना यांची दु ती 
करणे. 

२५ २७००००० ० १८००००० 

३७ ६५ 

भाग .२५ मधील ताथवडे पुनावळे 
भागातील फुटपाथ, ड हायडर, टॉम 
वॉटर, पे ह ंग लॉकची व ना यांची 
दु ती करण.े 

२५ २७००००० ० १८००००० 

३८ ६६ 
भाग .१८ मधील ीमान महासाधु 

मोरया गोसावी संजीवन समाधी 
उ सवासाठ  मंडप यव था करणे. 

१८ २७००००० ० १८००००० 

३९ ६७ ब भागा अंतगत गणपती वसजन 
सोह यासाठ  मंडप यव था करण.े स.सा १५००००० ० १०००००० 
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४० 
७०८ 

६८ रामकृ णमोरे े ागृह येथे मनपा 
काय मांसाठ  मंडप यव था करण.े १९ १५००००० ० १०००००० 

४१ ६९ ब भागातील णालयांची दु ती 
करणे. स.सा ३७५०००० ० २५००००० 

४२ 

७१२ 

१०१ भाग . १७ मधील राडारोडा उचलने 
कामी वाहन य था करणे. १७ ९९०००० ० ६६०००० 

४३ १०२ भाग . १७ मधील अित मण 
कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणे. १७ ९९०००० ० ६६०००० 

४४ १०३ भाग . १७ मधील मनपा 
काय मांसाठ  मंडप यव था करण.े १७ १०००००० ० ७००००० 

४५ १०४ भाग . १७ म ये वाहतुक वषयक 
कामे करणे. १७ १०००००० ० ७००००० 

४६ १०५ 
भाग . १७ म ये सारथी 

हे पलाईनची त ार िनवारण करणेची 
कामे करणे. 

१७ १०००००० ० ७००००० 

४७ १०६ 
भाग . १७ म ये संडास लॉक व 

मुता-या यांची देखभाल दु ती 
करणे. 

१७ १०००००० ० ७००००० 

४८ १०७ भाग . १८ मधील राडारोडा 
उचलनेकामी वाहन य था करण.े १८ ९९०००० ० ६६०००० 

४९ १०८ भाग . १८ मधील अित मण 
कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणे. १८ ९९०००० ० ६६०००० 

५० 

७१२ 

१०९ भाग . १८ मधील मनपा 
काय मांसाठ  मंडप यव था करण.े १८ १०००००० ० ७००००० 

५१ ११० भाग . १८ म ये वाहतुक वषयक 
कामे करणे. १८ १०००००० ० ७००००० 

५२ १११ 
भाग . १८ म ये सारथी 

हे पलाईनची त ार िनवारण करणेची 
कामे करणे. 

१८ १०००००० ० ७००००० 

५३ ११२ 
भाग . १८ म ये संडास लॉक व 

मुता-या यांची देखभाल दु ती 
करणे. 

१८ १०००००० ० ७००००० 

५४ ११३ भाग . १९मधील राडारोडा 
उचलनेकामी वाहन य था करण.े १९ ९९०००० ० ६६०००० 
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५५ ११४ भाग . १९मधील अित मण 
कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणे. १९ ९६०००० ० ६४०००० 

५६ 

७१३ 

११५ भाग . १९ मधील मनपा 
काय मांसाठ  मंडप यव था करणे. १९ १०००००० ० ७००००० 

५७ ११६ भाग . १९ म ये वाहतुक वषयक 
कामे करणे. १९ १०००००० ० ७००००० 

५८ ११७ 
भाग . १९ म ये सारथी 

हे पलाईनची त ार िनवारण करणेची 
कामे करणे. 

१९ १०००००० ० ७००००० 

५९ ११८ 
भाग . १९ म ये संडास लॉक व 

मुता-या यांची देखभाल दु ती 
करणे. 

१९ १०००००० ० ७००००० 

६० ११९ भाग . २३ मधील राडारोडा 
उचलनेकामी वाहन य था करण.े २३ ९९०००० ० ६६०००० 

६१ १२० भाग . २३ मधील अित मण 
कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणे. २३ ९९०००० ० ६६०००० 

६२ १२१ भाग . २३मधील मनपा 
काय मांसाठ  मंडप यव था करण.े २३ १०००००० ० ७००००० 

६३ १२२ भाग . २३ म ये वाहतुक वषयक 
कामे करणे. २३ १०००००० ० ७००००० 

६४ १२३ 
भाग . २३ म ये सारथी 

हे पलाईनची त ार िनवारण करणेची 
कामे करणे. 

२३ १०००००० ० ७००००० 

६५ १२४ 
भाग . २३ म ये संडास लॉक व 

मुता-या यांची देखभाल दु ती 
करणे. 

२३ १०००००० ० ७००००० 

६६ १२५ भाग . २४ मधील राडारोडा 
उचलनेकामी वाहन य था करण.े २४ ९९०००० ० ६६०००० 

६७ १२६ भाग . २४ मधील अित मण 
कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणे. २४ १०००००० ० ७००००० 

६८ १२७ भाग . २४मधील मनपा 
काय मांसाठ  मंडप यव था करण.े २४ १०००००० ० ७००००० 

६९ १२८ भाग . २४ म ये वाहतुक वषयक 
कामे करणे. २४ १०००००० ० ७००००० 
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७० १२९ 
भाग . २४ म ये सारथी 

हे पलाईनची त ार िनवारण करणेची 
कामे करणे. 

२४ १०००००० ० ७००००० 

७१ १३० 
भाग . २४ म ये संडास लॉक व 

मुता-या यांची देखभाल दु ती 
करणे. 

२४ १०००००० ० ७००००० 

७२ १३१ भाग . २५मधील राडारोडा 
उचलनेकामी वाहन य था करण.े २५ ९९०००० ० ६६०००० 

७३ १३२ भाग . २५ मधील अित मण 
कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणे. २५ १०००००० ० ७००००० 

७४ १३३ भाग . २५मधील मनपा 
काय मांसाठ  मंडप यव था करण.े २५ १०००००० ० ७००००० 

७५ १३४ भाग . २५ म ये वाहतुक वषयक 
कामे करणे. २५ १०००००० ० ७००००० 

७६ १३५ 
भाग . २५ म ये सारथी 

हे पलाईनची त ार िनवारण करणेची 
कामे करणे. 

२५ १०००००० ० ७००००० 

७७ १३६ 
भाग . २५ म ये संडास लॉक व 

मुता-या यांची देखभाल दु ती 
करणे. 

२५ १०००००० ० ७००००० 

७८ १३७ 
भाग .१७ म ये ख डे, ेचेस, 

जी.एस.बी. हेट िम स प दतीने 
बुज वणे. 

१७ १०००००० ० ७००००० 

७९ १३८ 
भाग .१८ म ये ख डे, ेचेस, 

जी.एस.बी. हेट िम स प दतीने 
बुज वणे. 

१८ १०००००० ० ७००००० 

८० १३९ 
भाग .१९ म ये ख डे, ेचेस, 

जी.एस.बी. हेट िम स प दतीने 
बुज वणे. 

१९ १०००००० ० ७००००० 

८१ १४० 
भाग .२३ म ये ख डे, ेचेस, 

जी.एस.बी. हेट िम स प दतीने 
बुज वणे. 

२३ १०००००० ० ७००००० 

८२ ७१३ १४१ 
भाग .२४ म ये ख डे, ेचेस, 

जी.एस.बी. हेट िम स प दतीने 
बुज वणे. 

२४ १०००००० ० ७००००० 

८३ ७१४ १४२ 
भाग .२५ म ये ख डे, ेचेस, 

जी.एस.बी. हेट िम स प दतीने 
बुज वणे. 

२५ १०००००० ० ७००००० 
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८४ १४३ भाग . १७ मधील पाथवची 
दु ती करण े १७ ९९०००० ० ६६०००० 

८५ १४४ भाग . १८ मधील पाथवची 
दु ती करण े १८ ९९०००० ० ६६०००० 

८६ १४५ भाग . १९मधील पाथवची दु ती 
करण े १९ ९९०००० ० ६६०००० 

८७ १४६ भाग . २३मधील पाथवची दु ती 
करण े २३ ९९०००० ० ६६०००० 

८८ १४७ भाग . २४ मधील पाथवची 
दु ती करण े २४ ९९०००० ० ६६०००० 

८९ १४८ भाग . २५ मधील पाथवची 
दु ती करण े २५ ९९०००० ० ६६०००० 

९० १४९ भाग . १७ म ये थम ला ट प टे 
मारणे. १७ ९९०००० ० ६६०००० 

९१ १५० भाग . १८ म ये थम ला ट प टे 
मारणे. १८ ९९०००० ० ६६०००० 

९२ १५१ भाग . १९ म ये थम ला ट प टे 
मारणे. १९ ९९०००० ० ६६०००० 

९३ १५२ भाग . २३ म ये थम ला ट 
प टे मारणे. २३ ९९०००० ० ६६०००० 

९४ १५३ भाग . २४ म ये थम ला ट 
प टे मारणे. २४ ९९०००० ० ६६०००० 

९५ १५४ भाग . २५ म ये थम ला ट 
प टे मारणे. २५ ९९०००० ० ६६०००० 

एकुण   १७००६०००० ० ११४४४०००० 
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         सबब मनपाचे सन २०१६-१७ चे सुधार त व सन २०१७-१८ चे मुळ 
अंदाजप काम ये नमुद असले या ब े ीय कायालयाचे थाप य वभागाकड ल उपरो  
नमुद महसुली कामांना या कामा या लेखािशषा समोर ल अंदाजप क य रकमे या 
रका या मधील नमुद केले या रकमेनुसार मु ांक दोष दु ती करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसचे . .७ च-होली येथे अ याधुिनक यायामशाळा बांधणेचे काम 
स याचालू आहे. सदर कामात मैदान वकिसत करणे व वदयुतसाठ  वदयुत केबल, 
ड .पी. लड लाईट करणेसाठ  तरतूद कर यात आलेली आहे सदर कामा ऐवजी तुत 
कामातून फॉल िसिलंग, लास रेिलंग, ी ॅक अँ युिमिनअम खडक , अँकटो लॅड ंग, 
ज स ला टर, अ याधुिनक टॉयलेट सु वधा, फिनचर, RCC पा याची टाक , ॅनाईट, 
टेनलेस ट ल रेिलंग, मॅट ंग, टम बाथ, सोना बाथ साठ  आव यक याबाबी इ. 

कामे करणेत ये याचा वषय तसेच सदर कामा या बदलामुळे होणा-या अंदाजपञकास 
सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच अंदाजपञकात समावेश नसलेली 
परंतु करणे आव यक असलेली वकास आराखडयातील वकास कामे सन २०१७-१८ चे 
अंदाजपञकात समा व  क न भाग .३ च-होली, मोशी येथील वकास 
आराखडयातील खालील न वन वकास कामे अंदाजपञकात समावेश क न शासक य 
मा यता देणेत यावी. 
 
अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र. . 
१ च-होली येथील स ह  .२५४ ते२२८ पयतचा १२ मी. 

र ता वकिसत करण.े   
२०००००००० 

२ . .३ च-होली स ह .७ ते मनपा ह  पयतचा वकास 
आराखडयातील ३० मी.र ता वकिसत करण.े    

५०००००००० 

३ भाग .३ मोशी-आळंद  र ता ते डुडूळगाव गावठाणा 
पयतचा १८ मी. ड.पी. र ता वकिसत करण.े    

१५००००००० 

४ भाग .३ येथील पुण-ेनािशक र ता ते स ह .५७५, 
६६४,५०८,५०६ पयतचा ३० व १८ मी. ड.पी. र ता 
वकिसत करण.े    

५०००००००० 

५ भाग .३ चो वसावाड  येथील स ह .१५ ते च-होली 
स. . ९४० पयतचा १८ मी. ड.पी.र ता वकिसत करण.े     

३०००००००० 

उपरो  वकास योजनेमधील र ते वकिसत करणेकामी, शासक य मा यता देणेत येत 
आहे.  

 

मा. ेमकुमार शंकरन उफ बाबू नायर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
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यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक-१३६       वषय मांक – ७ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 
          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था.उ./का व/१७९/२०१८  

द.९/१/२०१८ 

 
मनपाचे अंदाजप कात सन २०१७-१८ म ये खालील नमूद कामाचा समावेश नस यान े

या कामांची िन वदा कायवाह  ाधा याने करणे कर ता शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच या कामाचा सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात समावेश करणते येत आहे. सदरचे काम 
एकूण तीन ट यात कर याचे िनयोजन आहे. िचंचवड येथील मोरया गोसावी मं दर प रसरात 
वनी आ ण काश (Light and Sound Show) यावर आधा रत संक पना वकिसत करणे या 

कामासाठ  वा तु वशारद हणून म.ेआचओम क स टंट यांची मा. थायी सिमती ठराव .१७४५ 
द. २०/१२/२०१७ अ वय े नेमणूक कर यात आलेली आहे. तर  सदर कामास शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. सदरचे कामाचा तपशील खालील माणे आहे. 

     तर  उपरो  नमूद कामास शासक य मा यता देणते येत आहे. तसेच भाग .१४ 

िनगड  टळक येथील लोकमा य टळक पुत या या प रसराचे सुशोिभकरण करण े या कामाचा 
म.न.पा. या सन २०१७-१८ या अंदाजप कात समावेश आहे. तर  स थतीतील चौकाचा झालेला 
वकास ल ात घेता सदर ठकाणचा ३० वषापुव चा अधाकृती पुतळा खराब झालेला आहे. तर  सदर 
पुतळा न याने िश पकाराकडून तयार करणेस व बस व यास मा यता देणेत येत आहे तसेच 
या प रसराचे सुशोिभकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सन २०१७-१८ या मुळ अंदाजप कात थाप य वशेष योजना लेखािशषातंगत 

थाप य ‘अ’ े ीय कायालयांतगत खालील नमुद केले या दोन (२) कॉ ट करण कामाचा समावेश 

आहे. 

अ. . कामाचे नाव शासक य मा यता र.  

१ िचंचवड येथील मोरया गोसावी मं दर प रसरात वनी 
आ ण काश (Light and Sound Show) यावर आधा रत 
संक पना वकिसत करण े

९,००,००,०००/- 

अ. . अंदाजप कातील 
पान ./अ. . 

कामाचे नाव सन २०१७-१८ ची 
अंदाजप क य र. . 

१ ६९/२१६ भाग . १६ म ये खंडोबामाळ चौक ते 
हाळसाकांत चौक पयत पालखी मागाचे 

१००००००००/- 
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    सदर कामाचे संबंिधत स लागारांमाफत तपिशलवार अंदाजप के व आराखडे तयार 
करणेचे काम चालु आहे. तथा प, यांनी दले या द. ११/०१/२०१८ चे प ानुसार, मनपाचे 
स थतीत अंदाजप कासाठ  वापरणेत येणार  सा.बां वभाग (PWD) यांचेकड ल दरसुची 
(SSR) व १२% जीएसट  मुळे अंदजाप क य रकमेत वाढ होत आहे. मुळ अंदाजप कात 
शासक य मा यता र कम कमी पडत असलेने न याने शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
यानुसार खालील त यात न याने नमुद केलेनुसार शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

    
   तसेच मनपाचे सन २०१६-१७ चे सुधार तव सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजप कास 
मा.मनपा सभेची नु च मा यता िमळालेली आहे. मा. मनपा सभेमाफत अंदाजप कास मंजुर  
देताना  भांडवली व महसुली कामांचे नमुद असले या अंदाजप क य रकमेस एक त 
शासक य मा यता देणेत येते. सदर अंदाजप काम ये ब े ीय कायालयाचे थाप य 
वभागाकड ल महसुली कामांसाठ  अंदाजप क पु तकाम य े अंदाजप क य रकमे या रका या 
म ये नजर चुक ने मु ांक दोष शु य र कम छापुन आलेली आहे. सदर मु ांक दोष दु त 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
 

कॉ ट करण करण.े (न वन भाग . 
१५) 

२ ६९/२१९ ािधकरण पाईन रोड वर ल अ सेन 
महाराज चौक ते बजलीनगर पुलापयत 
मु य र याचे कॉ ट करण 
करण.े(मधील दोन लेनचे कॉ ट करण 
करण)े (न वन भाग . १५) 

३००००००००/- 

अ. . अंदाजप कातील 
पान ./अ. . 

कामाचे नाव सन २०१७-१८  
अंदाजप क य र. . 

१ ६९/२१६ भाग . १६ म ये खंडोबामाळ चौक 
ते हाळसाकांत चौक पयत पालखी 
मागाचे कॉ ट करण करण.े 

१५०००००००/- 

२ ६९/२१९ ािधकरण पाईन रोड वर ल अ सेन 
महाराज चौक ते बजलीनगर 
पुलापयत मु य र याचे 
कॉ ट करण करण.े(मधील दोन 
लेनचे कॉ ट करण करण)े 

४००००००००/- 
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अनु 
. पानांक 

कामा
चा 

अ. . 
लेखाशीष/ कामाचे नाव वॉड  

कामाची 
अंदाजप क य 

र 

सन 
२०१६-
१७ चा 
सुधार त 
अंदाज 

सन २०१७-१८ 
चा मुळ अंदाज 

१ 

७०३ 

२५ 
भाग .१७ मधील अंतगत 

र यांची दु ती हॉटिम स 
प दतीनेकरण े

१७ ३७५०००० ० २५००००० 

२ २६ 
भाग .१८ मधील अंतगत 

र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने 
करण े

१८ ३७५०००० ० २५००००० 

३ २७ 
भाग .१९ मधील अंतगत 

र यांची दु ती हॉटिम स 
प दतीनेकरण े

१९ ३७५०००० ० २५००००० 

४ २८ 
भाग .२३ मधील अंतगत 

र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने 
करण े

२३ ३७५०००० ० २५००००० 

५ २९ 
भाग .२४मधील अंतगत र यांची 

दु ती हॉटिम स प दतीने करण े २४ ३७५०००० ० २५००००० 

६ ३० 
भाग .२५ मधील अंतगत 

र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने 
करण े

२५ ३७५०००० ० २५००००० 

७ ३१ ब भागा अंतगत ख डे, ेचेस को ड 
िम स प दतीने भरण.े स.सा २७००००० ० १८००००० 

८ 

७०४ 

२० भाग .१७ मधील र यांची 
दु ती को ड प दतीने करण े १७ ९००००० ० ६००००० 

९ २१ भाग .१८ मधील र यांची दु ती 
को ड प दतीने करण े १८ ९००००० ० ६००००० 

१० २२ भाग .१९ मधील र यांची दु ती 
को ड प दतीने करण े १९ ९००००० ० ६००००० 

११ २३ भाग .२३ मधील र यांची 
दु ती को ड प दतीने करण े २३ ७५०००० ० ५००००० 

१२ २४ भाग .२४ मधील र यांची 
दु ती को ड प दतीने करण े २४ ७५०००० ० ५००००० 

१३ २५ भाग .२५ मधील र यांची 
दु ती को ड प दतीने करण े २५ ७५०००० ० ५००००० 
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१४ २६ भाग .१७ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े १७ ७५०००० ० ५००००० 

१५ २७ भाग .१८ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े १८ ७५०००० ० ५००००० 

१६ २८ भाग .१९ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े १९ ७५०००० ० ५००००० 

१७ २९ भाग .२३ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े २३ ७५०००० ० ५००००० 

१८ ३० भाग .२४ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े २४ ७५०००० ० ५००००० 

१९ ३१ भाग .२५ मधील ख डे, ेचेस, 
खड मु म प दतीने भरण.े २५ ७५०००० ० ५००००० 

२० 

७०७ 

४८ भाग .१७ मधील मनपा 
महापािलका इमारतीची दु ती करण े १७ ३०००००० ० २०००००० 

२१ ४९ भाग .१८ मधील मनपा 
महापािलका इमारतीची दु ती करण े १८ ६०००००० ० ४०००००० 

२२ ५० भाग .१९ मधील मनपा 
महापािलका इमारतीची दु ती करण े १९ ३०००००० ० २०००००० 

२३ 

७०७ 

५१ भाग .२३ मधील मनपा 
महापािलका इमारतीची दु ती करण े २३ ३०००००० ० २०००००० 

२४ ५२ भाग .२४ मधील मनपा 
महापािलका इमारतीची दु ती करण े २४ ३०००००० ० २०००००० 

२५ ५३ भाग .२५ मधील मनपा महापा 
िलका इमारतीची दु ती करण े २५ ३०००००० ० २०००००० 

२६ ५४ 
भाग .१८ मधील 

महानगरपािलके या शाळा इमारतींची 
दु ती करण.े 

१८ ३०००००० ० २०००००० 

२७ ५५ 
भाग .२३ मधील 

महानगरपािलके या शाळा इमारतींची 
दु ती करण.े 

२३ ३०००००० ० २०००००० 

२८ ५६ 
भाग .२४ मधील 

महानगरपािलके या शाळा इमारतींची 
दु ती करण.े 

२४ ३०००००० ० २०००००० 



88 
 

२९ ५७ 
भाग .२५ मधील 

महानगरपािलके या शाळा इमारतींची 
दु ती करण.े 

२५ ३०००००० ० २०००००० 

३० ५८ 
भाग .१७ मधील फुटपाथ, 
ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग 
लॉकची व ना यांची दु ती करण.े 

१७ ५४००००० ० ३६००००० 

३१ ५९ 
भाग .१८ मधील फुटपाथ, 
ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग 
लॉकची व ना यांची दु ती करण.े 

१८ ५४००००० ० ३६००००० 

३२ ६० 
भाग .१९ मधील फुटपाथ, 
ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग 
लॉकची व ना यांचीदु ती करण.े 

१९ ५४००००० ० ३६००००० 

३३ ६१ 
भाग .२३ मधील फुटपाथ, 
ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग 
लॉकची व ना यांची दु ती करण.े 

२३ ५६१०००० ० ३७४०००० 

३४ ६२ 
भाग .२४ मधील फुटपाथ, ड हा 

यडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग लॉकची 
व ना यांची दु ती करण.े 

२४ ६०००००० ० ४०००००० 

३५ ६३ 
भाग .२५ मधील फुटपाथ, 
ड हायडर, टॉम वॉटर, पे ह ंग 
लॉकची व ना यांची दु ती करण.े 

२५ ६०००००० ० ४०००००० 

३६ ६४ 

भाग .२५ मधील वाकड भागातील 
फुटपाथ, ड हायडर, टॉम वॉटर, 
पे ह ंग लॉकची व ना यांची दु ती 
करणे. 

२५ २७००००० ० १८००००० 

३७ ६५ 

भाग .२५ मधील ताथवडे पुनावळे 
भागातील फुटपाथ, ड हायडर, टॉम 
वॉटर, पे ह ंग लॉकची व ना यांची 
दु ती करण.े 

२५ २७००००० ० १८००००० 

३८ ६६ 
भाग .१८ मधील ीमान महासाधु 

मोरया गोसावी संजीवनसमाधी 
उ सवासाठ  मंडप यव था करणे. 

१८ २७००००० ० १८००००० 

३९ ६७ ब भागा अंतगत गणपती वसजन 
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        सबब मनपाचे सन २०१६-१७ चे सुधार त व सन २०१७-१८ चे मुळ 
अंदाजप काम ये नमुद असले या ब े ीय कायालयाचे थाप य वभागाकड ल उपरो  
नमुद महसुली कामांना या कामा या लेखािशषा समोर ल अंदाजप क य रकमे या 
रका या मधील नमुद केले या रकमेनुसार मु ांक दोष दु ती करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसचे . .७ च-होली येथे अ याधुिनक यायामशाळा बांधणेचे काम 
स याचालू आहे. सदर कामात मैदान वकिसत करणे व वदयुतसाठ  वदयुत केबल, 
ड .पी. लड लाईट करणेसाठ  तरतूद कर यात आलेली आहे सदर कामा ऐवजी तुत 
कामातून फॉल िसिलंग, लास रेिलंग, ी ॅक अँ युिमिनअम खडक , अँकटो लॅड ंग, 
ज स ला टर, अ याधुिनक टॉयलेट सु वधा, फिनचर, RCC पा याची टाक , ॅनाईट, 
टेनलेस ट ल रेिलंग, मॅट ंग, टम बाथ, सोना बाथ साठ  आव यक याबाबी इ. 
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कामे करणेत ये याचा वषय तसेच सदर कामा या बदलामुळे होणा-या अंदाजपञकास 
सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच अंदाजपञकात समावेश नसलेली 
परंतु करणे आव यक असलेली वकास आराखडयातील वकास कामे सन २०१७-१८ चे 
अंदाजपञकात समा व  क न भाग . ३ च-होली, मोशी येथील वकास 
आराखडयातील खालील न वन वकास कामे अंदाजपञकात समावेश क न शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 
 
अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र. . 
१ च-होली येथील स ह  .२५४ ते२२८ पयतचा १२ मी. 

र ता वकिसत करण.े   
२०००००००० 

२ . .३ च-होली स ह . ७ ते मनपा ह  पयतचा वकास 
आराखडयातील ३० मी.र ता वकिसत करण.े    

५०००००००० 

३ भाग . ३ मोशी-आळंद  र ता ते डुडूळगाव गावठाणा 
पयतचा १८ मीञ ड.पी.र ता वकिसत करण.े    

१५००००००० 

४ भाग . ३ येथील पुण-ेनािशक र ता ते स ह . ५७५, 
६६४,५०८, ५०६ पयतचा ३० व १८ मी. ड.पी.र ता 
वकिसत करण.े    

५०००००००० 

५ भाग . ३ चो वसावाड  येथील स ह . १५ ते च-होली 
स. . ९४० पयतचा १८ मी. ड.पी.र ता वकिसत करण.े     

३०००००००० 
 

उपरो  वकास योजनेमधील र ते वकिसत करणेकामी, शासक य मा यता देणेत येत आहे.    
 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
         ------ 
मा.योिगता नागरगोजे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

         वषय मांक – ८ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ना वयो/०४/का व/०२/२०१८  

   द.८/१/२०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािल के या नागरव ती व कास योजना व भागामाफत द यांग 

य ंसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. म हला बाल क याण 
सभा ठराव .२३ द.५/१२/२०१७ अ वये द यांग य बरोबर अ यंग य ने ववाह के यास 
यांचे कौटंु बक जीवन यो यर तीने यतीत करता याव,े अपंग य या ववाहास ो साहन 
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िमळावे आ ण यांना आिथक मदत िमळावी तसेच यांचे वैवा हक जवन सुकर होईल या 

ीने अशा जोड यां या ववाहासाठ  र.  १,००,०००/- (अ र  र.  एक लाख फ ) दे यास 
मंजुर  दे यात आलेली आहे. यानुसार सदरची योजना न याने सु  करणे बाबत सोबत या 
प  “अ” नुसार योजने या अट  शत  ठर व यात आले या आहेत. 

तर  सोबत या प  ‘अ’ नुसार सदरची योजना न याने सु  करणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 
 
मा.शिमला बाबर - मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, मी खालील माणे उपसूचना मांडतो –  
 

अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
द यांग (अपंग) य ं या वकासासाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात 
येतात. याम ये द यांग य ंना दरमहा पे शन देणे या योजनेसाठ  महापािलका सभा ठराव 
. १०८ द. २२.११.२०१७ अ वये वय वष ५ कंवा यापे ा अिधक वय असले या द यांग 
य ंना दरमहा र कम पये २,०००/- पे शन (अथसहा य) अदा करणेबाबत मा यता देणेत 
आली आहे. याम ये खालील माणे दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

वय वष १८ व यापे ा अिधक वय असले या द यांग य ंना पे शन योजनेचा लाभ 
देय राह ल. असा बदल क न यास मा यता दे यात येत आहे. 

ब) तसेच नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अ थ यंग, अंध व कणबधीर 
वदया यासाठ  िश यवृ ी योजना कायरत आहे. या योजने अंतगत खालील माणे वाष क 
िश यवृ ी र कम दे यात येते. 

१. इय ा १ ली ते ९ वी – र. . १०,०००/- 
२. इय ा १० वी ते १२ वी- र. . १२,०००/- 
३. महा वदयालयीन थम ते तृतीय वषाक रता (पदवीपयत)- र. . १५,०००/- 
४. पदवीनंतरचे पद यु र िश ण- र. .२०,०००/- 
   या योजनेत खालील माणे दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

   वदया याना इयतेनुसार वा षक िश यवृ ी र कम दे याऐवजी सरसकट दरमहा         
र. .२,०००/- िश यवृ ी दे यात यावी तसेच याह  िश यवृ ी योजनेस डॉ. पं डत दनदयाळ 
उपा याय नावास मा यता देणेत यावी व असा बदल क न यास मा यता देणेत यावी. तसेच 
पंपर  िचंचवड शहराम ये सामा जक सलोखा राख याचे ीने काम करणा-या सामा जक 
सं था या दानशूर य ं या सहा यान े अंध, अपंग, मुकबधीर, मितमंद, कु प डत अपंग, 
इ या दंचा सांभाळ कर त आहेत. या सं था वर ल दुबल घटकातील य चें जीवन सुकर हाव,े 
यां या जग याक रता या कमान गरजा भाग वता या यात या ीने य शील असुन ते 

शासनाचेच काम कर त आहेत. तथा प लोकवगणी, दानशूर य ं या सहा यावर अवलंबून 
असले या अशा सं थांना ब-याचवेळा िमळकतकर, पाणी बल भरता न आ याने यांचेवर 
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कारवाईचा बडगा उगार याने अशा सं था बंद कर याची वेळ येते आ ण पयायाने समाजातील 
अ यंत दुबल असले या घटकाला र यावर ये याची वेळ येते. 

 वर ल व तु थती वचारात घेता समाजाम ये सामा जक सलोखा राख याचे काम 
करणा-या न दणीकृत सामा जक सं था तसेच अंध, अपंग, मुकबधीर, िनराधार, मितमंद, 
कु प डत अपंग तसेच एडस त मुलांचा सांभाळ करणा-या न दणीकृत सामा जक सं था यांना 
िमळकत कर तसेच पाणी बील माफ के यास जा तीत जा त सामा जक सं थांना सामा जक 
कायात सहभाग घे यास ो साहन िमळेल. तर  अशा े ात कायरत असणा-या न दणीकृत 
सामा जक सं थांना या वषापासून िमळकत कर आ ण पाणी बील माफ कर यास मा यता 
देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महापािलका नागरव ती वकास योजना अंतगत द यांग 
य बरोबर अ यंग य ने ववाह के यास अशा जोड या या ववाहासाठ  र. . १,००,०००/- 
देणेबाबत या वषयाचे अट /शत  तील अट . ७ म ये सदरचा लाभ द. १ ए ल २०१७ 
नंतर ववाह झाले या जोड यांसाठ  देय करणेबाबत ता वत केले आहे.  

तथा प या न याने सु  होणा-या योजनेचा लाभ शहरातील जा तीत जा त द यांग व 
अ यंग जोड यांना िमळावा हणून अट .७ म ये बदल क न द. १ ए ल २०१७ ऐवजी या 
योजनेचा लाभ द. १ ए ल २०१२ नंतर असा ववाह झाले या जोड यांना लागु करणेस 
मा यता देणेत यावी तसेच सदर र कम पती-प ी या दोघां या नावाने संयु  नावाने ०५ वषा 
कर ता मुदत ठेव (FIXED DEPOSIT) करणे बधंनकारक करणेसह मा यता देणेत यावी.  
 
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.योिगता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक-१३७       वषय मांक – ८ 

दनाकं – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ना वयो/०४/का व/०२/२०१८  

       द.८/१/२०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािल के या नागरव ती व कास योजना व भागामाफत द यांग 

य ंसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. म हला बाल क याण 
सभा ठराव .२३ द. ५/१२/२०१७ अ वये द यांग य बरोबर अ यंग य ने ववाह 
के यास यांचे कौटंु बक जीवन यो यर तीने यतीत करता याव,े अपंग य या ववाहास 
ो साहन िमळावे आ ण यांना आिथक मदत िमळावी तसेच यांचे वैवा हक जवन सुकर 

होईल या ीने अशा जोड यां या ववाहासाठ  र.  १,००,०००/- (अ र  र.  एक लाख फ ) 

दे यास मंजुर  दे यात आलेली आहे. यानुसार सदरची योजना न याने सु  करणे बाबत 
सोबत या प  “अ” नुसार योजने या अट  शत  ठर व यात आले या आहेत. 
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तर  सोबत या प  ‘अ’ नुसार सदरची योजना न याने सु  करणसे मा यता देणते 
येत आहे. तसेच अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना 
वभागामाफत द यांग (अपंग) य ं या वकासासाठ  व वध कार या क याणकार  योजना 
राब व यात येतात. याम ये द यांग य ंना दरमहा पे शन देणे या योजनेसाठ  महापािलका 
सभा ठराव . १०८ द. २२.११.२०१७ अ वये वय वष ५ कंवा यापे ा अिधक वय असले या 
द यांग य ंना दरमहा र कम पये २,०००/- पे शन (अथसहा य) अदा करणेबाबत 
मा यता देणेत आली आहे. याम ये खालील माणे दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

वय वष १८ व यापे ा अिधक वय असले या द यांग य ंना पे शन योजनेचा लाभ 
देय राह ल. असा बदल क न यास मा यता दे यात येत आहे. 

ब) तसेच नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अ थ यगं, अंध व कणबधीर 
वदया यासाठ  िश यवृ ी योजना कायरत आहे. या योजने अंतगत खालील माणे वाष क 
िश यवृ ी र कम दे यात येते. 

१. इय ा १ ली ते ९ वी – र. . १०,०००/- 
२. इय ा १० वी ते १२ वी- र. . १२,०००/- 
३. महा वदयालयीन थम ते तृतीय वषाक रता (पदवीपयत)- र. . १५,०००/- 
४. पदवीनंतरचे पद यु र िश ण- र. .२०,०००/- 
   या योजनेत खालील माणे दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

   वदया याना इयतेनुसार वा षक िश यवृ ी र कम दे याऐवजी सरसकट दरमहा र. . 
२,०००/- िश यवृ ी दे यास मा यता देणेत येत आहे तसेच याह  िश यवृ ी योजनेस डॉ. पं डत 
दनदयाळ उपा याय नावास मा यता देणेत येत आहे व असा बदल क न यास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड शहराम ये सामा जक सलोखा राख याचे ीने काम 
करणा-या सामा जक सं था या दानशूर य ं या सहा यान ेअंध, अपंग, मुकबधीर, मितमंद, 
कु प डत अपंग, इ या दंचा सांभाळ कर त आहेत. या सं था वर ल दुबल घटकातील य ंचे 
जीवन सुकर हाव,े यां या जग याक रता या कमान गरजा भाग वता या यात या ीने 
य शील असुन ते शासनाचेच काम कर त आहेत. तथा प लोकवगणी, दानशूर य ं या 

सहा यावर अवलंबून असले या अशा सं थांना ब-याचवेळा िमळकतकर, पाणी बल भरता न 
आ याने यांचेवर कारवाईचा बडगा उगार याने अशा सं था बंद कर याची वेळ येते आ ण 
पयायाने समाजातील अ यंत दुबल असले या घटकाला र यावर ये याची वेळ येते. 

 वर ल व तु थती वचारात घेता समाजाम ये सामा जक सलोखा राख याचे काम 
करणा-या न दणीकृत सामा जक सं था तसेच अंध, अपंग, मुकबधीर, िनराधार, मितमंद, 
कु प डत अपंग तसेच एडस त मुलांचा सांभाळ करणा-या न दणीकृत सामा जक सं था यांना 
िमळकत कर तसेच पाणी बील माफ के यास जा तीत जा त सामा जक सं थांना सामा जक 
कायात सहभाग घे यास ो साहन िमळेल. तर  अशा े ात कायरत असणा-या न दणीकृत 
सामा जक सं थांना या वषापासून िमळकत कर आ ण पाणी बील माफ कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महापािलका नागरव ती वकास योजना अंतगत द यांग 
य बरोबर अ यंग य ने ववाह के यास अशा जोड या या ववाहासाठ  र. . १,००,०००/- 
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देणेबाबत या वषयाचे अट /शत  तील अट . ७ म ये सदरचा लाभ द. १ ए ल २०१७ 
नंतर ववाह झाले या जोड यांसाठ  देय करणेबाबत ता वत केले आहे.  

तथा प या न याने सु  होणा-या योजनेचा लाभ शहरातील जा तीत जा त द यांग व 
अ यंग जोड यांना िमळावा हणून अट . ७ म ये बदल क न द. १ ए ल २०१७ ऐवजी या 
योजनेचा लाभ द. १ ए ल २०१२ नंतर असा ववाह झाले या जोड यांना लागु करणेस 
मा यता देणेत येत आहे तसेच सदर र कम पती-प ी या दोघां या नावाने संयु  नावाने ०५ 
वषा कर ता मुदत ठेव (FIXED DEPOSIT) करणे बंधनकारक करणेसह मा यता देणेत येत 
आहे.  

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
         ------ 
मा.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

         वषय मांक – ९ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  भु ज/०५/का व/०८/२०१८   
    द.११/०१/२०१८ 

 
महारा  मे ो रेल कॉप .िलिमटेड यांनी मनपा मालक या जागा मागणी 

केलेनुसार तुत क पाकर ता द,०९/०१/२०१८रोजी महारा  मे ो रेल कॉ.िल. यां या 
अिधका-यासंोबत झाले या बैठक तील िनणयानुसार खाली नमुद केले माणे मनपा या जागा 
भाडेत वावर देणेचे ता वत करणेत येत आहे.  

अ. . स ह नं./ 
गट नं./ 
िस.स.नं. 

े  एकुण चौ.फुट ठकाण नगररचना 
िवभागाकडील ३० 
वष कालावधीसाठी 
भाडेदर ती चौ.फुट/ 
(एकुण भाडे) 

द.०९/०१/२०१८ 
रोजी या 
बैठक तील 
चचनुसार 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१ स ह 

नं.३३ 
१५आर 
 

१६१४५.८६
चौ.फुट 

पा कग आर ण 
.११५ 

पीसीएमसी 
कायालयासमोरील 
जागा 

र. .१७१९/- 
(एकुण भाडे 
र. .२७७५४७३३/-) 

सदरबाबत 
महा.मे ो िल.माफत 
म टीले हल पा कग 
िवकिसत करणेत 
येईल. 

 
२ 

 
स ह 
नं.४७१ 

 
६आर 

 
६४५८.३४ 
चौ.फुट 

 
पा कग आर ण 

.११२ 
व लभनगर एसटी 
डेपो 

 
र. .१८११/-(एकुण 
भाडे 
र. .११६९६०५४/-) 

अि त वातील 
पा कग व 
बस थानक इं ट ेट 
क न महा मे ो 
िवकिसत क न 
देईल. 
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३ स ह 
नं.४६८, 
४६९ 

७८आर ८३९५८.५० 
चौ.फुट 

पा कग आर ण 
७ फुगेवाडी 

जकातना याची 
जागा 

र. .९००/- 
(एकुण भाडे 
र. .७५५६२६५०/-) 

सदर जागेतील 
दवाखाना बोपोडी 
येथील मनपा या 
स.नं.४९/१/२ब, 
४०ब, ३९ड मधील 
जागेत अथवा 
मनपा या इतर 
सोई या जागेम ये 
थलांतरीत करणेत 

येईल. दवाखाना 
इमारतीचे बांधकाम 
महा.मे ो िल.माफत 
करणेत येईल. 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
४ स ह 

नं.२०९, 
२१० 

७३आर ७८५७६.५४ 
चौ.फुट 

आर ण .११६ 
पीसीएमसी 
कायालयासमोरील 
जागा  

र. .१४५४/- 
(एकुण भाडे र. . 
११४२५०२८९/-) 

सदर जागेतील 
टॉल आर ण 
.११६ मधील 

स.नं.२०९ब, े  
१३८७ चौ.मी. 
म ये थलांतरण/ 
पुनवसन महामे ो 

क पामाफत 
करणेत येईल. 

५  स ह 
नं.१५२/४ 
िस.स.नं. 
५७६२ 

५आर ५३८१.९५ 
चौ.फुट 

पीसीएमसी 
कायालया या 

वेश ारा लगत 

र. .१८४२/- 
(एकुण भाडे 
र. .९९१३५५२/-) 

 

६ स ह 
नं.४९/१/
२ब, 
४०ब, 
३९ड 

४०७.२० 
चौ.मी. 

४३८३.०६ 
चौ.फुट 

पीएमपीएमएल 
बस टॉप या 
मागील बाजूस 
भोजवाणी वीट 
दापोडी जवळ 

र. .१७०६/- 
(एकुण भाडे 
र. .७४७७५००/-) 

 

७ स ह नं. 
३८८ 

५५१.१०
चौ.मी 

५९३१.९९ 
चौ.फुट 

लोकमा य बाळ 
गंगाधर टळक, 
िमनाताई 
बाळासाहेब ठाकरे 

ा.शा.फुगेवाडी 

र. .११०२/- 
(एकुण भाडे 
र. .६५३७०५३/-) 

अि त वातील 
शाळे या इमारतीस 
अडथळा न होता 
जागा देण.े 

८ स ह नं. 
२०९ब 

१३८७ 
चौ.मी. 

१४९२९.५४ 
चौ.फुट 

आर ण .११६ 
ितरंगा हॉटेल या 
पाठीमाग े

र. .१७२४/-(एकुण 
भाडे 
र. .२५७३८५२७/-) 

 

९ स ह 
नं.४१०/१ 

२२४ 
चौ.मी. 

२४११.११ 
चौ.फुट 

मॅ स युरो 
हॉि पटल या 
पा ठमागे 
कासारवाडी 

र. .११४८/- 
(एकुण भाडे 
र. .२७६७९५४/- 

 

एकुण  २०२६९.३
० चौ.मी. 

२१८१७६.८९ 
चौ.फुट 

 २८,१६,९८,३१२/-  
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वर ल त यात नमुद केले माणे तुत क पाकर ता पंपर  िचंचवड मनपा 
ह तील  ावयाचे जागेचे एकुण े  २१८१७६.८९ चौ.फुट इतके होत आहे. यानुसार सदर 
कामी मनपाचे नगररचना वभागाने ठर वलेले भाडेदरा माणे होणार  एकुण भाडे 
र. .२८,१६,९८,३१२/-इतके होत आहे. तुत क पाम ये पंपर  िचंचवड मनपाचा एकुण 
आिथक ह सा २८७.७० कोट  इतका असणार आहे. यापैक  जागांबाबतचा ह सा र कम 
पये १८२.६० कोट  इतका असणार आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता पुणे मे ो रेल 
क पाकर ता महारा  रेल काप रेशन िलिमटेड यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 

कलम ७९ (ग) अ वये उपरो  त याम ये नमुद केले माणे मनपा ह तील जागा ३० वष 
कालावधीसाठ  िनयमा माणे महानगरपािलके या आिथक ह या पोट  देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
 
मा.सं दप क पटे – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.शाम लांडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  
 अ. .९ स.नं. ४१०/१, लॉट न.ं २२४ चौ.मी. मॅ स यूरो हॉ पटल या पाठ मागे 
कासारवाड  वगळणेस मा यता देणेत यावी.  
 
मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.संद प वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  
 पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील मौजे पंपर  वाघेरे स.नं. 
२०२ पै. या औ ोिगक वभागात समा व  असले या जागेपैक  एक हे टर जागा मनपा उपयोग 
व क लखाना या योजनाथ आर त कर या या तावास महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(२) अ वये अट /शत वर मा यता दलेली आहे. 
 तथापी सदरची क लखा याची जागा ह  नागर व ती लगत अस याने या ठकाणी 
क लखाना वकसीत कर यास थािनक लोकांचा चंड वरोध आहे. यामुळे सदर या जागेवर 
क लखाना वकसीत करणे यो य होणार नाह . 
 सदरची मौजे पंपर  वाघेरे स.नं. २०२ प.ै जागा ह  पंपर  कँ प प रसरा या लगत 
अस याने पंपर  कँ प प रसर असणा-या यापार  े ाम ये येणा-या नाग रकासंाठ  यांची 
वाहने लाव यासाठ  सदरची जागा यो य आहे. 
  तर  सदरची मौजे पंपर  वाघेरे स.न.ं २०२ पै. म ये मनपा उपयोग व क लखाना या 
योजनाथ आर त झाले या एक हे टर े  वाहनतळ या योजनाथ महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास आ ण फेरबदलाची सव 
वैधािनक कायवाह  पुण क न फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर साठ  सादर करणेकामी         
मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना िधकृत कर यास मा यता दे यात यावी.   
 
मा.संतोष ल ढे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
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मा.सिचन िचखल े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर या शहरा या 
आ ण शहरातील सव नागर कां या ामु याने नजरेत येणारे चांग या प तीने हे मे ोचे काम 
होते आहे. या मे ो संदभात मी सांगू इ छतो क , आपण महानगरपािलके या काह  जागा 
यांना भाडेत वार देतो आहोत. मा.महापौर साहेब, मी आप याला न  वनंती करतो क , 

शहरातील तमाम जनता असेल, ये  नागर क असतील, व ाथ - व ाथ नी वग असेल, 
आय.ट . से टर मधील व ाथ  असतील, कामगार वग यांची मागणी आहे. पंपर  ते 
िनगड पयत मे ो हावी अशी शहरा या वतीने मागणी केली जाते आहे. येणा-या अथसंक पात 
आपण मे ोसाठ  सु ा ो हजन क न ठेवावी. याच माणे पंपर  ित िनगड  डपीआरची पण 
मंजूर  यावी. याला लागणा-या खचाला पण मंजूर  यावी अशी न  वनंती करतो. 
मा.महापौर साहेब, मी आप याला सांगू इ छतो क , पंपर  ते िनगड  प ह या ट यातील 
. . ९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९ अशा एकूण ११ भागांम ये ११ X  ५५ केलेतर अंदाजे 

७ लाख नागर क मे ोपासून वंिचत राहतील. २२ लाख लोकसं या असणा-या पंपर  िचंचवड 
शहरात ह  मे ो खूप मह वाची आहे. यातील ५/३ भाग आहे तो िचंचवड टेशन ते 
िनगड पयतचा भाग आहे. स मा.महापौर, मी तु हाला न  वनंती करतो क , मे ो िनगड पयत 
कस याह  प र थतीत आली पाह जे. ताई, मी तु हाला न  वनंती करतो क , येणा-या 
अथसंक पात मे ो या वषयाला तरतूद असावी. याच माणे ताई, तु ह  मला मो या 
ब हणीसार या आहात. तु ह  मघाशी से टर २२ संदभात एक वषय घेतला. यांना सु ा 
मा हत आहे. या भागात भरपूर गोरगर ब राहतात. तु हाला हात जोडून वनंती करतो क , 
तु ह  खूप मो या मना या आहात. तु ह  यानंा याय ावा. यांची घरे तयार आहेत. ते       
खाली राहतात. आम या वाडमधील नगरसेवक मा.उ म कदळे असतील, मा.सुमनताई पवळे 
असतील, मा.कमलताई घोलप असतील यांना मा हत आहे. एवढ  बेकार अव था आहे. लहान 
लहान मुले अ रशः गटार त राहतात. प हले जे काह  झाले ते वस न जा. तो वषय सोडून 
ा. गोरगर बांना याय ा. येणा-या अथसंक पात याव.े ध यवाद.  

 
मा.मोरे र शेडगे - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत.  
 
मा.महापौर – उपसूचनेसह वषय मंजूर कर यात येत आहे.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक-१३८       वषय मांक – ९ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 
          संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .भु ज/०५/का व/०८/२०१८   
   द.११/०१/२०१८ 

महारा  मे ो रेल कॉप .िलिमटेड यांनी मनपा मालक या जागा मागणी 
केलेनुसार तुत क पाकर ता द,०९/०१/२०१८रोजी महारा  मे ो रेल कॉ.िल. यां या 
अिधका-यासंोबत झाले या बैठक तील िनणयानुसार खाली नमुद केले माणे मनपा या जागा 
भाडेत वावर देणेचे ता वत करणेत येत आहे.  

अ. . स ह नं./ 
गट नं./ 
िस.स.नं. 

े  एकुण चौ.फुट ठकाण नगररचना 
िवभागाकडील ३० वष 
कालावधीसाठी भाडेदर 

ती चौ.फुट/ (एकुण 
भाडे) 

द.०९/०१/२०१८ 
रोजी या 
बैठक तील 
चचनुसार 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१ स ह 

नं.३३ 
१५आर 
 

१६१४५.८६
चौ.फुट 

पा कग आर ण 
.११५ 

पीसीएमसी 
कायालयासमोरील 
जागा 

र. .१७१९/- 
(एकुण भाडे 
र. .२७७५४७३३/-) 

सदरबाबत 
महा.मे ो 
िल.माफत 
म टीले हल पा कग 
िवकिसत करणेत 
येईल. 

 
२ 

 
स ह 
नं.४७१ 

 
६आर 

 
६४५८.३४ 
चौ.फुट 

 
पा कग आर ण 

.११२ 
व लभनगर एसटी 
डेपो 

 
र. .१८११/-(एकुण 
भाडे 
र. .११६९६०५४/-) 

अि त वातील 
पा कग व 
बस थानक इं ट ेट 
क न महा मे ो 
िवकिसत क न 
देईल. 

३ स ह 
नं.४६८, 
४६९ 

७८आर ८३९५८.५० 
चौ.फुट 

पा कग आर ण 
७ फुगेवाडी 

जकातना याची 
जागा 

र. .९००/- 
(एकुण भाडे 
र. .७५५६२६५०/-) 

सदर जागेतील 
दवाखाना बोपोडी 
येथील मनपा या 
स.नं.४९/१/२ब, 
४०ब, ३९ड मधील 
जागेत अथवा 
मनपा या इतर 
सोई या जागेम ये 
थलांतरीत करणेत 

येईल. दवाखाना 
इमारतीचे 
बांधकाम महा.मे ो 
िल.माफत करणेत 
येईल. 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
४ स ह 

नं.२०९, 
२१० 

७३आर ७८५७६.५४ 
चौ.फुट 

आर ण .११६ 
पीसीएमसी 
कायालयासमोरील 
जागा  

र. .१४५४/- 
(एकुण भाडे 
र. .११४२५०२८९/-) 

सदर जागेतील 
टॉल आर ण 
.११६ मधील 

स.नं.२०९ब, े  
१३८७ चौ.मी. 
म ये थलांतरण/ 
पुनवसन महामे ो 

क पामाफत 
करणेत येईल. 

५ स ह 
नं.१५२/४ 
िस.स.नं. 
५७६२ 

५आर ५३८१.९५ 
चौ.फुट 

पीसीएमसी 
कायालया या 

वेश ारा लगत 

र. .१८४२/- 
(एकुण भाडे 
र. .९९१३५५२/-) 

 

६ स ह 
नं.४९/१/
२ब, 
४०ब, 
३९ड 

४०७.२० 
चौ.मी. 

४३८३.०६ 
चौ.फुट 

पीएमपीएमएल 
बस टॉप या 
मागील बाजूस 
भोजवाणी वीट 
दापोडी जवळ 

र. .१७०६/- 
(एकुण भाडे 
र. .७४७७५००/-) 

 

७ स ह नं. 
३८८ 

५५१.१०
चौ.मी 

५९३१.९९ 
चौ.फुट 

लोकमा य बाळ 
गंगाधर टळक, 
िमनाताई 
बाळासाहेब ठाकरे 

ा.शा.फुगेवाडी 

र. .११०२/- 
(एकुण भाडे 
र. .६५३७०५३/-) 

अि त वातील 
शाळे या 
इमारतीस 
अडथळा न होता 
जागा देण.े 

८ स ह नं. 
२०९ब 

१३८७ 
चौ.मी. 

१४९२९.५४ 
चौ.फुट 

आर ण .११६ 
ितरंगा हॉटेल या 
पाठीमाग े

र. .१७२४/-(एकुण 
भाडे 
र. .२५७३८५२७/-) 

 

९ स ह 
नं.४१०/१ 

२२४ 
चौ.मी. 

२४११.११ 
चौ.फुट 

मॅ स युरो 
हॉि पटल या 
पा ठमागे 
कासारवाडी 

र. .११४८/- 
(एकुण भाडे 
र. .२७६७९५४/- 

 

एकुण  २०२६९.
३० 
चौ.मी. 

२१८१७६.८
९ चौ.फुट 

 २८,१६,९८,३१२/-  

 वर ल त यात नमुद केले माणे तुत क पाकर ता पंपर  िचंचवड मनपा ह तील  
ावयाचे जागेचे एकुण े  २१८१७६.८९ चौ.फुट इतके होत आहे. यानुसार सदर कामी 

मनपाचे नगररचना वभागाने ठर वलेले भाडेदरा माणे होणार  एकुण भाडे 
र. .२८,१६,९८,३१२/-इतक  होत आहे. तुत क पाम ये पंपर  िचंचवड मनपाचा एकुण 
आिथक ह सा २८७.७० कोट  इतका असणार आहे. यापैक  जागांबाबतचा ह सा र कम 
पये १८२.६० कोट  इतका असणार आहे. उपरो  बाबींचा वचार करता पुणे मे ो रेल 
क पाकर ता महारा  रेल काप रेशन िलिमटेड यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 

कलम ७९ (ग) अ वये उपरो  त याम ये नमुद केले माणे मनपा ह तील जागा ३० वष 
कालावधीसाठ  िनयमा माणे महानगरपािलके या आिथक ह या पोट  देणेस मा यता देणेत 
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येत आहे. तसेच अ. . ९ स.न.ं ४१०/१, लॉट न.ं २२४ चौ.मी. मॅ स यूरो हॉ पटल या 
पाठ मागे कासारवाड  वगळणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड शहरा या 
सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील मौजे पंपर  वाघेरे स.नं. २०२ पै. या औ ोिगक वभागात 
समा व  असले या जागेपैक  एक हे टर जागा मनपा उपयोग व क लखाना या योजनाथ 
आर त कर या या तावास महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७(२) अ वये अट  / शत वर मा यता दलेली आहे. 
 तथापी सदरची क लखा याची जागा ह  नागर व ती लगत अस याने या ठकाणी 
क लखाना िलकसीत कर यास थािनक लोकांचा चंड वरोध आहे. यामुळे सदर या 
जागेवर क लखाना वकसीत करणे यो य होणार नाह . 
 सदरची मौजे पंपर  वाघेरे स.नं. २०२ प.ै जागा ह  पंपर  कँ प प रसरा या लगत 
अस याने पंपर  कँ प प रसर असणा-या यापार  े ाम ये येणा-या नाग रकांसाठ  यांची 
वाहने लाव यासाठ  सदरची जागा यो य आहे. 

  तर  सदरची मौजे पंपर  वाघरेे स.न.ं २०२ पै. म ये मनपा उपयोग व क लखाना या 
योजनाथ आर त झाले या एक हे टर े  वाहनतळ या योजनाथ महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास आ ण फेरबदलाची सव 
वैधािनक कायवाह  पुण क न फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर साठ  सादर करणेकामी मा. 
आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना िधकृत कर यास मा यता दे यात येत आहे.   
 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
         ------ 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

         वषय मांक – १० 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  भु ज/०५/का व/०५/२०१८   
     द.९/०१/२०१८ 

 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ण .१/१३३, 
याम ये शाळेचे आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ातील एकुण ४७५४ चौ.मी. 
े  हे महानगरपािलकेन े एफ.एस.आय./ ट.ड .आर.चे बद यात ता यात घेतले आहे. उव रत 
े ाचा ताबा सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांचेकडे आहे. आर णाचे संपुण े  

मा यिमक शाळा तरतुद वये वकिसत करणेसाठ  महानगरपािलके या ता यातील  ४७५४ 
चौ.मी. जागेसाठ   नगररचना वभागाने ठर वले या दरानुसार ३०  वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा 
नोट स .१/२०१६-१७ अ वये दर माग वणेत आल े होते. (िन वदा र कम पये 
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२,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण ३ िन वदा ा  झा या हो या. यापैक  सुभ ाज 
ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव िन वदा पा  ठरली असून यांनी सदरकामी िन वदा 
दरापे ा ०.५०% जा त असा दर सादर केला आहे. सुभ ाज ए युकेशनल सोसायट  पुणे या 
िन वदाधारकाची िन वदा, िन वदा दरापे ा ०.५०% जा त (र कम पये २,५२,७४,४०३/- अ र  

र कम पये दोन कोट  बाव न लाख चौ-याह र हजार चारशे तीन फ ) दराची व अट  व 
शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीजदरान े देणेबाबतचा वषय यापवु  
मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे मांडणेत आलेला होता तथापी मा.महापािलका 
सभेने द र  दाखल केलेला होता. सदर वषय यापुव  मा. थायी सिमतीम ये सवानुमते मा य 
झा यानेमहारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ क अ वये सदर वषय 
मा.महापािलका सभेपुढे मा यतेकामी िशफारस आहे. 

१.कामाचे नाव : पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ण 
. १/१३३ एकूण ेञ १८००० चौ.मी. पैक  मनपा या मालक चे ेञ ४७५४ चौ.मी. 

या जागेवर मा यिमक शाळा आर ण तरतुद वये वकसीत करणेबाबत. 
२. िनवीदा र कम पय:े २,५१,४८,६६०/- 
३. िलज कालावधी : ३० वष 
४. िनवीदा िस द दैिनकाचे नावे : दै.पु यनगर , दै. हं दु तान टाई स, दै. बझनेस 
टॅ ड 

५. िनवीदा वकृती दनांक : ६/४/२०१६ ते २६/४/२०१६ मुदतवाढ २०/६/२०१६ 
पयत 
६. िनवीदा उघड याचा दनांक : २२/७/२०१६ 
  सदर कामी खालील माणे एकूण तीन िनवीदाधारकांकडून िनवीदा ा  झा या. 
अ. . िनवीदाधारकांचे नाव  ा  दर 

१. सुभ ाज ्  ए यूकेशनल सोसायट ०.५०% जा त 
२. नुतन िश ण सं था  अपाञ (िनवीदा उघडणेत आली नाह )  
३. एस.एस.पी. िश ण सं था  अपाञ (िनवीदा उघडणते आली नाह ) 

 वर ल माणे वषयांक त कामासाठ  ा  एकुण तीन िनवीदांपैक  नुतन िश ण सं था व 
एस.एस.पी. िश ण सं था या दो ह  सं था अट , शत ची पुतता करत नस याने अपाञ ठरलेने 
उवर त पाञ एकमेव सं था सुभ ाज ्  ए यूकेशनल सोसायट  यांची िनवीदा िनवीदा र कमेपे ा 
०.५०% जा त (शु य पुणाक प नास ट केनी जा त) दराची व िनवीदा अट  शत ची पुतता 
कर त असलेने वकृत करणेस व मनपा या ता यातील ४७५४ चौ.मी. ेञ आर ण 
तरतूद वये वकसीत करणेसाठ  ३० वष कालावधीसाठ  िनवीदा अट , शत नुसार देणेस सदरचा 
वषय यापुव  मा. थायी सिमतीम ये सवानुमते मा य झा यानंतर मा.महापािलका सभेने द र  
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दाखल केलेला होता. तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ क अ वये सदर 
वषयास मा यता देणते यावी.       
 
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.कैलास बारणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा,  

         अशी सूचना मांडतो. 
 
मा.रोह त काटे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
यानंतर सचूने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक-१३९       वषय मांक – १० 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  भु ज/०५/का व/०५/२०१८   
     द.९/०१/२०१८ 

 
वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
         ------ 
मा.शिमला बाबर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक-१४०       वषय मांक – ११ 
दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.नगरसिचव 

वधी सिमती 
 

अ) द.०२/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
ब) द. १५/१२/२०१७ व द.२२/१२/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

 
मा.योिगता नागरगोजे- 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 केल.े 
         ------ 
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मा.शिमला बाबर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक-१४१       वषय मांक – १२ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.नगरसिचव 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

अ) द.०५/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.योिगता नागरगोजे - 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 केल.े 
         ------ 
मा.शिमला बाबर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक-१४२       वषय मांक – १३ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.नगरसिचव 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
        

अ) द.१५/११/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.योिगता नागरगोजे - 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 केल.े 
         ------ 
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मा.शिमला बाबर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

 
ठराव मांक-१४३       वषय मांक – १४ 

दनांक – ०५/२/२०१८      वभाग- मा.नगरसिचव 
 

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

अ) द. २४/११/२०१७  व द.०८/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.                                                                                                           

ब) द.०८/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.योिगता नागरगोजे – 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 केल.े 
         ------ 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जा हर करणेत येत आहे.  
 
 
 
                                            (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                                 महापौर 
                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/७/का व/१५४/२०१८ 
दनांक - १०/०४/२०१८   

                                                  
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 

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


