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         यािशवाय मा. संतोष पाट ल - अित र  आयु  (१), मा. दलीप गावडे- .अित र  
आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.सवणे- .सह शहर अिभयंता, 
मा.िचतळे,मा.अ ीकर, मा.झगडे- सहा.आयु  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.नगरसिचव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. लोकसभेची 
आदश आचारसं हता स या सु  आहे. आचारसं हते या अनुषंगाने शासनाचे काह  
िनदश ा  झालेले आहेत ते मी मा.सभागृहा या िनदशनास आणुन देत आहे. 
थािनक वरा य सं थाना सव सभा, बैठका, थािनक वरा य सं थामधील 

सवसाधारण सभा, ववीध सिम यां या वषय सिम या इ याद  बैठका या कायदेिशर 
बंधनकारक आहे या घेता येतील. परंतु नेमणुका, अनुदान खच अथवा आिथक 
सहा य मंजूर कंवा आदा कर यात येवू नये. कोण याह  नवीन कामास मंजूर  देता 
येणार नाह  तसेच मतदारावर कोण याह  कारचा भाव पडेल असे कोणतेह  
धोरणा मक िनणय घेता येणार नाह . अशा कारचे िनदश आहेत. (शासनाकड ल 
आचारसं हता िनदशाचे वाचन केले.)             

मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, ज मु का मर मधील िनयंञण रेषेवर 
झाले या चकमक त सीमा सुर ा दलाचे ७ जवान श हद, भारतीय वायुदलाचे 
हेिलकॉ टर ज मू  का मर या बडगाम ज हयात दुघटना त होवून वायुदलाचे 
पायलट अिनल मांडवगणेसह ५ जवान श हद, छञपती िशवाजी टिमन स मंुबई 
येथील पूल दुघटनेम ये ६ नाग रकाचे िनधन तसेच मनोहर प रकर - माजी 
संर णमंञी तसेच गोवा रा याचे मु यमंञी, ह.भ.प.शकंुतला ानोबा ग हाणे- पंपर  
वाघेरे येथील ये  माता, कु.कौिशक राजू धर- स मा.नगरसद या सुल णा िशलवंत 
धर यांचे सुपूञ, िनतीन नामदेव मळेकर-  सामा जक कायकत िचखली, केसरबाई 
कोड ंबा मोरे- िचखली, तुकाराम सपकाळ, नारायण गुरव, बाळासाहेब वनोदे, दामोदर 
वनोदे, कै.पा बाई गणपत भालेकर- तळवडे, तुकाराम भोसले, व नाथ िभंगारे-
सामाजीक कायकत, हरालालजी मेवाणी - स मा.नगरसद या कोमल मेवाणी यांचे 
सासरे यांचे िनधन झा याने तसेच शहरातील ात-अ ात दवंगत य ना दांजली 
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वाह यात यावी व सदर सभा पुढ ल महासभेपयत तहकूब करावी अशी सूचना मी 
मांडतो.    
मा. वकास डोळस  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

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

   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)    
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गो याचे 
मु यमंञी आ ण या देशाचे संर ण मंञी आदरणीय मनोहरजी प रकर साहेब यांचे 
नुकतेच दु:खद िनधन झालेले आहे. यांचे द:ुखद िनधनामुळे िन तच भाजप या 
पर वारास खुप मोठ दु:ख झालेल आहे. खरतर मनोहर प रकरां या बाबतीत सांगायच 
हणलतर यावेळेला ते संर ण मंञी असताना शहरामध या ववीध ाम ये यांनी 

ल  घातल होतं. मग तो दघीचा रेडझोन असेल, आम या तळवडेचा रेडझोन असेल, 
भोसर चा रेडझोन असेल. वशेष हणजे आम या शहरामधील ववीध  आदरणीय 
मा.शरदचं जी पवार यां या मा यमातून यांनी खुप मोठे माग  लाव याचे ठरवले होतं. हे 
असताना अचानक यांना संर ण पदाव न कमी क न पु हा एकदा गो याचे 
मु यमंञीपद दले. खरतर यांचा वभाव खुप चांगला होता. माझीह  यां याशी 
रेडझोन या मा यमातून आम या काह  संघटनेचे माफत िमट ंग झाली. खुप चांगला 
वभाव, मनिमळावू वभाव यांचा होता. असं कोणीह  हणणार नाह  क  जो देशाचा 

संर ण मंञी असताना सु दा यांनी कधी वत: या अंगावर राजक य वलय येवू दल 
नाह . सवसामा य कायक याम ये वागणारे यांचे नेतृ व आप यातून िनघून गे यामुळे 
वशेष क न यां या पर वारास खुप मोठ दु:ख झालेल आहे. हे दु:ख सहन कर याची 
ताकद परमे र यांना देओ अशी मी मा या पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने, रा वाद  
काँ ेस या वतीने, सभागृहा या वतीने मी यांना भावपुण दांजली अपण करतो आ ण 
थांबतो. 
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर परवा 
मनोहर भा च िनधन झाल,  िन तच राजकारणाम ये उतंूग य म वाम ये जावुन 
आपण कशा प दतीच असल पाह जे तस वागल पाह जे याच मुत मंत उदाहरण हणजे 
मनोहर भाई. खरतर यांच संर ण मंञीपद  असो कंवा गोवा रा याचे तीनवेळा 
मु यमंञी पद  असो एक सवसामा य माणसासारख कतीह  मोठया पदावर गेलतर 
सवसामा य माणसाम ये िमळून असणार य म व होतं ते मनोहरभाई. खरतर 
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द ाकाकानी यांचा उ लेख केला आहे क  या शहरा या संर णमं या या संबंिधत 
असले या अनेक वभागाबाबत मनोहरभाईनी आप याला खुप पॉ झट हली मदत केली. 
यावेळेस ते संर णमंञी पदाव न पु हा एकदा गो याचे मु यमंञी झाले मला असं वाटत 

क  तो जो आठ-दहा दवसाचा काळ जर संपला असतातर काह  वषय हे कधीच संपले 
पण असते ह  एकंदर त प र थती आहे. खरतर मनोहरभा चा आ ण माझा खुप जवळचा 
संबंध होता, माग या लोकसभे या काळाम ये मी आ ण मनोहरभाई अमेठ म ये पाच ते 
सहा दवस एकञीत होतो. खरतर यावेळेस ते गो याचे मु यमंञी होते. गो याचा 
मु यमंञी सु दा एखादया मा ती सार या कंवा झेन सार या गाड म ये चार-चार तास 
उ हा ता हाम ये फरणारा खरतर पह ला माणुस. आपण बघतो क  साधा नगरसेवक जर  
झालातर  या या वाग या, चाल या, बोल याम ये यां या गाडयाम ये िन तच बदल 
होतो. पण तीस-प तीस वष राजकारणाम ये राहून सु दा एक साध य म व हणजे 
मनोहरभा या िनमी ान एक मनापासून ठरवल पाह जे क  आपण कतीह  मोठा झालो 
पण माणसाचा माणुस मनोहरभा या पान यांनी शेवट या णापयत बघीतला आ ण 
खरतर यांची माग या आठ-दहा दवसाची प र थती बिघतलीतर गोवा रा याचा 
यावेळेस अथसंक प सादर होत होता, सलाईन लावून एखाद भाषण एखादा मु यमंञी 

करतो तर मला असं वाटत क  शेवट या णापयत या देशाची सेवा करणारे य म व 
आप या सगळया या मधुन खरतर हारवलेल आहे. यांना दांजली देत असताना 
आपणह  खरतर िनणय केला पाह जे क  आप या आचारणाम ये, आप या वाग याम ये, 
आप या सांग याम ये, बोल याम ये मनोहर भा चा आदश आपण डोळयासमोर ठेवलातर 
मला अस वाटत क  ख-या अथान यांना दांजली दे यासारख होइल. मी आप या 
सवा या वतीने मनोहरभाईना भावपुण आदरांजली अपण करतो आ ण मा.महापौरांना 
वनंती करतो क  ह  सभा द.२०/४/२०१९ रोजी पयत तहकूब करावी. 
मा.महापौर – सव उप थत स मा.सभागृह. नगरसेवक, नगरसेवीका, पदािधकार  गोवा 
रा याचे मु यमंञी व माजी संर ण मंञी मनोहरजी प रकर साहेब यांचे दु:खद िनधन  
झालेल आहे. सवसामा य कायक या माणे मु यमंञी पदावर असो कंवा संर ण 
खा या या मंञी पदावर असो तर  देखील अगद  ाऊंड ले हलनी काम करणारे मनोहरजी 
प रकर यांचा  सवानाच पर चय आहे. ख-या अथान संपुण भारत देशा या तळागाळातील 
जनतेला मनोहरजी प रकर हे मा हत होते. यां या जा यान सवानाच दु:ख होणं 
साहजीक आहे. यांना सव सभागृहा या वतीन दांजली अपण क न याच बरोबर 
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हरालालजी मेवाणी यांनाह  दांजली अपण क न आजची सभा शिनवार दनांक 
२०/४/२०१९ रोजी दु.१.४५ पयत तहकूब करणेत येत आहे.     
                                 ------                
   
 

(राहुल गुलाब जाधव) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २८ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/३/२०१९ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.४.२०१९                   वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.३.२०१९ ची तहकूब मा. महापािलका 
सभा शिनवार दनांक २०.४.२०१९ रोजी दुपार  १.४५ 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.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.बुड सुवणा वकास 

९) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१०) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

११) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१२) मा.बारसे यांका वण 

१३) मा.लांडगे सा रका संतोष 
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१४) मा.लांडगे र व ल मण 

१५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१६) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

१७) मा.सावळे िसमा र वं  

१८) मा.ल ढे न ता योगेश 

१९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२१) मा.मंगला अशोक कदम 

२२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

२३) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२४) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२५) मा.संजय बबन नेवाळे 

२६) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

२७) मा.भालेकर वण महादेव 

२८) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

२९) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३०) मा.घोलप कमल अिनल 

३१) मा.उ म काश कदळे 

३२) मा. मोद कुटे 

३३) मा.शैलजा अ वनाश मोरे         

३४) मा.बाबर शिमला राजू 

३५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

३६) मा.भ डवे संिगता राज  

३७) मा.ढाके नामदेव जनादन  
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३८) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

३९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४०) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

४१) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४२) मा.गावडे राज  तानाजी 

४३) मा.जय ी वसंत गावडे 

४४) मा.कोमल दपक मेवानी 

४५) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४६) मा.शाम गणपतराव लांडे 

४७) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४८) मा.पवार मिनषा मोद 

४९) मा.बारणे अचना तानाजी 

५०) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

५१) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

५२) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

५३) मा.वाघमारे अ नी व म 

५४) मा.दशले रेखा राजेश 

५५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 

५६) मा.कामठे तुषार गजानन 

५७) मा.च धे आरती सुरेश 

५८) मा.क पटे सं दप अ ण 

५९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

६०) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

६१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
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६२) मा.कुटे िनमला संजय 

६३) मा.लोखंडे चंदा राजू 

६४) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

६५) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

६६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

६७) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

६८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

६९) मा.राजापुरे माधवी राज  

७०) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

७१) मा.नवनाथ द ू जगताप 

७२) मा.संतोष बबन कांबळे 

७३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

७४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

७५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

७६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे   

         यािशवाय मा. संतोष पाट ल - अित र  आयु  (१),  मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.िचतळे, मा.आ ीकर, मा.दुरगुडे, - सहा.आयु  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.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू - मा.महापौर साहेब, छ ीसगड येथ ेन लवाद  
ह यात चार जवान शह द तसेच िनतीन बनकर - पंपर  िचंचवड लघुउदयोजक 
संघटनेचे माजी अ य  यांच े िनधन, भीमा मांडवी - छ ीसगडच े आमदार यांचे 
दहशतवाद  हा यात मृ यूमुखी, बाळासाहेब रामभाऊ भोईर -िचंचवड गाव येथील 
ये  नागर क यांच े िनधन, जमुनाबाई शंकर िचंचवडे -िचंचवड गाव येथील ये  
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माता यांच ेिनधन, वजय ाने र िचंचवडे -िचंचवड गाव येथील सामा जक कायकत 
यांच ेिनधन, दलीप रघुनाथ नखाते -रहाटणी काळेवाड  येथील यांच ेिनधन, बाजीराव 
बुड, उ हास बुड, राजाराम बोराटे यांचे िनधन झा याने दांजली वाह यात यावी 
अशी सूचना मी मांडतो.    

मा.तुषार हंगे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

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

   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा. वलास म डगेर  - मा. महापौर साहेब, आजची सभा सोमवार द.२०/५/२०१९ रोजी 
दुपार  १.३० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.राज  लांडगे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
मा.महापौर- उप थत स मा.सद यां या संमतीने आजची सभा सोमवार द.२०/५/२०१९ 
दु.१.३० पयत तहकूब करणेत येत आहे.      
                               ---------     
                                             (राहुल गुलाब जाधव) 

महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २८ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/३/२०१९ व द.२०/४/२०१९ (दु.१.४५) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.५.२०१९                  वेळ – दुपार  १.३० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.४.२०१९ ची तहकूब मा. महापािलका 
सभा सोमवार दनांक २०.५.२०१९ रोजी दुपार  १.३० 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.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 

१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  
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१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१७) मा.बारसे यांका वण 

१८) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) मा.ल ढे न ता योगेश 

२६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२७) मा.लांडे व ांत वलास 

२८) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२९) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३१) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३२) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३३) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३४) मा.मंगला अशोक कदम 

३५) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३६) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
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३८) मा.संजय बबन नेवाळे 

३९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४०) मा.भालेकर वण महादेव 

४१) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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.जावेद रमजान शेख 

४८) मा.यादव मीनल वशाल 

४९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५०) मा. मोद कुटे 

५१) मा.राजू िमसाळ 

५२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

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 डवे 

५९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६१) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
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६२) मा.अपणा िनलेश डोके 

६३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६४) मा.गावडे राज  तानाजी 

६५) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे     

६६) मा.कोमल दपक मेवानी 

६७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६८) मा.सुल णा राजू धर 

६९) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७०) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७१) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७२) मा.कदम िनक ता अजुन 

७३) मा.संथ ्   द प बाळकृ ण वाघेरे 

७४) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७५) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 

७६) मा.नढे वनोद जयवंत 

७७) मा.पाडाळे िनता वलास 

७८) मा.काळे उषा दलीप 

७९) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८०) मा.पवार मिनषा मोद 

८१) मा.बारणे अचना तानाजी 

८२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८३) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

८४) मा.बारणे माया संतोष 

८५) मा.िनलेश हरामण बारणे 
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८६) मा.वाघमारे अ नी व म 

८७) मा.दशले रेखा राजेश 

८८) मा.कलाटे राहुल तानाजी 

८९) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९०) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९१) मा.कामठे तुषार गजानन 

९२) मा.क पटे सं दप अ ण 

९३) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९४) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९५) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९६) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९७) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९८) मा.कुटे िनमला संजय 

९९) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१००) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०२) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१०३) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०४) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०५) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०६) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०७) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०८) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०९) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
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११०) मा.राजापुरे माधवी राज  

१११) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११२) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११३) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११४) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११५) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११६) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११९) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

  
 
         यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा. संतोष पाट ल - अित र  आयु  (१), 
मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-
मु यलेखाप र क, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.पवार- उपसंचालक नगररचना,मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.िनकम- 
सह शहर अिभयंता, मा.सवणे-  .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, 
मा.लोणकर- सहा.आयु , मा.राऊत - .सहा.आयु , मा.तांबे- कायकार  अिभयंता, 
मा.गोफणे- आरो य अिधकार , मा.ऐवले- समाज वकास अिधकार   हे  अिधकार   सभेस  
उप थत  होते.  

मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  
येत  आहे.  
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, आजची सभा गु वार दनांक ६/६/२०१९ रोजी 
दु.२.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
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मा.महापौर-  आजची सभा गु वार दनांक ६/६/२०१९ रोजी दु .२.०० पयत तहकूब 
करणेत येत आहे.    

        ------- 

 

           (राहुल गुलाब जाधव) 
 महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २८ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/३/२०१९ व द.२०/४/२०१९(दु.१.४५) व २०/५/२०१९ (दु.१.३०) ची तहकूब 

सभा) 
 

दनांक – ६.६.२०१९                   वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/५/२०१९ (दु.१.३०) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा गु वार दनांक ६/६/२०१९ 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.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे र व ल मण 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

२६) मा.सावळे िसमा र वं  

२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२८) मा.लांडे व ांत वलास 

२९) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३१) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३२) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३३) मा.मंगला अशोक कदम 

३४) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
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३६) मा.संजय बबन नेवाळे 

३७) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३८) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३९) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४०) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४१) मा.घोलप कमल अिनल 

४२) मा.उ म काश कदळे 

४३) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४४) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४५) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४६) मा.बाबर शिमला राजू 

४७) मा.अिमत राज  गावडे 

४८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४९) मा.खानोलकर ा महेश 

५०) मा.भ डवे संिगता राज  

५१) मा.मोरे र महादू भ डवे 

५२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

५६) मा.अपणा िनलेश डोके 

५७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५८) मा.गावडे राज  तानाजी 

५९) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
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६०) मा.जय ी वसंत गावडे 

६१) मा.कोमल दपक मेवानी 

६२) मा.सुल णा राजू धर 

६३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

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.पाडाळे िनता वलास 

७०) मा.काळे उषा दलीप 

७१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७२) मा.पवार मिनषा मोद 

७३) मा.बारणे अचना तानाजी 

७४) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

७५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

७६) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

७७) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७८) मा.बारणे माया संतोष 

७९) मा.िनलेश हरामण बारणे 

८०) मा.वाघमारे अ नी व म 

८१) मा.दशले रेखा राजेश 

८२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 

८३) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
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८४) मा.कामठे तुषार गजानन 

८५) मा.च धे आरती सुरेश 

८६) मा.क पटे सं दप अ ण 

८७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९०) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९२) मा.कुटे िनमला संजय 

९३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९६) मा.मंुढे उषा अंकुश 

९७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९८) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१००) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०१) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०२) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०४) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०५) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०६) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०७) मा.हषल म छं  ढोरे  
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१०८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११०) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

  
         यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा. संतोष पाट ल - अित र  आयु  (१), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा.पाट ल- .शहर 
अिभयंता, मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.िनकम- सह शहर अिभयंता,मा.तुपे- सह शहर अिभयंता ( व), मा.सवणे-  
.सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.इंदलकर, मा.झगडे,मा.लोणकर,मा.बोदडे, 

मा.खोत- सहा.आयु , मा.राऊत,मा.दांगट - .सहा.आयु , मा.पाट ल- ाचाय,औ. .क , 
मा.िशंदे- शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.मंुढे- .िश णािधकार  
(मा यिमक िश ण वभाग), मा.डॉ.साळवे- अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.वाबळे- 
अिध ता  वायसीएमएच, मा.च हाण, .कुलकण ,मा.जंुधारे,मा.ग टुवार,मा.पुजार ,मा.भोसले, 
मा.लडकत, मा.ओंभासे, मा.वाघुंडे मा.पाट ल - कायकार   अिभयंता,मा.माने- लेखािधकार  
पीएमपीएमएल, मा.गोफणे- आरो य अिधकार  हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  

मा. महापौर- स मा.सभागृह उप थत  मा.नगरसेवक,  मा. नगरसे वका, मा.आयु , 

अिधकार   वग, प कार  बंधु, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  आज या सभा  
कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.  
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, झारखंड 
म ये न लवा ांबरोबर झाले या चकमक त सीमा सुर ा दलाचे २ जवान श हद, 
प ी पुर कार ा  जे  अिभनेते दनयार कॉ ॅ टर यांच िनधन, व सला दामोदर 
कवीतके, देवराम वाघू साने – वय ७५, गणेश   म छं  गावडे यांचे द:ुखद िनधन 
झालेले अस याने यांना दांजली वाहणेत यावी.  

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे. 
            (  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.नगरसिचव – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएम हॉ पीटल म ये ड न हणुन  डॉ.वाबळे हे  
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जू झालेले आहेत मी यांना वनंती करतो क , यांनी यांची सभागृहास ओळख 
क न देणेत यावी.  

( मा.डॉ.वाबळे, अिध ता  यशवंतराव च हाण णालय यांनी सभागृहास यांची 
ओळख क न दली.) 
मा.आशा धायगुडे- शडगे – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी  
या ठकाणी एका वेगळया वषयांवरती  चचा कर याची परवानगी मागीतली होती 
यांस परवानगी दलेली आहे. याब ल ध यवाद. मागील १५ दवस पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेचे कामकाज कर त असताना  ३१ मे रोजी पु य ोक अ ह यादेवी 
होळकर यांची  जयंती महानगरपािलके या  कला मक धोरणांचा  अंमल  करतो. 
आ ण ती जयंती  लाटत नसतो तर घरगुती कला मक कलेला संधी दे यासाठ   
आपण तो काय म कर त असतो.आज अनेक वषय होत असताना आपले वरोधी 
प नेते  द ा साने यांनी अनेक वाभाडे काढले यांचा मी थमत: मी या ठकाणी 
िनषेध करते.ख-या अथाने पु य ोक अ ह यादेवी होळकर हणजे अनेक मं दर 
देशाम ये  बांधत असताना यावेळ  अनेक संुदर असे घाट बांधत असताना यावेळ  
यांनी अनेक ठकाणी या अ ह यादेवी  कंवा यांनी आयु यात अनेक  द:ुखांना 

सामोरे गेले यांचे सासरे वारले, पती वारले, यांचा मुलगा वारला,मुलगी वारली,जावई 
वारला हे सगळं द:ुख असताना देखील समाज हतासाठ  समाजकारण कर त असताना 
एक समाज कारणाची एक राणी हणुन आमची अ ह यादेवी या अ ह यादेवीची 
जयंती महानगरपािलके या मा यमातून नेहमीच होत असायची आ ण आजह  होत 
असते. परंतु या अ ह यादेवी या पुतळयाला मेघडंबर  न हती या मेघडंबर चा 
काय म २ वषापूव  केला आ ण मेघडंबर नंतर कुठे तर  उ घाटन सोहळयाला साधा 
नको चांगला क  असे त कालीन महापौर धराडेता च कौतूक केल पा हजे. यांनीच  
यावेळेला मदत केली. असे कर यास काह  हरकत नाह  एक चांगली परंपरा 

महानगरपािलके या अ ह यादेवीचे मरण कर यासाठ  अ ह यादेवीचा इितहास 
समाजापयत पोहचव यासाठ  आपण या ठकाणी हे सगळ करण लागतो आ ण हणून 
या ठकाणी हा काय म सु  झाला. सांगवीत या एका काय माम ये ती एका 

सं थे या नगरसे वकेची सं था आहे. अहो नांव यायची भीती का वाटते,आ ण जर 
का  नांवच मा हती न हते तर वाभाडे काढ याची काय कारण आहे.जर का नांव 
मा हत नसेल ती नगरसे वका कोण,  नांव मा हत नसेल तर मला प कार पर षद 
घेऊन सांगावे लागते क , दुसर  कोणी नगरसे वका नसून मीच आहे. नंतर 
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आम यावरती वाभाडे काढले क , या सं थेला या ठकाणी महानगरपािलकेकडुन या  
सं थे या नावावरती  वतीने लाखो पये जातात का? ह  प कार  प रषद. अहो आपण 
एक वरोधी प नेते हणुन आपण जबाबदार चे पद सांभाळता.आपण एक वरोधी 
प नेता आहात याचा वचार सारासार प ाने केला पा हजे. जर आप याला याची 
मा हती नसेल तर  मा हती यावी  यानंतर प कार प रषद घेतली पा हजे.असा एक 
साधा िनयम जर हे आपले १३३ नगरसेवक आप या समाजा या व ासावरती िनवडुन 
येतो, यां या व ासास पा  राहून   िनवडुन येतो. यांनी अशी प कार प रषद घेणे 

कतपत यो य आहे. धमदाय आयु ांकडे न द आहे का? हे न दणीचे प रप क 
या ठकाणी आहे या सं थेची न दणी आहे आ ण दुसरा वषय  या सं थे या 
अक टवरती महापािलके या वतीने मा यमातून लाखो पये गेले. एकह  पया या 
सं थे या अक टवर आलेला नाह  असे ३ तारखे या टेटमटवरती आहे मा.महापौर 
साहेब, का असे केलं हणजे आम या समाजाला यांचा वरोध आहे  या चांग या 
भावनेतून आ ह  पु य ोक अ ह यादेवीनी केलेले काम हे जग वस  शकत नाह  या 
धनगर समाजाची मी एक अ ह यादेवीचा अंश आहे हणुन मी या सभागृहाम ये येत 
आहे आ ण मला िन तपणे अिभमान आ ण वाभीमान आहे धनगर समाजाची 
अस याचा आ ण धनगर आहे हणुन हे सगळं कर त असताना माझे समाज बांधव 
असतील,अनेक नगरसेवक असतील, अनेक सहकार  या ठकाणी येत असतात परंतु 
हुशार व कुशा  बु द  असणा-या आम या  द ा काकांना या ठकाणी  खचाम ये 
मोठा गफला आहे, गफला हा श द वापरते. काय आहे गफला,  धनगर समाजाचा 
सोहळा २०१५-१६  खच आहे १ लाख १० हजार, दुसरं वष २०१६-१७ खच  ३ लाख 
६५ हजार, खच का वाढला याचा  तु हांला पडला असेल  तर या ठकाणी म हला 
महो सव आयो जत केला होता  या   म हला  महो सवाला ७० हजार .दे यात 
आले.ितसरे वष २०१७-१८  खच आहे ५ लाख ६२ हजार या ठकाणी खच वाढला 
कारण या ठकाणी पु य ोक अ ह यादेवी होळकर यां या  जीवनच र ावरती 
आयो जत केलेलं नाटक आ ण याच उ घाटन स मा.नर  मोद  यांनी केल होत ते 
नाटक आपण या सभागृहाम ये दाखवलं होत यामुळे याचा खच वाढलेला होता. 
तसेच २०१८-१९ खच ३ लाख २० हजार, आ ण चौथं वष १ लाख ७० हजार  एकह  
पया या सं थे या नावांवर आलेला नाह . समजा या ठकाणी यां या गायनाचा 

काय म घेतात यां या नावांवर तो चेक जात   असतो महापािलका कोण याह  
सं थे या हातात देत नाह , कंवा नगरसेवका या हातातह  देत नाह ,  मग सं था 
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अटॅच का? असाह   काह  जणांना न क च पडेल. या ठकाणी सं था ऍटच 
कर याच एकच कारण होतं स मा.महापौर साहेब,स मा.आयु  साहेब सं थे या माफत 
समाज गोळा करणं, या ठकाणी लागणारं, चहा, पाणी, ना ा, झडे जे जे समाजासाठ  
लागतात ते उपल ध क न दे यासाठ  कोणी तर  असलं पा हजे आ ण या 
मा यमातून या ठकाणी काय म घेतला जातो. स मा.महापौ सो. या ठकाणी अ यंत 
द:ुख  आ ण खेद वाटतो क ,फ  आ ह  मागासवग य समाजाचे आहोत. आ ह  
अ यंत गर ब घरा यात ज म घेतलेला आहे. कोण या  राजघरा यातून राजक या 
हणुन सभागृहात  आलेलो नाह . अ यंत ामा णकपणे काम आ ह  आम या 
भागाम ये करतो आ ण ितथ या लोकांचा व ास जंकुण आ ह  या 

महानगरपािलके या प व  मंद राम ये पाऊल ठेवतो.  कोणताह  राजक य वारसा 
नसून आमचे वड ल महापौर होते, ना आमचे आजोबा आमदार होते, ना खासदार होते 
अ यंत सामा य घरातील, सामा य कुटंूबातील आमचे वड ल अ फा लावल म ये 
नोकर  करायचे या कुटंूबातून मी आलेली आहे. आज मी या ठकाणी असेल, सीमा 
सावळे असतील यांनी अनेक वषय मागील ५ वष या सभागृहामधील काढले  एकह  
वषय काढले तर पुरावे दले न हते का स मा.महापौर साहेब, आ ह  कोणताह  वषय 
काढला तर १०० ट के पुरावे देतो. आ ण मगच प कार बंधु तु ह  सु दा बातमी 
छापता. तुमचा आम या कामाला वरोध आहे का, अ यंत ामा णकपणे आ ह  काम 
केलेले आहे. ामा णकपणे काम करतो. प कार बंधुनो, कोणी तर  येतो आ ण सांगतो 
क , या ठकाणी काह  तर  होतय आ ण याची चौकशी करा हणुन सांगतो आ ण 
प नेता लगेच प कार प रषद घेतो. एखादया मागास समाजा या लोकांची इ जत 
काय च हाटयावर आणता का, आपण कोण या प दतीने वागता याचा आपण वचार 
केला पा हजे.  मा.महापौर साहेब, आम या  समाजाचे काम कर याची जबाबदार  
आमची आहे. आज या गो ी या मा यमातून  िन तपणे वरोधी प नेता हणुन जे 
काम करतात या वरोधी प ने यांना सांगायचं आहे क , महानगरपािलकेचे ३ हजार 
५०० कोट चे बजेट आहे. आम या अ ह यादेवी या जयंती या काय माचा  खच २, ३ 
ते ४ लाखाचा असतो. आप या सगळयां या अ ह यादेवी आहेत परंतु यावेळेस 
एखादा समाज इथं ठामपणे बोलतो या अ ह यादेवी या काय मा या ३ लाखाम ये 
गफला होतो. ३ हजार ५०० कोट  यांना दसत नाह त. ितथे सेटेलमट होतात, 
सेटेलमट हा श द वापरते मी, सेटेलमट होतात हणुन या ठकाणी काह  बोलत 
नाह त. ३ हजार ५०० कोट या बजेटवर काह  बोलायचं नाह , माट िसट या 
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वषयावर मला बोलायचे नाह  परंतु मा या अ ह यादेवी या काय मात आरोप 
करतात. ह  कोणती प दत आहे यांची इथं आप या  शहराम ये कला,सां कृतीक 
काय म राब वत असतो अ यंत चांग या कारचे काम महानगरपािलके या 
मा यमातून केले जात आहे.आ ण या ठकाणी सगळया महापु षां या जयं या गु या 
गो वंदाने के या जातात  याम ये काह  चुका होत असतात पण मला आठवत नाह  
क , क  पेपरबाजी केली.  मा या अ ह यादेवी या काय मा या ३ लाखांम ये गफला 
दसतो. आ ण हंमत असेल तर मा या बाबतीत  जे काह  आरोप करायचे असतील 
ते करा मग सांगते मग सांगते अ ह यादेवीची जयंती ३१ तारखेला  होती हणुन त ड 
आवरले एका श दाने बोलले नाह . तु ह  पुरावे ा आ ण मग बोला. तु हांला िस द 
करा हणुन सांिगतलं आहे क , आशा शडगे या अक ट म ये पु य ोक अ ह यादेव 
होळकर या सं थे या अक टवर जर काह  पैसे आले असतील तर आशा शडगे 
राजक य सं यास घेईल. मा.महापौर साहेब, मी आप याला प  देणार आहे हे 
सगळयांनी बघा आ ण या यावर महापािलकेकडुन काह  र कम आली नसेल तर द ा 
काका साने यांनी राजक य सं यास यावा. आशा शडगे बोलती ते करतेच. आम या 
अ ह यादेवी या जयंती या पैशावरती आमचं  घर  कंवा कुटंूब चालतं एवढया तु छ  
बु द चे आ ह  नाह त हे ल ात यांनी ठेवावे.स मा.महापौर साहेब, यांना सांगा क , 
आम या समाजा या लोकांची जाह र माफ  मागावी.      

 

मा. नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. १७ या 
लोकसभे या लोकशाह चा उ सव पार पडला आ ण मला या ठकाणी सांगायला आनंद 
वाटेल क , या १७ या लोकशाह चा उ सव पार पडला असताना िनवडणुक आयोग 
आ ण आप या सव अिधका-यांनी या लोकशाह चा उ सव अितशय पारदश   आ ण 
चोखपणे केला थमता मी या लोकशाह  उ सवाम ये  काम करणा-या सव अिधकार  
आ ण िनवडणुक आयोग यांचे अिभनंदन करतो. आ ण १७ या लोकसभेची िनवडणुक 
होत असताना देशासमोर आप या देशाचे पंत धान आदरणीय नरदभाई मोद  यांनी 
गे या ५ वषाम ये सवसामा य लोकांना क बंदू मानुन सव समाजातील घटकांना 
क बंदू मानून यांच भलं करायच, यां यासाठ  योजना आणाय या आ ण देशाचा 
वकास करायचा,देशाचं संर ण करायच,ं कृषी े ाम ये असेल,कामगार े ामधील 
असेल ,नगर वकास खा याम ये असेल सव खा यांम ये असेल यांनी चांग या 
प दतीचं काम केल आ ण हणुन एक सामा यातला सामा य गर बातला गर ब आ ण 
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ीमंतातला ीमंत माणुस सु दा या लोकशाह या उ सवाम ये या ठकाणी 
सकाळपासून लाईनम ये लागला. आ ण आदरणीय देशाचे पंत धान यांनी आवाज 
दला होता क , एक बार फर मोद  सरकार तो नारा या ठकाणी ऐकला आ ण या १७ 
या लोकसभेम ये बहुमताने या देशाचे पंत धान आदरणीय नर भाई मोद  यांना 
या ठकाणी बसवलं मी थमता या लोकशाह या उ सवाम ये देशातील आ ण पंपर  
िचंचवड शहरातील सव मतदाराचं मी या ठकाणी आभार य  करतो. आ ण या 
देशाम ये पु हा आदरणीय पंत धान नर भाई मोद  यांचे सरकार आलं यां या 
अिभनंदनाचा ठराव या ठकाणी मांडतो. आ ण या ५ वषाम ये रा य सरकार 
असेल,क  सरकार असेल यां या मा यमातून अनेक योजना या ठकाणी आले या 
आहेत याचा उ लेख मी या ठकाणी करणार नाह . सव सामा यांना या 
योजनाब लची मा हती आहे. सवसामा यां या खा याम ये पैसे ायचे असेल, अगद  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शहराम ये जो वषय असेल तर तो क  सरकार या 
मा यमातून यांनी मे ोचं काम  या ठकाणी केल.ं पंपर  पयतची मे ो िनगड  पयत 
ने याचं काम यांनी केलं. तसेच डॉ.वाबळे साहेबांनी सांिगतलं क , यशवंतराव च हाण 
हॉ पटल म ये पी.जी. इ सटयुट कर यात आली. याची सु दा क  सरकार, रा य 
सरकार या मा यमातून आप याला परवानगी िमळाली.या सभागृहाम ये अनेक वषय 
केले. आ ण हणुन पु हा या ठकाणी लोकांनी भारतीय जनता पाट वर व ास ठेवला 
आ ण व ासाला पा  ठेवून भारतीय जनता पाट ने जी हाक दली इस बार ३०५ 
या ठकाणी केलेलं आहे मी या ठकाणी सव कायकत,नगरसेवक यांनी काम केलं आ ण 
देशांम ये आदरणीय नर भाई मोद  यांचे सरकार आलं यांच मी अिभनंदन 
करतो.ध यवाद. 
 

मा. यांका बारसे  - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. १७ वी 
लोकसभेचा उ सव संपुण देशाम ये साजरा केला. आ ह  या िनवडणुक म ये कंवा 
राजक य े ाम ये प ह यांदाच आलो आ ण लोकसभे या चाराम ये प ह या 
ट यापासून आ ह  सु दा सहभागी होतो. हा उ सव सवानी आनंदाने साजरा केला. 
आपणह  या वजयाचा एक वाटा आहोत हा एक मोठा आनंदच आहे. तो िन तच या 
णी आनंदच आहे. यासाठ  सवात थम अिभनंदन केलं पा हजे ते आपले पंत धान 

नर भाई मोद जी, भाजपाचे रा ीय अ य  अिमतजी शहा,महारा ाचे मु यमं ी 
मा.देव जी फडणवीस, देशा य  रावसाहेब दानवे, पंपर  िचंचवड शहराचे शहरा य  
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ल मणभाऊ जगताप,सव आमदार,खासदार,पदािधकार ,नगरसेवक या सवा या कायाचं 
आप याला हे फलीत िमळालेलं आहे. आज आपण लोकसभेचा उ सव साजरा केलेला 
आहे. खरं तर आप याला हे व न वाटतंय क , एक हाती स ा भारतीय जनता 
पाट ने िमळवलेली आहे. खरं तर असं हणता येईल क , जनता वकासा या 
मु यालाच पाठ ंबा देते. परत एकदा या जनतेने आप या सवाना दाखवून दलेलं आहे 
क , नोटाबंद ,सज कल ाई स, जीएसट  सारखे कठ ण आ ण मोठे िनणय घेऊन 
आपण कती स म आहोत याची यांनी जनतेला जाणीव क न दली. आ ण अशा 
जबाबदार असले या पंत धान नर भाई मोद  यां या पाठ शी जनता खंबीरपणे उभी 
रा हली.  या लोकसभा िनवडणुक या वेळेस असा अनुभव आला क , एका बाजुला 
आदरणीय पंत धान नर भाई मोद  आ ण एका बाजूला सव वरोधक हणजे ह  
एकतफ  लढाई आहे क ,काय असा णभर आ हांला अनुभव येत होता. या 
अनुभवा या पाठ मागे हजारो,कोटयावधी लोकांचे आशीवाद यांना िमळालेले आहेत. 
यां या जाह रना यातील मु े पा हले तर ते मु े इतके ाँग आहेत क , जनतेला 

सु दा यांनी वचार करायला भाग पाडलेले आहे. का मीर मधील ३७० कलम आ ण 
३५ अ सारखं कलम हटव यात येईल हा एक जाह र संदेश जनतेला यांनी देणं 
आ ण वत:वर संकट ओढवून घेणं ह  एक  पंत धानांची खेळ  हटलं तर  चालेल. 
पण यांनी या याम ये खूप मोठे यश वी झाले आ ण आता यांनी लगेच सु वात 
केली आहे क , अिमत शहा गृहमं ी झा यानंतर यांनी लगेच का मीरचा दौरा केला. 
आदरणीय पंत धान नर भाई मोद  हे दुस-यांदा िनवडुन आले यावेळेस यांनी 
हणले क ,संर ण खा याम ये जे काम करतात यां या मुलांसाठ  यानंी  िश यवृ ी 

लगेच जाह र केली. हणजे संर ण खातं सु दा कती सजग आहे हे यांनी 
आप याला दाखवून दलेले आहे. गॅस योजना,आयु यमान भारत, पंत धान आवास 
योजना अशा अनेक योजना आहेत क , या ठकाणी  म हला वृ द व गर ब, शेतकर  
या तीन मु ांनाच यांनी हात घातलेला आहे. आ ण हे मु े आप याला  वकासाचा 
एक पायंडा दाखवून देणारा आहे. अशा या भारतीय जनता पाट ची मी एक खा ताई 
हणुन उभे राह ले आ ण मला या ठकाणी  दोन श द यां यासाठ  बोल याची संधी  

िमळालेली आहे  यासाठ  मी खरंच वत:ला सौभा यशाली समजते.  आ ण भारतीय 
जनता पाट  आ ण सहयोगी प ाचे मी अिभनंदन करते. 
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मा. ानदेव थोरात -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. १७ या 
लोकसभेला ख-या अथानं मोद  सरकारने वकास कामे केली आ ण यामुळे अभूतपुव 
असं यश िमळालेलं आहे. या ने याला सगळयांनी टारगेट केलं होत. आ ण यांना  
घर  बसव या या नादात यांनी बािशंग सु दा बांधलेलं होतं. परंतु भारतातील 
बहुसं य सभासदांनी , भारत देशातील सव मतदारांनी जाग क होऊन एक दलाने,एक 
संघ होऊन भारतीय जनता पाट या कायक यानी जे काम केलं आ ण अभूतपुव काम 
केलं आ ण ३५० चा आकडा पार केला. ख-या अथानं वकास केला  जे शेजारचे देश 
कुरापती कर त होते याला ठोस िनणय घेणारा नेता होता तो हणजे मोद जी जे 
कुरापती कर त होते याला ठोस उ र दलं आ ण  ४८ तासा या आत आपला सैिनक 
अिभनंदन यांना सु दा परत घेतलं. आ ण ख-या अथानं देशाची सेवा कोण कर ल, 
र ण कोण कर ल  तर ते फ  आदरणीय नर जी मोद  सरकार आ ण हणुन 
महारा ाम ये हणत होते क , यावेळेस  सरकार येणार नाह  या ठकाणी ४१ 
खासदारांचा आकडा पार केला. आ ण बहुमताने सरकार आणलं. वरोधी प ाने 
सांिगतलं होतं क , ई ह एम मिशनचा घोटाळा आहे. लोकशाह  राहणार नाह  पण ख-
या अथानं लोकशाह  राह ली. आ ण या लोकशाह च मी अिभनंदन करतो तसेच जे 
अिधकार  वग आहे यांनी जे सहकाय केले आहे, पोलीस यं णेनेह  चोखपणे उ र 
दलेले  आहे. आ ण खर  लोकशाह  आणली.  हणून मी मोद  सरकारचं अिभनंदन 
करतो.आ ण यांना चहावाला,चौक दार हणुन हणवलं पण तेच शेवट या लोकांपयत 
गेले आ ण या चहावाला आ ण चौक दार यांच मतदान भारतीय जनता पाट ला झालं. 
मी एक भारतीय जनता पाट चा कायकता हणुन एनड ए सरकारचं अिभनंदन करतो.   

 

मा.उषा उफ माई ढोरे – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
या ठकाणी अिभनंदनाचा ठराव कर त असताना खरं तर आपण जुने कायकत आहोत. 
आ ण एवढा मोठा वजय िमळा यानंतर यांच कौतूक होणं आप या सार या 
सभागृहाला   हे आपले कत य समजते.  हणुनच १७ वी लोकसभा िनवडणुक झाली 
आ ण आप याला ऐकायला िमळायचं काय तुमचे मोद  सरकारने जीएसट  
लावले,नोटबंद  केली असे  अनेक कारचे वेगवेगळे आरोप क न वरोधकांनी चार 
सु  केला. आ ण मला कधी वाटले नाह  क , आपले मोद  सरकार सुटतात हणुन. 
आ ण हे कर त असतांना मोद  साहेबांनी गोर गर ब असो, म यमवग य असो, ीमंत 
असो, यापार  असो यांची मनं जंकलेली होती. आ ण यांची मनं जंक यानंतर 
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लोकांना खरा ॉ लम काय आहे. प ह या थम यांनी आवास योजना चालू 
केली.गोर गर ब या लोकांना कुठं तर  िनवारा िमळाला पा हजे. जग याला काय लागतं  
िनवारा लागतो, अ न लागत आ ण ह  नाळ मोद  साहेबांनी जनतेची ओळखली आ ण 
हणुनच गोर गर बांना घरे दे याचं अितशय चांगल काम या मोद  सरकारने अितशय 

चांग या कारे केलं. याच बरोबर शेतक-यांना दलासा येईल असा िनणय यांनी 
क ाम ये घेतले. शेतकर  वग सु दा मोद  साहेबांना खुप मानायला लागला. याच 
बरोबर  व ा याना िश यवृ ी चालू केली. ामीण भागाम ये येक घरांम ये गॅसची 
सोय केली. मोद  साहेबांनी मोठ मोठया योजना कर त असताना गोर गर बां या घरात 
जाऊन पोहोचले आ ण यां यासाठ  देशा या पंत धानांनी काय केले पा हजे. हे यांनी 
अ यास केला आ ण तळागाळातील लोकांसाठ  योजना के या. पा ा य देशातील नेते 
हे आप या देशांकडे कधीह  चांग या नजरेने बघत न हते. पण आज मोद  साहेबां या 
पाने ते आप या देशा या पुढे,पुढे करायला लागले आहेत. मोद  साहेबांचा प  खुप 

मतांनी िनवडुन आला. आ ण अिभनंदनाचा वषाव सवानी केला. कंग मोद , कंग मोद  
ह  घोषणा आपण ऐकतं होतो. ती स यात उतरली आ ण मोद  साहेबां या पासून 
अनेक गोर गर बांना, धाम क असतील, शै णक असतील या सगळया लोकांना काह  
तर  मोद  साहेबांकडुन अपे ा आहेत आ ण या पूण कराय या आहेत यासाठ  मोद  
साहेबच पा हजेत. आ ण हणुन एकटया मोद  साहेबांनी एवढया मोठया माणसांची 
मनं  जंकली. हणतात ना मनु य ज म कशासाठ  असतो मनु य ज म 
घेत यानंतर आप याला अनेक चांग या गो ी करता येतात. आ ण हे भारत र  
महापु  हणुन आप याला मोद  साहेबां या पाने हे आप या देशाचं निशब मी 
मा या वत: या वतीने मा.नर  मोद  साहेबांच अिभनंदन करते आ ण अशीच संधी 
यांना यापुढे िमळत जावो. अशी अपे ा करते.  

 

मा.नायर ेमकुमार उफ बाबू – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. आज नामदेव ढाके यांनी अिभनंदनाचा ठराव तुत केला याला 
अनुमोदन देताना या लोकशाह चा उ सव गे या तीन म ह यांपासून या भारत 
देशाम ये मोठया माणात सव लोकांना बरोबर घेऊन एक मोठा उ सव साजरा केला 
गेला. आ ण जगभरातून  या लोकशाह या उ सवाकडे  लोकांच ल  होतं. गे या ५ 
वषात नर  मोद ं या नेतृ वाखाली एक वकासाचा अजडा घेऊन देश चालवला आ ण 
या िनवडणुक चे वैिश ये पा हलं तर या देशाम ये अनेक िनवडणुका पा ह या गे या 
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आहेत. या िनवडणुक चं वैिश ये पा हलं तर आतापयत या िनवडणुक म ये प हले 
जाती धमाला मह व देवुन अनेक प  राजकारण करत होते. ते या िनवडणुक म ये 
संपु ात आल आहे.  जाती धमाला मह व नाह  फ  वकासाला मह व आहे. आ ण 

ाचार करणा-याची समाजात कुठलीह  कंमत राहणार नाह . हे या िनवडणुक म ये 
िस द झालेलं आहे. नर  मोद जी गे या ५ वषाम ये केलेलं काम आ ण पुढ या ५ 
वषाम ये करावया या कामांचा अजडा लोकांसमोर ज हा यांनी तुत केलं मला 
वाटतं क , सवसामा य लोकापासून हणजे गोर गर ब असेल, क कर  असेल, शेतकर  
वग असेल,कामगार वग असेल या सवानी नर  मोद जी ह  य  हणुन आ ण 
भारतीय जनता पाट  प  हणुन  व ास ठेवुन एवढया मोठया सं येने  सद य 
पालमटम ये िनवडुन दलेले आहेत.या ठकाणी अिभनंदनाचा ठराव मांडत असताना 
पुणे ज हयातून जे िनवडुन आलेले खासदार पु याचे माजी पालकमं ी िगर षजी 
बापट, खासदार ीरंग बारणे, डॉ.अमोल को हे,सु या सुळे यांना पण या सभागृहा या 
वतीने यांचे अिभनंदन करतो आ ण नर  मोद जींना दघ आयु य लाभो आ ण 
यां या हातून या देशाचा वकास होवो आ ण यां या हातून भारत  िनमाण 

कर याची ताकद यांना िमळो. आप या सवा या सद छा पंपर  िचंचवड शहरा या 
नागर कां या वतीने सद छा देतो.  मला बोल याची जी संधी दली  याब ल 
ध यवाद. जय हंद, जय महारा . 
 

मा. ॲड.सिचन भोसले  -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
संपुण जगाचं ल  या भारता या लोकसभेकडे लागलं होतं. िनवडणुक या दर यान 
अनेक  घडामोड  या शहरात पहायला िमळाले या आहेत. वकास पु ष हणुन 
मा.नर भाई मोद  यां याकडे सगळा देश पहातो आहे. गे या ५ वषाम ये यां या 
मागदशना माणे जो वकास झाला या वकासाला नाग रकांनी मत दलेलं आहे. 
पंपर  िचंचवडचा वषय असेल, मावळ मतदार संघाचा खास क न  वषय असेल,या 
शहराम ये उमेदवार  जाह र हो यापासून उमेदवार  िनि त हो यापयत अनेक घडामोड  
झा या. परंतु आप या  शहराचे कायस ाट आमदार ल मणभाऊ जगताप, 
याच माणे महेशदादा लांडगे,गौतम चाबुक वार या सवानी या ताकद ने िनवडुन 
दले. खरं तर या शहराम ये ल मणभाऊचे काय वकासाची ी  पा हली आ ण या 
लोकसभेम ये  या शहरातील दोन ने यांमुळे सव कायक याना बळ िमळालं आ ण 
यामुळंच आपला वजय सुकर झाला. येक कायकता भाजपाचा असेल, िशवसेनेचा 
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असेल, आरपीआयचा असेल व सव कायक यानी जे प र म केले या कायक यामुळं 
यश आलं आ ण नाग रकांनी भरभ न मतदान क न आदरणीय ीरंग आ पा बारणे 
यांना चंड मतांनी लोकसभेम ये पाठवलं. खरं तर येक  िन ावंत कायक याचे 
आ ण नगरसेवकांचे मनपुवक  हाद क अिभनंदन करतो. या माणे िनवडणुक या 
दर यान अनेक अनुभव आप याला आले. प ाम ये दुफळ  िनमाण कर याचं काम 
घर का भेद  प ात राहून यांनी प ा या वरोधात काम केलं यांचा मी या ठकाणी 
िनषेध य  करतो.आ ण पु हा एकदा आपणां सवाचे मनापासून अिभनंदन करतो. 
जय हंद,जयमहारा . 
 

मा.ॲड.मोरे र शेडगे – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. २०१९ 
ची १७ वी  लोकसभा िनवडणुक ख-या अथानं अ यंत वेगळ  िनवडणुक होती.भारतीय 
जनता पाट चे सव च नेते मा.नर भाई मोद  व मा.अिमतभाई शहा यां या 
नेतृ वाखाली ह  िनवडणुक लढवली गेली. ख-या अथाने यावेळ  लोकशाह चा उ सव 
नाग रकांनी साजरा केला. या िनवडणुक म ये सव देशवािसयांनी कुठली जात,धम,पंथ 
कंवा ांत भाषा यांचा वचार न करता केवळ  देश हतासाठ  आ ण वकासासाठ  
नर भाई मोद  यां या समथनाथ लोकशाह चं दशन घडवलेलं आहे.असे मी मानतो. या 
िनवडणुक म ये भारतीय जनता पाट चे जुने िन ावंत कायकत असतील या  सव 
कायकत तसेच याम ये िशवसेना असेल या सवाचे योगदान फार मह वाचे ठरलेलं 
आहे. आ ण याच बरोबर  रा ीय वयं सेवक संघा या  सव कायक यानी या 
िनवडणुक म ये क  घेतलेले आहेत. या सगळयांच मी मनापासून अिभनंदन करतो 
आ ण मा.नर भाई मोद  व यां या संपुण मं मंडळाचं अिभनंदन करतो आ ण 
यां या पुढ ल कारक द स शुभे छा देतो.  व थांबतो ध यवाद.   

मा.संद प वाघेरे– मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज २०१९ 
ची लोकसभा िनवडणुक ह  नर भाई मोद  यां या नेतृ वाखाली झाली. आ ण मोद  
साहेबांमुळे जे घवघवीत यश िमळालेलं आहे. ते िन वळ मोद  साहेबांमुळेच िमळालं 
आहे. इथे बाक चे १८ पगड प  होते, डावे प  व इतर सव प  सगळे भुईसपाट 
क न टाकलेले आहेत. ते फ  नर भाई मोद  या नावा या  य ने  या य नी 
का मीरपासून क याकुमार  पयत आ ण बंगाल पासून प म महारा , गुजरात पयत 
या ठकाणी भगवाच फडकलेला आहे. आ ण पंपर  िचंचवड म ये वशेषता आ पा 
बारणे असतील, अमोल को हे, मा. िगर षजी बापट ह  यां या कत वावर  िनवडुन 
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आलेली आहेत. आ ण यांना बीजेपीची साथ,संघाची साथ,बजरंग दल, आरएसएस 
असेल, व  हंदू प रषद असेल यांनी जो घराघराम ये जाऊन चार केला कोणीह  
एक माणुस याचे ेय घेतो आ ण मा यामुळे ह  गो  झाली हे प रवतन झालं ते फ  
आदरणीय नर भाई मोद  यां यामुळे झालेलं आहे. ते मी हणु शकत नाह  कंवा 
अजुन कोणी हणु शकत नाह . मा या भागात सु दा ७७०० मतं रा वाद पे ा 
जा त िमळाली.  मा या इथं ३१८०४ मतदान झालं याम ये आ पा बारणे यांना 
१७५५२ झालं आ ण रा वाद ला ९५०० या आसपास मतदान झालेलं आहे. हे 
मतदान मोद मुळे झालेलं आहे. मोद ंनी लोकांना या आशा-आकां ा दाख वले या 
आहेत ते या पूण करणार आहेत. आज का मीर म ये  पा हले तर िमलटर ने 
पूणपणे वॉल फे संग तयार कर याचे काम चालू केलेले आहे. तसेच िसंधु नद चा  
असेल िसंधु नद चे २० ट के पाणी पा क तानला देत होतो. ते थांबवून या ठकाणी 
डॅम वगैरे बांधु शकतो. इ ा चर   डे हलप  कर याचा यांचा य  आहे. 
लोकांना रोजगार दे याचा य  कर त आहेत, नद जोड क प आहे, शेततळे आहे,  
हणजे  मोद ंनी या या गो ी केले या आहेत या लोकांना भाव या आहेत. 
हणजे समजा उजाला योजना,पंत धान आवास योजना या व वध मा यमा या 

योजनातून मोद  साहेब घराघरात पोहचले आहेत आ ण यात मोद ंच यश आहे. 
सभागृहाने पूणता मनापासून ध यवाद दले पा हजेत. हे मोद ंनी केलंल प रवतन आहे 
कोणी एका माणसांने केलेलं नाह  एवढं बोलून थांबतो. जय हंद जय महारा . 
 

मा.सिचन िचंचवडे  - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
आज या लोकशाह या सवात मोठा वजय साजरा केला जात आहे. भारतातील एक 
सवात मोठ  लोकशाह चा वजय आपण मोद या पाने तो आपण  पा हलेला आहे. 
आ ण अनुभवलेला आहे. देशाम ये हा एक इितहास घडलेला आहे. याचे आपण 
सवजण सा ीदार झालेलो आहोत. संपुण जगाचं ल  या िनवडणूक कडे लागलेलं 
असताना  या प दतीनं नर भाई मोद ं या नेतृ वाखाली संपुण भाजप व िम प ांनी 
या प दतीने देशाम ये कामिगर  केली  ती कामिगर  न क च नावाज यासारखी 

आहे. सव थम आप या या सभागृहा या वतीने आप या देशाचे पंत धान नर भाई 
मोद  यांचे तसेच यां या ट मचेह   अिभनंदन करतो. आ ण याची एक आनंदाची 
उधळण कर त असताना एक जाणीव आपण सवानी ठेवली  पा हजे जसा आनंद कंवा 
मोठया माणात आप याला वजय िमळालेला आहे. तेवढयाच मोठया माणात 
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जबाबदा-या देखील येऊन पडले या आहेत. या जबाबदार ची जाणीव आपण 
ठेव याची गरज आहे. आ ण शहराम ये आपण ख-या अथाने नर भाई मोद ंचे आपण 
नेतृ व करतो आहे. देशाचा येक नागर क हा देशाचा पंत धान आहे असा ज हा 
वागायला सु वात कर ल यावेळेस आप या देशाचा वकास झा यािशवाय राहणार 
नाह . एका य ने कंवा हाताने हा देश बदलू शकत नाह  यासाठ  हजारो हात पुढे 
आले पा हजेत आ ण या वचारांना साथ दली पा हजे.  आ ण आपण याच 
आ मिचंतन केलं पा हजे क , खरंच आपण यां या वचारानुसार चालतोय का मग तो 
प  कुठलाह  असु ा भारतीय जनता पाट  असो कंवा इतर कुठलेह  प  असो 
यांची नांवे घेऊन या गो ीत घेऊन यांना बांध याची गरज नाह .  आज भारताचा 

नागर क एवढंच पुरेसं आहे. आप या देशाचं हत पहायचं असेल तर तो याला 
प ा या चौकट त न बांधता आपण देशाचे नागर क आहोत, भारतीय आहोत एवढ च 
मनाम ये भावना जवली आ ण देशा या हतासाठ  कुठलह  काम कर याचं ठरवलं  
तर देशाचा वकास नर भाई  मोद  यां या नेतृ वाखाली झा या िशवाय राहणार नाह . 
आ ण आज जगाम ये भारताचं नांव वेगळया ीने होत चाललं आहे. एक महास ा 
हणुन पुढ या काळाम ये न क च उदयास येणार आहोत आ ण यासाठ  आप या 

देशातील येक नागर काची जबाबदार  आहे क , यासाठ  आपण योगदान दलं 
पा हजे. आज पंपर  िचंचवड शहराम ये आयु  सो.मी उपमहापौर हणुन काम करतो 
आ ण आमच तुम याकडे कधी तर  काम असतं शहरासाठ च असतं यासाठ  तु हांला 
आ ह  कॉल कर त असतो. आम या वैय क कुठ या कामासाठ  कॉल कर त नसतो. 
आयु  साहेबांना एवढंच सांगायच आहे क , सगळयावरती जबाबदा-या आहेत 
अिभनंदन कंवा आनंदो सव साजरा करत असताना या गो ीचा वसर पडला नाह  
पा हजे. कामं सवानाच असतात तुम यावरती सु दा इले शनची डयुट  होती. 
आप यावर जी जबाबदार  असते या जबाबदार ची जाणीव आ ण या गो ींची काम 
कर याची प दत या याम ये कुठे तफावत कंवा अंतर दसल नाह  पा हजे. आ ह  
तळमळ ने काम कर याचा य  करतो पण शासना या तुम यावरती काय मेहरबानी 
आहे क ,काय हे मा हत नाह . आता सभागृहात ब-याचशा गो ी बोलणं उिचत नाह . 
सकाळ  मी तु हांला फोनवरती बोललो आहे. या गो ीची दखल आपण याल अशी 
अपे ा बाळगतो.आ ण यापुढं जर दखल घेतली नाह  तर आ हाला वेगळया प दतीने  
या गो ी जनतेसमोर मांडा या लागतील. ध यवाद.  

 



39 
 

,   

मा.उषा मंुढे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  आज 
आनंदो सव साजरा कर त असताना लोकसभेचे   बगुल वाजले.  नर भाई मोद  पु हा 
पंत धान झाले. नर  साहेब हणजे देशाची शान,देशाची आण,देशाची मान यासाठ  जे 
कायकत र यावर उतरले,सवसामा य नागर क आज वजय साजरा कर त आहेत. हा 
वजय जनतेचा आहे. आज जसा राम सेतू वळसा घालून भू रामचं ांना एक खार चा 
मोदक झाली. तसंच या सरकार या िशलेदारांना िनवडुन आण याची जबाबदार  मा या 
सार या कायकत वर आली.त हा आम या भाजपचे आमदार ल मणभाऊ जगताप 
यांनी जी जबाबदार  आम या सार या कायक यावर दली ती जबाबदार  पार पाडत 

असताना भारतीय जनता पाट चं अिभनंदन कर त असताना मी मा या भागातील  
सव नागर कांच आ ण कायक याच मी अिभनंदन करते. आ ण थांबते.    

 

मा.राजू बनसोडे  - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता 
माझे सव सहकार  िम  सांगत होते सरकार आ याब ल सव कौतूक कर त होते, 
अिभनंदन कर त होते. ते आता थांबवून आता वकासा या मु ावर बोलू. आयु  
साहेब मी तु हांला परवा या दवशी एक लीप सोडलेली आहे. आयु  साहेब आम या 
वाडाम ये जाणुन बूजून दुल  कर त आहेत. या भागाकडे कोणच ल  देत नाह . 
महापािलकेतून भाग .३० हा वगळलेला आहे का. मा या वॉडात ३/४ म हने झाले 
पाणी येत नाह . आलं तर कमी दाबाने पाणी येत आहे आ ण तेह  गढुळ पाणी येत 
आहे.  आयु  साहेब मी बरेच दवस झाले कांबळे साहेबांना फोन करतोय, तु हांला 
फोन करतोय मा या भागातील पा याचा  िमटलेला नाह . पाणी आलं तर  कमी 
दाबाने येत आहे.  परवा फुगेवाड म ये  एका म हलेचा पा यामुळं जीव गमवावा 
लागला. तसेच भागाम ये एक झाड पडलेलं आहे १५ दवसापूव  अित. आयु ांना 
याचा फोटो हॉटस ऍपला पाठ वलेला होता. तु ह  लोकांना मारायची सुपार  घेतलेली 

आहे का. वॉडाम ये पा याची सम या आहे, झाड पडलं तर  ते उचलत नाह ,आयु  
साहेब आपण वॉडाम ये ल  ा. भागातील लोकांच आ हांला नको ते बोलतात. जर 
तु हांला आम या भागाम ये कामच करायचं नसेल तर महापािलकेतून भाग वगळून 
टाका आ ण ितकडं जोडा. मा या भागात आपण एक भेट ावी आ ण  या या 
सम या आहेत या सोडवा यात अशी वनंती करतो.  
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मा.द ा य साने  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह खरं तर 
देशा या १७ या लोकसभे या िनमी ाने जो अिभनंदनाचा ठराव ढाके साहेबांनी मांडला 
या ठरावा या बाबत मी ढाके साहेबांच अिभनंदन करतो. खरं तर देशाम ये नर भाई 

मोद  आ ण अिमत शहा यां या मा यमातून जे मोद  सरकार आलेलं आहे या मोद  
सरकारचं मी रा वाद  काँ ेस आ ण शहरा या वतीने अिभनंदन करतो. या जबाबदा-
या नागर कांनी आप याला दले या आहेत, या सम या आप यासमोर आहेत या 
सम यांच िनराकरण  नर  मोद  सरकार या मा यमातून होवो अशी अपे ा य  
करतो मी पुन  एकदा नर भाई मोद  आ ण अिमत शहा यांच रा वाद  काँ ेस या 
वतीने अिभनंदन करतो,आभार मानतो आ ण यांच कौतूक करतो. आ ण या 
भिगनींनी मा यावर त डसुख घेतलं याबाबतीत मी आप याला काह  गो ी िनदशनास 
आणून देतो. यांनी मला िनवेदन दलं आहे ते २० मे २०१९ पंपर  िचंचवड शहर 
धनगर समाज महासंघ अ य  आहेत अशोक खरात यां यामधले संघटना मक लोक 
मा याकडे आलेली होती. अमीत शेडगे,राजु दुग, सोनलकर  यांनी मला एक िनवेदन 
दलेलं होतं. गे यावष ह  दलं होतं आ ण याह  वष  दलं होतं. या माते या बाबतीत 
अ ु ढाळ याचा कार केला या आम याह  माता आहेत. या माता संपुण 
महारा ा या माता आहेत,सवसामा य गोर गर बां या माता आहेत अ ह यादेवी 
होळकर यांचा ज म जर  धनगर समाजाम ये झाला असला तर  यांचा आदश संपुण 
महारा  यां या मा यमातून घेत आहे. हे घेत असताना कोण काय केलं, कोणा या 
सं थेनी काय केलं या याशी आमचा काह च मतलब न हता मी काय प  दलय, 
कुठ या प काराला प  दलंय,कुणी केल हे   मी आयु ांना प   दलेलं आहे क , 
मला जे प  आलेलं आहे, मला या संघटनेनी प  दलेलं आहे या संघटने या 
बाबतीत यो य ती  चौकशी क न आपण यो य तो िनणय यावा असं मी 
३१/५/२०१९ रोजी प  दलेलं आहे. ते माझं कत य आहे. यांनी मला नागर कांनी   
िनवेदन  दलेलं आहे याम ये चुक चा कारभार झाला क , नाह  झाला याच प  
फ  मी दलेलं आहे. कुणी काह  समाजा या बाबतीत काह  हे असेल आ ण चुक या 
श दाचा  कोणी काह  करत असेल, आ ण यांनी कोणी मा यावर आरोप  कर त 
असेल  तर याचा प हला मी िनषेध करतो. मला प  काय दलेलं आहे, तुम याच 
समाज बांधवांनी प  दलेलं आहे यांनीच मला सांिगतलं क , अ ह यादेवी या 
जयंतीचा जो काय म होतो आहे तो थाटामाटात हावा,चांगला हावा, याम ये  



41 
 

,   

 

कोणीह  ह त ेप केला नाह  कंवा अ ह यादेवी होळकर जयंतीला आमचा वरोध 
न हता. यामुळे तुम या लोकांनी जे प  दलयं या प ाची शहािनशा करा हणुन 
आदरणीय आयु ांना प  दलयं याम ये माझा कसलाह  तीळमा  संबंध  नाह  
यांना कोणाला मा यावर वैय क   ट का करायची असेल माझी आई कुठे, बाप 

कुठे यांना बघायचे असेल माझा बाप दोन वषापुव  ए सपायर झाले आ ण माझी 
आई कोणी खाल या दजात बोलत असेल तर मा या घर  जाऊन बघा मी काह  बोलू 
शकत नाह ,पण जे खाल या दजात बोलतात यांना सडेतोड उ र दे याची आम यात 
धमक आहे. माझी आई मा या घर  आहे. १२८ नगरसेवक आहेत या ठकाणी यांना 
घर  घेऊन जावा.   कोणाला जर का पसनली आईचं नाव घेऊन कोण काय करत 
असेल तर मा या सारखा वाईट कोणी नाह . राजकारण गेलं ख डयात कोणाचा 
बाप,कोणाची आई काढायची गरज नाह .  हे प  कोणालाह  वाचायला सांगा धनगर 
समाजाचं प  आहे. तु ह  बोलताना मी सगळं ऐकुण घेतलेलो आहे.  तुमचा येक 
श द मी ऐकुण घेतलेला आहे.  आ ह  धनगर समाजाचा आदर करतो आहे. तुम या 
समाजाचा व ास तुम याव न उडालेला आहे. तुम या समाजाचं तुम यानी काह  होत 
नाह , तुम या समाजानेच मला प  दलेलं आहे. या प ाची मी चौकशी केली 
या याम ये माझा दोष नाह . मला पंपर  िचंचवड शहराम ये वरोधी प ा या 
ना यानं कोणी जर प  दलं तर सेकंद िमनीटाम ये मी आयु ांना प  देतो. हा माझा 
प ह या दवसापासूनचा कारभार आहे. ते प  चांगल आहे क , वाईट हे आ ह  काह च 
सांगू शकत नाह . त हा आ ह  जबाबदार नाह . नागर कांनी जे प  दलेलं आहे या 
प ाचं उ र  याम ये रा ीय समाज प  यांनीह  प  दलेलं आहे. यानंतर पाडोळे 
यांनी प  दलेलं आहे क , या संघटनेम ये काह  तर  काळंबेरं चालतंय  पाच,पाच वष 
जर या समाजाची प  येत असतील तर द ा साने हणुन नाह  तर वरोधी प नेता 
हणुन मी चौकशी कर याचं काम जबाबदार न काम पार पाडलेलं आहे. यांनी कोणी 

काह  केलं नसेल,संघटनेम ये काह  झालं नसेल तर यावर  ितळपापड करायचा काह ह  
संबंध  नाह . याला काह  लागलं असेल, यांनी काह  काळंबेरं केल असेल तर  
याला लागेल. तुम याच लोकांचा तुम यावर आरोप आहे,द ा सानेचा नाह . वशेष 
हणजे राजू दुग हा भाजपचाच माजी नगरसेवक आहे. आ ण हे ओर जनल या 

प ाचे जुने कायकत आहेत गेली २० वष मी बघतोय 

                                (ग धळ)  
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मा.द ा य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह,मा यावर जे 
आरोप केलेले आहेत याचा मी जाह र िनषेध करतो. यांना यां या प ांनी वाळ त 
टाकलेलं असेल कंवा या सं थेनी टाकलेल  असेल, या सं थेचा आ ण यांचा काह  
वाद असेल या याम ये माझा काह च संबंध नाह .  

 

मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह खरं तर 
लोकसभा िनवडणुक या नंतरची ह  प हली जी.बी.आहे. आ ण िनवडणुक म ये आपण 
खूप चांगली भाषणं केली. आ ण सगळया ने यांनी  चांगली भाषणं के यामुळंच क ात 
मोद  सरकार आलं.   

                                (ग धळ) 
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह खरं तर या 
सभागृहाम ये पंत धान नर भाई मोद  यांचे अिभनंदन  कर यासाठ  मा या सव 
सहका-यांनी खूप चांगलं भाषण केलं. आ ण खरं आहे या देशाम ये भाजपाचे ३०३ 
आ ण िम  प ाचे िमळून ३५३ मला अस वाटतंय क ,भारता या इितहासाम ये दुस-
यांदा एवढ  मोठ  मेजॉ रट  एखादया प ाला िमळाली ती हणजे नर भाई मोद मुळे  
खरं तर आपण नर भाई मोद चं आ ण यां या ट मचं  अिभनंदन एवढया साठ  
करणे गरजेचं आहे क ,देश कुठे तर  वकासा या ीने जात आहे. आ ण देशा या  
वकासा या बरोबर आपला वकास होतो क  नाह  हे या सभागृहाम ये सगळयांनीच 
मनापासून बोललं पा हजे इथे संसद या प दतीने, या  पा व यान या संसदेत या 
देशा या  वकासाचे िनणय केले जातात नर भाई यावेळेस सभागृहाम ये भाषण 
करतात, इतर सगळया प ाचे नेते भाषण करतात स मानाने या, या प ाचे नेते 
एक आदश   कुटंूब  हणुन भाषण कर त असतात. मा.महापौर मी अिधक वेळ घेणार 
नाह  पण एवढ िन त सांगेन, या प दतीचं िनवडणुक या आगोदरच वातावरण होतं 
आ ण मला असं वाटतय क , नर भाई मोद  व द बाक  सगळे अशा प दतीचं 
देशातील वातावरण िमड या असेल कंवा वरोधी प ा या वतीनं केलं. आ ण खरं तर 
एकटया नर भाई मोद ंनी सगळयांना अंगावर घेऊन या प दतीनं नर भाई मोद ंची 
लाट आली मी उदा.देतो  वकासा या दशेने सगळेजण हणत होते क , यांच सरकार 
येईल, यांच सरकार येईल, महारा ात एवढया जागा यां या येतील, यां या एवढया 
जागा येतील, पण खरा तर हा जो गेस आहे तो गे या ५ वषा या काळाम ये  
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 वकास हा सवसामा य माणसांपयत पोहोचला जावा,सवसामा य माणुस कुठ याह  
भूलथापाला पडणार नाह , बळ  पडलेला नाह ,  कुठ याह  वरोधी प ा या आदेशाला 
बळ  पडलेला नाह . याच एकच कारण आहे क ,या देशाचा वकास या देशाला पुढ या 
काळाम ये वकासा या दशेने पुढे कोण घेऊन जाऊ शकतो  तर ते फ  नर भाई 
मोद  घेऊन जाऊ शकतात. मी या ठकाणी सव स मा.नगरसेवकांच मनापासून 
अिभनंदन करतो. यांनी नर भाई मोद  सरकारचं मनापासून अिभनंदन केलं. आ ण 
द ा काका तु ह ह  केलं मला असं वाटलं क ,रा वाद  काँ ेस या अनेक मंडळ ना 
आनंद झाला असेल क ,नर भाई मोद चं   क ाम ये  सरकार आलं मी या  सवाच 
मनापासून अिभनंदन करतो. आ ण महापौर आप याला वनंती करतो क , आपण  
पुढ ल वषयाला सु वात  करावी.  

 

मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह आप या 
सभागृहातील नगरसे वक सौभा यवती  मिनषाताई पवार ,तसेच आयट आयचे ाचाय 
शिशकांत पाट ल यांचा वाढ दवस आहे. आज या या वाढ दवसा या िनिम ाने यांना 
या सभागृहा या वतीने  खुप,खुप शुभे छा, यांना  दघायु य लाभो.मा.महापौरांना 
वनंती आहे क , दो ह  मा यवरांचा या ठकाणी स मान करावा,शुभे छा ा यात.  

( मा.महापौर यां या ह ते स मा.सद या सौ.मिनषाताई पवार तसेच आयट आयचे 
ाचाय शिशकांत पाट ल यांचे पु पगु छ देऊन वाढ दवसा या शुभे छा द या.)   

मा.उषा मंुढे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक- ३९५            वषय मांक- १ 
दनांक - ६/६/२०१९          वभाग - मा.आयु  
 
     संदभ - १) मा.राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८२, द.०१/०२/२०१९ 
            ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३८५ द.२२/२/२०१९   
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सह शहर अिभयंता ( थाप य) या वगात ३ 
पदे मंजूर असून यापैक  १ पद मागासवग यांसाठ  आर त आहे.  महारा  शासनाचे  
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सामा य शासन वभागाचे प रप क .बीसीसी-२०१६/ .क.२२८ए/१६/१६-ब द.२९ मे 
२०१७ नुसार छोटया संवगातील मागासवग यां कर ता आर त पदे पदो नतीने पदे 
भरताना अनुसरावयाची कायप दती व हत केलेली आहे. यानुसार बंदुनामावली या 
मवार नुसार थमत: अनुसुिचत जाती वगाकर ता पद भर याचा वचार करावा, 
यानंतर अनुसुिचत जमाती वगाचा वचार करावयाचा आहे. यापूव  सह शहर अिभयंता 

पदावर अनुसुिचत जाती वगातील उमेदवार भरणेत आले असून सदरचे पद आता र  
आहे. बंदु नामावलीनुसार सदर जागेवर स थतीत अनुसुिचत जमाती वगाचे 
उमेदवारास पदो नती देणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवर कायकार  अिभयंता ( थाप य) या पदावर अनुसुिचत जमाती या वगाचे 
ी.देव ना नरिसमलु ग टूवार हे सेवाजे ता याद माणे थम मांकावर आहेत. तर  

सदर अिधकार  यांची कायकार  अिभयंता या पदावर चार वषापे ा जा त सेवा झालेली 
अस याने यांना अनुभवाचा काह  कालावधी िशिथल क न पदो नती दे यास मा यता 
देणेत येत आहे.       
मा.सुजाता पालांडे –मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल- ८१                                         ितकुल-० 

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

                                ----- 

 

मा.सागर गवळ - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  

 

                                   वषय मांक- २ 
दनांक - ६/६/२०१९          वभाग - मा.आयु  
 
               संदभ - १) मा. राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .९० द.१/३/२०१९   
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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर शासन मंजूर असलेले र  
पदांवर अथवा न याने शासन मंजूर होणा-या आकृतीबंधानुसार उपायु  अिभनामाची पदे 
शासन मंजूर होणार अस याने व सदरची पदे महापािलका सभेने िनमाण केली अस याने 
या मंजूर होणा-या सहा यक आयु /उपायु  या पदावर िनयमानुसार सेवाजे ता 

शै णक पा ता व अनुभव धारण करणारे पा ताधारक, पदो नती पूव शासन अिधकार  
या पदावर ल सेवाजे  अिधकार  ी. ीिनवास रामचं  दांगट, ी.राजेश अंकुश आगळे व 
ी. िसताराम देवचंद बहुरे यांना िनयमानुसार पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत 

यावी. 
मा.शैलेश मोरे   –  मा.महापौर साहेब,  ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना  मांडतो- ी.उ हास 
बबनराव जगताप (नगरसिचव) यांची ‘सहा यक आयु ’ पदावर नेमणूक कर यास तसेच 
यांचा महापािलकेतील गट ‘ब’ पदावर ल सेवा कालावधी वचारात घेवून ‘सहा यक 

आयु ’ पदाचे सेवा ये तेकामी यांना मानीव तार ख िन त क न दे यास मा यता 
देणेत यावी आ ण शासन िनणयानुसार आ ण महापािलके या ता वत आकृतीबंधानुसार 
महापािलके या आ थापनेवर महारा  महापािलका अिधिनयमाचे कलम ४५ अ वये मंजूर 
गट ‘अ’ मधील वैधािनक पदावर काम करणा-या अिधका-यांकर ता “अित र  आयु ” 
अिभनामाचे एक पद शासन मंजूर असून र  आहे. सदर पदावर महापािलका 
अ थापनेवर ल MMC Act.Sec.45 अ वये वैधािनक (गट-अ) पदावर ल  काम  करणा-
या अिधका-याची नेमणूक करणे आव यक अस याने “अित र  आयु  (२)” या पदाचा 
अित र  पदभार ी.उ हास बबनराव जगताप यां याकडे सोप व यास मा यता दे यात 
यावी. तसेच डॉ. फरके राज  हाद व डॉ. गोफणे ल मण पांडुरंग ा दोन वै क य 
अिधकार  यांना शासन वभागाकड ल आदेश . शा/१/ का व/२३५/२०१८ दनांक 
०७/०३/२०१८ अ वये ११ म हने कालावधीसाठ  ता पुर या (Ad-hoc)  व पात दनांक 
०७/०३/२०१८ पासून ये  वै क य अिधकार  या वग १ चे पदावर पदो नतीची सव 
व हत कायप दती अनुस न मा. वधी व मा. महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती 
दे यात आली होती. सदर ११ म ह याचा कालावधी दनांक ०७/०२/२०१९ रोजी संपु ात 
आलेला अस याने ये  वै क य अिधकार  या वग १ चे पदावर िनयिमत पदो नतीसाठ  
वर ल दोन अिधकार  सेवा ये ता व इतर िनकषानुसार पा  ठरत अस याने यांना  
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दनांक ०७/०२/२०१९ पासून वग १ चे ये  वै क य अिधकार  या पदावर िनयिमत 
पदो नती दे यास मा यता दे यात यावी. तसेच ी. वजय ानदेव भोजने, उपअिभयंता 
( थाप य) यांना कायकार  अिभयंता ( थाप य) (वेतन ेणी १५६००-३९१०० ेड पे 
६६००) या अिभनामा या पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.   

मा.सागर गवळ - मा.महापौर साहेब, उपसूचना   वकारली आहे. 
मा.सिचन िचखले- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह खरं तर 
मगाशी अिभनंदनाचा ठराव केला या या आगोदर वायसीएमएच या अिध ता या 
पदावर वाबळे सो.यांची  िनयु  केली यांचे मी अिभनंदन करतो. याच माणे एका 
छोटयाशा गो ीकडे ल  वेधु   इिचछतो क , आपण माग या म ह याम ये आपण 
असं य कमचा-यां या सेवािनवृ ीचा  काय म घेतला होता. हणजे आपण यांचा 
पदभार कमी झालेला आहे. र  झाले या पदांची सं या जवळपास ३ ते ४ हजार 
पयत अशी र  झालेली पदे लवकरात लवकर भरणेत यावी अशी मी वनंती करतो. 
आ ण ह  पदे लवकरात लवकर भरणेत यावी आ ण जा तीत जा त पंपर  िचंचवड 
शहरातील युवक / युवतींना ो साहन दे यात यावे अशी वनंती करतो. 
 

मा.द ा य साने  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या लाच घेणा-या आ ण फौजदार  गु हा दाखल झाले या 
अशा १६ कमचार  / अिधकार  यांनी यापुव  महानगरपािलकेम ये या ना या 
कारणामुळे लाचलुचपत या मा यमातून कोणी १०/१२ लाख .पयत लाच घे याची 
केलेली मजल अशा ाचाराने  बरबटले या लोकांना काल मा.आयु ांनी यांचा मान 
स मान क न यांना आयु ां या अिधकारात कामावर घेतल असे आ हांला 
वतमानाप ातून ऐकायला आलं,मा.महापौर साहेब या वषयाला  तुमचा आ ण माझाह  
वरोध आहे स ाधार  प ाचे नेते एकनाथ पवार यांचाह  वरोध असताना सभागृहा या 
तीनह  गट ने यांचा वरोध असताना आयु ांनी यां यावर मेहरबान हो याचं कारण 
काय ? हे मी यांना वचारलं तर ते हणाले क , मी काय ा या चौकट त बसवून 
यांना कामावर घेतलं आहे. साहेब मला खेदान सांगव लागत आहे क , या भृ  

अिधका-यांना जर आपण यांना पगार देवुन घर  बस वले तर  याच वाईट वाटत 
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 न हतं पण उ ा यांना कामावर घेऊन आप याकडे जेवढे कामगार कामावर आहेत 
या लोकांना आपण भृ  बन व याचा अिधकार आपण यांना देतो क  काय हा  

मा या सार या कायक यावर आ या िशवाय राहणार नाह . १०० ट के आपण यांना 
तु ह  चो-या करा, २/४ म हने घर  बसा पु हा तु हांला कायदया या चौकट त बसवून 
कामावर घेतो असे आपण सांग याचा य  केला, तर या  शहराम ये, अिधका-
यांम ये, नाग रकाम ये चांगला मेसेज जाऊ शकत नाह . स ा ढ प नेते आप याला 
वनंती आहे क , हया वषयाला  िस द  मा यमांनी याला उचलून धरलं होतं 
आ ह  सवानी याला वरोध केला असताना आयु ांनी हा िनणय का घेतलेला आहे 
आ हांला मा हत आहे क , यांना घर  ७५ ट के पगार ावा लागतो  कंवा यांना 
आिथक काम देणार नाह त पण यांना कामावर घेतले ह च मोठ  चुक झाली 
आदरणीय आयु  सो. आपली झाली असे वाटते. सव अिधका-यांना, नागर कांना जे 
टॅ स पेअर लोक आहेत यांना तु ह  चुक चा संदेश देत आहात असे मला वाटते.चोर  
केली याला फाशी दली  पा हजे.चोर  केली तर  याला परत कामावर यायचं ह  
कुठली प दत आहे हे मा हत नाह . कुठ या चौकट त बस वले मा हत नाह  पण 
सवसामा य नागर कांना वाटते क  तु ह  केलेला कायदयाचा वापर हा चुक चा असले 
असे मला वाटते. मला आयु ांचा  या वषयांवर कायदेशीर खुलासा जो असेल तो 
असेल पण या  वषयाचा मी जाह र िनषेध करतो यांनी जे काम केलेले आहे ते 
चुक चा संदेश नागर कांना आ ण तुम या कामगारांना दे याचा य  केलेला आहे. १२ 
लाख . िशकनी घेतले याला रेड हॅ ड पकडले आहे यांना जर आपण स मानाने 
महानगरपािलकेम ये  कामावर घेत असाल तर यापे ा वाईट दवस महापािलकेम ये 
नसतील  असे मला वाटतय.हा वषय आयु ांनी सभागृहाम ये आणायचा होता यावर 
साधक बाधक चचा करायची होती नगरसेवकांची मतं अजमावयाची होती चचा क न 
माग काढायला पा हजे होता. तु ह  तुम या अिधकाराचा केलेला गैरवापर यावर पु हा 
एकदा िनणय यावा आ ण या लोकांना कामावर घेऊ नये असा रा वाद  काँ ेस या 
वतीन वनंती करतो. आ ण मला पूणपणे खुलासा ावा अशी वनंती करतो. 
 

मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, या 
वषयांवर आपण बोलतोय ते वषय माग या ८/१० दवसापासूनची असेल 
महापािलकेम ये  बरेचसे अिधकार  दरवष  रटायड होत असतात आ ण ३ ते ३५००  
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पदे र  आहेत आ ण ती पदाची भरती करताना जे या ठकाणचे भूमीपु  आहेत,जे या 
शहराचे र हवाशी आहेत यांना कशा कारे ाधा य देता येईल याचा देखील वचार 
करावा आ ण द ा काकांनी जो वषय मांडला िन तच आपण जे १२ अिधकार  / 
कमचार  कामावर घेतले आहेत यांची चौकशी झाली   कंवा संपली  आपण यांना 
सेवेत घेताय ते नेमकं कशामुळे यांना सेवेत घेताय संपुण शहराम ये एक वेगळा 
संदेश या नागर कांना काय देता येईल जेणेक न तु ह  कसेह  वागा पाठ शी 
घाल यासाठ  आ ह  तुम या मागे उभे आहोत असा संदेश या शहरा या 
नागर कांम ये जाता कामा नये सभागृहास आपण सांगावे क , या िशकची केस ह  
एक ते दड वषापूव चीच असेल आ ण ती संपली असेल असे वाटत नाह  फ  
जामीनावर सोडले आहे या बेसवर जर आपण यांना कामावर घेतले असेल तर 
आपण आता द ा साने यांनी सांिग त या माणे यां या कायदेशीर कोट केसेस 
संपले या आहेत का याचा खुलासा करावा. 
 

मा.संद प वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, अ ट  
कर शन या करणाम ये जे १६ कमचार  सापडले आहेत यांना परत कामावर 
घेतलेले आहे. महापािलके या चौकशी सिमतीम ये हे १६ कमचार  दोषी आहेत ते दोषी 
असताना यांची कोट केस पूण न होता तु ह  यांना लगेच पदावर घेतले आहे  
आ ण यांना यापुव  काम दले होते ते न देता दुसरे काम देणार आहोत असे 
हणता. आप याच महापािलकेम ये काळे हणुन अिधकार  होता या या कामासंबंधी 

९  चा ऑड ट म ये गफळा सापडला तो फ   ९ .चा होता. आज आपण चहा 
प यास गेलो तर  १० .लागतात. या ९ .साठ  याला स पड केलेले आहे आज तो 
माणुस मे टॅिलट  ड ेशन म ये जाऊन तो वेडा हणुन फरतोय, याला आपण 
िनलंबीत के यानंतर या या या सोयी सु वधा आहेत या सेवा कालावधीत देत 
होतो  याह  आपण यांना दले या नाह त. खरात हणुन एक कमचार  टाऊन 
लॅिनंगला कामाला होता यांनी हणजे मा या वत:ची  मोजणी पण झालेली 
न हती तर  यांनी मला िश के मा न दलेले होते. असे ब-याच ठकाणी यांनी 
उ ोग क न ठेवलेले आहेत हणजे आयु  साहेब डमाकशनम ये जे घोटाळा झालेला 
आहे याम ये तो दोषी आढळला आहे आपण चुक चं काम करणा-याला या ठकाणी 
कामावर घेणार आहात का आता तु ह  हणता क  आमची चौकशी पूण झालेली आहे  
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नंतर आ हांला शासना या िनयमा माणे ५० ट के,७५ ट के पगार यांना फुकट 
ावा लागतो यापे ा यां याकडून काह  तर  काम क न घेऊ असा तुमचा उ ेश 

असेल पण आयु  सो. हातार  मे याचं द:ु ख झालं पण काळ सोकावणार आहे.आज 
या १६ लोकांना कामावर घेतल तर दुसरा अिधकार  काय हणणार आहे क , काय 
होतंय वष सहा म ह यांनी परत कामावर येतोय हा चुक चा पायंडा पडेल. आ ण 
आयु  सो.मागे मी आप याला एक प  दलेलं होतं ३ हजार पदं आ ण सरळ 
सेवेतील १ हजार पद र  आहेत अशी जवळपास ४१०० ते ४२०० पदे र  आहेत 
माझे असे हणणे आहे क , कंवा येक सद यांचे हणणे आहे असेल आ ण २०१६ 
म ये ठराव पास झालेला आहे क , आर ण लस २० ट के भूमीपु ांना ाव याची 
५गंुठे जागा पे ा कंवा यापे ा जा त जागा कुठ याह  आर णाम ये गेली असेल 
मग ती िमलीटर म ये असेल, एमआयड सी म ये गेली असेल  कंवा इतर 
वेगवेगळया आर णाम ये जागा गेली असेल, महापौर सो. आज तुम या आम या २२ 
/२३ गावाच े िमळून हे  शहर तयार झालेलं आहे आज भूमीपु ाचे काय हाल आहेत 
आज तो ८ ते १० हजार . म ये तो वॉचमन / िस युर ट   हणुन कामाला जातो 
आहे.  याला ह काचा रोजगार िमळाला तर पु हा  याची आथ क  प र थती 
सुधारेल. आज अशी प र थती आहे, पंपळे सौदागर आ ण वाकड ह  गावं सोडली  
आ ण बाक ची जी २२ /२३ गावं आहेत याम ये भोसर ,आकुड  , िनगड  ह  सगळ  
गावं जी आहेत या ठकाण या मुलांच वय ३० वष आहे यांची ल न जमत नाह  
कारण तो काह  कामधंदा कर त नाह  कारण मुला या घर  जमीन नाह ,मुलगा 
कामाला नाह  . हणजे इथं काय प र थती झाली क , आई जेऊ घालीना आ ण बाप 
फ न भीक मागू देईना. तर आमचं हणणं आहे क , हे आर ण २० ट के जो आता 
मु यमं यांकडून काय प  आलेलं आहे क ,तुमचं हणण काय आहे याबाबतीत  मी 
जे प  पाठ वलं  याला उ र मागीतलेले आहे क , या उ रा म ये  सभागृहाने २०१६ 
रोजी ठराव क न घेतला होता क , आर ण लस २० ट के राखीव आज म य देश 
सार या ग हमटनी ितथ या कामगारांसाठ    कंवा त ण बेरोजगार त णांसाठ  ७० ते 
८० ट के रझ हेशन आ ण काह  उ ोगधंदयांन सवलती असा ठराव पास क न 
घेतला आ ण महारा  शासनाने पण केलेला आहे याची अंमलबजावणी करावी. आता 
आपण जे  इं जिनयर  भरले यावेळेस पण आपण लागू केलेले नाह . आता आपण 
फायर गेड म ये ४३/४७ कामगार मानधनावर घेणार आहोत यासाठ   
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आम याकडचा माणुस फायर गेडचे  काम क  शकत नाह . मा.महापौर साहेब याचा 
आपण वचार करावा आपले जे भूमीपु  आहेत यांना याय  िमळालाच पा हजे. एवढ 
बोलून थांबतो जय हंद जय महारा . 
मा.ॲड.मोरे र शेडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह खर तर 
शासनाने  १६ अिधकर  व कमचा-यांना कामावर घे याचा जो िनणय घेतला आहे 
या कमचा-यांवर शासनाचे आरोप आहेत. आ ण पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या   ह ीमधील सव शहरवासीयांनी जे टॅ स पेड करतात आ ण 
सवाचे ल  जाते क , हा ाचार  कसा थांबवला जाईल यासाठ  आ हांला 
सभागृहाम ये पाठ वले आहे. आ ण या १६ अिधका-यांना आपण कामावर घेतल आहे 
ते कसं घेतले आहे यासाठ  काय िनकष लावले याचा संपुण खुलासा करावा अशी 
वनंती करतो आ ण याच बरोबर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये या र  
जागांची भरती होणार आहे या जागावर सु दा या पंपर  िचंचवड या भूमीपु ाचा 
सवात मोठा अिधकार आहे आ ण यानंा न क च सेवेम ये यावे अशी वनंती करतो 
आ ण थांबतो. 
 

मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खरं तर हा 
वषय वषयप केवर नसला तर  मह वाचा आहे असे वाटते. ाचारा या संबंधी 
यांनी यांनी चचा यां या मताशी मी सहमत आहे. खरं तर ाचारा या संबंधी  

आयु  सो आपण आरोपप  दाखल केले मी कामगार युिनयन म ये काम के यामुळे 
मला थोड शी प र थती  मा हती आहे.  एखादयाने एखादा गु हा दाखल केला तर 
या यावर आपण आरोपप  दाखल करतो आ ण याची चौकशी करतो या या 

चौकशीम ये फायनल िनणय आ यानंतर यावर िनणय घेतो. पण कधी कधी  
प र थतीच अशी आहे क , एखादयाने एका या कानाखाली मारली आ ण गु हा 
दाखल होतो आ ण दोघांम ये ॉ माइझ झाले तर समजू शकतो पण यांनी खरेच 
पैसे घेतलेले आहेत कर शन केलेले आहे अशा प दती या कमचा-याला पु हा सेवेम ये 
घेतलं तर मला असे वाटते क , काह  कमचार  खूप चांगले काम करतात बरेच 
कमचार  असे आहेत क , कुठ याह  आिमषाला बळ  न पडता या महापािलकेम ये 
सेवा करतात अशा कमचा-यांची मनोबल वाढ व याची गरज आहे यांची सं या 
वाढ व याची गरज आहे. आ ण दुदवाने पैसे घेतलेला माणुस पु हा सेवेम ये येतो तर  
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माझी आयु  सो नी खुलासा करावा परंतु याम ये अजुन काय तरतुद असेल अशा 
कमचा-यांना यांना सेवेम ये घेऊन ये या या आगोदर अशा कमचा-याना वे छा 
िनवृ ी दली तर अशा कारची प र थती पुढ या काळात उ भवणार नाह . आ ण जे 
कर शन म ये दगावले जातील याचा  प रणाम काय होईल जे दगावले जातील ते 
काय हणतील ६  म हने घर  राह लो आ ण ७५ ट के पगार िमळाला आ ण पु हा 
कामावर गे यानंतर ताठ मानेने रहातोय तर याला लाज वाटली पा हजे हणजे या 
महापािलके या सभागृहाम ये आपण एक गो    िन तपणे ठरवली पा हजे कोणीह  
कर शन केलेले आहे,पैसे घेतलेले आहेत असा कमचार  उथळ मा याने फरता कामा 
नये या या साठ  आप या थािनक वरा य सं थे या कायदयाम ये जे काह  बदल 
कर यासाठ  हे सभागृह आप या बरोबर आहे मी आयु  साहेबांना   वनंती करतो क , 
या संदभात आपण   स व तर खुलासा करावा आ ण पुढ या वषयाला सु वात करावी. 
मा.आयु  -  स मा.महापौर,स मा.सभागृह आता सभागृहाम ये व वध िनलंबीत 
कमचा-यांना पुन  सेवेम ये  जू घे या या वषया या संबंधाने स व तर  चचा 
झालेली आहे. या वषया या अनुषंगाने व वध वतमानप ाम ये या वषयी  बात या 
छापून आ या आहेत, या या अनुषंगाने काह  आ ेप या यावरती  मांडलेले आहेत 
िन तपणे सभागृहा या समोर  जी कारवाई कर यात आली याचा खुलासा सादर 
करतो.सव थम आपण एक सभागहृा या समोर एक मांडू इ छतो क ,सव शासक य 
बाबीकर ता जर  महानगरपािलका वाय  सं था असली तर  याकर ता  शासक य 
सेवा रे युलेट कर यासाठ  MCSR अॅडॉ ट   केलेले आहे यामुळे  MCSR या नुसार 
आपण सव कार या  शासक य कारवाया  के या जात असतात. ऍ ट  कर शन या 
कायदयाअंतगत   कंवा  अ य कोण याह  बाबीनुसार, या याम ये  एखादया कमचा-
यांकडुन कुठलाह  अपहार झाला असेल , या याम ये कुठलेह  मीनल  ोसीड ंग 
होणार असेल तर या मीनल ोसीड ंग या  गांभ यानुसार या यावरती ता काळ  
िनलंबीत कर या या सूचना  वेळोवेळ  शासनाने पार त केले या  आहेत. अॅ ट  
कर शन या ॅपम ये जर कोणी सापडल आ ण ॅपचा रपोट आप याकडे  ा  होतो 
याच णी संबंिधत कमचा-याला िनलंबीत कर या या सूचना शासनाकडून ा  

आहेत. यासोबतच अ य  कुठलेह  गंभीर गु हे असतील, यांना आयपीसीएस 
अंतगत कुठ याह  कार या  गु हयांम ये शासन होणे श य असेल  अशा 
गु हयांमधील देखील कुठ याह  कमचा-यांस जर अरे ट झाली आ ण  
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४८ तास सलग यांना तु ं गात जाव लाग यास ऍटोमॅट क स प ड गृह त धर यात 
आलं आहे आ ण जर तसं न झा यास यांना िनलंबीत कर याची कारवाई कर यात 
येते.या यित र  व वध वेळ  कुठ याह  कमचा-याकडुन कुठलेह  गैरवतन 
झा यास,बेजबाबदारपणा झा यास याचे गांभ य ओळखून शासना या वतीने 
िनलंबनाचे आदेश हे पार त केले जात असतात.मला सभागृहा या िनदशनास आणुन 
ावयाचे आहे क , िनलंबन ह  िश ा नसून ह  केवळ    अंतगत केलेली उपाययोजना 

असते या कालावधीम ये संपुण गु हयाचा या कमचा-याने केले या गु हयाचा 
तपास केला जातो या तपास कालावधीम ये कुठ याह  कारचा तपास कायावरती 
अडथळा आणू नये कंवा जो काह  इ ह ड स या ठकाणी िनमाण करतो याचे 
कुठ याह  कारे डा युमट गायब केले जाऊ नये यासाठ  संबंिधत कमचा-यांस या 
कायालयापासून दूर ठेव याची तरतुद हणुन िनलंबनाची कारवाई केली जाते.अनेक 
वषापासून िनलंबनाची कारवाई व वध े ाम ये, व वध कायालयाम ये, व वध  
सं थाम ये वेळोवेळ  केली जात असुन मोठया माणाम ये कमचार  वेळोवेळ  
िनलंबीत केले जात असतात. मा  अनेक वषापासून एक बाब िनदशनास येत होती 
क , या  वषयाम ये केवळ वभागीय चौकशी क न गु हा िन त कंवा अंितम 
होणार नाह .आ ण अशाच करणांम ये या याम ये यायालयात करण चालणार 
आहे कंवा फौजदार  गु हा चालणार आहे या याम ये गंभीर गु हयाची याची संपुण 
तपासणी क न याची यायीक या होणार आहे.  अशा करणाम ये िनलंबन 
कालावधी हा खुप कालावधीसाठ    ए सटड होत होतं या या सोबतच सु म कोटाने 
,हायकोटाने वेळोवेळ  जे िनदश दलेले आहेत या याम ये िनलंबनाबाबत अशा सूचना 
आहेत क , श यतो ३ म ह या या आत िनलंबीत झाले या कमचा-याची चौकशी ३ 
म ह या या आत तपास पूण क न या यावर शा ती कर यात यावी. कुठलंह  
िनलंबन श यतो ३   म ह यांपे ा जा त ए सटड केले जाऊ नये,  आ ण या यावर 
एनकेस या अंतगत ६ म ह याची देखील मुदत घाल यात आली होती. तथा प अनेक 
करणांम ये यायीक येला  खूप मोठया माणात वलंब लागतो. कदािचत ५ 

वष, १० वषापयत देखील जाऊ शकतो.आ ण यामुळे या केसेस म ये  जे कमचार  
िनलंबीत रहात होते यांना िनलंबन कालावधीम ये मोठया माणाम ये आपण यांना 
पगार देत असतो यां याकडुन कुठलेह  काम क न घेतले जात नसत यांना 
आप याकडं उप थती ावी लागत असते अशा प र थतीम ये रा य शासनाने 
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वेळोवेळ  िनदश पार त केलेले आहेत  या या अंतगत १४ ऑ टोबर  २०११ रोजी 
सामा य शासन वभाग शासन िनणय मांक िन आ-११११/ . .८६/११-
अ,मं ालयय,मंुबई ३२ द.१४ ऑ टो २०११ नुसार िनलंबीत शासक य सेवकां या 
करणांचा आढावा घे या या सूचना सव वभागांना ा  झाले या आहेत.या शासन 

िनणया या अनुषंगाने िनलंबीत शासक य अिधकार  / कमचार  यांची कारणे व याचे 
गांभीय या वषयावर यां या करणाचा आढावा घे यासंबंधी  वेळोवेळ  शासनाने 
िनदश दलेले आहेत. जे क , िनदश १९९५ पासून उपल ध झालेल ेआहेत या व वध 
करणांचा या या वभागाम ये एक सिमती थापन क न वेळोवेळ  आढावा घेणे 

अपे त कर यात आले आहे. आ ण गु हयाचे गांभीय आ ण या या तपासाची   
थती,   या या भोवती होत असलेला खच, आ ण कमचा-याची आव यकता याचा 

एक त साधक बाधक वचार क न,  िनलंबनाचा आढावा घे या या सूचना या शासन 
िनणयात िनगमीत कर यात आले आहेत. या अनुषंगाने व वध तरावरती व वध 
कार या कमचा-यां या िनलंबनाचा आढावा घे यासाठ  सिम या थापन केले या  

असून  महानगरपािलका तरावर देखील आयु ांचे अ य तेखाली सिमती थापन 
कर यात आली आहे  आ ण या सिमती या समोर व वध  िनलंबीत कमचा-यां या 
करणाचा आढावा घे यासाठ   सिमती थापन केली गेली होती. याअनुषंगाने 

९/१/२०१९ रोजी  या सिमतीची गठण,बैठक  झाली या दवशी लाचलुचत करणात 
िनलंबीत असले या एकुण ९ कमचा-यांच, फौजदार  करणातील  १३ कमचा-यांच 
आ ण इतर  करणातील २  अशा २४ कमचा-यांचा आढावा घे यात आला होता.सदर 
बैठक म ये व वध करणावर साधक बाधक चचा कर यात आली सु म कोटाचे 
व वध ा   आदेशाचा वचार कर यात आला. शासना या अ य वभागाम ये या 
करणाम ये काय कारवाई केली गेली आहे. या ठकाणी लाचलुचपत करणांम ये 

िनलंबीत असले या  कमचा-यांना शासनाने रसेट केलेले आहे का, याचे इ ह ड स 
घे यात आले. पुणे महापािलका असेल  कंवा अ य महानगरपािलका असेल कंवा 
अ य शासक य वभागाम ये काय केले जाते  याची मा हती घे यात आली याचे 
इ ह ड स पा हले गेले आ ण यानंतर आप या ठकाणी   एकच धोरण लाव यात 
आलं या करणांम ये अॅ ट  कर शनची केस असेल याचा ाथमीक तपास पूण 
कर यात आला आहे  ाथिमक तपास पूण के यानंतर याची चाजिसट तयार 
कर याची परवानगी या ािधकरणांकडुन दे यात आली आहे. आ ण या यासाठ  
चाजिसट फाईल तयार होऊन गु हयाचा तपास आता  यायीक करणांम ये समा व   
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आहे. आहे अशा करणांचा आपण आढावा घेतला या करणांम ये मोठा कालावधी 
झाला होता.आ ण ितथे चाजिशट फाईल तयार होऊन आ ण आता केवळ यायीक 

या करणं बाक  होत अशा करणांम ये या कमचा-यांना रसेट कर याचा 
सिमतीचा िनणय घेतलेला आहे. या करणांम ये गु हयाच  गांभ य क  
या यम ये  आयपीसी से शन अंतगत गंभीर व पाचे शासन संबंिधत कमचा-यास 

होऊ शकतं. जसं क , खुनाचा य  असेल,खुन असेल कंवा बला कारासंबंधीचे असे 
गंभीर व पाचे  गु हे या कमचा-यांवरती खाजगी आयु यांम ये घडलेले आहेत अशा 
व पा या  गु हयांना मा  याचे गांभ य ओळखून  यांचा रसेट न केलेला आहे. 

मा  व वध ठकाण या कायालयाम ये या या ठकाणी औपचार क ऍ ट  कर शन 
केसेसम ये  अडकले होते यांना शासन तरावरती देखील रसेट केले गेलेले आहे. 
अनेक अ य महापािलकांम ये याना रसेट केलेले आहे. हे पाहता या कमचा-यांना 
पु हा पुन था पत  कर याचा िनणय या सिमतीने  घेतला आ ण  शासन 
िनणयानुसार यां याकडे कुठ याह  व पाचा व ीय कामकाज दे यात येणार नाह  
या कारची संपुण खबरदार  देखील  या शासन िनणया या अनुषंगाने घे यात आली 
आहे.आ ण या अनुषंगाने  शासन िनणयानुसार सिमतीने  स व तर िनणय घेऊन २४ 
करणांपैक  १६ करणांम ये रसेट टेटमट  केलेले असुन  ७ करणांम ये यांचे 

िनलंबन कायम ठेव यात आलेलं आहे. तर  वर ल माणे ह  कारवाई संपुण शासक य 
प दतीची असून कायदेशीर कारवाई आहे.शासन िनणयानुसार कारवाई झालेली आहे. 
याम ये जर आप याला कुठ या व पा या वेगळया उपाययोजना  िनयमावली 
करावयाची अस यास सभागृहास तशी िनयमावली तयार करता येईल. तशी 
िनयमावली के यानंतर ती िनयमावली शासनास सादर क न जर आप याला असा 
संदेश ायचा असेल क , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका MCSR  या अनुषंगाने 
यात काह  सुधारणा क न यात काह  अॅड शन अॅ ट  कर शन मॅटर असेल कंवा 

अ य कुठलह  मॅटरम ये कती कालावधीपयत िनलंबन कायम ठेवायचं असेल तसंच 
ते कायम ठेवायचा असेल तर तशी  याची िनयमावली तयार क न शासनास सादर 
क न शासनाकडुन मा यता िमळा यास तसा बदल क न यानुसार अंमलबजावणी 
आपण क  शकतो. मा  स या तर  ह  कारवाई कुठ याह  वत: या मनाने केली 
नसून केवळ शासन िनणया या फॉलोपसाठ  केलेली आहे. आ ण यानुसार मी 
कारवाई के याचे स मानपुवक सभागृहासमोर सादर करतो आहे. 
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मा.द ा य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह आयु ांनी जो 
खुलासा केलेला आहे याम ये गु हयाचं गांभ य ओळखून सिमती नेमली होती. 
याम ये २४ लोकं होती. २४ जणां या करणांम ये ७ जणां या करण काय आहेत 

ती आ हांला समजली नाह त. २४ पैक   ७ काय कंवा १६ काय याचा वषय 
आ हांला  काय समजला नाह . पण यावेळेस सिमती गठ त केली होती ती सिमती 
कोणाची होती. या सिमतीम ये लाचलुचपत म ये पकडले या लोकांनाच कामावर 
घेतलं आहे. बाक या गंभीर गु हे काय आहेत याचा कुठे खुलासा दसत नाह . २४ 
पैक  लाचलुचपतचेच जा त गु हे दाखल होते. लाचलुचपत करणांतील  ९ लोकांना 
कामावर घेतले आ ण ७  करण पड ग आहेत. संद प वाघेरे यांनी या काळे 
नावा या अिधका-यांचे नांव घेतले या काळेला ९ . गु हयासाठ  आजपयत वेठ स 
का धरलं जात आहे.  याला तो िनयम लागू आहे क  नाह . काळे हे महापािलकेम ये  
८/९ वषापुव  याला ९ . साठ  गफला केला हणुन याला काढला आ ण एका 
बाजुला एक याय आ ण दुस-या बाजुला या महापािलके या मायसेस म ये   
१०/१२ लाख . पकडले जातात यांना एक याय  मला वाटतं  या २४ लोकां या 
करणांम ये काळेचं नाव का आलेलं नाह . या काळेला िनलंबीत का केलं होतं आ ण 
याल या करणांम ये का घेतल नाह . आयु  सो., महापौर सो. यांना वनंती आहे 

क , सभागृहाला जर काह  िनयम करावयाचे असतील तर ते करावे. पण उ ा जाणारा 
जो संदेश आहे तो ामा णकपणे काम  करणारा अिधकार  / कमचार  आहे याचे 
ख चीकरण कर याचे काम आहे या मा यमातून करणार आहोत तर मला वाटत 
आपण एक िनयमावली बनवावी आ ण यांना कुठे तर  ठोस िनणय यावा. आ हांला 
असे दसते आहे क , याम ये १०० ट के शासन सहभागी आहे. महापौर साहेब 
आप याला वनंती आहे क , हा वषय कुठ या िनयमात बस वणेत आला आहे तो 
िनयम आ हांला सांगा याला उपसूचना देऊन हा वषय थांबवावा आ ण कोटाचा जो 
काह  िनणय हायचा आहे या माणे याला सजा होऊ ा.पण महानगरपािलकेम ये 
या लोकांना पु हा घेऊ नये अशी आमची सभागृहा या वतीने आ हाची मागणी 
असेल. आ ण काळे ची केस काय आहे ते सांगा. याला ९ .चा कागदोप ी काह  तर  
फा ट आहे. आ ण १२ लाख . घेतलेले पैसे  आ ण कागदावरचा फा ट याम ये 
जमीन आसमानचा फरक आहे.आ ण मग तो काळे कामावर का आला नाह . या 
काळेचं या सिमतीम ये काह  चहापाणी झालं नाह  का? असह  आ हांला या ठकाणी  
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दसतय क , काह  आथ क यवहाराशी काह  संबंध झाला का या ठकाणी मोठ मोठे 
महाभाग सापडले असतील तर मला वाटते, याम ये काह  तर  झाल आहे. काळे या 
संदभात शासनाने मा हती ावी आ ण लाचलुचपत करणात या ९ लोकांना 
घेतलेल आहे यांना आमचा वरोध आहे. 
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह आयु  साहेबांनी 
जो खुलासा केलेला आहे. १४ ऑ टोबर या शासन िनणयानुसार सिमती गठ त क न 
आपण यामधुन माग काढला  आ ण आप या  अिधकारात  िनणय घेतलेला आहे. तसे 
आपणह  एक सिमती गठ त क न यावर िनणय घेऊन शासनाकडे पाठ वणेत यावा. 
परंतु हे सगळं कर त असताना आमची अशी मानिसकता होती क , या कमचा-यांचा 
तपास पूण क न कामावर घेतल असतं तर काह  वाटल नसत शेवट  काय ा या पुढं 
कोणालाह  जाता येणार नाह . याम ये ९ . चा ाचार असो क , १२ लाख . ाचार 
असो जे वाईट कृ य केले आहे याची सजा संबंिधत माणसाला  िमळाली पा हजे. 
जेणेक न नागर कांम ये आप या सगळयाब ल व ासहता िनमाण होईल क , आपले 
ितिनधी या ठकाणी पाठ व यानंतर ते काह  तर  बोलतात, शासनावर अंकुश ठेवतात. 

पण आपण हे सगळं कर त असताना  अॅ ट  कर म ये पकडलेले ९ कमचा-याना 
घेतलेले आहे आ ण ७ लोकांना बाजुला ठेवलेले आहे. यांना का बाजुला ठेवलं, आप या 
सवाना माझी वनंती आहे क , आपण एक कायदा करा आ ण तो मंजुर क न  पाठवा 
शासनाकडे जेणेक न आज आपण शासनावर बोलतोय यांनी यां याकडे असले या 
काय ा वाचून दाख वला. हणजे यांनी जे केल आहे ते काय ा माणे केल आहे आ ण 
आपण जे हणणार क , अशा लोकांना धडा िशकवला पा हजे. शहरातील नागर कांना एक 
संदेश गेला पा हजे. मी वरोधी प नेता हणुन वनंती करतो क , आपण तसा ठराव 
आणावा आप या सवा या संमतीने तो पास क न शासनाकडे पाठवू या, आयु  
सो.स ाधार  प नेते एकनाथ पवार सो., आपण याचा पाठपुरावा करतील. परंतु आयु  
सो.आपण हे कर त असताना खूप घाई केली असे आज सव वतमानप ाम ये आ ण 
सभागृहाम ये  आ ण आज आपण जो खुलासा केला आहे याम ये आपण सिमती गठण 
केली आ ण िनणय घेतला. यामुळे आम या मनाम ये कुठे तर  शंकेची पाल चुकचुकते 
आहे. आयु  सो.आपण देखील याम ये बारकाईने ल  घालून याम ये शासनाकडुन 
चांग या कारे मंजुर  घेता येईल भ व यकाळात  या अिधका-यांकडुन चुक चे काम 
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 करणा-या अिधका-यांवर जरब बसेल अशा कारे आपण सवानी एक कायदा क न 
शासनाकडुन यांस मंजुर  िमळवून यावी अशी मी वनंती करतो. 

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, यावेळेस या 
सभागृहाम ये उपसूचना वाचली गेली यावेळेला वेगळ  नांव ज हा ऐकली त हाच थोडशं 
मनाला वाटलं क ,कशा कारची पारदशकता आहे कंवा नाह  या याम येच मनाम ये 
शंका आली. आयु  सो. ना शासना या सूचना आहेत या माणे यांनी िमट ंग लावून 
या माणे तु ह  काम केलं. आयु  सो. तु ह  तर आता हणताय परंतु आ ह  
याचवेळेला हणत होतो क , १२ लाख . कॉपरेशन या मायसेस म ये एखादया पीए 

ला कोण देवु शकतो का, हे याचवेळेला आम या मनाम ये पाल चुकचुकत होती क ,हे 
पैसे कोणाचे होते मग ते किमशनरांचे होते का,  किमशनरांकडे पोहचवायचे होते हणुन 
या पीए कडे दले  कंवा काय शेवट  भरडला गेला असेल तर तो कमचार  भरडला 

गेला. कारण नगरसेवकां या  पीए कडं कोण १२ लाख .देवु शकतो का ? नाह  देवु 
शकत साहेब, हणजे   कॉप रेशन या मायसेस म ये या या ठकाणी सीसीट ह  
कॅमेरे बसवलेले आहेत.आ ण आता हा वषय आला दोन/तीन वषापुव  शासनाने 
काढले या  शासन िनणयानुसार यांना कामावर  परत या अस हणता. िशक हे 
पुव पासून किमशनरचे पीए होते.आ हाला अस े वाटत होते क , िशक या हातून एवढ  
मोठ  चूक कशी काय घडली. आ ण मग या या पाठ मागं कोण होतं.हे यावेळेला वाटत 
होतं. आयु  साहेब,तु ह  एक िमट ंग यायला पा हज े होतं. या याम ये पारदशकता 
नाह . तर तु ह  सगळयांना बोलवून सांगायला पा हजे होतं क , शासनाने अशी  किमट  
आणली आहे,शासनाने असे,असे सांिगतलेले आहे क , या लोकांना परत कामावर या, 
काह  केसेस अशा आहेत क , यां यावर फौजदार  गु हे दाखल आहेत, यांचे िनकाल 
अजुन आलेले नाह त. हणुन यांना ठेवलेले आहे. उदा. करण गायकवाड आहेत याम ये  
ते अिधकार  खूप संुदर काम कर त होते.आ ण यां याब ल आ हांला यावेळेला 
ऐकायला आलं यावेळेस आ हांला सु दा शॉक बसला.अस ं यां याब ल यां या गावाकड 
घडल आ ण कुणी तर  यां यावर अशी कं पलेट केली.हे यांच पसनली कामाशी 
आ हांला काह  घेणं / देणं नाह .आयु  सो.तु ह  काय केलं मी या खुच वर बसलो आहे 
यावर मी  सांगका या आहे हे तु ह  िस द केल. तु ह  सांगताना   सांिगतलं क , 

तुमचं सभागृह काह ह  िनणय घेऊ शकतो. तु ह  काह ह  िनणय या मी परत शासनाला  
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पाठ वन तुम याकडे यावेळेस शासनाची लोकं  आली होती यावेळेस पदािधका-यांना 
बोलावयला पा हजे होते. यांना सांगायला पा हजे होत क ,अस े अस े आहे यामुळे 
महापौर, प नेता, वरोधी प ने यांना बोलवायला पा हज ेहोतं. हा मोठा िनणय आहे तो 
सभागृहासमोर येणारच,हे याच वेळेला हे केलं असत तर शंकेला वाव िमळाला नसता.  
हणुन मी सभागृहा या मतांम ये  जस ंआज आहे ती सगळ  कमीट  तयार करा आ ण 
या कमीट म ये जत या लोकांना यायचा आहे तो िनणय या.िनणय काय घेणार 

आहात हे आ हांला मा हतच आहे. कारण या याम ये मी उदा.यासाठ च दलं होत क , 
कोण कुणाकडे पैसे कस ेकाय देऊ शकतो कंवा काय नाह  देवु शकतं. परंतु या याम ये 
ती य  भरडली जाऊ शकते. तु ह  पुव पासूनची मा हती काढा पुव  पीएमपीएमल या  
भर याम ये १० . जा त असले तर  यां यावर कारवाई हायची. पीएमपीएमला पैसे 
जा त असले तर  पैसे जा त कसे आले. हणुन या कंड टरवर कारवाई हायची. आज 
काळेसारखी खूप मंडळ  असतील ती सगळ  काढा आ ण या कमीट पुढे  ठेवुन शासनाकडे 
पाठवावी क , आम याकडे प ह यापासूनची इतक  लोकं आहेत  आ ण मग यावर िनणय 
घेता येईल.काह  लोकांना याय देता काह  लोकांना याय देत नाह .लोणकर एकदा तर  
साहेबांना समजुन सांगा नाह  तर आ ह  सगळे जण थांबतो. माझी सभागृहाला वनंती 
आहे क , अशा कार या कारवाया कोणा कोणावर झाले या आहेत. हे सगळं सांगा 
हणजे काळे सार या गर ब कमचा-यांवर ९ . साठ  कारवाई केली असेल तर आज 
याची मानिसकता, याचे कुटंूब, या या घराकडे लोकांचा बघ याचा ीकोन कसा 

असेल या सगळया गो ीचा वचार क न या सगळया कमचा-यांना जसे  सामावून घेणार 
आहोत तसे आजपयत कती लोक आहेत  या सगळयाचा ऊहापोह या  कमीट म ये  
करावा असाच वषय या ठकाणी मंजुर क  नये,अशी सभागृहाला   वनंती आहे.  

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह मुळात या 
कमचा-यांचा वषय या वषय प केवर नाह . वषयप केवर वषय आ यानंतर 
िन तपणे यावर गहण चचा करता येईल आ ण वषय यावेळेस तु ह  आणाल 
यावेळेस आम या अख यार त असेल, आ ह  नगरसद य हणुन सभागहृात मांडता 
याम ये आमचा काह  सहभाग येत असेल, शासना या येम ये सहभाग येत असेल 

तर तो वषय आम यापुढे  आणा आ ण नसेल आणायचा तर जी काह  कमीट  नेमायची 
आहे याम ये महापौर,प नेता यांना या.आ ह  हणणार नाह  क , यांनी चोर  केली 
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 यां या पाठ शी उभे राहतो, अ जबात नाह  परंतु हे सगळं कर त असताना २४ 
लोकांपैक  या काह  लोकां या ऍ ट  कर शनकडे, कोटाकडे केसेस असतील  
मंगलाताई या मताशी मी सहमत आहे करण गायकवाड या बाबतीत ज हा प ह यांदा 
ज हा वतमानप ाम ये बातमी वाचली  त हा व ासच बसत न हता. असा एवढा चांगला 
अिधकार  अस काह  कृ य क  शकतो. असेह  नाह  प पणे सांगते. या ठकाणी काह  
कोट नाह , कोणी यायािधश नाह ,कोणी इथं काह  चोर नाह , कोणी इथ साव नाह  
कोण,कोण कुठं शेण खातं हे आ या शहराला मा हत आहे जो पकडला गेला तो चोर, 
आ ण यामुळे करण गायकवाडला याची या ठकाणी बाजु मांड याची संधी िमळाली  
नाह   कोटाम ये यांची केस चालू आहे.ते स य होतं क , अस य होतं हे काळानु प 
ठरणारच आहे. याच बरोबर आता मंगलाता नी िशक या बाबतीत उ लेख केला आहे.  
िशक या केसम ये आप याकडे  वारंवार सीसीट ह  फुटेजची मागणी केलेली आहे. ते 
सीसीट ह  फुटेज मला असं वाटत जर  काय ाची बाजु असली तर  स ाधार  हणुन ते 
जे काह  बोट आम याकडे दाख वलं जातं. िशक सकाळ  ऑ फस म ये आ यापासून 
एसीबीने कारवाई क न खाली नेऊन नाह  सोडलं ऍ युएली खाली नेऊन कारवाई केली. 
एसीबीने जी काह  कारवाई केली ती सु दा आपण यात िलह ली. वषय असा आहे क , 
एखादया अिधका-यांकडुन चुक च काह  घडलं असेल, मी खात नाह , पण चुक होऊ 
शकते.आ ण  ती जर केली नसेल तर कोणी गोवलंय का? याला या याम ये, यां या 
कुटंूबाच काय होतं, मंगलाताईनी वचारलेला  रा त आहे पीए एवढे पैसे घेऊ शकतो 
का,आम या पुढे सु दा  आहे. अनेक वषाची सवय आहे क , तुम या बरोबर काम 
करताना तुम याशी संपक खुप कमी येतो. पण तुम या हाताखाली काम करणा-या 
कमचा-यांशी आमचा संपक खूप जा त असतो. आ ण या माणसाची िनयत कशी आहे हे 
ओळखायला जा त वेळ लागत नाह . हणुन आम या मनाम ये शंका आहे. आ ण या 
िशकसाठ  अनेक लोकांनी य  केलेले आहेत आ ण एसीबीने जी कारवाई केली याचे 
सीसीट ह  फुटेज लोकांना दाखवा. या या पाठ शी कोण आहे हे ठामपणे काह   सांगता 
येत नाह .  या सगळया अिधका-यावरती जे छोटे,छोटे गु हे आहेत यां यावरती तुम या 
काय ा या चौकट त राहून  तु हांला जो काह  िनणय यायचा आहे तो   िन तपणे या 
परंतु चुक चे केले असेल, चोर  केली असेल, ाचार केला असेल अशी लोकं जर का या 
खुच वर बसली तर मा  काम करण कठ ण आहे. आ ण या महापािलकेची ितमा  
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डागाळेल आ ण संशयाचे वातावरणाम ये काम होणार नाह .  या केसेस मला वाटत ६ 
म ह यांपासून ते १० वषापयत या पड ग आहेत. याम ये २ वषा या जा त पड ग आहेत. 
ऍ ट  कर  हे महानगरपािलकेम ये येऊन बसत याचा आ हांला अिभमान आहे. जो 
चोर  कर ल याला िभती आ ण जो करणार नाह  याला कशाची िभती. परंतु अशा 
कार या या काह  केसेस असतील एक तर यां यावर गु हा िस द झाला असेल  
कंवा नसेल झाला तर याम ये काय ाची काय ोसेस आहे आ ण ती कती लवकर 
हावी या खट यावरती आणता येतो. आप याकडे शासनाचे आ ण सु म कोटाचे काय 
िनयम आहेत  ३ म ह या या आत याची चौकशी क न या यावरती जो गु हा आहे तो 
तसाच ठेवुन याची चौकशी करायची याची सुनावणी यायची आ ण याला ितथच जू  
क न यायचं. कारण या यावरती आतापयत १.२५ कोट  . खच केलेले आहेत. तर या 
सगळयातून आप याला सुटका हावी असे वाटते. आ ण मला अस वाटतंय क  तु ह   
यांना  कुठलेह  आथ क व पाचे काम देणार नाह . असं तुमच मत आहे. दुसर  बाजु 

अशी आहे क , नाह  केलं तर  परत येतंच . बांधकाम परवानगी, नगररचना वभाग 
असेल कुठला वभाग सांगू तु हांला. वषय असा आहे क , आ हांला या याम ये जायच 
नाह .आम याकडे वषयच आणु नका आम या सवानुमते  ती शासनाने याची संपुण 
जबाबदार  उचलावी आ ण तुम या तरावरती िनणय यावा. हा वषय मंजुर क  नामंजुर  
यावा क  नाह  यावा या यावर िनणयच होऊ शकत नाह  कारण हा वषय सभागृहा या 

पटलावर वषयच नाह .चचा होऊ शकते परंतु िनणय होऊ शकत नाह . आपण जो िनणय 
यावयाचा असेल तर तो पारदश  हावा. आ ण पारदश  िनणय होऊ शकत नाह  हे दुदव 

आहे. शासनाने यांनी यांचे काम करावे आपण याम ये सहभागी होऊ नये आ ण  
पुढ ल वषयाला सु वात करावी. 

    यानंतर उपसूचने माणेचा  दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक-३९६                                      वषय मांक- २ 
दनांक - ६/६/२०१९             वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ- १) मा. राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
            २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .९० द.१/३/२०१९    
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर शासन मंजूर असलेले र  पदांवर 
अथवा न याने शासन मंजूर होणा-या आकृतीबंधानुसार उपायु  अिभनामाची पदे शासन 
मंजूर होणार अस याने व सदरची पदे महापािलका सभेने िनमाण केली अस याने या 
मंजूर होणा-या सहा यक आयु /उपायु  या पदावर िनयमानुसार सेवाजे ता शै णक 
पा ता व अनुभव धारण करणारे पा ताधारक, पदो नती पूव शासन अिधकार  या 
पदावर ल सेवाजे  अिधकार  ी. ीिनवास रामचं  दांगट, ी.राजेश अंकुश आगळे व ी. 
िसताराम देवचंद बहुरे यांना िनयमानुसार पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच ी.उ हास बबनराव जगताप   (नगरसिचव) यांची ‘सहा यक आयु ’ पदावर 
नेमणूक कर यास तसेच यांचा महापािलकेतील गट ‘ब’ पदावर ल सेवा कालावधी 
वचारात घेवून ‘सहा यक आयु ’ पदाचे सेवा ये तेकामी यांना मानीव तार ख िन त 
क न दे यास मा यता देणेत येत आहे आ ण शासन िनणयानुसार आ ण महापािलके या 

ता वत आकृतीबंधानुसार महापािलके या आ थापनेवर महारा  महापािलका 
अिधिनयमाचे कलम ४५ अ वये मंजूर गट ‘अ’ मधील वैधािनक पदावर काम करणा-या 
अिधका-यांकर ता “अित र  आयु ” अिभनामाचे एक पद शासन मंजूर असून र  आहे. 
सदर पदावर महापािलका अ थापनेवर ल MMC Act.Sec.45 अ वये वैधािनक (गट-अ) 
पदावर ल  काम  करणा-या अिधका-याची नेमणूक करणे आव यक अस याने “अित र  
आयु  (२)” या पदाचा अित र  पदभार ी.उ हास बबनराव जगताप यां याकडे 
सोप व यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच डॉ. फरके राज  हाद व डॉ. गोफणे 
ल मण पांडुरंग ा दोन वै क य अिधकार  यांना शासन वभागाकड ल आदेश . 
शा/१/ का व/२३५/२०१८ दनांक ०७/०३/२०१८ अ वये ११ म हने कालावधीसाठ  

ता पुर या (Ad-hoc)  व पात दनांक ०७/०३/२०१८ पासून ये  वै क य अिधकार  
या वग १ चे पदावर पदो नतीची सव व हत कायप दती अनुस न मा. वधी व मा. 
महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे यात आली होती. सदर ११ म ह याचा 
कालावधी दनांक ०७/०२/२०१९ रोजी संपु ात आलेला अस याने ये  वै क य 
अिधकार  या वग १ चे पदावर िनयिमत पदो नतीसाठ  वर ल दोन अिधकार  सेवा ये ता 
व इतर िनकषानुसार पा  ठरत अस याने यांना दनांक ०७/०२/२०१९ पासून वग १ चे 
ये  वै क य अिधकार  या पदावर िनयिमत पदो नती दे यास मा यता दे यात येत 

आहे. तसेच ी. वजय ानदेव भोजने, उपअिभयंता ( थाप य) यांना कायकार  अिभयंता  
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( थाप य) (वेतन ेणी १५६००-३९१०० ेड पे ६६००) या अिभनामा या पदावर 
पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे.             

अनुकूल-८१                                         ितकुल -० 

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

                              ------- 

मा.सागर गवळ  – मा.महापौर साहेब  वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 
ठराव मांक- ३९७                 वषय मांक- ३ 
दनांक - ६/६/२०१९          वभाग - मा.आयु  
 
         संदभ - १)  मा.राज  लांडगे , मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
                २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .९१ द.१/३/२०१९    
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थपनेवर ल उप अिभयंता ( थाप य) 
पदावर दनांक ०१/०१/२०१६ रोजी काम करणा-या अिधका-यांची अंितम सेवाजे तासूची 
दनांक २४/०३/२०१७ रोजी िस द कर यात आलेली आहे. सदर अंितम 
सेवाजे तासूचीमधील तीन सेवाजे  पद वधारक कायकार  अिभयंता हे नजीक या काळात 
सेवािनवृ  होत असून सदर र   होणा-या कायकार  अिभयंता ( थाप य) अिभनामा या 
मंजूर पदावर (वेतन ेणी १५६०० - ३९१०० ेड पे ६६००) खालील माणे उपअिभयंता 
पदो नतीस पा  आहेत. यामुळे सेवाजे तेनुसार १) ीम.वाघ सं या िनतीन - उप 
अिभयंता, २) ी.चौरे िशवाजी राजाराम - उप अिभयंता ३) ी.देसले वलास नामदेव - 
उप अिभयंता यांना कायकार  अिभयंता ( थाप य) या पदावर पदो नती देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
मा. राज  लांडगे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल- ८१                                        ितकुल-० 
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  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.  

                                   ----- 
मा.अ नी जाधव – मा.महापौर साहेब  वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
 
ठराव मांक- ३९८             वषय मांक- ४ 
दनांक - ६/६/२०१९           वभाग - मा.आयु  
 
         संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                   .नर व/का व/१६/१५२०/२०१८, द.०६/१२/२०१८ 
                २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४६ द.२७/२/२०१९   
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश 
. पीसीसी।३०९६।१८०१।सीआर-२६१।न व-२२, द.११।०९।१९९७ अ वये करणेत आली 

आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, 
नगर वकास वभाग, अिधसुचना . टमपीएस-१८०५/१०५०/सीआर-७९५/०७/न व-१३, 
द.३०/०५/२००८ अ वये मंजुर आहे. तसेच द.१८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये 
पुन: िस  केलेला भाग वगळता उवर त वकास योजना मंजुर असुन शासन िनणय 
.ट पीएस-१८१२/१६०/ . .५८/१२/पुनबाधनी .२७/१२/ईपी मंजुर /न व-१३  
द.०२/०३/२०१५ अ वये उवर त भाग या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला 
आहे. सदर मंजुर वकास योजनेत मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१७ व १८ पैक  म ये 
आ. .२/११ अ नशमन क  (Fire Station) हे ४० आर े ाचे आर ण आर त केलेले 
आहे. संदभ य प ा वये कायकार  अिभयंता थाप य इ भाग यांनी मौजे चो वसावाड  
येथील सदर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील स.नं.१७ पै व 
१८ पै मधील ता वत आ. .२/११ अ नशमन क  (Fire Station) या आर णाक रता 
मनपाचे ता यात न आलेले उव रत सुमारे २० आर े ाचे भुसंपादन क न जागा 
महानगरपािलके या ता यात घेणेबाबत कळ वले आहे. सबब सदरचे आर णाक रता 
खाजगी जिमनीचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. तर  मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१७ 
पै व १८ पै मधील ता वत आ. .२/११ अ नशमन क  (Fire Station) या 
योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन 

अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन ताव 
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मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. तर  तुत 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 करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.योगीता नागरगोजे  –मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल- ८१                                       ितकुल-० 

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

मा.संगीता भ डवे – मा.महापौर साहेब,  वषय . ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक- ३९९             वषय मांक- ५ 
दनांक - ६/६/२०१९           वभाग - मा.आयु  
 
                      संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                    .नर व/का व/१८/१७३/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

                                 २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४७ द.२७/२/२०१९    

 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील र यांचा 
वाहतुक चे ीकोनातून वकास करणे आव यक आहे. मौजे कवळे येथील स.नं.३९ ते ७१ 
येथील १८.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील मा.नगरसद य व 
नाग रक यांची मागणी आहे. सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक साठ  र ता वकिसत 
होणे गरजेचे आहे. मा.नगररसद य व नाग रकांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे 
वाहतूक या  हताथ  मौजे कवळे स.नं.३९ ते ७१ येथील  मंजूर वकास योजनेतील 
१८.०० मी.र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये 
संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
       
मा.सुिनता तापक र- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  
 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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     अनुकूल-  ८१                                     ितकुल-० 

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

                                   -----     

मा.संगीता भ डवे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
 
                           वषय मांक- ६ 
दनांक - ६/६/२०१९      वभाग - मा.आयु  

 
         संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                   .नर व/का व/१८/१७४/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 
          २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४८ द.२७/२/२०१९    
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील र यांचा 
वाहतुक चे ीकोनातून वकास करणे आव यक आहे. मौजे कवळे येथील स.नं. ७३, 
७४, ७५ व ७६ येथील १२.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील मा. 
नगरसद य व नाग रक यांची मागणी आहे.  सदरचे गावातील नाग रकां या 
वाहतूक साठ  र ता वकिसत होणे गरजेचे आहे. मा.नगररसद य व नाग रकांचे 
मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे वाहतूक या  हताथ  मौजे कवळे स.नं.७३ ते ७६ 
येथील  मंजूर वकास योजनेतील १२.०० मी. र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, न वन 
भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेस मा यता देणेत यावी..  
मा.सुिनता तापक र- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह चा मंजूर वकास योजनेम ये मौजे चो वसावाड  हे 
गाव आहे सदर गावाम ये कॉलनी नं. ५ म ये, पुणे-आळंद  ६०.०० मी.र यापासून 
सं कार रेिसड सी पयत जा यासाठ  सुमारे ९.०० मी. ं द चा व हवाट चा र ता आहे. परंतु 
सदर र ता काह  ठकाणी कमी ं द चा आहे. तर  या र याची ं द  पुणपणे ९.०० मी. ने 
वाढव यास मा यता देणेत यावी. तसेच मौजे थेरगाव येथील वाढती लोकसं या ल ात 
घेता, नाग रकां या सु वधेसाठ  खालील आर णे – 

१) आ. . ६२३ - उ ान 
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२) आ. . ६२६ – खेळाचे मैदान 
३) आ. . ६२७ क – बस टिमनस  

 

व वर ल आर णा खालील े ाचा भूसंपादन ताव महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह भूसंपादन अिधिनयम १९८४ अ वये मा. 
ज हािधकार  यांचेकडे पाठ व यास व संपादन करणेकामी येणा-या खचास (भूसंपादन 
अिधकार  यांनी कळ वले या खचानुसार) मा यता देणेत यावी.  

मा.सुरेश भोईर-  मा.महापौर साहेब,उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा संगीता भ डवे –  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.   

     यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक- ४००            वषय मांक- ६ 
दनांक - ६/६/२०१९          वभाग - मा.आयु  
 
            संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                      .नर व/का व/१८/१७४/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 
             २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४८ द.२७/२/२०१९   
  
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील र यांचा वाहतुक चे 

ीकोनातून वकास करणे आव यक आहे. मौजे कवळे येथील स.नं. ७३, ७४, ७५ व 
७६ येथील १२.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील मा. नगरसद य व 
नाग रक यांची मागणी आहे.  सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक साठ  र ता 
वकिसत होणे गरजेचे आहे. मा.नगररसद य व नाग रकांचे मागणीचे अनुषंगाने 
नाग रकांचे वाहतूक या  हताथ  मौजे कवळे स.नं.७३ ते ७६ येथील  मंजूर वकास 
योजनेतील १२.०० मी. र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, न वन भूसंपादन अिधिनयम 
२०१३ अ वये संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वाढ व ह चा मंजूर वकास योजनेम ये मौजे चो वसावाड  हे गाव 
आहे सदर गावाम ये कॉलनी नं. ५ म ये, पुणे-आळंद  ६०.०० मी.र यापासून सं कार 
रेिसड सी पयत जा यासाठ  सुमारे ९.०० मी. ं द चा व हवाट चा र ता आहे. परंतु सदर 
र ता काह  ठकाणी कमी ं द चा आहे. तर  या र याची ंद  पुणपणे ९.०० मी. ने  
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वाढव यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे थेरगाव येथील वाढती लोकसं या 
ल ात घेता, नाग रकां या सु वधेसाठ  खालील आर णे – 
१) आ. . ६२३ - उ ान 
२) आ. . ६२६ – खेळाचे मैदान 
३) आ. . ६२७ क – बस टिमनस  
 
व वर ल आर णा खालील े ाचा भूसंपादन ताव महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ सह भूसंपादन अिधिनयम १९८४ अ वये मा. 
ज हािधकार  यांचेकडे पाठ व यास व संपादन करणेकामी येणा-या खचास  (भूसंपादन 
अिधकार  यांनी कळ वले या खचानुसार) मा यता देणेत येत आहे.  
       अनुकूल- ८१                                 ितकुल- ०  

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

                                    ------- 
 
मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
                                           वषय मांक- ७ 
दनांक - ६/६/२०१९      वभाग - मा.आयु  
 
       संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/०९/२२४/२०१८,  
                 द.१६/१०/२०१८ 
             २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४९ द.२७/२/२०१९    
 
       मौजे वाकड येथील ािधकरणाचे मंजुर वकास योजनेनुसार व पंपर  
महानगरपािलकेचे िनयोजन िनयं ण क ाम ये सन १९९८ म ये समा व  झाले या स.नं. 
२१० पैक  याम ये २४ मी. ं द र ता ता वत आहे. सदर या २४ मी. र ता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह त स.नं.२१०/३ वाकड येथे सुमारे ९५ मी. लाबींचा असून 
उव रत र ता ािधकरणाचे ह त आहे. मौजे वाकड येथील स.नं.२१०/३ पैक  १५९६० 
चौ.मी. े ाम ये हातोबानगर ह  घो षत झोपडप ट  असून याचे पुनवसन करणेचे 
काम झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण, सेनापती बापट माग, पुणे यांचे िनदशनाखाली चालु  
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आहे. हातोबानगर झोपडप ट , वाकड–डांगे चौक  २४ मी. ं द र यावर असून पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या वकास योजना नकाशानुसार २४ मी. र ता 

ता वत दाख वला आहे. सदरचा र ता वेणुनगर इमारती या बांधकामामुळे बािधत होत 
अस यामुळे य ात भ व यात अ त वात येऊ शकणार नाह . यामुळे वाकड-डांगे 
चौक २४ मी. ं द र ता याव न स.नं. २१०/३ मधील २४ मी. ं द र ता र  करणे 
उिचत होईल.   आयु  कायालय, पुणे वभाग, पुणे वधानभवन पुणे – ४११ ००१ यांचे 
प  .सआ/भु.सं./तीन ५५०/१९९५ पुणे द.१४/१०/१९९५ रोजीचे आदेशा वये मौजे 
वाकड येथील स.नं.२१०/३ पैक  मधील २४ मी. बािधत सुमारे ९५ मी. ने बािधत े  
ािधकरणाचे िनयं ण क ेतून वगळून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन 

िनयं ण ह त येत असून सदर र ता वगळणेकर ता पंपर िचंचवड महानगरपािलकेकडून 
कायवाह  करावी लागेल. उपरो  बाबी पहाता ािधकरणा या िनयं ण क ेतून वगळून 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन िनयं ण ह म ये ९५ मी. लाबींचा र ता 
महानगरपािलके या ह त येत आहे. सदर र याचे जागेम ये हातोबानगर झोपडप ट  
आहे व याचे पुनवसन, झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण सेनापती बापट माग, पुणे 
यां या िनयोजना ारे चालु आहे. ािधकरणाने यां या से टर ४० या मंजूर रेखांकन 
नकाशा (लेआऊट) म ये सदर ९५ मी. लांबीचा स.नं.२१० वाकड मधील ता वत र ता 
दाख व याचे दसून येत नाह .तसेच मु य कायकार  अिधकार  पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरण यांनी  मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना पाठ वलेले 
प  द. ०८/०५/२०१८ ारे “ ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील अजदार यांनी 
नमूद केलेला २४ मी. ं द चा र ता हा मौजे वाकड स.नं.१७८ व स.नं.२१० म ये 
दश वलेला असून स.नं.१७८ म ये ािधकरणाने राब वले या गृहयोजनेमुळे सदर र याची 
आखणी ह  वकास योजनेनुसार करणे श य नाह . स.नं.१७८ मधील सदर २४ मी. ं द 
र ता हा कॅनॉल या दो ह  बाजंुनी १२ मी. ं द दश वलेला आहे व तो वकिसत आहे.  
ािधकरण ह  बाहेर ल मौजे वाकड स.नं.२१० भाग मधील मंजूर वकास योजनेतील २४ 

मी. ं द र याबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ यो य ती कायवाह  करणे 
आव यक आहे.” असे कळ वले आहे. तर  सदरचा ता वत २४ मी. र ता र  
कर याक रता महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल करावा लागेल. उपरो  वषयां कत करणी सदरचा २४.० मी. र ता र   
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करणेबाबतचा फेरबदल ताव म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये 
कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.िनमला कुटे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, ठरावास मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील मौजे कवळे येथील स.न. ९१ व 
स.न. ९२ पैक  मधुन जाणारा १२.० मी. ं द र ता स.न. ९१ म ये थलांतर करणेसाठ  
म. ा. व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदलाची आखणीस 
मा यता िमळणेबाबतचा ताव महानगरपािलकेमाफत महारा  शासनास सन २०१७ 
साली सादर करणेत आला होता. परंतु महारा  शासनाकड ल शासन िनणय . – 
ट पीएस -१८१७/१९६३/ . . ५/१८/न व १३ द. २६/०२/२०१८ नुसार सदरचा 
फेरबदलाचा ताव नामंजुर करणेत आलेला आहे.  

मंजुर वकास योजनेतील र याचे आखणीमुळे ामपंचायत काळापासुन 
आ त वात असले या स.न. ९२ मधील घरांना बाधा पोहोचत अस याने सदरचा र ता 
ा प वकास योजनेत ता वत केले माणे स.न. ९१ मधील मोक या जागेत 
थलांतर त करणेबाबतचा कलम ३७ चा ताव ता वत करणेत आला होता.  

सदर मंजुर वकास योजनेतील र या या आखणीमुळे ामपंचायतीचे काळातील 
घरे बािधत होत अस याने थािनक नागर क बेघर होणार आहेत. महानगरपािलकेने 

ता वत केले माणे कलम ३७ चा ताव पुन : शासनाकडे पाठ वणेचे तावास व 
सदर कलम ३७ चे तावाचे अिधकार मा. आयु ांना देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या सुधा रत मंजूर वकास योजनेम ये 
मौजे पंपर  वाघेरे येथील िस.स.नं.१४४ पै. या िमळकती मधील ६८०० चौ.मी. े  
आ. .१६६ उ ान या योजनाथ आर त कर यात आलेले आहे. सदर या आर णालगत 
प म बाजूस अ त वातील अ यंत जुनी मशानभूमी आहे. वाढ या शहर करणामुळे 
सदरची मशानभूमी अपुर  पडत अस याने अ त वातील मशानभूमी लगत या 
आ. .१६६ उ ान या योजनाथ आर त जागेम ये आधुिनक मशानभूमी बांधणे व 
अ त वातील मशानभूमीची जागा सलग या आ. .१६६ उ ान या योजनाथ आर त 
जागेम ये समा व  करणे या माणे फेरबदलाची कायवाह  करणे आव यक आहे. 
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वर ल बाबीचा वचार क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या 
सुधा रत मंजूर वकास योजनेमधील मौजे पंपर  वाघेरे येथील िस.स.नं.१४४ पै. या 
िमळकतीतील आ. .१६६ उ ान या योजनाथ आर त जागेपैक  द णेकड ल २००० 
चौ.मी. े  मशानभूमी या योजनाथ आर त करणे व अ त वातील मशानभूमीचे 
े  आ. .१६६ उ ान या योजनाथ आर त जागेम ये समा व  करणेकामी महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास आ ण 

फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  पूण क न फेरबदलाचा ताव शासनास मंजुर साठ  
सादर करणेकामी मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास 
मा यता दे यात यावी. 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेत मौजे सांगवी 
येथील स. न. ७१ व ७२ येथील िमळकतीम ये आ. . ३४० “खेळाचे मैदान” े  
१०००० चौ.मी. ता वत केलेले आहे. सदर आर णा या े ात स. न. ७१ म ये २५० 
चौ.मी. े ात शाळा बांधलेली आहे. सदर शाळेत म यमवग य मुलेमुली िशकत आहेत. 
सदरची शाळा २० वष जुनी आहे. यामुळे सदरची अ त वातील शाळेचे २५० चौ.मी. 
े  आ. . ३४० “खेळाचे मैदान” मधुन वगळ या या फेरबदलाची महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९३३ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  
पूण क न फेरबदलाचा ताव शासनास मंजुर साठ  सादर करणेकामी मा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता दे यात यावी. 

तसेच बो-हाडेवाड  गट नं 757 मधील 12 मी. र ता र  करावा कारण या 12 मी 
र ता म ये काह  घरे जात आहे. घरा या शेजार  जागेवर डांबर  र ता आहे. तसेच २) 
पुणे नािशक हायवे व जाधववाड  पुव प म १८ मी. र यापासून द ण उ र र ता र  
करणे बाबत,  बो-हाडेवाड  गट नं 632 ते 653 पयत चा 18 मी. र ता र  करावा या 
र या म ये थािनक शेतक-यां या जिमन म ये 35 वष जुनी िचकूची 60 झाडे आहे. 
40 नारळ ची झाडे, 10 आ यांची झाडे आहेत. हा र ता जागेवर पाहणी न करता हा 
र ता टाक यात आला आहे.  या र यामुळे शेतक-यांचे नुकसान होत आहे. तसेच या 
र याची आव यकता नाह  यामुळे हा र ता र  करणेस मा यता देणेत यावी. ३) बो-
हाडेवाड  गट नं जुने 1388,1389,1375 या मधील आर ण . G1/166 र  करणेस 
मा यता देणेत यावी. ४) याच माणे मोशी गट नं जुना 467 न वन ४६९ या गटातील  
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आर ण . MP1/192A,MP1/192 B र  करावे कारण या जागेवर थािनक 
शेतकर  1984 सालापासून येथे राहत आहे. यांना बेघर हो याची वेळ येईल. 
     सबब वर ल नमुद केले या र ता व अर ण र  कर याक रता महारा  ादेिशक व 
नगररचना कलम ३७ अ वये फेरबदल करावा लागेल. उपरो  वषयां कत करणी 
सदरचा १८ मी. व १२ मी तसेच सदर ल भागातील आर णे र  करणेस मा यता देणेत 
यावी. व त अनुषंगाने सदरचे े  र हवास वभागात समा व  करणेस मा यता देणेत 
यावी. तर  वर ल माणे तावास शासन मा यता घेणेकामी मा यता देणेत यावी.   
मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
 
मा.आरती च ध े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे. 
 
         यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 
ठराव मांक- ४०१     वषय मांक- ७ 
दनांक - ६/६/२०१९     वभाग - मा.आयु  
 

संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/०९/२२४/२०१८,  
          द.१६/१०/२०१८ 
       २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४९ द.२७/२/२०१९    
 
  मौजे वाकड येथील ािधकरणाचे मंजुर वकास योजनेनुसार व पंपर  

महानगरपािलकेचे िनयोजन िनयं ण क ाम ये सन १९९८ म ये समा व  झाले या स.नं. 
२१० पैक  याम ये २४ मी. ं द र ता ता वत आहे. सदर या २४ मी. र ता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह त स.नं.२१०/३ वाकड येथे सुमारे ९५ मी. लाबींचा असून 
उव रत र ता ािधकरणाचे ह त आहे. मौजे वाकड येथील स.नं.२१०/३ पैक  १५९६० 
चौ.मी. े ाम ये हातोबानगर ह  घो षत झोपडप ट  असून याचे पुनवसन करणेच े
काम झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण, सेनापती बापट माग, पुणे यांच ेिनदशनाखाली चालु 
आहे. हातोबानगर झोपडप ट , वाकड–डांगे चौक  २४ मी. ं द र यावर असून पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या वकास योजना नकाशानुसार २४ मी. र ता 

ता वत दाख वला आहे. सदरचा र ता वेणुनगर इमारती या बांधकामामुळे बािधत होत 
अस यामुळे य ात भ व यात अ त वात येऊ शकणार नाह . यामुळे वाकड-डांगे  
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चौक २४ मी. ं द र ता याव न स.नं. २१०/३ मधील २४ मी. ं द र ता र  करणे 
उिचत होईल. आयु  कायालय, पुणे वभाग, पुणे वधानभवन पुणे – ४११ ००१ यांचे प  
.सआ/भु.सं./तीन ५५०/१९९५ पुणे द.१४/१०/१९९५ रोजीचे आदेशा वये मौजे वाकड 

येथील स.नं.२१०/३ पैक  मधील २४ मी. बािधत सुमारे ९५ मी. ने बािधत े  
ािधकरणाचे िनयं ण क ेतून वगळून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन 

िनयं ण ह त येत असून सदर र ता वगळणेकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून 
कायवाह  करावी लागेल. उपरो  बाबी पहाता ािधकरणा या िनयं ण क ेतून वगळून 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन िनयं ण ह म ये ९५ मी. लाबींचा र ता 
महानगरपािलके या ह त येत आहे. सदर र याचे जागेम ये हातोबानगर झोपडप ट  
आहे व याचे पुनवसन, झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण सेनापती बापट माग, पुणे 
यां या िनयोजना ारे चालु आहे. ािधकरणाने यां या से टर ४० या मंजूर रेखांकन 
नकाशा (लेआऊट) म ये सदर ९५ मी. लांबीचा स.नं.२१० वाकड मधील ता वत र ता 
दाख व याचे दसून येत नाह . तसेच मु य कायकार  अिधकार  पंपर  िचंचवड नवनगर 
वकास ािधकरण यांनी  मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना पाठ वलेले 
प  द. ०८/०५/२०१८ ारे “ ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील अजदार यांनी 
नमूद केलेला २४ मी. ं द चा र ता हा मौजे वाकड स.नं.१७८ व स.नं.२१० म ये 
दश वलेला असून स.नं.१७८ म ये ािधकरणाने राब वले या गृहयोजनेमुळे सदर र याची 
आखणी ह  वकास योजनेनुसार करणे श य नाह . स.नं.१७८ मधील सदर २४ मी. ं द 
र ता हा कॅनॉल या दो ह  बाजंुनी १२ मी. ं द दश वलेला आहे व तो वकिसत 
आहे.  ािधकरण ह  बाहेर ल मौजे वाकड स.नं.२१० भाग मधील मंजूर वकास 
योजनेतील २४ मी. ं द र याबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ यो य ती 
कायवाह  करणे आव यक आहे.” असे कळ वले आहे. तर  सदरचा ता वत २४ मी. 
र ता र  कर याक रता महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये फेरबदल करावा लागेल. उपरो  वषयां कत करणी सदरचा २४.० मी. र ता र  
करणेबाबतचा फेरबदल ताव म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये 
कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मंजुर वकास योजनेतील मौजे कवळे येथील स.न. ९१ व स.न. ९२ पैक  मधुन जाणारा 
१२.० मी. ं द र ता स.न. ९१ म ये थलांतर करणेसाठ  म. ा. व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदलाची आखणीस मा यता िमळणेबाबतचा  
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ताव महानगरपािलकेमाफत महारा  शासनास सन २०१७ साली सादर करणेत आला 
होता. परंतु महारा  शासनाकड ल शासन िनणय . – ट पीएस -१८१७/१९६३/ . . 
५/१८/न व १३ द. २६/०२/२०१८ नुसार सदरचा फेरबदलाचा ताव नामंजुर करणेत 
आलेला आहे.  

मंजुर वकास योजनेतील र याचे आखणीमुळे ामपंचायत काळापासुन 
आ त वात असले या स.न. ९२ मधील घरांना बाधा पोहोचत अस याने सदरचा र ता 
ा प वकास योजनेत ता वत केले माणे स.न. ९१ मधील मोक या जागेत 
थलांतर त करणेबाबतचा कलम ३७ चा ताव ता वत करणेत आला होता.  

सदर मंजुर वकास योजनेतील र या या आखणीमुळे ामपंचायतीच ेकाळातील 
घरे बािधत होत अस याने थािनक नागर क बेघर होणार आहेत. महानगरपािलकेने 

ता वत केले माणे कलम ३७ चा ताव पुन : शासनाकडे पाठ वणेच े तावास व 
सदर कलम ३७ चे तावाच ेअिधकार मा. आयु ांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या सुधा रत मंजूर वकास 
योजनेम ये मौजे पंपर  वाघेरे येथील िस.स.नं.१४४ पै. या िमळकती मधील ६८०० 
चौ.मी. े  आ. .१६६ उ ान या योजनाथ आर त कर यात आलेले आहे. सदर या 
आर णालगत प म बाजूस अ त वातील अ यंत जुनी मशानभूमी आहे. वाढ या 
शहर करणामुळे सदरची मशानभूमी अपुर  पडत अस याने अ त वातील मशानभूमी 
लगत या आ. .१६६ उ ान या योजनाथ आर त जागेम ये आधुिनक मशानभूमी 
बांधणे व अ त वातील मशानभूमीची जागा सलग या आ. .१६६ उ ान या योजनाथ 
आर त जागेम ये समा व  करणे या माणे फेरबदलाची कायवाह  करणे आव यक आहे. 

वर ल बाबीचा वचार क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या 
सुधा रत मंजूर वकास योजनेमधील मौजे पंपर  वाघेरे येथील िस.स.नं.१४४ पै. या 
िमळकतीतील आ. .१६६ उ ान या योजनाथ आर त जागेपैक  द णेकड ल २००० 
चौ.मी. े  मशानभूमी या योजनाथ आर त करणे व अ त वातील मशानभूमीचे 
े  आ. .१६६ उ ान या योजनाथ आर त जागेम ये समा व  करणेकामी महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास आ ण 

फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  पूण क न फेरबदलाचा ताव शासनास मंजुर साठ  
सादर करणेकामी मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास 
मा यता दे यात येत आहे. 
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेत मौजे सांगवी 
येथील स. न. ७१ व ७२ येथील िमळकतीम ये आ. . ३४० “खेळाचे मैदान” े  
१०००० चौ.मी. ता वत केलेले आहे. सदर आर णा या े ात स. न. ७१ म ये २५० 
चौ.मी. े ात शाळा बांधलेली आहे. सदर शाळेत म यमवग य मुलेमुली िशकत आहेत. 
सदरची शाळा २० वष जुनी आहे. यामुळे सदरची अ त वातील शाळेचे २५० चौ.मी. 
े  आ. . ३४० “खेळाचे मैदान” मधुन वगळ या या फेरबदलाची महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९३३ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  
पूण क न फेरबदलाचा ताव शासनास मंजुर साठ  सादर करणेकामी मा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

तसेच बो-हाडेवाड  गट नं 757 मधील 12 मी. र ता र  करावा कारण या 12 मी 
र ता म ये काह  घरे जात आहे. घरा या शेजार  जागेवर डांबर  र ता आहे. तसेच २) 
पुणे नािशक हायव ेव जाधववाड  पुव प म १८ मी. र यापासून द ण उ र र ता र  
करणे बाबत,  बो-हाडेवाड  गट नं 632 ते 653 पयत चा 18 मी. र ता र  करावा या 
र या म ये थािनक शेतक-यां या जिमन म ये 35 वष जुनी िचकूची 60 झाडे आहे. 
40 नारळ ची झाडे, 10 आ यांची झाडे आहेत. हा र ता जागेवर पाहणी न करता हा 
र ता टाक यात आला आहे.  या र यामुळे शेतक-यांचे नुकसान होत आहे. तसेच या 
र याची आव यकता नाह  यामुळे हा र ता र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. ३) 
बो-हाडेवाड  गट नं जुने 1388,1389,1375 या मधील आर ण . G1/166 र  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. ४) याच माणे मोशी गट नं जुना 467 न वन ४६९ या 
गटातील आर ण . MP1/192A,MP1/192 B र  करावे कारण या जागेवर थािनक 
शेतकर  1984 सालापासून येथे राहत आहे. यांना बेघर हो याची वेळ येईल. 

सबब वर ल नमुद केले या र ता व अर ण र  कर याक रता महारा  ादेिशक 
व नगररचना कलम ३७ अ वये फेरबदल करावा लागेल. उपरो  वषयां कत करणी 
सदरचा १८ मी. व १२ मी तसेच सदर ल भागातील आर णे र  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. व त अनुषंगाने सदरचे े  र हवास वभागात समा व  करणसे मा यता देणेत 
येत आहे. तर  वर ल माणे तावास शासन मा यता घेणेकामी मा यता देणेत येत 
आहे.   
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अनुकूल- ८१                                   ितकुल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

                             ------- 
मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.  
ठराव मांक- ४०२            वषय मांक- ८ 
दनांक - ६/६/२०१९          वभाग - मा.आयु  
 
            संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था.उ ान/का व/०५/२०१९,  
                     द.०४/०१/२०१९ 
                  २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .५० द.२७/२/२०१९    
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने पंपर  चौकातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
पुतळा प रसरात िभमसृ ी तयार कर याचे काम स या सु  आहे. सदर िभमसृ ीचे काम सु  
असताना थािनक नगरसद य व नगरसद या, ध मद प ित ान, पंपर  व डॉ.बी.आर. 
आंबेडकर ुप िनगड  या संघटनेने सदर ठकाणी माता रमाई आंबेडकर यांचा पुतळा व उ ान 
वकिसत कर याची मागणी केलेली आहे. या मागणीचा वचार क न मा.महापौर यांनी 
याबाबत यो य ती कायवाह  करणेबाबत कळ वले आहे.  तर  पंपर  चौकातील डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळा प रसरात माता रमाई आंबेडकर यांचा पुणाकृती पुतळा बस वणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
मा. राज  लांडगे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास  अनुमोदन देतो. 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, या  वषयाला 
अनुस न वषय आहे. किमशनरांना मी गेली ६ म हने झाले प  देत आहे. शाहू 
सृ ीसमोर, किमशनरां या घरासमोर आहे. आ ण गे या ४ वषापुव चं टडर ोसीजर  टडर 
मंजुर झा यानंतर एक वषाची मुदत होती. आज ती मुदत ३ वष मला वाटत परवा या ४ 
दवसांपुव  तु हांला मरणप  सु दा दलेलं आहे. मला वाटतं प ाला उ र न देणारे 
प हले किमशनर असाल. ६ म ह यापुव  तु हाला या सगळया गो ीची आठवण क न 
दली क ,जे लंबीत वषय आहेत या वषयांवर पुढे काय ोसीजर करणार आहात, या 
वषयांब ल आ हांला काह  नाह  , पंपर  िचंचवड चांगल हायला पा हजे,  आंबेडकर 
पुतळया या ठकाणी भीमसृ ी चांगली झाली पा हजे. पण शाहू सृ ी या संदभात  
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सभागृहात खुलासा क न दाखवावा. २६ जुनला शाहू महाराजांना माननारे सगळे लोक 
या ठकाणी आहेत. आज गेली ३ वष हणजे या माणसाची टडरची मुदत संपुण झाली 
आहे आज या माणसांवर काय कारवाई केलेली आहे.आज तु ह  एखाद  गो  आणणार 
असं एखादं मोठ व न दाखवून तु ह  कती वष पुढ जाणार. बाक या ोसेस क न ते 
काम पुण  करायला पा हजे होतं. आ ण बाक चं   तु हांला भ य - द य संुदर काय  
करावयाचं होत यासाठ  काय केल असत तर  बरं वाटल असतं. परंतु काम जैसे थे आहे 
मला असं वाटत क , तु ह  घरातुन बाहेर पडलं क , डा या हातान न जाता कधी तर   
शाहू महाराजां या उज या हातान या आ ण शाहू सृ ीचे जे कामकाज आहे याची ३ 
वषाची मुदत संपलेली आहे. आ हांला शाहू सृ ी करायची नाह  असं सांगून टाका. माझे 
सव सहकार  शाहू महाराजांना माननारे आहेत अशा कारे येका या वॉडाम ये कुठले 
ना कुठले तर  वषय असतील क , ३/४ वषापूवीचे पड ंग आहेत. प  दलं तर  आपण 
या वषयाकडे  ल  देत नाह . यासंबंधी चौकशी केली असता िनतीन देसाईना काह  

लेबल लावल आहे का?  आप या सगळया ोजे टला िनतीन देसाईच पा हजे का,  िनतीन 
देसाई या वरती कोणी तर  असतील ना  यां यापे ा कोणी तर  चांगले करणारे असतील 
ना, का नाह त. का फ  िनतीन देसाईच,   मी  को हापूरची आहे हणुन मला सारख 
िनतीन देसाई सांगता का, मी चौकशी केली त हा किमशनर साहेबांनी सांगीतल क  या 
ोजे टसाठ  िनतीन देसाईला बोलवणार मग तुमची इतक  कॅपॅिसट  नाह  का ? हे यो य 

नाह . शहर आज ना उ ा याची १०० ट के दखल घेईल,२६ जुलै हा परत शाहू 
महाराजां या जयंतीचा दवस आलेला आहे. मी गेली ६  म ह यापासून तुम याकडे 
पाठपुरावा कर त आहे क , जयंती या आगोदर या ठकाणी असणारे जे काह  कामकाज 
क न यावे आ ण तो ठेकेदार काम कर त नसेल तर या यावर तु ह  काय कारवाई 
करणार आहात. का, या ठेकेदारावर तु हांला काह  कारवाई करावयाची नाह .आ हांला 
काह च कळत नाह , कामकाज काय करायचे आहे हेच तु हांला कळत नाह .या 
िनवडणुक या आधी एक वषापुव  टडर झालेले आहे याला काम कर याची १२  
म ह याची मुदत आहे असे असतांनाह  या ठेकेदारांने काम का केलेले नाह  यांनी ते 
काम पड ंग ठेवलेले आहे. असे का केलं तर हणे   किमशनरांना या ोजे टसाठ  िनतीन 
देसाईनाच ठेवायच ेआहे असे या अिधका-यांनी सांिगतले आहे. मी जाह र नांव घेते मी 
कधीह  मनाने बोलत नाह . तु ह  हे वषय करणार आहात का ?  भीमसृ ी सारखंच 
करणार आहात का ? २६ जुन तु ह  जयंती साजर  क  नका को हापुरवाले शाहू  
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महाराजांना कसा हार घालायचा ते घालतील आ ण काय म करतील. महापौर साहेब 
तु ह  ितकडे फरकू नका. या ोजे टला ३/४ वष लागत असतील तर अ जबात क  
नका. भीमसृ ीचा ोजे ट करा, यासाठ  जो काह  खच येईल तो करा याच बरोबर 
रमाताई आंबेडकर यांची सृ ी सु दा  खूप संुदर करा,  आमच काह  हणणं नाह .  परंतु 
मागच काय करताय ते बघा  ना. प  देऊन सु दा या प ाकडे साधं बघत सु दा नाह . 
४/४ वष होऊन सु दा काम होत नाह त हणजे तु हांला शासना या लोकांचेच फोन 
आले पा हजेत का ? असे सांगा, असे काह  नाह  क , आमचे या ठकाणी काह  चालणार 
नाह .  आ ह  सु दा मु यमं यांना सांगू शकतो.तु ह  आ हांला कळवा क , ितकडुन फोन 
आला पा हजे तसं कळवा, आ ह  प  देऊन सु दा तु हांला काह  फरक पडत नसेल तर 
या सभागृहाम ये याचा खुलासा झाला पा हजे.  महापौर साहेब, याचा खुलासा कर यास 
सांगा नाह  तर तु हांला सु दा काय माला येऊ देणार नाह .   

 
मा.महापौर – मी तुम या गाड म ये बसुन येईन. 
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खरं तर वषय  
माता रमाई या पुतळयाचा आहे आ ण तो आंबेडकर पुतळया या इथं करायचा  आहे. ताई 
तु ह  या शहरा या खुप मोठया स मा.ने या आहात तु हांला या महापािलके या कामाचा 
खूप गाढा अ यास आहे. ताई तु ह  बोलता,बोलता खुप अ ा ताळेपणा किमशनरवर 
होता.कारण या प दतीने तु ह  या याकडुन फोन आला पा हजे, या याकडन फोन 
आला पा हजे, िनतीन देसाईच का असं तु हांला वाटतय, पण कधी कधी आपण भान 
ठेवलं पा हजे क , आपण वरोधी प ाचे आहोत.एखादया कामाचा टडर िनघा यानंतर 
चांगल आहे,वाईट आहे, चांगल दसलं पा हजे. आ ण छ पती शाहू महाराजां या ब ल 
महारा ातील सगळया माणसांना यांचा अिभमान आहे. आ ण तु ह  हणताय क , कोण 
हार घालणार आहे बघते, शाहू महाराजांवरच ेम हे  या महारा ातील दलीतांना सव 
गांजले या सव समाजा या माणसांना आहे असं चॅलज नका क  कोण हार घालायला 
येतंय आ ण अशा प दतीचं तुमचं एखादं काम आडल, तुम या मनासारखं नाह  झालं तर 
कमीशनर काम कर त नाह त असे वाटते ताई आपण या महापािलकेचे  सव च असं 
महापौर पद आपण उपभोगलेले आहे, स ाधार   प ाचे नेते होता तर  आपण ऊठ सुठ 
महापौरांना चॅलज ायचं, कमीशनरला चँलेज ायचं   हे चुक चे आहे. माता रमाईचा 
पुणाकृती पुतळा  डॉ. बाबासाहेब  आंबेडकर यां या पुतळा प रसरात उभारणेत यावा व  
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उदयान वकसीत करणेचा वषय आहे.िनतीन देसाई हे खरं तर चांगले आट ट  आहेत 

तु ह  एखादं चांगल डझाईन केल असेल यापे ा चांगल   डझाईन केल खरं तर 
आ हांला या ठकाणी शाहू महाराजांची सृ ी या ठकाणी साकारायची आहे  लोकांना या 
शहराम ये बघावस वाटतय क , पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यमातून शाहू 
महाराजांची सृ ी साकारतोय एक े णीय थळ झालं पा हजे, शाहू महाराजांकडे बघुन 
लोकांनी यांचा आदश घेतला पा हजे. या भावनेतून छोटासा य  करतोय एखादं काम 
सुचवल क ,  याच इ ट मेट तयार करणे, टडर काढणे, टडर िस द स देणे,यासाठ  वेळ 
लागतो. आ ण हे आप यालाह  मा हती आहे. आपले मं ालयाम ये खुप चांगले संबंध 
आहेत मं ालयातून तु ह  मा.मु यमं ी,मा.पंत धानाशी तु ह  डायरे ट बोलता याची मला 
क पना आहे परंतु या महापािलकेम ये एखादा अिधकार  ज हा चांगले काम करतो याला 
मोट वेट करा आ ण यांनी चांगलं काम कर त असताना आयु  सो. आप याला वनंती 
आहे क , सव स माननीयां या प ाला उ र दे यासाठ  एका लाकची आपण नेमणुक 
करावी. एखादया स मा.सद याला याला या या प ाच उ रामधुन समाधान होत असेल 
तर आ ह  िन तच आ हांला समाधान आहे. आ ण मी मनापासून सांगतो क , २६ 
तारखेला आपण छ पती शाहु महाराजांची जयंती आपण साजर  करणार आहोत. आ ण 
पुढ या छ पती शाहू महाराजां या जयंती पयत िन तच शाहू सृ ीचं काम  झालं 
पा हजे. आ ण स ाधार  हणुन आमचा मनोदय आहे. आ ण माझी तु हांला वनंती आहे 
क , तु ह  को हापुरकर,को हापुरकर हणताय, पण  आ ह ह  को हापुरकरांचे  नातेवाईक 
आहोत आ ण आप याला वनंती करतो क , शाहू महाराजांना  मयाद त ठेवू नका आ ण 
हा वषय मंजुर करणेत यावा आ ण पुढ ल वषयाला सु वात करावी. 
 
मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खरं तर 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळया या  पर सराम ये माता रमाई आंबेडकर यांचा पुतळा 
बस व यात यावा अशी सवात प हली मागणी कोणी केली असेल तर ती महारा  
नविनमाण सेनेनी केली आहे. आपण गेली ३/४ वषापासून सतत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
यांची जयंती सव सामा जक सं था असतील,सामा जक कायकत असतील,  महापािलकेचे 
नगरसेवक असतील,नगरसे वका असतील आपण सवच जणांनी सांगीतल क ,  या 
प रसराम ये माता रमाई आंबेडकर यांचा पुतळा पा हजे.आज आपण पाहतो क , यावेळेस 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती असते यावेळेस आपण पंपर  चौकाम ये येतो  
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आ ण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना नतम तक होऊन पु हा आपआप या घर  जातात. 
आ ण सवाचीच पंपर तील सव नगरवािसयांची इ छा होती क ,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
पुतळया या पर सराम ये माता रमाई आंबेडकर यांचा पुतळा बस व यात यावा. आ ण हा 
वषय सव नगरसेवकां या मागणीनुसार जीबी समोर आलेला आहे.  यामुळे सव 
नगरसेवकांचे आ ण आयु ांचे  मी अिभनंदन करतो. सदर   पर सराचे लवकरात लवकर 
सुशोिभकरण क न या ठकाणी माता रमाई आंबेडकर यांचा पुतळा बस व यात यावा 
आ ण तो पर सर लोकांना खुला कर यात यावा. याच माणे काह  म ह यांपुव  भ -
श चाह  पुतळया या संदभात िनतीन देसाई यांनी सकाळ ,सकाळ  जाऊन या ठकाणी 
ह जीट केली आ ण आपण सवानी या ठकाणी पहाणी केली. भ -श या पुतळया या 
ठकाणी आपण नेमकं काय करणार आहात, आप या डो यांम ये काय क पना आहेत 
याचं लवकरात लवकर सादर करण कर यात यावं. आ ण भ -श ती या िश पाचं काम 
लवकरात लवकर पुण कर यात यावं जेणेक न उ डाणपुलाचं काम आ ण भ -श या 
िश पाचं काम या दो ह  कामाच उ घाटन एकाच वेळ  होईल असा य  करावा अशी 
वनंती करतो. 

 
मा.द ा य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खरं तर माता 
रमाई आंबेडकर यां या पुतळया या संदभातील वषय आहे. मी सभागृहाला आ ण आयु  
सो.यां या िनदशनास काह  गो ी आणु इ छतो क , यावेळेस इथं भीमसृ ीची थापना 
कर यासाठ  आप या सवाची बैठक होऊन यांना आपण एक डेट दली होती क , 
माग या आंबेडकर जयंती या आतम ये आपण तो प रसरांचे  सुशोिभकरण क न 
आतम ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जे काह  िश प बसवायचे होते ते जयंती साजर  
कर या या आतम ये बसवुन देऊ. एकनाथराव आप याला काह  गो ींचा राग आलेला 
असेल पण व तु थती समजुन घेतली तर बरे होईल. जी,जी कामे अधवट आहेत ती 
कामं जर आप याला िनदशनास आणुन देत असु तर आप याला एका मोठया मनाने तो  
वकारलं पा हजे, ह  कामं आपली अधवट आहेत ती आप या शहराची कंवा 

मंगलाताई या कंवा आम या  घरची कामं नाह त  आ ण शहराम ये  जी काह  अधवट 
कामं आहेत मॅ झीन चौकात जे पुतळे आहेत जे पुव  कोणी तर  येऊन याचे टॅ यु 
सु दा बसले होते, याचे फोटो पण बसले होत.े 
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मा.महापौर – यासाठ  िसमाता नी सांिगतल होतं क ,थोड  चौकशी क न आ ण मा हती 
घेऊन बोलत जावा. या ठकाणी पुतळे बस वले होते ते फायबरचे होते. 
 
मा.द ा य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, मी काय 
हणतोय, मी काय यां यावर आरोप कर त नाह . आज या पेपरला जे फोटो आलेले 

आहेत,पुव ची जी कामे आहेत ती आप याला सांगतो आहे. जे पुतळे बसवायचे आहेत ते 
पुतळे अजुन बसवलेले नाह त. आ ह  काह  तुम यावर आरोप कर त नाह . या शहराम ये 
पुणाकृती पुतळे बसवायचे अधवट कामे आहेत जसं भीमसृ ीचा वषय कती वष मागे 
पडलेला आहे हा वषय कती वेळा ती लोक आप याकडं आलेली आहेत, मा याकडे 
आलेली आहेत,स ा ढ प ने याकडे आलेली आहेत.गे यावष  आपण यांना श द दलेला 
होता क , या आंबेडकर जयंती या काय मा या आगोदर सव सु वधा पूण क न देऊ असं 
सांिगतल होत.आजह  ितथे २० ते ३० ट के काम झालेले आहे आ ण अजुनह  ७० ट के 
काम बाक  आहे. यानंतर तु ह  रमाबाई पुतळया या संदभात चचा चालू आहे ह  गे या 
अनेक वषापासून चालू आहे जथे आंबेडकरांचा पुतळा आहे ितथे रमाबाईचा पुतळा 
बस वणेत  यावा.  याला वलंब लागु नये. समाजा या मा यमातून जी मागणी आहे ती 
पुण हावी. तसेच मंगलाता नी सांिगतलं क , शाहु महाराजां या सृ ीचे काम कती 
वषापासून पड ंग आहे.  अनेक वषापासून पड ग असले या कामावर माग काढला पा हजे. 
काम कोण करणार,काम कोणाला ायचं यातून माग काढला पा ह जे पण शाहू 
महाराजां या मारकाचं काम झालं पा हजे.अशी स ा ढ प ने यांना आमची मागणी 
आहे. आम या काळात काह  कामं अधवट राह लेली असतील ती आप या काळात पूण 
हावी अशी आमची मागणी आहे.  भीमसृ ीचं काम ढ ले  चाललेलं आहे या ठकाण या 
कामाकडे आपण ६/६ म हने त ड बघत नाह .  जी अधवट कामे राह लेली असतील ती 
चांग या प दतीने याला आणखी वेगळया प दतीने डे हलपमट क न पूण कर यात 
यावी अशी ता ची मागणी होती आ ण ती मागणी पूण करावी अशी वनंती करतो. 
 
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खरं तर आज 
या ठकाणी जो वषय आलेला आहे माता रमाई आंबेडकर यांचा पुणाकृती पुतळा 
बस व यास मा यता देणेत यावी.आ ण याची कायवाह  वर त करणेत यावी. महापौरांना 
आ ह  ध यवाद देतो क ,आयु ांनी हा वषय लवकरात लवकर वषयप केवर 
आण याब ल ध यवाद देतो आ ण या वषयाची अंमलबजावणी वर त करणेत यावी.  
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आ हां सव सद यांना आपण ह  बाजु उपल ध क न दली क , आपण सवा या संमतीने 
हा पुतळा पुण कर यात यावा आ ण इतरह  काह  सद यां या माग या असतील 
मंगलाताई या असतील,काकां या असतील खरं तर या वषयांवर प ने यांनी  बाजुला  
एक िमट ंग घेऊन या यावर कायवाह  करणेत यावी. तु ह  यां या पाठ माग या भावना 
समजून या. जसा हा वषय मह वाचा आहे तसेच इतरह  मह वाचे वषय आहेत या 
वषयावर आपण जा त चचा न करता मंजुर करणेत यावा अशी वनंती करतो. 

 
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह,  महापौर 
साहेब या सभागृहाम ये एक ोटोकॉल पाळला गेला पा हजे क , वषयांतर होऊन अनेक 
वषयांवर चचा होते मागील एका वषयावर सु दा चचा झाली आ ण या वषयावर सु दा 
वषयांतर होऊन चचा होते.सभागृहाचा नेता हा नेता असतो,एकदा सभागहृ नेता 
बोल यानंतर माझी न पुवक महापौरांना वनंती आहे क , यानंतर कोणालाह  बोलता 
कामा नये सभागृह ने यांना वनंती  आहे क , सव प ा या ने यांना बोलू ा. 
बोल यापासून कोणाला वंिचत क  नका पण एकदा सभागृह नेता बोलला क ,कोणीह  
बोलणार नाह  याची काळजी,द ता आपण घेतली पा हजे. सव सद यांना आधी बोलू ा 
यानंतर कोणीह  बोलणार नाह  याची द ता यावी ध यवाद. 

 
मा. वकास डोळस – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह माता रमाई 
आंबेडकर यांचा पुतळा भीमसृ ीम ये उभार यात यावा असा वषय आहे. खरंच अिभ 
मानाची गो  आहे या सभागृहातून हा  वषय मंजुर होत आहे. पण आता ब-याच 
सद यांनी  सांिगतलं क , आयु  कायालयात स मा.सद यांची प ं जातात पण या 
प ाच उ र िमळालं पा हजे पण ते िमळत नाह . यािनमी ानं माझा एक छोटाशा अनुभव 
या सभागृहाला सांगायचा आहे हणुन उठलो. मी सं वधान जनजागृतीच काम युवा 
मंच या मा यमातून शाळेम ये जाऊन सं वधान जनजागृतीच काम करतो.नगरसेवक 
झा यानंतर सं वधान युवा मंचच एक व न होतं क ,एक सं वधान भवन बांध यात यावं. 
सं वधान युवा मंच या मा यमातून आयु  सो. ना एक प  दलं होत, नगरसेवक 
झा यानंतर कस काम करायचं,कस नाह  हे मा हत नसते, नवीन होतो. या यानंतर मी 
आप याला परत प  दल याचाह  र लाय आलेला नाह . मुळात सं वधान भवन ह  
संक पना भारतातील प हलं सं वधान भवन जथं सं वधान  वषयी िश ण दलं जाईल, 
सं वधानचा चार कसा केला जाईल. ह  जागा युपीएससी,एमपीसी  पर े या तयार चं  
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क  असेल, यासंबंधीच प  होतं परंतु आप या महापािलकेने याची काह च दखल घेतलेली 
नाह .यासंदभात मी दादांना सांिगतलं तर यांनी मला थेट मु यमं यांकडे नेलं आ ण 
मु यमं यांनी याची दखल घेऊन आप या ािधकरणाचे अ य  मा.सदािशव खाडे यांना 
सांिगतलं. २६ नो हबर २०१८ ला आ ह  सव नगरसेवक,महापौर साहेब आ ण आमदार 
साहेब, खाडे साहेबांकडे गेलो आ ण खाडे साहेबांनी याच दवशी   ड लेअर केलं 
क ,सं वधान भवन ािधकरणाम ये होईल आ ण यासाठ  ५ एकर जागा अलॉट केली. 
आज जर ते सं वधान भवन पािलके या मा यमातून झालं असतं तर नगरसेवक हणुन 
मला पण  अिभमान वाटला असता पण आम या पािलकेने आम या प ाला केराची टोपली 
दाखवली हे पण स य आहे. मंगलाता नी सांिगतल ते बरोबर आहे बरेचसे धोरणं आपण 
करतो पण शासनाने याची अंमलबजावणी कर याचे काम आहे. आज शाहू िश प 
समुहा या कामाला वलंब का होतो याचेह  उ र शासनाने दले पा हजे. भीमसृ ीचं काम 
आज नगरसेवक झा यापासून बघतोय येक िमट ंगला सांिगतले जाते क , ३ म ह यांनी 
होईल, ४ म ह यांनी होईल. आतापयत भीमसृ ीच काम झालेल नाह .आता आपण 
या ठकाणी ठराव करतो आहे याला ठरावीक वेळ ा आ ण या वेळेम ये काम करा 
अशी मी सभागृहाला वनंती करतो जय हंद जय महारा . 
 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह आजचा वषय 
माता रमाई आंबेडकर यां या पुणाकृती या पुतळा बस वणे आ ण या ठकाणी 
सुशोिभकरण कर याचा आहे.यासंदभातील सभागृहा या पटलावर आलेला वषय आहे. 
वकासनी सांिगतलं याम ये त य आहे. मी २०१६ ला भीमसृ ीची िनवीदा िस द झाली 
खरं तर १२ म ह याम ये काम पुण क न ायला पा हजे. मी चेअरमन असताना या 
कॉ ॅ टर बरोबर जत या बैठका घेत या याम ये याला हणले क , तु पुतळे 
दाखव,काय करायचं ते दाखव,तो आज येतो,उ ा येतो ,परवा येतो,तेरवा येतो आ ण या 
या वेळेस येतो या या वेळेस याचे  सव काम अधवट असायचं, हो नाह ,हो नाह  
हणता, हणता मी अगद  या मतावर आले होते क , याला लॅक िल टला टाकावं या 

मताशी आले होते. परत वचार केला, या वचाराने ेर त होऊन  या सभागृहात आहे मी, 
नाह  तर माझी काय औकात होती या सभागृहात यायची. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या 
सृ ीला एखादा माणुस हो हणुन याला हेलपाटे मारायला लाव या या नंतर ऑ टोबर / 
नो हबर या दर यान  हातापाया पडून याने कामाला सु वात केली. आताह  वचारल 
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 कती ट के काम बाक  आहे ते सांगतात क , ३० ट के काम बाक  आहे. टडरची मुदत 
१२ म ह याची होती ितथे २४  म हने केली, आ ण नंतर ६ म हने मुदतवाढ दली. आपण 
या यावर दबाव  का आणत नाह . वैय क तरावरती या पुतळयासाठ  शासनाकडुन 

आ ह केलेला होता. माजी महापौर िनतीन काळजे हे सु दा मा या बरोबर सा ीदार 
हणुन होते. या पुतळयासाठ  आ ह  खुप आ ह केलेला होता. आ ण याला  साडे तीन 

ते ४ वष होत आहेत माता रमाईचा पुतळा या ठकाणी झाला पा हजे, १०० ट के झाला 
पा हजे. यावेळेस आ हांला डझाईन दाख वलं होत क , बाबासाहेब आ ण माता रमाई 
यांचा पुतळा एकाच ले हलला ठेवणार आ ण याम ये  भूमीगत िल ट लावणार आ ण 
बटन दाबलं क ,  लोक  हळु हळु वर येतील आ ण पुतळयाला हार अपण करतील आ ह  
यालाह  मा यता दली. यांना काय नाह  सांिगतलं या सगळया गो ीला मा यता 
दली. आ ण पैसेह  वाढवून दले. मग कुठे माशी िशंकली. काम अजुन पूण होत नाह . 
आतलं काम झालं नस यामुळे बाहेरचं काम क  शकत नाह  आ ण बाहेरचा काम 
करणारा हणतो क , आतील काम झालं नस यामुळे मी काम क  शकत नाह . रोज 
इकडून   ितकडे आ ण ितकडून इकडे असे चालले आहे. एकदा का आंबेडकर  हसका 
दाखवला तर सगळे जागेवर येतील. आप याला वनंती आहे क , ह  वेळ येऊ देऊ नका.  
फुले, शाहू, आंबेडकर, माता रमाई, अ ह यादेवी होळकर असतील यां या बाबतीत असलेले 
वषय स सेट हने या.  आयु ांना सद यांनी दलेलं प  आहे या प ाला दोन ओळ चे 
उ र ा या,या दवशी आपलं प  िमळालं आहे लवकरच कायवाह  क न याबाबतीत 
आप याला कळ वले जाईल. अ यथा संबंिधत नगरसेवकाला बोलवून या. जतकं काम  
आपण बोलून क  शकतो िततक  आपण पाठ मागं ठेवून क  शकत नाह .आ ण ये  
नगरसेवकांचा स मान राखला पा हजे. याच बरोबर या सभागृहात महापौरांचा स मान 
राखला पा हजे. मंगलाताई मगाशी बोल या क , एखा ा कामासाठ  नगरसेवकाने 
पाठपुरावा के यानंतर कती वष  पाठ मागे लागायचे याला एक मयादा आहे. जशी मी 
िनवडुन आले तशी मी पाठपुरावा कर त आहे. यामुळे चीड आ ण संताप येतो. वकासनी 
मगाशी सांिगतलं क , सं वधान भवन करायचे आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे  कंवा 
कुठलेह  महापु ष असतील हे कुठ याह  एका जातीय समाजाचे, यव थेचे  होते असे 
अ जबात नाह . ते संपुण देशाचे आहेत. आ ण यां या मा यमातून आपण यांना 
ायोर ट  देऊन काम क न यायला पा हजे पण ते आप याकडुन होत नाह . हणुन 

आमची वनंती आहे क , या ठकाणी आंबेडकर सृ ी ह  भारतीय जनता पाट या काळात 
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 माग  लागली पा हजे. अ यंत चांग या कारचं काम या ठकाणी झालेलं आहे. 
या ठकाणी आंबेडकर  जनता जा त येतच आहे आता आपण या ठकाणी गेलो तर 
या ठकाणी पाय ठेवायला जागा नसते या मैदानाम ये आमची खुप दवसाची मागणी 

आहे क , या ठकाणी आंबेडकर सृ ी यासाठ  हणुन जाह र करावे. ितथे दशन लावलं 
पा हजे, आंबेडकरांचे वचार लावले पा हजेत. कोण आंबेडकर आहेत, यांनी काय काम 
केलं आहे, कसं केलं आहे, कती हलाखी या प र थतीमधुन ते वर आहे या या संदभात 
आपण काह  तर  सांिगतलं  पा हजे. आपण आंबेडकर जयंती साजर  करतो, गायनाचा 
काय म करतो, नाटक करतो सगळं करतो पण आपण बाराह  म हने यांची याती 
सांिगतली पा हजे. साहेब तु ह  फॉरेनला जाता या ठकाणी गे यानंतर आपण यांचा 
इितहास वत: िलह तात यांची काय,काय वा ये आहेत ते िलह तात. हे सगळं एकाच 
ठकाणी करतात. शहरा या नावलौक कात भर पडेल असे एक काम  करावे. साहेब तु ह  
खुप हुशार आहात, चांगले आहात कारण सद यां या प ाला उ र देणं तु ह  टाळता. 
वाईट वाटलं, कारण क , असं कधी झालं नाह  साहेब, किमशनर हणुन िन तपणे  
आ हांलाह  कुठ याह किमशनर या प ांना उ र ा हा भाग वेगळा आहे. भारतीय जनता 
पाट चे आ ह  जनसेवक आहोत. आ ह  जनसेवक असलो तर  लोकांचे ितिनधी असुन 
तर मला वाटते या शहराम ये , या देशाम ये लोकशाह  येकाला  वचार याचा 
अिधकार आहे आ ण तो  यो य वेळ , यो य य ला पुरा यािनशी वचार याचा 
अिधकार आहे. या कमीट म ये जे सद य आहेत यांनी या आंबेडकर सृ ीसाठ  जी काह  
मदत केलेली आहे या सगळयाचं मी अिभनंदन करते, आभार मानते. महापौर साहेब 
तुमचं देखील आभार मानते, आ ण शाहू महाराजांची  २६ जुनला असले या जयंतीला 
मंगलाताई या गाड त जाऊन हार घालायचा, ताई याच गाड त जायचं आ ण यांनी जे 
सांिगतलं क , फुले,शाहू, आंबेडकर यांचा स मान राखावा. आ ण महापौर साहेब, आयु  
साहेबांना वनंती करते क , सद यांनी जे कांह  प  दले असेल याला उ र ा. भले 
काह  असो. महापौर साहेब, मगाशी वलास म डगेर  यांनी वषय काढला क , ोटोकॉल 
पाळला गेला पा हजे. आमची पण मनापासून इ छा असते क , ोटोकॉल पाळला गेला 
पा हजे. आ ण या ोटोकॉल या संदभात आपण स ा ढ प ने यांना सांगा क , 
बाक यांना बोलू ा, नंतर तु ह  बोला. कारण यांनी बोल यानंतर  मग एकदा का 
आपण ठरवलं कोणाला बोलू दलं नाह   तर परत लोकशाह ची पायम ली होते.  आ ण 
मग आपण एक कडे ोटोकॉल लावायचा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच नांव यायच ंआ ण 
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 लोकांची गळचेपी करायची. ते सु दा यो य होणार नाह . जे काह  िनणय होतील ते 
सभागृहाला व ासात घेऊन करावे एवढंच मी सांगते आ ण परत एकदा अिभनंदन करते. 
आ ण शाहू महाराजां या सृ ी या संदभात परत एकदा कमीट  बसवा आ ण काय ते 
ठरवून िनणय या. पण याच खापर मा   स ाधार  हणुन आम यावर फोडता कामा 
नये. आ ण यां या पापात आ हांला अ जबात सहभागी हायचं नाह . कुठ याह  थोर 
पु षाचा अवमान होता कामा नये. येथून पुढे ल ात ठेवायचं आ ण किमशनर साहेब या 
वषयांवर तातड ने बैठक घेऊन ्    या वषयांवर िनणय यावा. आ ण या ठकाणी जो 
िनणय  होईल याम ये आपले तुषार हंगे असतील, आप या मातो ी आहेत या 
सगळयांना या ठकाणी बोलवा आ ण आप याला जे काह  चांगल करता येईल ते करावे 
आ ण नगरसेवकांना दोन ओळ चं प  िन तपणे आप याकडून गेलं पा हजे. ध यवाद. 
 
मा.वाघंुडे ( कायकार  अिभयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
राजष  छ पती महाराज पुतळा सृ ी या कामाची वकऑडर माच २०१७ म ये दलेली 
आहे. १ कोट  ८५ लाखाचे काम होतं. याचं ॉ ग लवकरात लवकर फायनल क न 
कामाला सु वात कर यात येईल.    
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब,टडरची मुदत संपली आहे का  

मा.वाघंुडे ( कायकार  अिभयंता)  - मा.महापौर साहेब, मुदत संपलेली आहे पण मुदतवाढ 
देता येईल.  

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, माच २०१७ रोजी वकऑडर दलेली होती याची  
मुदत संपलेली आहे. यास मुदतवाढ दली का. 
मा.वाघंुडे ( कायकार  अिभयंता)- मा.महापौर साहेब, मुदतवाढ दलेली नाह  असंच पड ग 
आहे.  

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, बघा किमशनर  साहेब, १ कोट  ८५ लाख हणजे 
काह  कमी झाले का? मला पीकर दला नाह  तर  परमे रा या कृपेने माझा आवाज 
चांगला आहे.  

मा.महापौर – पीकर चालू करा. ताई परवानगीने बोलले पा हजे. 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, हां ते सांगा नां, महापौर जोपयत सांगत नाह त 
तोपयत पीकर चालू करणार नाह त.  ह च का लोकशाह . आयु  साहेब यावेळेस तु ह  
जॉईन झालात यावेळेस आ ह  तु हांला सांिगतल क , आमची जी ोजे ट तयार आहेत 
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 तेवढ  तु ह  माग  लावा. शाहू सृ ी या ोजे टला १२   म ह याची मुदत असताना 
आजपयत काय केलं हणजे तु ह  याकडे पु हा ढंुकुनह  बघत नाह . आ ण आमचे 
प नेते आहेत ते नगरसेवकाची बाजु ऐकुण घेतात पण ते तुम याच नगरसेवकांची बाजु 
ऐकुण घेतात. नगरसेवकांनी दले या प ाला उ र दल ंपा हजे. यांना वाटत असेल क , 
नाह   दलं तर  चालेल यांना नका देऊ. आमची इ छा आहे हणुन आ ह  सभागृहात 
सांिगतल ना क , आ हांला उ र दलं पा हजे. या यावर तु ह  िमट ंग लावली पा हजे. हे 
काह  आम या घरचं काम आहे का? आता डझाईन फायनल करणार, टडर कुठ या बेसवर 
काढलं,  आयु  सो. तु ह  आता   डझाईन बघुन सांिगतलं क , पुतळयाच लोकेशन  
थोडसं वेगळया प दतीने करावे लागेल हे तु ह  मा याशी बोलले आहेत क  नाह . मी 
नाह  हणले का, तु हांला जे यो य वाटते ते करा जे छान दसेल, शहरा या ीने 
चांगले दसेल ते करा. हे पण मी तुम याशी बोलले क  नाह . आ ण अजुनह  याच 
डझाईनच फायनल हायचय मग काय करायचं जे लंबीत वषय आहेत या  वषयावर 
तु ह  िमट ंग लावली पा हजे. आता तर तुमची बजेटची िमट ंग आहे. मग बजेट कसे 
मांडणार आहात तु ह   दरवष चे बजेट कशावर जात आहे.  किमशनर साहेब हे यो य 
नाह , तु ह च यावर काय करणार ते सांगा. महापौर साहेब मी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, 
भ  श , आ ण अ ह यादेवींना या सवाना जाऊन हार घालते. आ ण हे सगळ कडे 
सवानीच गेले पा हजे. ह  आपली ेरणा थाने आहेत आपण यां याकडन रोज काह  तर  
ेरणा घेऊन िशकत असतो. जाता, येता उगाच उभं केल नाह  यांना र यांवर , काह  

तर  चांगलं केल पा हजे,लोकांनी काह  तर  िशकलं पा हजे, लोकांना चांगल समजल 
पा हजे. किमशनर साहेब २०१७ टडर आहे आ ण ते अजुन बघीतलंच नाह . याचं   
डझाईन काय आहे ते मा हत नाह . हे सभागृहाला तर  पटतंय का, आ ण मग महापौर 
सो. तु ह  मा या गाड त कुठ या ह कांनी येणार सांगा बरं  

 
मा.महापौर – मा या ताईची गाड  हणुन येणार . 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, ताईची गाड  हणताय पण ह क तर  पा हजे ना.  

मा.महापौर  - आपण काय क  भीमसृ ी, रमाई माता आंबेडकर, भोसर ची कमान, 
ाने र महाराज, नामदेव महाराज भेट आ ण भ -श  जे,जे काह  लंबीत पुतळयाचे 
वषय आहेत या संदभात आपण संघटनेचे सव ये  नगरसेवक, नगरसेवीका आ ण 
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 आयु ,  अित.आयु  आ ण सव संबंिधत अिधकार  या सवा या बरोबर एक बैठक लावू  
आ ण यावर िनणय घेऊ.  

 
मा.मंगला कदम –  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह आपलं 
अिभनंदन असेच महापौर  पा हजेत. जे,जे वषय पड ंग पडलेले आहेत याची िमट ंग 
लावा. ह  आमची तुम याकडुन अपे ा आहे. तु ह  आक टे ट फॉरेनचा आणा नाह   तर 
द लीचा आणा पण काम करा.  

मा.महापौर – बैठक घेऊन वषय माग  लावू.   

           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल- ८१                                       ितकुल-० 

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

                                ------ 
 
मा. यांका बारसे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
 
                        वषय मांक- ९ 
दनांक - ६/६/२०१९         वभाग - मा.आयु  
 
          संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                    .झोिनपु/८/का व/१३९/२०१९, द.१२/०२/२०१९ 
                 २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .५१ द.२७/२/२०१९   
  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत महारा  झोपडप ट  अिधिनयम १९७१ 
(सुधारणा, पुनवसन व पुन वकास इ.) नुसार संर णपा  झोपड धारक यांना 
JNNURM/BSUP अंतगत सदिनका वाटप करणेत येतात याच माणे िचखली ािधकरण 
से.नं.१७ व १९ म ये EWS धारकांसाठ  पा ता व अट  शत नुसार हाडा आर ण माणे 
सदर सदिनका वाटप करणेत येतात. तथा प अनाथ असणारे पती/प ी हे समाजाचे घटक 
असताना यांना BSUP अंतगत सदिनका देणेसंबंधी कोणतेह  धोरण िन ीत नाह . मनपा 
BSUP वभाग मा यतेनुसार महारा  शासनाने म हला व बाल वकास वभाग शासन 
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 िनणय .अमुजा-२०११/ . .२१२/का-३ दनांक-२/४/२०१८ अ वये अनाथ मुलांना 
रा य शासना या व वध सवलतींचा लाभ घेता यावा याकर ता िश ण व नोकर  याम ये 
खु या वगातुन १% समांतर आर ण लागु करणेस मा यता दली आहे. या तव पंपर  
िचंचवड मनपा ह त अनाथ असणारे पती/प ी यांचेकर ता महारा  शासन म हला व 
बाल वकास वभाग शासन िनणय .अमुजा-२०११/ . .२१२/का-३ दनांक २/४/२०१८ 
नुसारचे धत वर अनाथ पती/प ी यांना BSUP अंतगत मनपामाफत सदिनका वाटप 
संबंधीचे खालील अट  शत नुसारचे धोरण मा.महापािलका सभा मा यतेनुसार िन ीत 
करणे आव यक आहे. 
१)  महारा  शासन म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .अमुजा-
२०११/ . .२१२/का-३ दनांक-०२/०४/२०१८ नुसार व वेळोवेळ  शासनाचे यासंबंधी 
िनगमीत होणारे शासन िनणयानुसार BSUP अंतगत उपल ध असणारे सदिनकाम ये 
अनाथ पती/प ी यांना खु या वगातुन १% र कम समांतर आर ण ठेवणेत येईल. 
२)  महारा  शासन म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .संदभ 
२०१३/ . .१०९/य३ द.  /६/२०१३ नुसार अनाथ अस याचे माणप  असणे आव यक 
आहे. 
३)  अनाथ असणा-या पती कंवा प ी यांचे पंपर  िचंचवड मनपा ह त कमीत कमी 
तीन वष वा त य असणे आव यक आहे. भाडयाने राहत असलेस न दणीकृत 
भाडेकरार(िल ह ऍ ड लायस स) आव यक आहे. 
४)  शासनाचे व पंपर  िचंचवड मनपा योजनाअंतगत सदिनका िमळालेली 
नसावी.(हरकत घेतलेली नसावी) तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह त घर/जागा/सदिनका 
नसावी. याबाबत ित ाप  आव यक असेल. 
५)  मनपाचे सदिनका उपल ध नसलेस अनाथ पती/प ी यांना सदिनका उपल ध 
क न देणेसंबंधी मनपावर कोणतेह  बंधन असणार नाह . 
६)  मनपा िन ीत करतील या सदिनका कमती या माणात(GST लागु अस यास 
यासह) िनयमानुसारची व ह सा र कम खुला वगनुसार भरणे आव यक राह ल. 

७)  अनाथ पती/प ी यांचे मतदार याद त नाव असणे आव यक असेल तसेच रेशन 
काड,पॅनकॉड, आधार काड आव यक असेल. 
८)  र हवासी दाखला आव यक असेल. 
 
 



89 
 

,   

९)  मा.आयु  वेळोवेळ  िन ीत करतील या अट /शत  बंधनकारक असतील तसेच 
सदर धोरणानुसार पा  करणे सदिनका वाटप करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना राहतील 
आ ण कोणतीह  अट /शत ,शासन िनणय तरतुद ंचा भंग केलेस दलेली सदिनका कोणतेह  
कारण न देता र  करणे, व ह सा र कम ज  क न मनपा कोषागारात जमा क न 
घेणेत येईल व यासंबंधीचे सव अिधकार मा.आयु  यांना असतील. 
         मनपा हदद तील ी.सुजीत कुमार नाईक हे पती/प ी अनाथ असुन यांनीह  
BSUP अंतगत वशेष बाब हणुन सदिनका िमळणेस शासनास वनंती अज केला होता.  
शासन नगर वकास वभाग यानी प  .पीसीसी - ३०१८/ . .२७८/न व-२२, दनांक 
१२/११/२०१८ नुसार मनपा सभा मा यतेनुसार पुढ ल कायवाह  करावी असे कळ वले  
आहे.  या माणे वर ल माणे धोरण िन ीत झालेनंतर ी.सुजीत कुमार नाईक यांना 
BSUP अंतगत िनयमानुसार सदिनका देणेत येईल.  तर  वर ल माणेचे अनाथ 
पती/प ी यांना BSUP अंतगत सदिनका देणेकामीचे धोरण िन ीती करणेस मा यता 
देणेत यावी.             
मा .अनुराधा गोफणे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, मा.किमशनर 
साहेब, या ठकाणी अनाथांसाठ  १ ट का आर ण मा.देव जी फडणवीस सरकारने जाह र 
केलं, ते जाह र करत असताना ख-या   अथानं ते जाह र कर यासाठ   यांनी अ यासपूण 
अ यास क न अनाथांचे द:ुख समजुन घेतले आ ण यानुसार मा.मु यमं यांना वनंती 
केली क , यां या पाठ मागं कोणच उभं रहात नाह  हे समजुन सांगणारे मु यमं यांचे  
खाते मुख मा. ीकांतजी  भारतीय यांनी या वषयाला सु वात केलेली आहे. यामुळे 
यांचे आ ण मा.मु यमं यांचेह  या ठकाणी अिभनंदन करते. गे या अनेक वषापासून जसा 

देश अ त वात आला आ ण देशाला  वातं य िमळालं याम ये महानगरपािलका असेल 
कंवा इतर वाय  सं था असतील यावेळेस पासून कोणीह  आजपयत यां यासाठ  
आर ण ावं अस कधीच ल ात आल नाह . ीकांतजी भारतीय यांनी हा वषय 
मा.मु यमं या या िनदशनास  आणुन दलं आ ण मा.मु यमं ी सु दा   िततकेच 
संवेदनिशल आहेत आ ण यांनी १ ट का आर ण जाह र कर यास वेळ सु दा लावला 
नाह . हे जाह र केल यामुळे मा.मु यमं ी आ ण मा. ीकांतजी भारतीय यांचे मनापासून 
अिभनंदन करते पण याम ये एक अट आहे ८ नं.ची  रह वाशी दाख याची आव यकता  
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आहे. या दाख या वषयी आप याला वचार करावा लागेल.कारण अनाथांना कुठला 
र हवास असतो कोणी पण आणतो आ ण एखादया आ मा या बाहेर सोडून जातो. बापाचं 
नांव मा हत नाह , आईचं नांव मा हत नाह   आ म हेच आईचे नांव, आ म हाच  बाप 
आ ण  तेच बापाचे नांव अनाथांना कुठल गांव असत, अनाथांना या ठकाण या आ मात 
येऊन १८ वष झा यानंतर याला कुठलेह  काह  रहात नाह . रह वाशी दाखला कती 
वषानंतर िमळतो. र हवाशी दाखला हा कमीत कमी या ठकाणी १० वष रा हला पा हजे 
अशी अट आहे.  या ठकाणी १८ वष झा यानंतर अनाथ आ म सोडावं लागत आ ण 
मग तेथून पुढं जथं कुठ काम िमळेल, जथं रहायची यव था होईल. जे काह  होईल 
ितथ राहून, यां यासारखा जोड दार िमळाला तर बघु. मा.महापौर,मा.प नेते यांना वनंती 
करते क , किमशनर साहेबांना अट  शत  कमी कर याचे अिधकार देणेत यावेत. आ ण 
जर किमशनर साहेबांनी वचार केला नाह  तर  िन तपणे सभागृहाने वचार केला  
पा हजे. कारण या लोकांना र हवाशी दाख याची अट लागू क  नये. रेशनकाड असेल तर 
मतदार याद त नांव येते आ ण मतदार याद त नांव नसेल तर रेशनकाड िमळत नाह . 
आ ण मतदार याद त नांव असेल तर रेशनकाड िमळते. आ ण दो ह  नाह  हणुन 
मतदार याद त नाव येत नाह . मला वाटतं यां या संदभात तु ह  या लोकांना बोलवून 
या. तु ह  जर या लोकांच हणणं ऐकुण घेतलं तर झोप लागत नाह . अनेक त ण 

मुलं आहेत यांनी एमपीसी केलेली आहेत. िसले शन झालेलं आहे पण अशा कार या 
कागदप ांमुळे ते िसले ट होऊ शकत नाह त,नोकर वर ते हजर होऊ शकत नाह त,आ ण 
हणुन या वषयांम ये आपण अ यंत संवेदनिशलपणे आपण जे काह  पावले उचलली 

आहेत यावर पुन वचार करावा. तुमचे अिधकार  तु ह  अबािधत ठेवा. आपणच या 
मुलांचे आई-बाप हावे आ ण पु हा एकदा मा.मु यमं ी, मा. ीकांत भारतीय  यांचे 
अिभनंदन करते.  

मा.महापौर साहेब, ठरावास मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- सदर वषया मधील 
अट  शत म ये आव यक व यो य बदल कर याचे अिधकार मा.आयु  साहेब यांना देणेस 
मा यता देणेत यावी. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा. यांका बारसे –  मा.महापौर साहेब, उपसूचना  वकारली आहे.  

मा.द ा य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, से टर १९ म ये 
जी घरे बांधलेली आहेत मला या संदभात अशी मा हती पा हजे क , जी घरे बांधलेली  
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आहेत याच वाटप कती आहे, िश लक कती आहे आ ण याबाबतीत पुढे काय िनणय 
घेणार आहात कारण ब-याच ब ड ंगच चर पुण झालेलं आहे आ ण काह  ब ड ंग 
तशाच थाबले या आहेत. अनाथांना आपण घरं देणार आहात आ ण घरं देणार असाल तर 
न क  कुठली देणार आहात. या ब ड ंग अजुन अधवट आहेत यासाठ  आलेला िनधी 
सु दा परत गेलेला आहे. १३७०० घरांचा जो क प होता यामधील फार तर ३ ते ४ 
हजार घरे बांधुन तयार आहेत बाक या घरांच काय, ती घरे पूण होणार आहेत का, या 
लोकांचे पैसे घेतलेले आहेत याबाबतीत काय िनणय घेणार आहात, कोणाचे ५० 
हजार,कोणाचे १ लाख .आपण घेतलेले आहेत. ती लोक येकवेळेस तु हाला वचारायला 
येत असतात. याबाबतीत आपण काय िनणय घेणार आहात.  जी घरे बनवली  आहेत 
यासंदभात काय िनणय घेणार आहात. हा वषय मह वाचा आहे. या ठकाणी अधवट 

चर होऊन तसेच पडलेले आहे काह  ब ड ंगचे दोन लॅब झालेले आहेत,काह ंचे तीन 
झालेले आहेत, काह चे  पाच लॅब झालेले आहेत. या ठकाणी १ वषाम ये जी गु हेगार  
िनमाण  झालेली आहे यामुळे बांधकाम थांबलेले आहे का. या यावरचा िनणय थांबलेला 
आहे का. या यावर शासनाची काय ित या आहे यावर आयु ांनी िनणय ावा. 
 
मा.संद प वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, घरकुल योजना, 
एसआरए योजना आहेत या मा यमातून आप याला पंपर  िचंचवड शहर झोपडप ट मु  
शहर करायचं आहे. कंवा जे अनाथ लोक आहेत यांनाह  घरं दली पा हजे. िचखली 
म ये घरकुल योजना राब वली आहे याम ये १३५०० लोकांना घरे देणार होतो तो 
ोजे ट अधवट पडलेला आहे. याम ये ७ हजार घरे बांधलेली आहेत अजुन ६५०० घरे 

बांधावयाची आहेत. ती जागा ािधकरणाने आप याला दली आ ण महापािलकेने ितथे 
ब ड ंग बांधले या आहेत परंतु या जागेवर आज सु दा टे आहे. महापािलकेचे जे 
िलगल   डपाटमट  आहे यांनी आजपयत काय केलेले आहे बाक या इमारतीची 
परिमशन घेतलेली आहे का, बाक ची घरे बांधुन कधी क पलीट होणार आहेत उव रत ७ 
हजार लोकांना कधी पयत याय देणार आहात.िमलींदनगर, पंपर म ये २ ब ड ंग बांधुन 
रेड  आहेत २२४ लॅट बांधुन पडून आहेत. आयु  साहेब यासंबंधी आप याकडे वारंवार 
िमट ंग झा या आहेत परंतु आजपयत या यावर कारवाई झालेली नाह . तसेच भाटनगर 
येथील गाडन या जागी  एक ोजे ट उभा केला ितथेह  टे आहे. या ोजे टचं 
मॉड फकेशन केलं णजे बौ दनगर असेल, आंबेडकरनगर असेल जे झोपडप ट बाधीत 
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 लोक आहेत यांना लॅट िमळाले असते. वेताळनगरलाह  ब ड ंग बांधुन तयार आहेत  
पण या ठकाण या लोकांना आपण अजुन ताबा दलेला नाह . काह  लोकांनी यांचा 
व ह सा भरलेला आहे. या माणसांवर आपण अजुन कती वष अ याय करणार आहात 

हे कुठं तर  िस ट म सुधारली पा हजे. आयु  सो. महापािलकेकडे पैसे आहेत हणुन 
कुठेह  घालवायचे आ ण कसेह  घालवायचे या माणसाला या या शेवट या घटकापयत 
याचा उपयोग झाला पा हजे. आज आपण पीएमओ या अंतगत ९५०० घरे बांधत 

आहोत. आपण ४० हजार लोकांचे अज घेतलेले आहेत या माणसाचे भारतात कुठेह  घर 
असता कामा नये. समजा या या नावाने घर नसेल पण आई-वड लां या नावाने घर 
असेल तर वारसा ह काने  हंदु कुटंूबाचा कायदा असा आहे क , आई-वड लां या नावाने 
असलेली जागा मुलां या नावाने दली असेल तर मग या लोकांना आपण घरं देणार 
आहात क  नाह . याचा कुठं तर  वचार झाला  पा हजे. आ ण या ब ड ंग बांधुन 
अधवट अव थेत आहेत  आ ण नवीन एसआरए चे नवीन ोजे ट करणार आहेत आ ण 
ट ड एस या बद यात खाजगी वकसक जे काम करणार आहेत आ ण आपण हे धोरण 
जर सुटसुट त केलं तर   येणा-या ५ वषाम ये या शहराम ये एकह  झोपडप ट  राहणार 
नाह . पंपर  िचंचवड झोपडप ट मु  शहर जर करणार असाल तर थोडयाशा सुधारणा 
के या आ ण जे वकसक येणार आहेत यांचे वचार जुळवून घेतले तर दापोड  सारखी 
मोठ  झोपडप ट  आहे या ठकाणी ६ हजार लोक आहेत यांची पण इ छा आहे क , 
आमचं पण रहाणीमान सुधरावं,आमची पण मुलं  चांग या शाळेत गेली पा हजेत, आज 
आपण ३५० के.फुटाचा घर देत आहोत या याम ये वाढ क न वन बीएचके लॅट दले 
आ ण ट ड आरचे धोरण सुधारले,आपण आपले धोरण सुधारले तर या लोकांना  लाभ देता 
येईल या अनुषंगाने आयु  साहेब आपण वचार करावा.  आ ण जे अनाथ लोकांना १ 
ट का आर ण आहे ते ह  यांना ा.  आ ण याम ये आधार काड, पॅन काड, इले शन 
काड या या अट  ठेवले या आहेत या िशथील करता आ या तर बघा एवढं बोलून 
थांबतो जय हंद, जय महारा .  

 
मा.उषा मंुढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, आता जो वषय चालू 
आहे मी घरकुला संदभातच बोलणार आहे. यावेळेस २०१२ ला घरकुल योजना होती 
आ ण सोडत झाली यावेळेस मागासवग यासाठ  एसट  साठ  ११० घरकुलाच िनयोजन 
होतं याम ये या लोकांनी अज केले या अजाम ये काह  कारण नसताना यावळेेस  
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१०/१२ लोकांचे अज बाद क न इतर बोगस लोकांना घरकुल दे यात आली  आहेत. 
आयु  सो. या संदभात मी आप याला प  दले होते यावर आपला र लाय 
दला,किमट  नेमली परंतु जे काह  २०१२ म ये घरकुला संदभात झालं ते पूणपणे चुक चं 
झालेलं आहे हे आयु  सो. तु हांला मा हत आहे. पण यानंतर आता या लोकांना 
घरकुल दली, या नावांने घरकुलं  दली या नावाची लोक ितथं रहातात का कंवा 
भाडयाने दलेली आहेत यासंदभात शासनाने कुठलीह  चौकशी केलेली नाह . आता जर 
ितथे पा हले तर एकाच नावाने तीन, तीन घरकुलं आहेत आ ण हे एका या नावाने तीन 
घरकुलं देत असताना  जे मागासवग यांसाठ  कोटा ठेव यात आला होता याम ये एसट  
साठ या लोकांवर अ याय कर यात आला. आयु  सो. आपण सांिग तलं होतं क , 
यासंदभात आपण एक िमट ंग घेऊन िनणय घेऊ.पण असा चुक चा कारभार 
महापािलकेकडून होत असेल तर हे चुक चं आहे  आ ण आता या तु ह  अट  टाकत 
आहात. तशाच अट  २०१२ या घरकुल योजनेम ये टाकले या हो या मग या अट चं 
पालन का पालन केलं गेल नाह . यावेळेस मागासवग य लोकांवर अ याय का केला ती 
घरकुलं या लोकांना का दली गेली नाह . आता आपण या अट  टाकले या आहेत या 
अट ंसाठ  आपण पा  आहोत का याचीह  चौकशी करावी. घरकुलासंबंधी चौकशी केली 
असता या घरकुलांम ये लोक राहतात ती या या नावावर घरकुल आहे ती न रहाता 
ितसर च य  रहाते. या लोकांनी ५० हजार .भरलेली आहेत या लोकांना ४/४ वष 
वेट ंगवर ठेवता आ ण जे वेट ंगला नाह त यांचे डायरे ट ल क  ॉ ला नांव येत. आ ण 
मग इथं आपलं काह  तर  कुठं चुकतय का हे बघुन यावे. घरकुलां या संदभात मी जे 
प  दलेलं होतं याची मा हती देणेत यावी.  

 
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर, मा.आयु ,स मा.सभागृह  हा वषय अितशय चांगला आहे 
जेणेक न आपण अनाथांना कुठे तर  याय दे याचं काम आपली महापािलका कर ल. 
परंतु आता सीमाता नी सांिगतलं क , रह वाशी दाखला आव यक आहे असे आपण ८ 
नंबर अट  म ये असे हणतो आ ण ३ नंबर अट म ये असे हणतो क , अनाथ असणा-
या पती-प ीचे ३ वष वा त य असणे आव यक आहे. भाडयाने रहात असेल तर िल ह 
ऍ ड लायस स असणे आव यक आहे. हे अितशय चांगलं काम कर त असताना जेणेक न 
या अट  / शत  या चांग या करा यात. आताच मंुढेता नी सांिगतले क , घरकुल 
योजनेम ये आपण अट /शत  के या हो या याच काय झालं. असं काह  तर  चुक चं  
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क न या चांग या माणसाला घरापासून वंिचत रहाता आलं नाह  पा हजे. आपण 
या ठकाणी हणता पती-प ी पण तो अ ववाह त असेल तर याच काय ? हणजे तो 
अ ववाह त असेल तर याला घर िमळणार नाह   कंवा फ  घर घे यापुरत फ  पती- 
प ी आ ण नंतर नाह  असा चुक चा  फायदा घेतला नाह  पा हजे. मा.महापौर साहेब, 
आपण शासनाला सूचना दे यात या यात क , या अट /शत  मंजुर कर त असताना परत 
यासाठ  बसुन याम ये काह  कमतरता असेल तर पूण करणे, नसेल तर यावर पुढे 

स व तर अ यास क न जेणेक न या लोकांना लाभ िमळावा. पुरावा पा हजेच पण  या 
सं था आहेत या या शहरा या आहेत क   बाहेर या आहेत  हे पहा. मॅरेज सट फकेट 
पा हजे असेल तर ते कती कालावधीच पा हजे. आ ण अ ववाह त असेल तर याच काय 
अशा ब-याचशा गो ी आहेत क , या अंतभूत करणे आव यक आहेत या आपण अंतभूत 
करा यात या लोकांना आपण आधार देत आहोत. शासना या िनयमानुसार आपण लगेच 
मा यता देत आहोत. मा यता देत असताना या गो ीचा अंतभूत करावा अशी मी वनंती 
करतो.  

 
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह खरं तर या 
महापािलकेतील सव स मा.सद यांना अिभमान वाटावा अशा प दतीचं अनाथां या 
बाबतीत धोरण आहे. आप या सगळयांना क पना आहे क , माग या काह    दवसापूव  
अपंगा या ब लचे धोरण आ ण अपंगांना एक चांग या कारची २००० . ची पे शन 
दे याचं काम या सभागृहानं केल.खरं तर वकासाची काम होतच राहतात एखादा र ता, 
ब ड ंग झाली, दवाखाना झाला परंतु ख-या अथानं  या प दतीने छ पती शाहू 
महाराजांच, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव घेतो आ ण यांना अिभ ेत असलेले काम 
काय आहे रंज या गांज या या मागं उभं राह लो. फ  नांव घेऊन  खरं तर या 
रा याम ये भारतीय जनता पाट ची स ा आली. तर आ ह  भाषण क न, एखाद  गो  
कर त नाह . िसमाताई या बोलता,बोलता बोल या कारण मी मु यमं यां या काय माला 
होतो. आ ण ज हा अनाथांना १ ट का आर ण िमळालं पा हजे.हे खरं तर 
मा.मु यमं यांनी केलं. ख-या अथानी शाहू महाराजांनी, बाबासाहेबांनी जो पायंडा घालून 
वचार दला.  या वचाराला मा.मु यमं ी साहेबांनी या प दतीचं हणजे वषानुवष  
५०/६० वषापासून काम करतोय,क ात काम करतोय अनाथां या संदभात कोणी वचार 
केला असेल तर तो मा. देव जी फडणवीसांनी केला आहे. ीकांत भारतीय अनाथां या  
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बाजुने उभे राह ले. यांना कोणी तर  वाली पा हजे, यांना  सांभाळलं पा हजे. कारण या 
संदभात काम करणार  माणसह  तीच आहेत खरं तर या महापािलके या मा यमातून 
अिभमानानं सांगावस वाटतंय सु जतकुमार नायक नावाचा ह थ  ज हा महापािलकेम ये 
स ा बदल झाला चेअरमन असतील, िसमाताई असेल, िनतीन अ पा असतील या 
काळाम ये तो बचारा दारोदार यायचा आ ण तो वनंती करायचा. कारण आज यावेळेस 
मी सभागृहाम ये यायला िनघालो यावेळेस या या चेह-यावरच हासु बघीतलं त हा 
यालाह  वाटलं क , आम याह  पाठ मागं भारतीय जनता पाट चे लोक आहेत. अनाथां या 

बाबतीत अनेक अडचणी आहेत. तु ह  सांिगतलं आहे क , रह वाशी दाखला,  कधी,कधी 
रह वाशी दाखला आपण एखादया अनाथ आ माम ये तो रहातो क  नाह  हे एवढं जर  
बघीतलं तर  पुरेसे आहे. काल ज हा मी मु यमं यां या काय माला होतो  ितथली 
प र थती बघीतली आ ण अनाथांच द:ुख जर जाणुन घेतलं असत तर, यां या संवेदना 
जाणुन घे याचा य  केला तर सगळयांना वाटल क , खरंच अनाथां या पाठ मागे आपण 
तेवढया ताकद ने उभा राह याची गरज आहे. या  वषया या अनुषंगाने मा.मु यमं यांचे 
अिभनंदन केले पा हजे.आ ण या पुढ या काळाम ये अनाथां या संदभात क येक वेळा 
अशी प र थती असते क , एक अनाथ मुलगी होती आ ण ती एमपीसीची पर ा पास 
झालेली होती आ ण   ितला कुठ या आर णाम ये बसवायचं अशा प दतीने यावेळेस 
मा.मु यमं ी असतील, ीकांतजी यांनी मा.मु यमं यां या िनदशनास आणुन दल आ ण 
या मुली या मा यमातून अनाथा या बाबतीत वाचा फुटायला लागली आ ण यांना १ 

ट याच आर ण दलं गेलं. घरा या संदभात आर ण िमळालं पा हजे, आ ण आपण या 
महापािलकेम ये आयु  साहेब आप याला वनंती आहे क , एखादं आर ण आपण टाकतो 
आ ण या आर णा या मा यमातून सगळेजण वचार करतात क , आर णा या 
माणसालाच याचा फायदा झाला पा हजे.  दुदवाने माग या वेळेस आमची उषाताई 
पोटितडक ने सांगत होती क , भट या वमु ां या जागेवर आर ीत नसले या लोकांना 
घरकुल दलं गेल. आयु  साहेब आप याला यािनमी ाने  वनंती करतो क , एखाद  गो  
चुक ची झाली जी घरकुल आर ीत आहेत जे रंजले-गांजलेले आहेत  जथं छ पती शाहू 
महाराजांचा, बाबासाहेबांचा वारसा चालवणारे या याम ये आर ीत लोकां या  जागेवर 
यांना घरकुल दलेली आहेत ती कोणा या सांग याव न केल आहे याची चौकशी झाली 

पा हजे आ ण या चौकशीमधुन  
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जे स य येईल हणजे नोकर या मा यमातून स य बाहेर आलं क  नाह  हे मा हत 
नाह . परंतु घरकुल या संदभात मा या आगोदर या व यांनी सांिग तलं आहे क , 
घरकुलचा जो क प आहे, मी या भागाचा नगरसेवक आहे. आयु  साहेब माझी 
आप याला वनंती आहे क , चुक या प दतीने काम करणा-याची चौकशी क न तो जर 
दोषी असेल, हणजे याला असं हणायचं असेल क ,सभागृहाम ये कायदा करा, 
महापािलका आपली वाय  सं था आहे आ ण या मा यमातून आप याला काह  बदल 
करता आला तर ते केलं पा हजे.  हा वषय अिभनंदनास पा  आहे अनाथां या 
संदभाम ये कायदा क न  १ ट का आर ण देणार   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह   
प हली महापािलका होते  याचा साथ अिभमान  आप या सगळयांना वाटला पा हजे. 
आ ण ख-या अथाने आपण शाहू महाराजांचा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, आ ण महा मा फुले 
यांचा वारसा चाल व याचा य   करतो आहे. या सभागृहाम ये काम करणारे आ ह  सव 
नगरसेवक आहोत. या वषया या संदभात काह  कमी/जा त झालं तर सोडून ा 
साहेब,आपण अनाथां या संदभाम ये संवेदनिशल राह ले पा हजे. अनाथां या संदभात 
एखादा कागदप   िमळाला नाह   तर  याला आप या महापािलके या दाराम ये आपण 
शासनाकडे याचे पाय झजवायची वेळ येणार नाह  अनाथांना आप याला जेवढया 
चांग या सु वधा देता येतील, आप याला एक पाऊल पुढं टाकून जेवढं काय करता येईल 
यासाठ  आप याला कुठ या काय ात बदल करायचा असेल तर मा.आयु  साहेब, 
मा.महापौर आप याला वनंती करतील यापुढ या काळाम ये या संदभाम ये चांगले 
िनणय कर यासाठ   िन तच आपण य िशल राहू, हा वषय तर खूप चांगला आहे, 
अिभनंदनास पा  आहे. आ ण या महापािलके या मा यमातून आपण अपंगा या मागे 
उभा राह लो, पुढ या काळाम ये आपण अनाथां या मागे तेवढयाच ताकद ने उभे  राहू. 
एवढंच या संगी सांगतो ध यवाद.  

 
मा.चं कांत इंदलकर ( सहा.आयु )  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीनं गर बांना व तात  घरे उपल ध 
क न दे या या ीनं क  शासन,रा य शासन  आ ण पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
आ ण यांना घर िमळणार आहे या लाभा या या व ह यातून १३२५० घरे बांध याचा 
ोजे ट िचखली से टर १७ आ ण १९ या दोन ठकाणी बांध याचा संक प केलेला होता. 

परंतु या प ह या ट याम ये ६७२० सदिनका बांध यासाठ  जागा उपल ध झालेली होती. 
आ ण दुस-या जागेचे  
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िनयोजन अ ाप नाह . आजपयत जी काह  घरे बांधलेली आहेत याम ये १५८ इमारती 
बांध याचे िनयोजन आहे याम ये आप याला ६६३६ सदिनका उपल ध होतील. यापैक  
१२९ इमारती मधील ५४१८ घरांच वाटप झालेलं आहे. आ ण यामधील ५०४९ सदिनकांचा 

य  ताबा दे यात आलेला आहे. य  ताबा न दले या सदिनकांची सं या ३६९ आहे 
यासाठ  पुढ ल या चालू आहे पुढ ल या काह  २९ इमारती  आहेत या इमारती 
या माणे  बांधुन पूण होतील याचा ताबा ा  होईल या माणाम ये ित ा याद तील 

आर णा माणे याचे वाटप कर यात येईल.  

मा.द ा य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, १३२५० घरांपैक  
६७२० घरे बांधलेली आहेत बाक या घराचं काय झालं आ ण आपण १३२५० घरांचे 
लाभाथ कडुन यांचा व ह सा  घेतलेला आहे. उरले या घरांचे काय करणार आहात याचा 
खुलासा देणेत यावा. या ठकाणी अधवट काम आहे या या पुढ ल कामासाठ  िनधी बंद 
केलेला आहे का असं काह  आहे का? या ठकाणी ५/६ ब ड ंग अधवट आहेत. 
 
मा.चं कांत इंदलकर (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, 
या ठकाणी  २ ट याम ये घरे बांध याचे िनयोजन होतं. प ह या ट याम ये जे लोक 
होते यांना घरे देणार होतो  यांचेच पैसे  या ठकाणी भ न घेतलेले आहेत. आ ण दुसरा 
ट पा र  के यामुळे यांचे पैसे भ न घेतलेले नाह त.  प ह या ट याम ये या 
नागर कांनी पैसे भरलेले नाह त, कंवा यांचा संपक झालेला नाह  अशा नागर कांचा ह क 
आपण र बादल  केलेला आहे.आ ण मग पुढच ेजे नागर क आहेत दुस-या ट यामधील 
यांना आपण ित ा याद माणे यांना घर उपल ध क न दे याची संधी देत 

आहोत.याम ये आपण सु वातीला ८७५ लोकांचा व ह याची र कम जमा केलेली नाह  
यामुळे  आपण यांना घर देत नाह  तर पुढची जी याद  आहे ८६४ लोकांची नवीन 
ित ा याद  आर णिनहाय तयार कर यात आलेली आहे.आ ण यांना प हले ५० हजार 
. भर याबाबत आपण ते भ न घेतलेले आहेत, यांना प  दलेले आहेत या यानंतर  

दुसरा जो व ह सा आहे ३ लाख २६ हजारांचा तो ह  आपण या ठकाणी  जर ते वत: 
भरत नसतील तर यांना बँके या मा यमातून कज उपल ध क न दे याचा य  आपण 
या ठकाणी करत आहोत. दुसरा मु ा जे ब ड ंग अपूण आहेत याम ये २० ब ड ंगचं 
काम पूण हायचे आहे.  ते या माणे पूण होईल या माणे आपण सोडती काढत असतो 
आ ण सोडती काढ यानंतर याच वाटप कर त असतो.  
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मा.द ा य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, माझा  सोपा 
आहे. १३२५० घरांचा क प होता यापैक  ६७२०  घरकुल बांधलेली आहेत.  

 
मा.महापौर – पंपर  िचंचवड शहराम ये जेवढया घरकुल योजना चालू आहेत याची सव 
डटे स येक नगरसेवकाला पोहोच करावी . 
       यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक- ४०३           वषय मांक- ९ 
दनांक - ६/६/२०१९         वभाग - मा.आयु  
 
       संदभ -  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                  .झोिनपु/८/का व/१३९/२०१९, द.१२/०२/२०१९ 
               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .५१ द.२७/२/२०१९   
  
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत महारा  झोपडप ट  अिधिनयम १९७१ 
(सुधारणा, पुनवसन व पुन वकास इ.) नुसार संर णपा  झोपड धारक यांना 
JNNURM/BSUP अंतगत सदिनका वाटप करणेत येतात याच माणे िचखली ािधकरण 
से.नं.१७ व १९ म ये EWS धारकांसाठ  पा ता व अट  शत नुसार हाडा आर ण माणे 
सदर सदिनका वाटप करणेत येतात. तथा प अनाथ असणारे पती/प ी हे समाजाचे घटक 
असताना यांना BSUP अंतगत सदिनका देणेसंबंधी कोणतेह  धोरण िन ीत नाह . मनपा 
BSUP वभाग मा यतेनुसार महारा  शासनाने म हला व बाल वकास वभाग शासन 
िनणय .अमुजा-२०११/ . .२१२/का-३ दनांक-२/४/२०१८ अ वये अनाथ मुलांना रा य 
शासना या व वध सवलतींचा लाभ घेता यावा याकर ता िश ण व नोकर  याम ये खु या 
वगातुन १% समांतर आर ण लागु करणेस मा यता दली आहे. या तव पंपर  िचंचवड 

मनपा ह त अनाथ असणारे पती/प ी यांचेकर ता महारा  शासन म हला व बाल 
वकास वभाग शासन िनणय .अमुजा-२०११/ . .२१२/का-३ दनांक २/४/२०१८ 
नुसारचे धत वर अनाथ पती/प ी यांना BSUP अंतगत मनपामाफत सदिनका वाटप 
संबंधीचे खालील अट  शत नुसारचे धोरण मा.महापािलका सभा मा यतेनुसार िन ीत 
करणे आव यक आहे. 
१)  महारा  शासन म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .अमुजा-
२०११/ . .२१२/का-३ दनांक-०२/०४/२०१८ नुसार व वेळोवेळ  शासनाचे यासंबंधी  
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िनगमीत होणारे शासन िनणयानुसार BSUP अंतगत उपल ध असणारे सदिनकाम ये 
अनाथ पती/प ी यांना खु या वगातुन १% र कम समांतर आर ण ठेवणेत येईल. 
२)  महारा  शासन म हला व बाल वकास वभाग शासन िनणय .संदभ 
२०१३/ . .१०९/य३ द.  /६/२०१३ नुसार अनाथ अस याचे माणप  असणे आव यक 
आहे. 
३)  अनाथ असणा-या पती कंवा प ी यांचे पंपर  िचंचवड मनपा ह त कमीत कमी 
तीन वष वा त य असणे आव यक आहे. भाडयाने राहत असलेस न दणीकृत 
भाडेकरार(िल ह ऍ ड लायस स) आव यक आहे. 
४)  शासनाचे व पंपर  िचंचवड मनपा योजनाअंतगत सदिनका िमळालेली 
नसावी.(हरकत घेतलेली नसावी) तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह त घर/जागा/सदिनका 
नसावी. याबाबत ित ाप  आव यक असेल. 
५)  मनपाचे सदिनका उपल ध नसलेस अनाथ पती/प ी यांना सदिनका उपल ध 
क न देणेसंबंधी मनपावर कोणतेह  बंधन असणार नाह . 
६)  मनपा िन ीत करतील या सदिनका कमती या माणात (GST) लागु 
अस यास यासह) िनयमानुसारची व ह सा र कम खुला वगनुसार भरणे आव यक 
राह ल. 
७)  अनाथ पती/प ी यांचे मतदार याद त नाव असणे आव यक असेल तसेच रेशन 
काड,पॅनकॉड, आधार काड आव यक असेल. 
८)  र हवासी दाखला आव यक असेल. 
९)  मा.आयु  वेळोवेळ  िन ीत करतील या अट /शत  बंधनकारक असतील तसेच 
सदर धोरणानुसार पा  करणे सदिनका वाटप करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना राहतील 
आ ण कोणतीह  अट /शत ,शासन िनणय तरतुद ंचा भंग केलेस दलेली सदिनका कोणतेह  
कारण न देता र  करणे, व ह सा र कम ज  क न मनपा कोषागारात जमा क न 
घेणेत येईल व यासंबंधीचे सव अिधकार मा.आयु  यांना असतील. 
         मनपा हदद तील ी.सुजीत कुमार नाईक हे पती/प ी अनाथ असुन यांनीह  
BSUP अंतगत वशेष बाब हणुन सदिनका िमळणेस शासनास वनंती अज केला होता.  
शासन नगर वकास वभाग यानी प  .पीसीसी - ३०१८/ . .२७८/न व-२२, दनांक 
१२/११/२०१८ नुसार मनपा सभा मा यतेनुसार पुढ ल कायवाह  करावी असे कळ वले  
आहे.  या माणे वर ल माणे धोरण िन ीत झालेनंतर ी.सुजीत कुमार नाईक यांना  
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BSUP अंतगत िनयमानुसार सदिनका देणेत येईल. तर  वर ल माणेचे अनाथ पती/प ी 
यांना BSUP अंतगत सदिनका देणेकामीचे धोरण िन ीती करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच सदर वषया मधील अट  शत म ये आव यक व यो य बदल कर याचे 
अिधकार मा.आयु  साहेब यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे.             
    अनुकूल-८१                                         ितकुल-० 

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

                                    ----- 

मा. वकास डोळस  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 
                        वषय मांक- १० 
दनांक - ६/६/२०१९          वभाग - मा.आयु  

 

          संदभ- १) मा.सुवणा बुड, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव. 
                २) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४७ द. ७/२/२०१९ 
                ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३८६ द.२२/२/२०१९    
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ािथ म क िश ण वभागा या १०५ शाळा 
कायरत असून या शाळांम ये अंदाजे ११५० मु या यापक/िश क कायरत असून ३८,००० 
व ाथ  िश ण घेत आहेत. तर  िश ण  वभागावर िनयं ण राखणेची संपूण जबाबदार  
शासन अिधकार  ीमती यो ना िशंदे यां यावर आहे. तर  िश ण वभागात 

स थ तीत यांचे कामकाज चांगले नसून याबाबत मनपा या नगरसेवकां या व 
नाग रकां या त ार  येत आहेत. तसेच यांना सोप व लले या कामाची शासन अिधकार  
ीमती यो ना िशंदे या टाळाटाळ कर त आहेत. तर  यामुळे पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेची ितमा समाजात मलीन होत आहे. शासन अिधकार  ीमती 
यो ना िशंदे यां या अशा कामकाजामुळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 

शाळांमधील पट न क च कमी होणार आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची 
ितमा खराब होणार आहे. तर  यांना महारा  शासनाकडे परत पाठ वणेस मा यता 

देणेत यावी. 
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मा.ल मण  उंडे- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.   

मा. नामदेव ढाके   – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० द र  दाखल करणेत यावा 

अशी सूचना मी मांडतो.  

मा.राज  गावडे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

      यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 
ठराव मांक- ४०४                             वषय मांक- १० 
दनांक - ६/६/२०१९       वभाग - मा.आयु  
 
          संदभ- १) मा.सुवणा बुड, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव. 
                २) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४७ द. ७/२/२०१९ 
                ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३८६ द.२२/२/२०१९ 
 
             वषय मांक १० द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 
    अनुकूल- ८१                                      ितकुल-०  

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

                                    ------- 
मा.योगीता  नागरगोजे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
                                                 वषय मांक- ११ 
दनांक - ६/६/२०१९          वभाग - मा.आयु  
 
             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                      नर व/का व/६/२५३७/२०१८ द.२४/१२/२०१८   
                   २) मा.महापािलका सभा ठ. .३५३ द.४/२/२०१९  
                   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३८७ द.२२/२/२०१९   
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         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये नगररचना योजना TP Scheme 

राब व यासाठ  M/s HCP Consultant यांची वह त क या पार पाडून स लागार हणुन 
नेमणुक झालेली आहे. या अनुषंगाने दं. २७-११-२०१८ रोजी M/s HCP Consultant  
यांचे ितिनधीं समवेत उपसंचालक, नगररचना यांची चचा झाली असुन खालील त यात 
नमुद गावां या भागांम ये एकुण १५ नगररचना योजना  (TP Scheme)  राब वणे श य 
आहे. 
 
अ. 

. 

गावाचे नाव नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे े ाचा तपशील अंदाजे े  
(हे टर) 

१ थेरगाव स.नं. - १,२,३, ३४,३५, ३६,३७ ३९.००  

२ िचखली गट.नं. - १०३ ते २०८, २१० ते २१२, २१९, २२१ ते २४७ ,२५६ ते २७४, २८४, 

२७६ ते २७८, ३५० ते ३५७, ३९७, ४१८ ते ४२०, ४४५ ते ४६०, ५०१ ते ५१५, 
५२१ ते ५२४, ४९६ ते ५००, ४२१, ४४४, ४६१, ४६२, ४१३, ५१६, ४९६, ४९४, 
४७६, ४७४, ४६३ ते ४६९ , ४४३, ४२२ ते ४३०, ४४१, ४६९, ४७०, ४३१, 
४३२, ४३३, ४२६, ४४२, ४७१, ४७३, ४७२, ४१२, ४११, ४१०, ४०९, ४०८, 
४१४, ४१६, ४१७, ४०४, ४०६, ३९८, ४०७, ४०३, ४०५, ३९६, ३५८ ते ३८४, 

४०२, ३२५ ते ३२९,  ३८५ ते ३९७, ४००, ४०१, ४३६ ते ४४०, ४७७ ते ४९७, 
५१८, ५१९, ५३०, ५२६, ५२७, ५३३, ५१७, ५२९, ५२०, ५२८, ५२५, ५३२, 
५३४, ५३५, ५३३, ५३६ ते ५३८, ३४३, ३४६ ते ३४९, २७९, २७५, २८०, ३४५, 
३४२, ३४४, २८१, ३४१, ३४०, ३३६, ३३०, ३३२, ३३३, ३२२, ३२४, ३२३, 
३३४, ३३५, ३००ते ३२१, २८२, २९७, २९८, २९९, २९५, २९३, २८८, २८६, 
२८४, २८३ ,२८५, २८७, २८९, २९१, २९१, २९०, २९६, २९२, २९४, २५५, 
२५१, २५०, २५४, २५३, २५२, २४८, २४९. 

१२८.००  

३ चचवड स.नं. -   ८, १३, १७, १८, १९, २०, २१, २२, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५ , ४६, ४७, 

४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ७०, ७१, ७२, ७३, ३६, ८१, ८२, ८३ 
,८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, 
१००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, 
११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९ ,१२०, १२१, १२२. 

११४.००   

४ च-होली 

 

न.र.यो. . १ - स.नं. - १२ ते २७ ,१६० ते १६९, १७२ ते १८२ , १८४ ते १९१ , 

१९३ ते १९७ , १९९ ते २००, २११ ते २००,२२१ ते २३२, २३३ ते २४८, २५०, 
२५० ते २५८ , २६० ते २६२, २६४ ते २८३  

२०६.०० 
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न.र.यो. . २ - स.नं. ४३१, ४८३ ते ४८९ , ४४६ , ४४८ पै , ४४९ पै , ४५० पै, 

४५१ ते ४५८ , ४६१ , ४६४ ते ४६८ , ३८० ते ३८४ , ३८५ ते ३९१, ३९३ ते ३९५ 
, ३९६ पै, ३९६ पै , ३९२ पै , ३७९ पै , ३७९ पै , ३५८ ते ३६१ , ३६३ ते ३६४ , 
३६७ ते ३६८ . 

११७.०० 

न.र.यो. . ३ - स.नं. ४३२ ते ४३५ , ४२५ ते ४२८ , ४४१ , ४४३ ते ४४५ , ४४७ 

, ४४८पै , ४४९ पै ४५०पै , ३९९  ते ४१० , ३५२ ते ३५७ , ३७० ते ३७८ , ३९७ पै 

, ३९६ पै, ३९२ पै , ३७९ पै , ३६९ पै , ३४७, ३९२ पै , ३७९ पै , ३६९ पै , ३४७ 

१७९.०० 

५ रावेत  

 

 

न.र.यो. . १ – स.नं. - ३२, ३४, ३१, ४१, ४२,४८ ,४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५९, 

५४, ५६, ५५, ५७, ५८, ६३, ६२, ६४, ६५, ६०. 

५०.००  

 न.र.यो. . २ – स.नं.- ७३, ७२, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ८२, ८१, ८०, ७९, 

८३, ३८, ८४, ८५, ७८, ७७, ९५, ९४, ९३, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, 
९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०३, १५०, १५१, १५३, १४९, १४८, १५२, १४५, 
१४६, १४३, १४२, १४०, १३९, ११३, ११४, ११७, ११८, १२१, १२२, ११०, 
१०५, १०४, १०९, ११६, ११९, १२०, १०६, १०७, १३७, १३८, १३६, १३४, 
१३५, १३३, १३२, १२३. 

२५०.०० 

६ कवळे  स.नं. - १ ते ६ ,  ८ ते २२ , ३७ , ७९ ते ८३ , ८५ , ८८ ते १०२, ११०  २८७.००  

७ पुनावळे स.नं. -  ११ ते १४ , १६ ते २७ , २८ ते ४० , ४१ ते ४८ , ५० ते ५३ ३९१.००  

८ ताथवड े 

 

न.र.यो. . १ - स.नं. - २८ ते ४१ , ४२ पै , ६२ ते ८० , १२६ , १२९ पै , १३३ ते 

१७१,  

१९०.००  

 

न.र.यो. . २ - स.नं. - ८६ ,  ८९ ते १०० , १०१ ते ११५ , ११६ ते १२७  १५६.००  

९ मामुड  स.नं. - १ ते ४ , ६ ते १२ , १३ पै , १९ पै , ३२ पै , ३३ ते ३५  १०४.०० 

१० डुडुळगाव  

 

न.र.यो. . १  - गट. नं. - १९१ पै ते  १९६पै,  १९७ ते  २००,  २०१पै  ते २०२ पै,  

३०५, २०६,  २१०, २११, २१२पै ते २१६पै, २१७, २१८, २२३ ते  २४०, २४३ पै, 
२४१पै, २४२, २०४पै. 

१३०.०० 

 

न.र.यो. . २ - गट. नं. - ५० , ५१ पै, ५४ ते ६४,  ६५पै ते  ६६ पै, ६९ ते  १०३,  

१७५  ते  १८२,  १८३ पै ते  १८६ पै, १८८पै, १८९ पै. 

५९.०० 

११ मोशी न.र.यो. . १ – गट नं - ५२६, ५२७, ५३०, ५२५, ५२३, ५२१, ५१९, ५१५, 

५१४, ५१३, ५१२, ५१०, ५०९, ५०६, ५०७, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, 
५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५१८, ५१७, ५१६, ५०८, ५०४, ५०३, ५०२, 
५०१, ४९५, ४९४, ४९२, ४९३, ४९७, ४९८, ४८८, ४८९, ४८७, ४८६, ४९०, 

१०२.६९ 
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४९१, ४८३, ४८५, ४८४, ४७८, ४७७, ४८२, ४७७, ४८१, ४८०, ४७९, ४७६, 
४७५, ४७३, ४७४, ४७२, ४७१, ४७०, ४६९, ४६७, ४६८, ४६६, ४६५, ४५१, 
४५०, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५९, ४५८, ४४२, ४४१, ४४३ ( सव जुने 
)  

  न.र.यो. . २ – गट नं - ४३५, ४३४, ४३३, ४३२, ४३९, ४१८, ४१९, ४३०, 

४२९, ४२८, ४१७, ४१६, ४१८, ४२७, ४१५, ४१४, ४१३, ४१२, ४२६, ४२५, 
४२३, ४२४, ४२१, ४२२, ४०२, ४०४, ४०७, ४०५, ४०३, ४०१, ४०८, ४०९, 
४१०, ३८८,, ३८९, ३९६, ३९७, ३९१, ३९०, ३९३, ३९२, ३९४, ३९५, ३९६, 
३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८०, ३७९, ३३९, ३३८, ३३७, ३३६, ३३४, 
३३५, ३३३, ३३१, ३३०, ३२९, ३२८, ३२७, ३२६, ३२४, ३१७, ३१८, ३१९, 
३२०, ३२२, ३२१, ३२४, ३२३, ३१६, ३१५, ३१४, ३१३, ३१२, ३११, २४९, 
२४७, २४६ ( सव जुने ) 

 

 

९३.५१ 

१२ बो-हाडेवाड  न.र.यो. . १ मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील जमीन र हवास 
वभागात समा व  करणेबाबत या म. ा. न. र. व अिध. १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेरबदल करावयाचे े . 

७८.२२ 

 
सबब वर ल त यात नमुद केले या गावांमधील े ात तसेच मा. आयु  वेळोवेळ  
तातड नुसार सुचवतील या े ासाठ  तसेच सोबत या नकाशावर दश व या माणे 
नगररचना योजना (TP Scheme) राब व यास मा यता देणेस, व मा.महापािलका सभे या 
मा यतेने महानगरपािलका े ात नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे िन त 
होणा-या े ात महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद  नुसार सव 
वैधािनक कायवाह  कर यास उदा. नगररचना योजना तयार कर याचा इरादा जाह र 
करणे, ा प नगररचना योजना मा. संचालक,  नगररचना, महारा  रा य, पुणे यां या 
स लामसलतीने तयार क न िस द करणे, हरकती/सुचनांचा वचार करणे,  तदनंतर 
ा प नगररचना योजना शासनास मा यतेसाठ  सादर करणे इ याद  क या कर यास 

मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास देखील मा यता 
देणेत यावी. 
मा. िभमाबाई फुगे   - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

मा.िनतीन काळजे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह हा वषय कर त 
असताना  यावेळेस १९९७ साली काह  गावं महापािलकेम ये समा व  झाली यावेळेस  
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ट पी तयार होत असताना अनेक शेतक-यां या आम या खूप जमीनी गे या, र याम ये 
गे या, मा या पण जमीन गे या हो या.परंतु आम या काह  शेतक-यांचा वरोध 
अस यामुळे या ट पी क मला मा या भागामधील च-होली भाग असेल,डुडुळगांव असेल 
तसेच मोशी भागातील भाग मांक ३ म ये समा व  असलेला भाग ट पी क म 
राब व यातून वगळ यात यावा. अशी वनंती करतो तसेच यावेळेस नवीन ट पी तयार 
होत असताना काह  रोड मधील असतील,आर णाम ये असतील  आम या समा व  
भागातील शेतक-यां या वह र  हो या या वह र  या र याम ये गेले या आहेत  
वारंवार पाठपुरावा क न देखील या वह र या बाबतीत आजपयत कुठलंह  धोरण तयार 
झालं नाह . यापुव  पण मी प  दली होती. परंतु या वह र  जात असताना या शेतक-
याचं े  ब-यापैक  िश लक असत परंतु या चांग या कारे मा या गावामधील 
जवळ,जवळ १५/२० वह र  या र यांम ये जातात पण या वह र साठ  याच यो य ते 
मु यांकन क न या वह र ची ट ड आर सोडून या वह र चं हॅ युशन काढून या 
वह र ची भरपाई िमळाली या याम ये मी पण उपसूचना देतो आ ण ह  उपसूचना 
वकारावी तसेच मोशी भागाम ये आपलं एक आर ण असुन या आर णाम ये पुणे 

महापािलके या कचरा डेपोसाठ  आपली ती जागा घे यासाठ चा आजह   य    कले टर 
ऑ फसनी सु  केलेला आहे  या गो ीला आप या महापािलकेतफ सु दा आ ण आ ह  
नगरसेवक हणुन सु दा वरोध करतो. कारण तसं पा हलं तर आपलाच कचरा आप या 
मोशी डेपोम ये याची व हेवाट लावू शकत नाह  यामुळे दुसरा कचरा आप या 
महापािलके या वतीने तु ह  याचा पाठपुरावा क न हा कचरा आप या इथं न 
आण याचा आपण यांना एक प  ावं आ ण आमचा या गो ीला पूण वरोध 
आहे.थांबतो जय हंद, जय महारा .      

मा.नामदेव ढाके –मा.महापौर साहेब ठरावास मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे पंपळे िनलख येथील स.नं.६५,६२, ६४, ६६, ६, ७, 

८, ९, १०, १२, २०, २१, २२, २४, २५, २७ इ. मधील ेञ मंजूर वकास योजनेत शेती 
वभागात दश व यात आलेला आहे. मनपा नद  सुधार क प राब वणार अस याने सदर 
ेञातील िनळ  पुररेषेम ये बदल हो याची श यता आहे. यामुळे वर ल स.नं.६५, ६२, ६४, 

६६, ६, ७, ८, ९, १०, १२, २०, २१, २२, २४, २५, २७ इ.नद  कड ल ह रत ेञात नगररचना 
योजना (TP Scheme) राब व यास मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह म ये नगररचना योजना TP Scheme राब व यासाठ  M/s. HCP  
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Consultant यांची वह त या पार पाडून स लागार हणून नेमणूक झालेली आहे. या 
अनुषंगाने द.२७/११/२०१८ रोजी M/s. HCP Consultant यांचे ितिनधी समवेत 
उपसंचालक, नगररचना यांची चचा झाली असून खालील त यात नमूद गावां या 
भागांम ये एकुण १५ नगररचना योजना TP Scheme राब वणेस मा यता देणेत यावी. 
 वर ल वषयांत नमूद केले या गावा यितर  खालील माणे ेञाचा समावेश 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
अ. . गावाचे नाव नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे 

ेञाचा तपशील  

अंदाजे ेञ 
हे टर 

१ पंपर   स.नं. ३११ पै., ३१४ पै., ३१५ पै., ३१६ पै., ३१७ पै., 
३१८ पै.,३१९ पै., ३२० पै., ३२१ पै., ३२२ पै. 

६.० 

२ पंपळे 
सौदागर  

स.नं. २ पै., १९ पै., २३ पै., २४ पै. १४.४० 

३ िचंचवड  स.नं. २८५ पै., २८६ पै.,२८७ पै.,२८८ पै.,२८९ पै., 
२९० पै., २९१ पै., २९२ पै., २९३ पै., २९४ पै., २९५ 
पै., २९६ 

१३.५० 

 

४ वाकड २६० पै., २६१ पै., २६२ पै., २६३ पै.,२६४ पै., २६५ 
पै., २६६ पै., २६७ पै., २६८ पै.,२६९ पै.,२७९ 
पै.,२७० पै.,२७१ पै., २७२ पै., २७३ पै., २७४ पै., 
२७५ पै., २७७ पै., २७८ पै., २७९ पै., 
१४,१८,१९,२२ पै., २३ पै.,२५ पै.,२८ पै.,२७ पै.,३२ 
पै.,३४ पै.,३५ पै. 

२५.० 

 
 वर ल माणे नमूद केले या ेञाचा नगररचना योजना TP Scheme राब व यासाठ  
समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये नगररचना योजना TP Scheme 

राब व यासाठ  M/s HCP Consultant यांची वह त क या पार पाडून स लागार हणून 
नेमणूक झालेली आहे. याअनुषगाने द. २७/११/२०१८ रोजी M/s HCP Consultant यांची  
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ितिनधी समवेत उप संचालक, नगररचना यांची चचा झालेली आहे. खालील त यात 

नमुद गावां या भागाम ये नगररचना योजना (TP Scheme) राब वणे श य आहे. 

अ. . गावाचे नाव 
नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे े ाचा 
तपिशल 

अंदाजे 
े  

(हे टर) 
शेरा 

1 बो-हाडेवाड  भाग . 2 बो-हाडेवाड  नगररचना योजना . १ बो-हाडेवाड   
न वन गट नंबर 657 / 658 / 659 / 660 / 697 / 
710 / 713 / 714 / 715 / 717 / 718 / 719 / 720 
/ 661 / 662 / 663 / 664 / 665 / 666 / 676 / 
677 / 678 / 679 / 680 / 681 / 682 / 683 / 684 
/ 685 / 686 / 687 / 689 / 691 / 692 / 693 / 
694 / 695 / 696 / 651 / 652 / 653 / 654 / 650 
/ 632 / 633 / 634 / 635 / 636 / 637 / 638 / 
639 / 640 / 641 / 642 / 643 / 644 / 646 / 647 
/ 648 / 649 / 727 / 728 /167 पै. / 166 पै / 165 
पै /164 पै /163 पै/162 पै./159 पै/ 158पै / 631 /630 
/602 /601 /603 /600 /598 /567 /593 /626 
/628 /629/670/543 

 ५०  

  भाग . 2 बो-हाडेवाड  नगररचना योजना . २ बो-हाडेवाड   
न वन गट नंबर 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 
10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 
/ 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 
/ 29 / 30 / 31 / 32 /33 / 34 / 35 / 63 / 64 / 
65 / 67 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 
89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 99 / 100 / 740 
/ 741 / 743 / 745 / 749 / 750 / 746 / 752 पै / 
753 / 754 / 755 / 756 / 757 / 721 / 722 / 723 
/ 724 

५०  
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सबब वर ल त यात नमुद केले या गावांमधील े ात तसेच मा. आयु  
वेळोवेळ  तातड  नुसार सुचवतील या े ासाठ  तसेच सोबत या नकाशात 
दश व या माणे माणे नगररचना योजना (TP Scheme) राब व यास मा यता देणेत 
यावी व मा. महापािलका सभे या मा यतेने महानगरपािलका े ात नगररचना योजना 
(TP Scheme) राब व याचे िन त होणा-या े ात महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे तरतुद नुसार सव वै ािनक कायवाह  कर यास उदा- नगररचना 
योजना तयार कर याचा इरादा जाह र करणे, ा प नगररचना योजना मा. संचालक 
नगररचना, महारा  रा य, पुणे यां या सलामसलतीने तयार क न िस द करणे, हरकती 
/ सुचनांचा वचार क न त ंतर ा प नगररचना योजना शासनास मा यतेसाठ  सादर 
करणे इ याद  या करणेस मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना िधकृत 
करणेस देखील मा यता देणेत यावी.  

अ. . गावाचे नाव नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे 
ेञाचा तपशील  

अंदाजे ेञ 
हे टर 

१ पंपर   स.नं. ३११ पै., ३१४ पै., ३१५ पै., ३१६ पै., ३१७ 
पै., ३१८ पै.,३१९ पै., ३२० पै., ३२१ पै., ३२२ 
पै. 

६.० 

२ पंपळे 
सौदागर  

स.नं. २ पै., १९ पै., २३ पै., २४ पै. १४.४० 

३ िचंचवड  स.नं. २८५ पै., २८६ पै.,२८७ पै.,२८८ पै.,२८९ 
पै., २९० पै., २९१ पै., २९२ पै., २९३ पै., २९४ 
पै., २९५ पै., २९६ 

१३.५० 

 

४ वाकड २६० पै., २६१ पै., २६२ पै., २६३ पै.,२६४ पै., 
२६५ पै., २६६ पै., २६७ पै., २६८ पै.,२६९ 
पै.,२७९ पै.,२७० पै., २७१ पै., २७२ पै., २७३ 

२५.० 
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पै., २७४ पै., २७५ पै., २७७ पै., २७८ पै., 
२७९ पै., १४,१८,१९,२२ पै., २३ पै.,२५ पै.,२८ 
पै.,२७ पै.,३२ पै.,३४ पै.,३५ पै., 

५ रहाटणी स.नं. ५० पै, १२६ पै.१२७ पै.१२८ पै.,१२९ पै., 
४५ पै. 

१०.३ 

 रहाटणी स.नं. ६९ पै., ७० पै., ७१ पै., ७२ पै., १२९ 
पै.,७४ पै. 

१३.९ 

 रहाटणी स.नं.९७ पै., ९९ पै., ९१ पै.,९२ पै., ९३ पै., ९० 
पै.,८९ पै., 

१४.३ 

वर ल माणे नमूद केले या ेञाचा नगररचना योजना TP Scheme 
राब व यासाठ  समावेश कर यास मा यता देणेत यावी.  

तसेच पपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त नगररचना योजना (Town Planning 

Scheme) बाबत महापािलका सभेतील वषय . ११ यामधील मौजे थेरगाव येथील स.नं. 
२४ व २५ चा समावेश Town Planning Scheme म ये कर यास व Town Planning 

Scheme म ये स.नं.२४ व २५ येथे सु दा Town Planning Scheme राब व यास मा यता 
देणेत यावी. तसेच वषयामधील अनु मांक ४ वर ल च-होली भागाचा व अनु मांक १० 
वर ल डुडूळगाव भागाचा तसेच मोशी भागातील भाग . ३ म ये समा व  असले या 
स ह नंबरचा भाग ट.पी. कम राब व याचे तावामधुन वगळणेस मा यता देणेत यावी. 
तसेच या शेतक-यां या वह र   DP Plan म ये जातील यांना TDR सह वेगळ  भरपाई 
देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच या नगरसद यांना हा वषय मा य असेल अशा 
नगरसद यांचे भागात ट .पी. कम राब व यास व यांना मा य नसेल अशा 
नगरसद यांचे भागातील ट .पी. कम वगळ या बाबतचे अिधकार मा.आयु  यांना 
दे यास मा यता दे यात यावी. 

मा.सुरेश भोईर –मा.महापौर साहेब,  उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.योगीता नागरगोजे- मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह खरं तर 
नगररचना  योजना  TP Scheme  अंतगत राब व यास मा यता देत आहोत याम ये 
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थेरगांव असेल,  िचंचवड असेल,रावेत असेल,च-होली असेल , कवळे,पुनावळे,ताथवडे, 
मामुड , डुडुळगांव,मोशी असे असं य स.नं. दलेले आहेत.  आ ण या यावर तु ह  
स लागार नेमला,सगळं यव थतपणे केलं आ ण सभागृहासमोर दला आहे. महापौर 
साहेब मी तु हांला न पणे वनंती करतो क , या वषयाची  थोड शी  मा हती देणे 
गरजेचं आहे.  

मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह,हा वषय आपण 
TP Scheme चा आणलेला आहे. हा वषय असताना आप या शहरात ए झी ट ंग  ड पी 
आहे याची  अंमलबजावणी आपण करतोय. आपण बरेचसे रोड, आर णे ता यात 
घेतलेले नाह त. हाळंुगेला ड पी आला साहेब तु ह  हणले चांगलं आणलं, मु यमं यानी 
िगते साहेबाच कौतूक केलं  पण या ठकाणी ड पी न हता. आप याकडे ड पी आहे. मी 
आप याला उदा.देतो ताथवडे, पुनावळे आर झोन आहे साहेब तर  ितथं तु ह  ड पी 
आणलेला आहे. थेरगांवचा ीन,वाकडचा , पंपर चा ीन हे आ हांला मा य आहे.  पण 
या ठकाणी िन तच या या भागातील शेतक-याचे वाद  िनमाण होतील.  आज माझं 
आहे  आता मला मा हती पा हजे क , सगळं आर झोन हे चांग या मेन रोडला आहेत 
आ ण उ ा तु ह  मला एक हा आ ण ट पी क मम ये जा असं   सांिगतलं तर तो 
जाईल का? तो तयार होईल का ?  कुठं तर  या सगळया गो ीचा बारकाईने वचार केला 
क  नाह  केला. साहेब तु ह  कवळे,पुनावळे वचारलं का या या भागातील 
लोक ितिनधींना, तु ह ं िमट ंग घेतली आ ण सादर करण केलं, तु ह  यांची बैठक घेतली 
का? साहेब तु ह  ए झी ट ंग ड पी ची अंमलबजावणी कर यास स म नाह त.आ ण नवीन 
ड पीची ोसेस तु ह  सु  केलेली आहे. ती ोसेस एका बाजुला, ट पीची ोसेस एका 
बाजुला, आहे ते करतोय ते एका बाजुला, हणजे साहेब न क  चाललंय  काय याम ये 
सगळयांचा सम वय आहे का मा या भागात पुनावळे, ताथवडे येतोय ताथवडेचा स.नं. 
२८ आर झोन म ये आहे, ४१,८६,८९ इथ शेत झोन आहे, तु ह  इथं डायरे ट ट पी 
क म सु  केली. तु ह  या भागातील शेतक-यांना व ासात घेतले कंवा नाह , 

ताथवडेचे , थेरगांवचे जे ीन आहे जी लॅ ड लॉस झालेली आहे  या ठकाणी तुमचा ट पी 
क म आ हांला मा य आहे.पण या ठकाणी ए झी ट ंग आर झोन आहे  ितथं तुमची 

ट पी क मची या सु  आहे तु ह  आता सांिगतल क , रोड डे हलप करा ते करतील 
का, ते हणतील ट पीची काय क म आहे ते बघु आ ण नंतर क . शहरावर कुठलीह  
गो  लादताना ए झी टंग प र थतीचा   वचार करावा. तु ह  डायरे ट वषय या ठकाणी 
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आणलेला आहे याम ये गावंची गाव या याम ये टाकलेली आहेत. तु ह  या शेतक-यांना 
वचारणा करावी.   

मा.महापौर – आयु  साहेब खुलासा करतील.  

मा.आयु  – स मा.महापौर, स मा.सभागृह आता जो वषय सभागृहासमोर ठेव यात 
आलेला आहे नगररचना योजना ट पी क म राब व या या े ा या बाबतीम ये मंजुर  
घे यासाठ चा वषय ठेव यात आलेला आहे. स मा.सद यांनी आता काह   उप थत 
केलेले आहेत. यावेळेला आपण ट पी क म कर याची योजना यावेळेला आली 
यावेळेला प ह या थम आपण अहमदाबाद येथे यावेळेला अ यास कर यासाठ   

िनघालो यावेळेला प ह यांदा पा भुमी आपण यां या समोर ठेवली 
क ,स मा.नगरसेवकांना टाऊन लॅन क मचं मह व कशा प दतीनं आहे याचे सादर करण 
या ठकाणी ठेव यात आलेलं होतं यानंतर आपण एज सीची िनयु  केली. टाऊन लॅन 
क म करणं हा एक ड पी इ लीमटचाच कार आहे. सभागृहा या समोर लेर फकेशन 

क  इ छतो क , यावेळेला आपण डे हलपमट लॅन तयार केलेला असतो डे हलपमट 
लॅन म ये आर णे ठेवलेली असतात, आर णे आप याला ऍ वायर करावी लागतात. 
आ ण  अॅ वीझेशन कर यासाठ  स याची  जी प दत आहे या यासाठ  आपण एक  

अॅ वीझेशन प दतीने आपण ऍ वायर  करतो, क पलसर   अॅ वीझेशन प दतीने लॅ ड 
अॅ वीझेशन अॅ टनुसार आपण  ऍ वायर करतो.अथवा ट ड आर  कंवा ड आर या 
मा यमातून आपण कंवा एफएसआय या मा यमातून आपण ऍ वायर करतो. पण 
अनेक वेळेला आपण सवजण जाणता क , अनेक वषापासून सुमारे ९५ सालापासून आपला 
ड पी जो अ त वात आहे याची अंमलबजावणी करताना अनेक आर णे आपण 
इ पलीमट  क  शकलो नाह . याचं कारण अॅ वीझेशन म ये येत असले या अडचणी 
कंवा िनधीची कमतरता अनेक वेळेला नागर क यांची जमीन आर णाखाली जाते या 
आर णाची जमीन द यामुळे जमीनीपासून वंिचत रहातात पण यां या आजुबाजुचे जे 
नागर क असतात यांना फायदा होतो. यामुळे ड पी ोसेस म ये अनेक वेळेला काह ंचा 
फायदा होत असतानांच   अनेकांचा तोटा देखील या येम ये होत  असतो. आ ण 
यामुळे अ यंत तयार प दतीने ऐ रया डे हलपमट करायची असेल तर यासाठ  टाऊन 
लॅिनंग क म कंवा लॅ ड पोलींग क म यांचा उपयोग केला जातो. आ ण या त वाचा 
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वापर क नच आपण आर णे वकसीत कर याचे धोरण हे याम ये ठेवलेलं आहे. यामुळे 
प ह या थम सव नगरसेवक/ नगरसे वकांनी ल ात ठेवण आव यक आहे  क , आपण  
ट पी क म हणजे नवीन ड पी आणत नसुन  आपण एका ए रयाचा  ओली ट क  आहे 
ती आर णासह डे हलप कर त आहोत आ ण ह  डे हलपमट कर त असताना केवळ 
याची जमीन आर णाखाली जाते यालाच  नुकसान न देता तीच नुकसानी सवाम ये 

इ वल करतो आहोत.आ ण जेणेक न सवाचा फायदा जेवढा तोटा होईल तो सवाचा तोटा 
इ वल माणाम ये शेअर करणं या प दतीने वकास कर याचं हे धोरण आहे.  मला 
व ास आहे क , आपण या शहराम ये महानगरपािलकेने वकास करताना खूप मोठया 
माणात आर णे वकसीत केली आ ण ती वकास  कर त असताना अनेकांना अनेक 

अडचणी भोगा या लाग या. अनेकां या मनाम ये या ट पी क म या बाबत संदेह आहे 
पण आज आपण जी सभागृहात या करतो आहे ती केवळ सु वात आहे. सव जे 
भूधारक आहेत यां याशी चचा कर यासाठ चा  आज केवळ आपण शासनाला देत 
असलेला कौल आहे. ह  या झा यानंतर आ ह  या नाग रकांशी बसून संपुणत:  

या यां या समोर उलगडून सांगणार आहोत. कशा प दतीने टाऊन लॅन क म 
राब वली जाईल. आर णे कशा प दतीने वकसीत केली जातील. कशा प दतीने यां या 
जमीनीचं वग करण केलं जाईल,कशा प दतीन यांना कमी/जा त ऍडजे टमट केले 
जातील, कोणाला कती फायदा होईल. दुसर  गो  जो फायदा मला या शहरात वशेष 
क न हा ट पी लॅन डे लप  कर यात दसतो. गे या दोन वषापासून मी पहातोय 
इकड या स.नं.ची जी थती आहे ती अनेक वषापासून लांबोळ या व पा या प 
व पाम ये इकडचे स.नं. आहेत आ ण या याम ये सब ड ह जन होत,होत खुप 

िनमुळ या प अनेकां या मालक या आहेत. टाऊन लॅन क म कर त असताना 
आर ण तर वकसीत होत असतंच पण ते होत असताना येका या लॉट साईजेस 
देखील रे युलाईझ होत असतात  आ ण चांगले  डे हलप पेपस  लॉट या मा यमातून 
िनमाण होत असतात. आ ण यामुळे  डे हलपमट ोटे शनम ये देखील वाढ होत 
असते.अनेक ठकाणी आप या शहरात चांगला वकास झालेला आहे. पण आज जे 
स.नं.आप यासमोर ठेवतो आहोत ते असे स.नं.आहेत क ,जे अ ापह  कुठ याह  
व पा या वकासापासून वंिचत राह लेले आहेत. या ठकाणी आर णाचा देखील खूपच 

कमी माणात वकास झालेला आहे. ाय हेट डे हलपमट देखील तुरळक व पाची कंवा 
अ त वात नसलेली अशीच आपण लँ ड फोस,लॅ ड पासलस ्  आपण वकारले या 
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आहेत. मला िन तपणे व वास आहे क , आज जर आपण ह  या सु  केली तर 
सव ितकडचे  भूधारकांना  व ासात घेऊन यांना सवाना पूणपणे  पारदश पणानं कशा  

प दतीनं या जमीनीचा वकास केला जाणार आहे यां यात कसा  यांचा फायदा आहे 
या येम ये  महानगरपािलकेला देखील काह  जागा ऍ वायर करता येणार असून 
या या सेलमधुन जे ोसीड ं स आप याला िमळतील यातून या ऐ रयाचा देखील 
वकास करणं श य होणार आहे.आ ण या सव बाबींचा एक त वचार क न कुठ याह  
कारे ड पी ला बाधा न आणता आपण टाऊन लॅन क मची अंमलबजावणी करणार 

आहोत. पॅरलली जर  आपण ड पी चे डे हलपमट कर त असलो तर  नवीन ड पी तयार 
कर त असताना टाऊन लॅन क म राब वताना याची कुठलीह  बाधा येणार नाह  याची 
देखील आपण खबरदार  घेत आहोत. नागर कांना पूणपणे व ासात घेतले जाईल. केवळ 
आजची या ह  संपुण ट पी क म कर या या इंटे शन ड लेअर कर याची प हली 
टेप आहे. यानंतर सगळया नाग रकां या या प रसरातील भूधारकां या बैठका घेत या 

जातील यांना व ासात घेऊन पूण बाबी समजावून यां या मतानुसार ट पी क म 
वकसीत कर यात येईल. आ ण यानंतर पुन  सभागृहा या मा यतेने, रा य शासना या 
मा यतेनंतरच याची अंमलबजावणी कर यात येणार आहे. यामुळे ह  केवळ सु वात 
आहे  ह  के यास आप याकडे एक नवीन चांगले धोरण एक चांग या प दतीची 
अंमलबजावणी शहर वकासासाठ  आप याकडे उपल ध होणार आहे.आ ण यामुळं या 
वषयाला सभागृहाची मा यता िमळावी अशी मी सभागृहासमोर वनंती करतो.   

मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह आयु  साहेब 
आपण आता सांिगतलं आहे क , कुठ याह  कारे ड पी ला हात न लावता या ट पी लॅन 
क मची अंमलबजावणी करणार आहोत. दुस-या बाजुला हणताय मनपा ऍ वीझेशन पण 

करावं ितस-या बाजुला हणताय क , फ  आ ह  चचा कर या या परवानगीला बेिसक 
टेजला आहे आता जे आपण  बोललो तेच सांगतोय. चौ या बाजूला हणताय ट पी 

करतोय आपण  साहेब तु ह  यातली बरेचसे स.नं.काढले तर ब-याचशा गावातील 
डे हलपमट थांबेल लोक काय हणतील ट पी येणार आहे मला अजुन १० वष ता यात 
ायचं नाह . होणार ना साहेब, तु ह  सांगताय ते आ हांला मा य आहे.  आता 

वा हेकरवाड चा काह  भाग जो नद ला लागून आहे,थेरगांव या  मागचा काह  भाग नद चा 
भाग आहे. आज या ठकाणी जायला पुर रेषा नाह ,ितथं जायला –यायला पयाय नाह , 
या भागातील लोक आर ण दे यास तयार होणार नाह त. आ ण हे सगळं आशेवर आहे 

पुढं आपलं चांगल होईल यामुळे आता नका तु ह  असं काह  करत बसाल, तु ह  बेिसक  
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लॅन ा. ितथं सगळयांना इंटरे ट आहे कर याचा आता तु ह  सांगाल हे   िनमुळता 
प टा आहे, समजा एक उदा.देतो माझी प ट  र याला आहे,माझा या ट पी ला वरोध 
असणार आहे हणजे या सु दा बेसीक या अडचणी होतील. आपण ब-याचशा भागाम ये 
र याची कामं काढलेली आहेत. ती सगळ  कामं ठ प होतील. हे जर का सगळ वाचलं 
तर लोक हणतील आता कशाला ायचं बघु ट पी झा यावर बघू यामुळे आपले काम 
डले होईल. आपलं आर ण दुसर कडे जाईल. तु ह  करताय याच इ टे शन   कल ् अर 
आहे पण हे करत असताना याचा पूण अ यास क न या पूण क न या. बेिसक 
या यावर तु ह  राबवू नका,याचं स सेस पा हलं तर शहरातील नागर कांची मतं बदलतील. 
नाह  तर तु ह  असे जर ठराव केले तर उ ा हे सगळे स.नं. इकडं ितकड फरत राहतील.  
तु हांला करायचं असेल तर एकदम यव थत करा. ठराव जर  केला वा हेकरवाड  
असेल,थेरगांव असेल जवळ जवळ सगळे पुररेषा आहेत कंवा समांतर आहे याचं तु ह  
काय करणार आहात. या सव गो ीचा आपण अ यास करावा अशी वनंती आहे.  
 
मा.संद प वाघेरे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह आता जो ट पी 
क मचा वषय आणलेला आहे राहूलभाऊ जे हणले ते बरोबर आहे. ीन झोन आ ण 

ब यू लाईनला पॅरलल ीन झोन या याम ये आलेला आहे. आज आप याला आयु  
सो. जो नद त  ोजे ट राबवायचा आहे या याम ये ए रगेशन डपाटमटकडुन जी यू 
लाईन टाकलेली  आहे ती पूण महारा ात कुठंच राब वत नाह  फ  पंपर  िचंचवड 
शहरात आहे, आ ण आता पु याम ये आलेली  आहे.   बाक  नािशकला नाह , मंुबईला 
ाह  बाक  कुठंच नाह . हे आपण यावेळेला ए रगेशन डपाटमटकडुन माक ग क न 

पुररेषेची यू लाईन तुम या मानगुट वर बसलं आयु  सो.आपण जी ट पी करतोय ती 
या ट पीम ये साधारणपणे एखादया शेतक-याची एक जागा असेल तर २० गंुठे जागा 
याला भेटेल कंवा डे हलप लॉट भेटेल २० गंुठयाम ये जी आर णे आहेत ती 

सगळयाम ये ड हाईड होतील, काह  आर ण महापािलकेकडे येतील, आ ण या शेतक-
याची जागेचे १०० ट के नुकसानच आहे. यू लाईन  कंवा शेती ना वकास म ये 
अस यामुळे नुकसानच आहे. १ एकर या जागी २० गंुठे भेटली तर याला २० गंुठयाच 
ोटे शन याला पूण १ एकरच भेटल. आ ण १.७ ए रया हणजे याच ोटे शन २.७ 

झालं.  आयु  सो.तु हांला खरंच सांगतो क , पंपर  िचंचवडच येकांनी जागा वकुन 
मोकळे झालेले आहेत.आ ण जे काह  मागचे राजकारणी झालेले आहेत कंवा आताच े
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आहेत यांनी फ  वत:चा फायदा बघीतला आ ण बाक चे जे भूमीपु  आहेत ते गर ब 
कसे राहतील आ ण माझाच कायकता हणुन कसा राह ल एवढाच वचार केला. माझं 
हणणं आहे क , येक माणुस सुधारला पा हजे, याची गती झाली पा हजे. आता 

राहुलचं हणणं आहे क , अंमलबजावणी झालं, तु ह  पूण  स ह क न,पूण लॅिनंग क न 
एक,एक ए रया आता समजा तु ह  १२ ठकाणी ड पी दाखवत आहात ितथं अजुन ५/६ 
ठकाणचा स ह केला. याम ये पंपर , िचंचवड,वाकड आहे, पंपळे सौदागर आहे, भले 
ितथं १० एकर असेल,६ एकर असेल कंवा २५ एकर असेल जेवढं काह  े  असेल  यात 
जे शेतकर  असतील समजा १० हजार शेतकर  असतील तर यापैक  ५ हजार शेतक-
यांना डे हलप लॉट िमळतील. हणजे आप या महापािलकेला वेगवेगळे रझ हेशन आ ण 
आथ क फायदा होईल. साधारणपणे १ ट पीचं  इ लीमट झालं पूण नद या कडेचं  यू 
आ ण ीन याचं काऊंट केलं तर १० ते १२ हजार एकर े  पूण बार क होत आहे. पंपर  
िचंचवड म ये इं ायणी,पवना आ ण मुठेचं मुळासह पकडून  या सगळया लोकांच पकडून 
८० ट के सगळे थािनक भूमीपु  आहेत यांना रोजगाराचं साधन उपल ध होईल. यांना 
यां याकडून पैसे येतील.आ ण महापािलकेला सु दा २० ते २५ हजार कोट  . चा फायदा 

होईल. आ ण वेगवेगळे े  डे हलप करता येतील. आ ण तु ह  आता जे नवीन ोजे ट 
करताय या अनुषंगाने पण हे पैसे आपण नद  सुधारचा ोजे ट होत आहे यासाठ  खच 
केला तर आपण फॉरेन म ये गे यासारखं होईल आ ण या नद चा लुक बदलेल. आ ण 
आयु  सो.तु ह  २०० कोट चे बाँड काढलेले आहेत  पण तु ह  १ ते २ हजार कोट चे बाँड 
काढून ते काम ावे आ ण ते  काम देतानी कोणी सांगेल क , याचे दोन पाट करा, चार 
पाट करा हे काम असं करा, तसं करा  पण माझी आप याल वनंती राह ल क ,कुठ याह  
मोठया  कंपनीला हे काम ावे याम ये एल ऍ ड ट  कं.असेल, टाटा कं.असेल, जी 
कोणती मोठ  कंपनी असेल यांना ावे. मोठया कंपनीला काम द यामुळे यांचे 
इ ा चर मोठया माणात असते यामुळे ते  आप याला वेळेत पूण काम क न 
देतील.आ ण आप या  पंपर  िचंचवड मधील वेगवेगळे ठेकेदार लावले तर यां याकडुन 
नद  सुधार योजना होणार नाह  आ ण बाक या या गो ी आहेत याम ये ड पी लॅन 
जो आहे याची अंमलबजावणी करावयाची असेल तर या बीओट  तरावर  करावं एवढं 
बोलतो आ ण थांबतो. जय हंद, जय महारा .  

 
 



116 
 

,   

 
  
 
मा. िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह ट पी क मच 
वागत  खरं तर बोलायची अ जबात इ छा न हती. आता संद प वाघेरे बोलताना हणले 
यू लाईन, रेड लाईन, रेड झोन हे सगळे ट पी क म  करताना जातील का ? नाह  

जाणार. संद प आप याला मा हती नाह  यू लाईन ह  प हली नाह  प हलं पु याम ये 
आली या या आधी नािशक म ये आली, नािशक या सं थेनी काम   क न यांनी 
आप याकडं आणलं.तर याचं कारण अस होत क , िचंचवडगावाम ये चाफेकर चौकापयत 
पुराचं पाणी आलं होतं. यानंतर पूररेषा आली मा.अ जतदादा पवार,त कालीन 
उपमु यमं ी हे यावेळेस ितथ या  किमट चे अ य  होते. यांनी लोकां या जीवाचा 
वचार क न पुररेषा  िनमाण केली असेल याब ल काह  दुमत अस याचा काह  कारण 
नाह .  पण आता आहे. ट पी क म करताना याम ये बाधीत होणारे शेतकर  कंवा 
भूमीपु  असतील कंवा ितथं बाधीत होणारे जे कोणी असतील यांच टेटस काय ? 
यांचा टेटस बदलला नसेल आ ण इतरांचा बदलत असेल. १)  ट पी क म 

राब व यासाठ  आ ह  सु दा तुम या पाठ मागे दोन वषापूवी पाठपुरावा कर त होते. 
पाठपुरावा यासाठ  कर त होते क , या या ट पी क म आहेत यांचे छोटे,छोटे लॉटस 
आहेत कारण परवानगीला आप याकडे येवु शकत नाह  कारण आपण याचे पैसे भ न 
घेऊ शकत नाह . जे छोटे,छोटे लॉटसधारक आहेत १ गंुठयाचा,अ या गंुठयाचा 
आहे,आपण यांना सुटसुट तपणा आणलेला होता याला तर ह  आप याकडे  लोकांनी 
अज केलेला आहे याच कारण असं आहे क , दोन,अड च, तीन लाख . लागत होते 
याला हणुन आपण तु हांला सांिगतलं होत क ,  अशा ट पी क म राबवा क , 

सगळयांना एक कारचे घराचे डझाईन क न ा  आ ण कमी पैशात यांच काम होईल.  
हा सवात मोठा उ ेश आहे. या कारचे आप या शहराम ये अनिधकृत बांधकामे  या 
झपाटयाने होत आहेत. जो ामीण भाग आप या ह ीम ये आलेला आहे या भागाम ये 
या ट पी क मची गरज आहे. जर तु हांला याय ायचा असेल आ ण तु ह  जर नद  
सुधार क पाम ये काम करणार असेल तर प ह या थम नद  सुधार क प सु  करा 
जेणेक न नद तील गाळ काढला आ ण नद ची खोली वाढवली तर ऍटोमेट क आपली 
पूररेषा िनघेल. मगाशी सद यांनी  सांिगतलं क , ीन झोन म ये पूररेषा आहे. 
राहूलदादा, नद या आसपास  पूररेषा आहे. साहेब हे सभागृह गेली १० वष या 
सभागृहाम ये घरकुलचा, झोपडप ट  पुनवसनचा, यू लाईन, रेड लाईन बांधकाम 
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 परवानगीचे कुठले वषय असु दे. कुठलेह  वषय असु दे. या यावरती जेवढ  फ  असेल 
तेवढ  अदा केलेली आहे. याचे स ्    पॉ ट पण मला मा हती आहेत, मायनस पॉ ट पण 
मा हती आहेत.  या यावरती आप याला काम कर त असताना जे छोटे,छोटे लॉटधारक  
आहेत यांना कसे आप याला रलीफ देता येईल माग या वष  मी चेअरमन असताना 
आपण बाँड दे याचं मा य केलं. पण लोक येत नाह त आप याकडं तर यां यासाठ  
आपण काय क  शकतो हे बघा जे मोठ मोठे लॉटधारक आहेत यांचे काय वषय 
आहेत ते समजून घेतले पा हजेत.  मला हे कळालं आहे क , एखादं आर ण असेल तर  
समसमान तु ह  या सगळयांना वाटा देणार. कती लोक तयार होतील  मा हती नाह  
परंतु  याच बरोबर एक आहे मला ितथं एफएसआय िमळवून देणार यामुळं माझ काह  
फार नुकसान होणार नाह . ह  क म चांगली आहे पण ह  करताना सु वातीला  एक 
पायलट ोजे ट एका ठकाणी करा. कुठेह   करा  या ठकाणी लोकांची संमती असेल 
या ठकाणी करा, आ ण शेतक-याची संमती घेऊन एक पायलट ोजे ट करा. तो संपुण 

शहराम ये एक मॉडेल हणुन करा. जेणेक न आणखी लोक तुम याकडे आले पा हजेत. 
आ ह  अ जबात हणणार नाह  क , कोणावर अ याय झाला पा हजे. याच बरोबर रेड 
लाईन, यू लाईन, ीन झोन बदलणार नाह . हे सु दा िततकच खरं आहे. या या 
यित र  जे काह  राह ल या याम ये तुमची डे हलपमट आहे, ध यवाद.    

 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह  याअथ   हा 
वषय आम याकडे आणला असेल तर तो कदािचत  चांगलाच आहे. हा वषय चुक चा 
आहे असं मला हणायचं नाह . परंतु वषय आणताना आपण एका बाजुला  ड पी पूण 
र हाईज करतो आहे. यावेळेस परत या याम ये बदल होतील. माझं वैय क मत आहे 
क , हा वषय  आणायचाच असेल तर ड पी र हाईझ म येच आणला तर आणखीन 
चांगले होईल. आ ण मगाशी ता नी सांिगतलं क ,पूररेषा, ीन झोन,रेड झोन या याम ये 
देखील काह  तफावती आहेत. हे काय आप या अिधका-यांनी डायरे ट मोजलेली नाह  
या इ रगेशन या अिधका-यांनी मोजले या आहेत. काह  ठकाणी चुक या लाईनी आहेत 

क , जेणेक न नद  जवळपास अधा  क. मी. खाली आहे.  यामुळे ब-याचशा शेतक-
यां या जमीनी यू लाईन, रेड लाईन म ये जमीनी गेले या आहेत. यामुळे हे तर 
िनघणार नाह  पण याचा स ह झाला पा हजे. आ ण यावेळेस आपण हणतो क , ड पी 
म ये ट पी क म करायची . परंतु यावेळेस ड पी झाला यावेळेस जवळ,जवळ ३० ते 
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 ४० ट के लोकांनी जी आर णे होतील ती आप या महापािलके या ता यात दलेली 
आहेत. आता काह  लोकांनी ती आर ण वकून दुस-या जमीनी घेतले या आहेत. काह  
लोकांनी पैसे संपुन टाकलेली आहे काह ंच थोड े  राह लेलं आहे.पण याच थोडं े  
राह लेलं आहे  तो काय हणणार आहे का याची जी आर णाम ये जमीन गेलेली आहे. 
ती पण जाणार आ ण ह  पण जाणार  या यामुळे शेतक-यांम ये वाद िनमाण 
होतील. वषय जर मंजुर करावयाचा असेल तर ितथ या शेतक-यांशी चचा क न जर 
यांना यायचा असेल तर तो पु हा आ ह  सभागृहात तहकुब ठेवू . पण   ितथ या 

नाग रकांना तो वषय मंजुर झाला पा हजे, यांना पटलं पा हजे, कारण क , यावेळेस 
वषय आला यावेळेस आम या गावाम ये चचा झाली  क , लोकांना तु ह  हणता ते 
बरोबर आहे तुमची ट म जाणार, लोकांना तुमची ट म लोकांना समजुन सांगणार ,पटवून 
देणार क , हे असं नाह  तसं आहे पण लोकांची मानिसकता  नाह . कारण ड पी मधुनच 
आम या लोकांची मानिसकता अजुन बाहेर आलेली नाह . यामुळे यांचा थोडा  वरोध 
अस यामुळे मा या भागातील ट पी क म वगळुन घेतलेला आहे हे मी सव 
स मा.सद यांना सांगू इ छतो. यामुळे यावेळेस मला करावं वाटेल यावेळेस करा.पण 
जथं मागणी असेल ितथं िन तपणे करा.आ ण ड पी बरोबर ट पी क म राब वली  तर 
बरं होईल. थांबतो.  

 
मा.अिभषेक बारणे – स मा.महापौर,स मा.आयु ,स मा.सभागृह सव थम मी ट पीचं 
वागत करतो. ट पी क मचा जो िनणय घेतलेला आहे हा अ यंत उ म िनणय आहे. 

थेरगांव पर सरामधील ७ स.नं. या याम ये आहेत. आम या चारह  नगरसेवकां या वतीने 
सांगतो क ,आमची  सवाची इ छा आहे क , या ोजे टची सु वात थेरगांव पासून सु वात 
करावी. थेरगांव म ये शेतक-यां या जायच-ेयायचे  सगळे र ते बंद आहेत या ठकाणी 
ड पीम ये जे दोन  रोड आहे हे सु दा ट पी लॅन कर त असताना या याम ये समा व  
असणे गरजेचे आहे. ट पी क म राब वताना या याम ये  लोकांचा सहभागाची गरज 
असणे मह वाचे आहे. आ ह  लोक ितिनधी हणुन जेवढे अिधक लोकांना तयार क  
शकू  तेवढं शासनापे ा १ ट का तर  जा त क  शकतो. यामुळे या यावेळेस 
आम या भागातील शेतक-यांना कंवा लॉटधारकांना एक  बोलवायचं आहे तर याचा 
कालावधी ठरवावा आ ण या कालावधीतच आज जर आपण ट पी क म मंजुर केली तर  
याचा पुढे कुठे तर  कालावधी ठरवून दला पा हजे.तेवढया कालावधीम ये हे झाल 
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 पा हजे.आ ण येक वेळेस श य असेल यावेळेस  लोक ितिनधीना, शेतक-यांना 
बोलवून यांना आ ह  काह  गो ी समजुन सांगू शकतो. आ ह  यावेळेस अहमदाबादला 
गेलो होतो यावेळेस या ठकाणचे खासदार पटेल साहेब यांनी सव शेतक-यांशी बोलून 
सांिगतले क , तुम या जागेमधुन रोड जाणार आहे,तुमचा लॉट रोडला येणार आहे. हे 
लोकांना समजून सांिगतलं होतं. तशीच काह  तर  प दत हणुन आमचे चारह  
नगरसेवक असतील, आमचे मागदशक आमदार ल मणभाऊ जगताप असतील ितथले 
जेवढे शेतकर  असतील तेवढे शेतकर , शासन यांची एक  िमट ंग घेऊन आ हांला 
यातून कसा माग काढता येईल आ ण लोकांना कस तयार करता येईल यासाठ  आ ह  
य  क  आ ण प हला पायलट ोजे ट थेरगांव म ये सु  करावा अशी वनंती करतो.  

 
मा.महापौर – आता वषयप केवर जो ट पी क मचा वषय आलेला आहे. या 
नगरसद यांना  तो मा य असेल या भागात ट पी क म होईल, यांना मा य नसेल 
या भागातून हा ोजे ट वगळला जाईल. 

     यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक- ४०५                               वषय मांक-११ 
दनांक-६/६/२०१९                                 वभाग- मा.आयु  

 
           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  

                   नर व/का व/६/२५३७/२०१८ द.२४/१२/२०१८   

                 २) मा.महापािलका सभा ठ. .३५३ द.४/२/२०१९  

                 ३) मा.महापािलका सभा ठराव .३८७ द.२२/२/२०१९    

  
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये नगररचना योजना TP Scheme 

राब व यासाठ  M/s HCP Consultant यांची वह त या पार पाडून स लागार हणुन 
नेमणुक झालेली आहे. या अनुषंगाने दं. २७-११-२०१८ रोजी M/s HCP Consultant  यांचे 
ितिनधीं समवेत उपसंचालक, नगररचना यांची चचा झाली असुन खालील त यात नमुद 

गावां या भागांम ये एकुण १५ नगररचना योजना  (TP Scheme)  राब वणे श य आहे. 
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अ. . गावाचे नाव नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे े ाचा तपशील अंदाजे 

े  
(हे टर) 

१ थेरगाव स.नं. - १,२,३, ३४,३५, ३६,३७ ३९.००  

२ िचखली गट.नं. - १०३ ते २०८, २१० ते २१२, २१९, २२१ ते २४७ ,२५६ ते २७४, 
२८४, २७६ ते २७८, ३५० ते ३५७, ३९७, ४१८ ते ४२०, ४४५ ते ४६०, 
५०१ ते ५१५, ५२१ ते ५२४, ४९६ ते ५००, ४२१, ४४४, ४६१, ४६२, ४१३, 
५१६, ४९६, ४९४, ४७६, ४७४, ४६३ ते ४६९ , ४४३, ४२२ ते ४३०, ४४१, 
४६९, ४७०, ४३१, ४३२, ४३३, ४२६, ४४२, ४७१, ४७३, ४७२, ४१२, 
४११, ४१०, ४०९, ४०८, ४१४, ४१६, ४१७, ४०४, ४०६, ३९८, ४०७, ४०३, 
४०५, ३९६, ३५८ ते ३८४, ४०२, ३२५ ते ३२९,  ३८५ ते ३९७, ४००, 
४०१, ४३६ ते ४४०, ४७७ ते ४९७, ५१८, ५१९, ५३०, ५२६, ५२७, 
५३३, ५१७, ५२९, ५२०, ५२८, ५२५, ५३२, ५३४, ५३५, ५३३, ५३६ ते 
५३८, ३४३, ३४६ त े३४९, २७९, २७५, २८०, ३४५, ३४२, ३४४, २८१, 
३४१, ३४०, ३३६, ३३०, ३३२, ३३३, ३२२, ३२४, ३२३, ३३४, ३३५, 
३००ते ३२१, २८२, २९७, २९८, २९९, २९५, २९३, २८८, २८६, २८४, २८३ 
,२८५, २८७, २८९, २९१, २९१, २९०, २९६, २९२, २९४, २५५, २५१, २५०, 
२५४, २५३, २५२, २४८, २४९. 

१२८.००  

३ िचंचवड स.नं. -   ८, १३, १७, १८, १९, २०, २१, २२, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५ , 
४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ७०, ७१, ७२, ७३, ३६, 
८१, ८२, ८३ ,८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, 
९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, 
१०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९ ,१२०, १२१, 
१२२. 

११४.००   

४ च-होली 

 

 

 

न.र.यो. . १ - स.नं. - १२ ते २७ ,१६० ते १६९, १७२ ते १८२ , १८४ 
ते १९१ , १९३ ते १९७ , १९९ ते २००, २११ ते २००,२२१ ते २३२, २३३ ते 
२४८, २५०, २५० ते २५८ , २६० ते २६२, २६४ ते २८३  

२०६.०० 

 

न.र.यो. . २ - स.नं. ४३१, ४८३ ते ४८९ , ४४६ , ४४८ पै , ४४९ पै 
, ४५० पै, ४५१ ते ४५८ , ४६१ , ४६४ ते ४६८ , ३८० ते ३८४ , ३८५ ते 
३९१, ३९३ ते ३९५ , ३९६ पै, ३९६ पै , ३९२ पै , ३७९ पै , ३७९ पै , 

११७.०० 
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 ३५८ ते ३६१ , ३६३ ते ३६४ , ३६७ ते ३६८ . 

न.र.यो. . ३ - स.नं. ४३२ ते ४३५ , ४२५ ते ४२८ , ४४१ , ४४३ ते 
४४५ , ४४७ , ४४८पै , ४४९ पै ४५०पै , ३९९  ते ४१० , ३५२ ते ३५७ 
, ३७० ते ३७८ , ३९७ पै , ३९६ पै, ३९२ पै , ३७९ पै , ३६९ पै , ३४७, 
३९२ पै , ३७९ पै , ३६९ पै , ३४७ 

१७९.०० 

५ रावेत  

 

 

न.र.यो. . १ – स.नं. - ३२, ३४, ३१, ४१, ४२,४८ ,४९, ५०, ५१, ५२, 
५३, ५९, ५४, ५६, ५५, ५७, ५८, ६३, ६२, ६४, ६५, ६०. 

५०.००  

 न.र.यो. . २ – स.नं.- ७३, ७२, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ८२, ८१, 
८०, ७९, ८३, ३८, ८४, ८५, ७८, ७७, ९५, ९४, ९३, ८६, ८७, ८८, ८९, 
९०, ९१, ९२, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०३, १५०, १५१, १५३, १४९, १४८, 
१५२, १४५, १४६, १४३, १४२, १४०, १३९, ११३, ११४, ११७, ११८, १२१, १२२, 
११०, १०५, १०४, १०९, ११६, ११९, १२०, १०६, १०७, १३७, १३८, १३६, १३४, 
१३५, १३३, १३२, १२३. 

२५०.०० 

६ कवळे  स.नं. - १ ते ६ ,  ८ ते २२ , ३७ , ७९ ते ८३ , ८५ , ८८ ते १०२, ११०  २८७.००  

७ पुनावळे स.नं. -  ११ ते १४ , १६ ते २७ , २८ ते ४० , ४१ ते ४८ , ५० ते ५३ ३९१.००  

८ ताथवडे  

 

न.र.यो. . १ - स.नं. - २८ ते ४१ , ४२ पै , ६२ ते ८० , १२६ , १२९ 
पै , १३३ ते १७१,  

१९०.००  

 

न.र.यो. . २ - स.नं. - ८६ ,  ८९ ते १०० , १०१ ते ११५ , ११६ ते 
१२७  

१५६.००  

९ मामुड  स.नं. - १ ते ४ , ६ ते १२ , १३ पै , १९ पै , ३२ पै , ३३ ते ३५  १०४.०० 

१० डुडुळगाव  

 

न.र.यो. . १  - गट. नं. - १९१ पै ते  १९६पै,  १९७ ते  २००,  २०१पै  
ते २०२ पै,  ३०५, २०६,  २१०, २११, २१२पै ते २१६पै, २१७, २१८, २२३ ते  
२४०, २४३ पै, २४१पै, २४२, २०४पै. 

१३०.०० 

 

न.र.यो. . २ - गट. नं. - ५० , ५१ पै, ५४ ते ६४,  ६५पै ते  ६६ पै, 
६९ ते  १०३,  १७५  ते  १८२,  १८३ पै ते  १८६ पै, १८८पै, १८९ पै. 

५९.०० 

११ मोशी न.र.यो. . १ – गट नं - ५२६, ५२७, ५३०, ५२५, ५२३, ५२१, ५१९, १०२.६९ 
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५१५, ५१४, ५१३, ५१२, ५१०, ५०९, ५०६, ५०७, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, 
५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५१८, ५१७, ५१६, ५०८, ५०४, 
५०३, ५०२, ५०१, ४९५, ४९४, ४९२, ४९३, ४९७, ४९८, ४८८, ४८९, 
४८७, ४८६, ४९०, ४९१, ४८३, ४८५, ४८४, ४७८, ४७७, ४८२, ४७७, 
४८१, ४८०, ४७९, ४७६, ४७५, ४७३, ४७४, ४७२, ४७१, ४७०, ४६९, 
४६७, ४६८, ४६६, ४६५, ४५१, ४५०, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, 
४५९, ४५८, ४४२, ४४१, ४४३ ( सव जुने )  

  न.र.यो. . २ – गट नं - ४३५, ४३४, ४३३, ४३२, ४३९, ४१८, ४१९, 
४३०, ४२९, ४२८, ४१७, ४१६, ४१८, ४२७, ४१५, ४१४, ४१३, ४१२, ४२६, 
४२५, ४२३, ४२४, ४२१, ४२२, ४०२, ४०४, ४०७, ४०५, ४०३, ४०१, 
४०८, ४०९, ४१०, ३८८,, ३८९, ३९६, ३९७, ३९१, ३९०, ३९३, ३९२, ३९४, 
३९५, ३९६, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८०, ३७९, ३३९, ३३८, ३३७, 
३३६, ३३४, ३३५, ३३३, ३३१, ३३०, ३२९, ३२८, ३२७, ३२६, ३२४, ३१७, 
३१८, ३१९, ३२०, ३२२, ३२१, ३२४, ३२३, ३१६, ३१५, ३१४, ३१३, ३१२, 
३११, २४९, २४७, २४६ ( सव जुने ) 

९३.५१ 

१२ बो-हाडेवाड  न.र.यो. . १ मौजे बो-हाडेवाड  मधील शेती वभागातील जमीन र हवास 
वभागात समा व  करणेबाबत या म. ा. न. र. व अिध. १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेरबदल करावयाचे े . 

७८.२२ 

 
      सबब वर ल त यात नमुद केले या गावांमधील े ात तसेच मा. आयु  
वेळोवेळ  तातड नुसार सुचवतील या े ासाठ  तसेच सोबत या नकाशावर 
दश व या माणे नगररचना योजना (TP Scheme) राब व यास मा यता देणेस, व 
मा.महापािलका सभे या मा यतेने महानगरपािलका े ात नगररचना योजना (TP 

Scheme) राब व याचे िन त होणा-या े ात महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे तरतुद  नुसार सव वैधािनक कायवाह  कर यास उदा. नगररचना योजना तयार 
कर याचा इरादा जाह र करणे, ा प नगररचना योजना मा. संचालक,  नगररचना, महारा  
रा य, पुणे यां या स लामसलतीने तयार क न िस द करणे, हरकती/सुचनांचा वचार 
करणे, तदनंतर ा प नगररचना योजना शासनास मा यतेसाठ  सादर करणे इ याद  
क या कर यास मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे पंपळे 
िनलख येथील स.नं.६५,६२, ६४, ६६, ६, ७, ८, ९, १०, १२, २०, २१, २२, २४, २५, २७ इ. मधील 
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ेञ मंजूर वकास योजनेत शेती वभागात दश व यात आलेला आहे. मनपा नद  सुधार 
क प राब वणार अस याने सदर ेञातील िनळ  पुररेषेम ये बदल हो याची श यता 

आहे. यामुळे वर ल स.नं.६५, ६२, ६४, ६६, ६, ७, ८, ९, १०, १२, २०, २१, २२, २४, २५, २७ 
इ.नद  कड ल ह रत ेञात नगररचना योजना (TP Scheme) राब व यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये नगररचना योजना TP 

Scheme राब व यासाठ  M/s. HCP Consultant यांची वह त या पार पाडून स लागार 
हणून नेमणूक झालेली आहे. या अनुषंगाने द.२७/११/२०१८ रोजी M/s. HCP 

Consultant यांचे ितिनधी समवेत उपसंचालक, नगररचना यांची चचा झाली असून 
खालील त यात नमूद गावां या भागांम ये एकुण १५ नगररचना योजना TP Scheme 

राब वणेस मा यता देणेत येत आहे. 
     वर ल वषयांत नमूद केले या गावा यितर  खालील माणे ेञाचा समावेश 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ. . गावाचे नाव नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे 

ेञाचा तपशील  

अंदाजे ेञ 
हे टर 

१ पंपर   स.नं. ३११ पै., ३१४ पै., ३१५ पै., ३१६ पै., ३१७ 
पै., ३१८ पै.,३१९ पै., ३२० पै., ३२१ पै., ३२२ 
पै. 

६.० 

२ पंपळे 
सौदागर  

स.नं. २ पै., १९ पै., २३ पै., २४ पै. १४.४० 

३ िचंचवड  स.नं. २८५ पै., २८६ पै.,२८७ पै.,२८८ पै.,२८९ 
पै., २९० पै., २९१ पै., २९२ पै., २९३ पै., २९४ 
पै., २९५ पै., २९६ 

१३.५० 

 

४ वाकड २६० पै., २६१ पै., २६२ पै., २६३ पै.,२६४ पै., 
२६५ पै., २६६ पै., २६७ पै., २६८ पै.,२६९ 
पै.,२७९ पै.,२७० पै., २७२ पै., २७३ पै., २७४ 
पै., २७५ पै., २७७ पै., २७८ पै., २७९ पै., 
१४,१८,१९,२२ पै., २३ पै.,२५ पै.,२८ पै.,२७ 

२५.० 
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पै.,३२ पै.,३४ पै.,३५ पै., 

            वर ल माणे नमूद केले या ेञाचा नगररचना योजना TP Scheme राब व यासाठ  
समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये नगररचना योजना TP Scheme 

राब व यासाठ  M/s HCP Consultant यांची वह त क या पार पाडून स लागार हणून 
नेमणूक झालेली आहे. याअनुषगाने द. २७/११/२०१८ रोजी M/s HCP Consultant यांची 
ितिनधी समवेत उप संचालक, नगररचना यांची चचा झालेली आहे. खालील त यात 

नमुद गावां या भागाम ये नगररचना योजना (TP Scheme) राब वणे श य आहे. 

अ. . गावाचे नाव 
नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे े ाचा 
तपिशल 

अंदाजे 
े  

(हे टर) 
शेरा 

1 बो-हाडेवाड  भाग . 2 बो-हाडेवाड  नगररचना योजना . १ बो-हाडेवाड   
न वन गट नंबर 657 / 658 / 659 / 660 / 697 / 
710 / 713 / 714 / 715 / 717 / 718 / 719 / 720 
/ 661 / 662 / 663 / 664 / 665 / 666 / 676 / 
677 / 678 / 679 / 680 / 681 / 682 / 683 / 684 
/ 685 / 686 / 687 / 689 / 691 / 692 / 693 / 
694 / 695 / 696 / 651 / 652 / 653 / 654 / 650 
/ 632 / 633 / 634 / 635 / 636 / 637 / 638 / 
639 / 640 / 641 / 642 / 643 / 644 / 646 / 647 
/ 648 / 649 / 727 / 728 /167 पै. / 166 पै / 165 
पै /164 पै /163 पै/162 पै./159 पै/ 158पै / 631 /630 
/602 /601 /603 /600 /598 /567 /593 /626 
/628 /629/670/543 

 ५०  

  भाग . 2 बो-हाडेवाड  नगररचना योजना . २ बो-हाडेवाड   
न वन गट नंबर 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 
10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 
/ 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 
/ 29 / 30 / 31 / 32 /33 / 34 / 35 / 63 / 64 / 
65 / 67 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 

५०  
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89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 99 / 100 / 740 
/ 741 / 743 / 745 / 749 / 750 / 746 / 752 पै / 
753 / 754 / 755 / 756 / 757 / 721 / 722 / 723 
/ 724 

सबब वर ल त यात नमुद केले या गावांमधील े ात तसेच मा. आयु  वेळोवेळ  
तातड  नुसार सुचवतील या े ासाठ  तसेच सोबत या नकाशात दश व या माणे माणे 
नगररचना योजना (TP Scheme) राब व यास मा यता देणेत येत आहे व मा. महापािलका 
सभे या मा यतेने महानगरपािलका े ात नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे 
िन त होणा-या े ात महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे तरतुद 
नुसार सव वै ािनक कायवाह  कर यास उदा- नगररचना योजना तयार कर याचा इरादा 
जाह र करण,े ा प नगररचना योजना मा. संचालक नगररचना, महारा  रा य, पुणे यां या 
सलामसलतीने तयार क न िस द करणे, हरकती / सुचनांचा वचार क न त  नंतर 
ा प नगररचना योजना शासनास मा यतेसाठ  सादर करणे इ याद  या करणेस 

मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना िधकृत करणेस देखील मा यता देणेत 
येत आहे. 
 
अ. . गावाचे नाव नगररचना योजना (TP Scheme) राब व याचे ेञाचा 

तपशील  

अंदाजे ेञ 
हे टर 

१ पंपर   स.नं. ३११ पै., ३१४ पै., ३१५ पै., ३१६ पै., ३१७ पै., 
३१८ पै.,३१९ पै., ३२० पै., ३२१ पै., ३२२ पै. 

६.० 

२ पंपळे 
सौदागर  

स.नं. २ पै., १९ पै., २३ पै., २४ पै. १४.४० 

३ िचंचवड  स.नं. २८५ पै., २८६ पै.,२८७ पै.,२८८ पै.,२८९ पै., 
२९० पै., २९१ पै., २९२ पै., २९३ पै., २९४ पै., २९५ 
पै., २९६ 

१३.५० 

 

४ वाकड २६० पै., २६१ पै., २६२ पै., २६३ पै.,२६४ पै., २६५ 
पै., २६६ पै., २६७ पै., २६८ पै.,२६९ पै.,२७९ पै.,२७० 
पै., २७१ पै., २७२ पै., २७३ पै., २७४ पै., २७५ पै., 

२५.० 
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२७७ पै., २७८ पै., २७९ पै., १४,१८,१९,२२ पै., २३ 
पै.,२५ पै.,२८ पै.,२७ पै.,३२ पै.,३४ पै.,३५ पै., 

५ रहाटणी स.नं. ५० पै, १२६ पै.१२७ पै.१२८ पै.,१२९ पै., ४५ पै. १०.३ 

 रहाटणी स.नं. ६९ पै., ७० पै., ७१ पै., ७२ पै., १२९ पै.,७४ 
पै. 

१३.९ 

 रहाटणी स.नं.९७ पै., ९९ पै., ९१ पै.,९२ पै., ९३ पै., ९० 
पै.,८९ पै., 

१४.३ 

 
वर ल माणे नमूद केले या ेञाचा नगररचना योजना TP Scheme राब व यासाठ  
समावेश कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त 
नगररचना योजना (Town Planning Scheme) बाबत महापािलका सभेतील वषय . ११ 
यामधील मौजे थेरगाव येथील स.नं. २४ व २५ चा समावेश Town Planning Scheme 

म ये कर यास व Town Planning Scheme म ये स.नं.२४ व २५ येथे सु दा Town 

Planning Scheme राब व यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच वषयामधील अनु मांक ४ 
वर ल च-होली भागाचा व अनु मांक १० वर ल डुडूळगाव भागाचा तसेच मोशी भागातील 
भाग . ३ म ये समा व  असले या स ह नंबरचा भाग ट.पी. कम राब व याचे 
तावामधुन वगळणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच या शेतक-यां या वह र   DP 

Plan म ये जातील यांना TDR सह वेगळ  भरपाई देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
या नगरसद यांना हा वषय मा य असेल अशा नगरसद यांचे भागात ट .पी. कम 

राब व यास व यांना मा य नसेल अशा नगरसद यांचे भागातील ट .पी. कम 
वगळ या बाबतचे अिधकार मा.आयु  यांना दे यास मा यता दे यात येत आहे. 
        अनुकूल -८१                                    ितकुल-०  

   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.                            --------- 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
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                                          वषय मांक-१२ 

दनांक-६/६/२०१९                            वभाग-मा.आयु   

 
            संदभ - १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प  . वभाअक/३/का व/५३/   

                     २०१९ द. २८/०२/२०१९  

 
           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 हागंदार  
मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना 
२०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे 
अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  
सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे 
र. .४,९३,९४,९६१/- व र. .९,१०,५४,९७४/-  असे एकुण र. .१४,०४,४९,९३५/- अनुदान 
ा  झाले आहे.  

          ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 
र. .४०००/-, रा य शासनाचे र. .८०००/- व मनपा ह सा र. .४०००/- या माणे 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे.  

        व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
२८/०२/२०१९ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे 

 
  
                             पञ “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड    महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुणे 

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज  

केले या कुटंुबांची सं या १६१९८ 
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       सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत यावा.      

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- 
पं.िचं.म.न.पा ह तील अनेक ठकाणी मैलाशु करण क ची गरज आहे. तर  अनेक 
ठकाणी अशु  पा यावर या न करता शहरातील नद  म ये अशु  पाणी जाते व नद  
म ये दूषण वाढत आहे. प.िच.म.न.पा ह तील िनयो जत मैलाशु करण क ाचा 
SURVEY क न मैलाशु करण क  चे DPR तयार करणे व िन वदा काढणे कामी 

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

सं या 
१६१९८ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या १३५२९ 
 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुती शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१३०११ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
८८६३  

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४१४८ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला प हला 
ह ा ९३५३ लाभाथ  

GOI+GOM=५६१.१८लाख 

        GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 

ULB      =   १८७.०६ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                  ७४८.२४  लाख 

 
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
८४९४ लाभाथ  GOI+GOM=५०९.६४लाख 

         GOI = २०००/-व  

   GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =१६९.८८ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ६७९.५२ लाख 
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अनुभवी स लागारची नेमणूक करणेस व यांना िनयमानुसार फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत यावी.  

       तसेच प.िच.म.न.पा ह त अनेक ठकाणी नाले वाहत आहे तर  ना यातील 
अशु  पा यावर या न करता शहरातील नद  म ये अशु  पाणी जाते व नद  म ये  
दूषण वाढत आहे. सदर ना या याकडेने अनेक भंगाराची दुकाने असून सदर 

दुकानापासून यासाियक ऑईल (Oil), केिमकल इ याद चे व हेवाट सदर  ना याम ये 
करतात यामुळे सदर ना यातील पाणी दु षत होऊन शहरातील नद  म ये दूषण वाढत 
आहे. तर  सदर ना यातील अशु  पा यावर अ ावत यं णा ारे लांट बस वणे आव यक 
आहे. याकरता सदर कामाकरता जलिन सारण व पयावरण वभागात स लागारची 
नेमणूक करणेस व यांना िनयमानुसार फ  अदा करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 
प.िच.म.न.पा ह त अनेक ठकाणी उदयान आहे तर  या उदयाना म ये देखभाल कर या 
करता प याचे पा याचा उपयोग केला जातो. सदर पाणी वाचव याचे हेतूने उदयाना म ये 
Package STP बस वणे आव यक आहे आ ण Package STP मुळे अशु  पा यावर अ ावत 
यं णा ारे Ttreatment केली जाते व सदर पा याचा उपयोग उदयाना म ये देखभाल कर ता 
होईल. सदर कामा कर ता survey सादर क न DPR व िन वदा काढणेकामी जलिन सारण 
व पयावरण वभागात अनुभवी स लागार नेमणूक करणेस व यांना िनयमानुसार फ  
अदा कर यास मा यता देणेत यावी.तसेच मा. थायी सिमती ठराव .४६८९ दनांक 
२८/०२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील इ.बालवाड  
ते ८ वी तील सव व ाथ  व ाथ नीना शालेय पटानुसार ित व ाथ  व ाथ नीना दोन 
शालेय व ाथ  गणवेश ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम, वाकड यांचेकडून व ित 
व ाथ  व ाथ नीना दोन पी.ट .गणवेश मे. े ट ज गारम स अँड टेल रंग फम यांचेकडून 
आ ण ित व ाथ  व ाथ नीना एक वेटर मे. ी.वै णवी म हला काप रेशन यांचेकडून 
(या पूव या रंगसंगतीनुसार) सदर सा ह याबाबत व ाथाची कोणतीह  गैरसोय होऊ नये 
व सदर सा ह य शाळा सु  होताना हणजेच १५ जून रोजी पुर वणे आव यक अस याने 
या पूव  िस द केले या िन वदा अट  शत नुसार न याने िन वदा न मागवता उपरो  
नमूद केले या मागील पुरवठाधारकाकडून सदरचे सा ह य यास कोणताह  कारची 
दरवाढ न करता मागील वषाचे मंजूर लघु म दराने तसेच िन वदा, केलेला करारनामा व 
पुरवठा आदेशातील अट शत नुसार सन २०१९-२० सालासाठ  व पुढ ल कालावधीसाठ  
यापूव या केले या करारना यानुसार पुरवठा आदेश देऊन खरेद  कर यास व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता दे यात आली आहे.  
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        यानुसार  उपरो   ठेकेदार मे. ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम,  ( व ाथ  
गणवेश), मे. े ट ज गारम स अँड टेल रंग फम (पी.ट .गणवशे) व मे. ी.वै णवी म हला 
काप रेशन ( व ाथ  वेटर) आ ण महानगरपािलके या वतीने अित र  आयु , यांनी  

दनांक २१/०४/२०१६ रोजी िन वदेतील अट  शत नुसार कालमयादा मयादेम ये ठेऊन नऊ 
वष कालावधीचे करारनामे कर यात आले आहेत. व यानुसार करारना यातील नमूद अट  
व शत नुसार संपूण कालावधीसाठ  दनांक २२/०४/२०१६ व दनांक २९/०५/२०१७ 
रोजीचा पुरवठा आदेश यानुसार  सन २०१६ पासून दर वष  पुरवठा िनयिमतपणे, 
वनात ार सुरळ त सु  आहे. तसेच वभागाने केले या करारना या या नमूद 
कालावधीनुसार पुरवठाधारकाकडून यापूव च नऊ वष कालावधीसाठ  केले या 
करारना याक रता मु ांक शु क ह  भ न घेतला अस याने व भ व यात कोणतेह  
यायालयीन करण होऊ नये व व ाथ  उपरो  सा ह या  पासून वंिचत राहू नये 

याकर ता कर यात आलेली िन वदा . ५/१, ५/२, ५/३ सन २०१६-१७ व २०१७-१८ व 
पुढ ल शै णक वषाक रता िन वदे  मधील अट  शत  व  यानुसार केलेले करारनामे व 
पुरवठा आदेश र  न करता मा. थायी सिमती ठराव .४६८९ दनांक २८/०२/२०१९ 
तसेच नऊ वष कालावधीक रता केले या करारना यास व यानुसार दे यात आले या 
पुरवठा आदेशास मा. महानगरपािलका सभेची मा यता आव यक अस याने यास 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम . ७२ ‘अ’ व ७२ ‘ब’ नुसार मा. 
महानगरपािलका सभेची मा यता दे यात यावी. वभागाने सदरचा सभावृतांत कायम 
हो याची वाट न पाहता यानुसार शाळा सु  होताना हणजेच दनांक १७/०६/२०१९ 
रोजी उपरो  सा ह य व ाथाना वाटप कर याची कायवाह  कर यास मा यता देणेत 
यावी. तसेच मा. थायी सिमती ठराव .४६८८ दनांक २८/०२/२०१९ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक शाळेतील अंदाजे ८३५४ व ाथ  व ाथ नीना 
शालेय पटानुसार ित व ाथ  व ाथ नीना दोन शालेय व ाथ  गणवेश व दोन 
पी.ट .गणवेश ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम,वाकड यांचेकडून आ ण ित व ाथ  
व ाथ नीना एक वेटर मे. ी.वै णवी म हला काप रेशन यांचेकडून (या पूव या 
रंगसंगतीनुसार) सदर सा ह याबाबत व ाथाची कोणतीह  गैरसोय होऊ नये व सदर 
सा ह य शाळा सु  होताना हणजेच १५ जून रोजी पुर वणे आव यक अस याने या पूव  
िस द केले या िन वदा अट  शत नुसार न याने िन वदा न मागवता उपरो  नमूद 

केले या मागील पुरवठाधारकाकडून सदरचे सा ह य यास कोणताह  कारची दरवाढ न 
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करता मागील वषाचे मंजूर लघु म दराने तसेच िन वदा, केलेला करारनामा व पुरवठा 
आदेशातील अट शत नुसार सन २०१९-२० सालासाठ  व पुढ ल कालावधीसाठ  यापूव या 
केले या करारना यानुसार पुरवठा आदेश देऊन खरेद  कर यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता दे यात आली आहे.  

           यानुसार  उपरो   ठेकेदार मे. ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम,   

( व ाथ  गणवेश व पी.ट .गणवेश), व मे. ी.वै णवी म हला काप रेशन ( व ाथ  वेटर) 
आ ण महानगरपािलके या वतीने अित र  आयु , यांनी अनु मे दनांक १६/०६/२०१६ व 
दनांक ०१/१२/२०१६ रोजी िन वदेतील अट  शत नुसार कालमयादा मयादेम ये ठेऊन नऊ 
वष कालावधीचे करारनामे कर यात आले आहेत. व यानुसार करारना यातील नमूद अट  
व शत नुसार संपूण कालावधीसाठ  अनु मे दनांक २१/०६/२०१६ व दनांक ०१/१२/२०१६ 
रोजीचा पुरवठा आदेश यानुसार  सन २०१६ पासून दर वष  पुरवठा िनयिमतपणे, 
वनात ार सुरळ त सु  आहे. तसेच वभागाने केले या करारना या या नमूद 
कालावधीनुसार पुरवठाधारकाकडून यापूव च नऊ वष कालावधीसाठ   केले या 
करारना याक रता मु ांक शु क ह  भ न घेतला अस याने व भ व यात कोणतेह  
यायालयीन करण होऊ नये व व ाथ  उपरो  सा ह या  पासून वंिचत राहू नये 

याकर ता कर यात आलेली िन वदा . ५/१, ५/३ सन २०१६-१७ व २०१७-१८ व पुढ ल 
शै णक वषाक रता िन वदे मधील अट  शत  व यानुसार केलेले करारनामे व पुरवठा 
आदेश र  न करता मा. थायी सिमती ठराव .४६८९ दनांक २८/०२/२०१९ तसेच नऊ 
वष कालावधीक रता केले या करारना यास व यानुसार दे यात आले या पुरवठा 
आदेशास महानगरपािलका सभेची मा यता आव यक अस याने यास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम . ७२ ‘अ’ व ७२ ‘ब’ नुसार मा यता दे यात यावी. 
वभागाने सदरचा सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता यानुसार शाळा सु  होताना 
हणजेच दनांक १७/०६/२०१९ रोजी उपरो  सा ह य व ाथाना वाटप कर याची 

कायवाह  कर यास मा यता देणेत यावी. 
मा. नायर ेमकुमार उफ बाबू – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.राज  गावडे –मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
          यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक- ४०६                                   वषय मांक-१२ 

दनांक-६/६/२०१९                                   वभाग-मा.आयु  
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           संदभ - १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प  . वभाअक/३/का व/५३/   

                    २०१९ द. २८/०२/२०१९  

   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 हागंदार  
मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना 
२०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे 
अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  
सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे 
र. .४,९३,९४,९६१/- व र. .९,१०,५४,९७४/-  असे एकुण र. .१४,०४,४९,९३५/- अनुदान 
ा  झाले आहे.  

          ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 
र. .४०००/-, रा य शासनाचे र. .८०००/- व मनपा ह सा र. .४०००/- या माणे 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे.     

     व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक २८/०२/२०१९ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे 

 
                              “ पञ अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  

िचंचवड    महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा          पुणे 

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या कुटंुबांची 
सं या १६१९८ 

 
क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत थळावर 
अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची सं या १६१९८ 

 
मंजूर अजाची एकूण सं या १३५२९ 
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 सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.  

 तसेच प.िच.म.न.पा ह तील अनेक ठकाणी मैलाशु करण क ची गरज आहे. 
तर  अनेक ठकाणी अशु  पा यावर या न करता शहरातील नद  म ये अशु  पाणी 
जाते व नद  म ये दूषण वाढत आहे. प.िच.म.न.पा ह तील िनयो जत मैलाशु करण 
क ाचा SURVEY क न मैलाशु करण क  चे DPR तयार करणे व िन वदा काढणे कामी 
अनुभवी स लागारची नेमणूक करणेस व यांना िनयमानुसार फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुती शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१३०११ 

 

मनपा माफत 
बांधकाम पुण- ८८६३ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - 
४१४८ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला प हला 
ह ा ९३५३ लाभाथ  

GOI+GOM=५६१.१८लाख 
 GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

ULB      =   १८७.०६ 
लाख 

ULB  =२०००/- ह सा

 
एकुण ७४८.२४  लाख 

 
िनगत करणेत आलेला दुसरा 

ह ा ८४९४ लाभाथ  GOI+GOM=५०९.६४लाख 
 GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  
 ULB  =१६९.८८ लाख  ULB  =२०००/- 

ह सा 

 
           एकुण ६७९.५२ लाख 
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 तसेच पं.िच.ंम.न.पा ह त अनेक ठकाणी नाले वाहत आहे तर  ना यातील 
अशु  पा यावर या न करता शहरातील नद  म ये अशु  पाणी जाते व नद  म ये 
दूषण वाढत आहे. सदर ना या याकडेने अनेक भंगाराची दुकाने असून सदर 

दुकानापासून यासाियक ऑईल (Oil), केिमकल इ याद चे व हेवाट सदर  ना याम ये 
करतात यामुळे सदर ना यातील पाणी दु षत होऊन शहरातील नद  म ये दूषण वाढत 
आहे. तर  सदर ना यातील अशु  पा यावर अ ावत यं णा ारे लांट बस वणे आव यक 
आहे. याकरता सदर कामाकरता जलिन सारण व पयावरण वभागात स लागारची 
नेमणूक करणेस व यांना िनयमानुसार फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
प.िच.म.न.पा ह त अनेक ठकाणी उदयान आहे तर  या उदयाना म ये देखभाल कर या 
करता प याचे पा याचा उपयोग केला जातो. सदर पाणी वाचव याचे हेतूने उदयाना म ये 
Package STP बस वणे आव यक आहे आ ण Package STP मुळे अशु  पा यावर अ ावत 
यं णा ारे Ttreatment केली जाते व सदर पा याचा उपयोग उदयाना म ये देखभाल कर ता 
होईल. सदर कामा कर ता survey सादर क न DPR व िन वदा काढणेकामी जलिन सारण 
व पयावरण वभागात अनुभवी स लागार नेमणूक करणेस व यांना िनयमानुसार फ  
अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 मा. थायी सिमती ठराव .४६८९ दनांक २८/०२/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील इ.बालवाड  ते ८ वी तील सव व ाथ  
व ाथ नीना शालेय पटानुसार ित व ाथ  व ाथ नीना दोन शालेय व ाथ  गणवेश 
ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम, वाकड यांचेकडून व ित व ाथ  व ाथ नीना दोन 

पी.ट .गणवेश मे. े ट ज गारम स अँड टेल रंग फम यांचेकडून आ ण ित व ाथ  
व ाथ नीना एक वेटर मे. ी.वै णवी म हला काप रेशन यांचेकडून (या पूव या 
रंगसंगतीनुसार) सदर सा ह याबाबत व ाथाची कोणतीह  गैरसोय होऊ नये व सदर 
सा ह य शाळा सु  होताना हणजेच १५ जून रोजी पुर वणे आव यक अस याने या पूव  
िस द केले या िन वदा अट  शत नुसार न याने िन वदा न मागवता उपरो  नमूद 

केले या मागील पुरवठाधारकाकडून सदरचे सा ह य यास कोणताह  कारची दरवाढ न 
करता मागील वषाचे मंजूर लघु म दराने तसेच िन वदा, केलेला करारनामा व पुरवठा 
आदेशातील अट शत नुसार सन २०१९-२० सालासाठ  व पुढ ल कालावधीसाठ  यापूव या 
केले या करारना यानुसार पुरवठा आदेश देऊन खरेद  कर यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता दे यात आली आहे.  
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        यानुसार  उपरो   ठेकेदार मे. ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम,      

( व ाथ  गणवेश), मे. े ट ज गारम स अँड टेल रंग फम (पी.ट .गणवेश) व मे. ी.वै णवी 
म हला काप रेशन ( व ाथ  वेटर) आ ण महानगरपािलके या वतीने अित र  आयु ,  

यांनी दनांक २१/०४/२०१६ रोजी िन वदेतील अट  शत नुसार कालमयादा मयादेम ये 
ठेऊन नऊ वष कालावधीचे करारनामे कर यात आले आहेत. व यानुसार करारना यातील 
नमूद अट  व शत नुसार संपूण कालावधीसाठ  दनांक २२/०४/२०१६ व दनांक 
२९/०५/२०१७ रोजीचा पुरवठा आदेश यानुसार  सन २०१६ पासून दर वष  पुरवठा 
िनयिमतपणे, वनात ार सुरळ त सु  आहे. तसेच वभागाने केले या करारना या या 
नमूद कालावधीनुसार पुरवठाधारकाकडून यापूव च नऊ वष कालावधीसाठ   केले या 
करारना याक रता मु ांक शु क ह  भ न घेतला अस याने व भ व यात कोणतेह  
यायालयीन करण होऊ नये व व ाथ  उपरो  सा ह या  पासून वंिचत राहू नये 

याकर ता कर यात आलेली िन वदा . ५/१, ५/२, ५/३ सन २०१६-१७ व २०१७-१८ व 
पुढ ल शै णक वषाक रता िन वदे  मधील अट  शत  व  यानुसार केलेले करारनामे व 
पुरवठा आदेश र  न करता मा. थायी सिमती ठराव .४६८९ दनांक २८/०२/२०१९ 
तसेच नऊ वष कालावधीक रता केले या करारना यास व यानुसार दे यात आले या 
पुरवठा आदेशास मा. महानगरपािलका सभेची मा यता आव यक अस याने यास 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम . ७२ ‘अ’ व ७२ ‘ब’ नुसार मा. 
महानगरपािलका सभेची मा यता दे यात येत आहे. वभागाने सदरचा सभावृतांत कायम 
हो याची वाट न पाहता यानुसार शाळा सु  होताना हणजेच  दनांक १७/०६/२०१९ 
रोजी उपरो  सा ह य व ाथाना वाटप कर याची कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव .४६८८ दनांक २८/०२/२०१९ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक शाळेतील अंदाजे ८३५४ व ाथ  व ाथ नीना 
शालेय पटानुसार ित व ाथ  व ाथ नीना दोन शालेय व ाथ  गणवेश व दोन 
पी.ट .गणवेश ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम,वाकड यांचेकडून आ ण ित व ाथ  
व ाथ नीना एक वेटर मे. ी.वै णवी म हला काप रेशन यांचेकडून (या पूव या 
रंगसंगतीनुसार) सदर सा ह याबाबत व ाथाची कोणतीह  गैरसोय होऊ नये व सदर 
सा ह य शाळा सु  होताना हणजेच १५ जून रोजी पुर वणे आव यक अस याने या पूव  
िस द केले या िन वदा अट  शत नुसार न याने िन वदा न मागवता उपरो  नमूद 

केले या मागील पुरवठाधारकाकडून सदरचे सा ह य यास कोणताह  कारची दरवाढ न 
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करता मागील वषाचे मंजूर लघु म दराने तसेच िन वदा, केलेला करारनामा व पुरवठा 
आदेशातील अट शत नुसार सन २०१९-२० सालासाठ  व पुढ ल कालावधीसाठ  यापूव या  

केले या करारना यानुसार पुरवठा आदेश देऊन खरेद  कर यास व याकामी येणा-या 
य  खचास मा यता दे यात आली आहे.  

           यानुसार  उपरो   ठेकेदार मे. ी.महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम,   

( व ाथ  गणवेश व पी.ट .गणवेश), व मे. ी.वै णवी म हला काप रेशन ( व ाथ  वेटर) 
आ ण महानगरपािलके या वतीने अित र  आयु , यांनी अनु मे दनांक १६/०६/२०१६ व 
दनांक ०१/१२/२०१६ रोजी िन वदेतील अट  शत नुसार कालमयादा मयादेम ये ठेऊन नऊ 
वष कालावधीचे करारनामे कर यात आले आहेत. व यानुसार करारना यातील नमूद अट  
व शत नुसार संपूण कालावधीसाठ  अनु मे दनांक २१/०६/२०१६ व दनांक ०१/१२/२०१६ 
रोजीचा पुरवठा आदेश यानुसार  सन २०१६ पासून दर वष  पुरवठा िनयिमतपणे, 
वनात ार सुरळ त सु  आहे. तसेच वभागाने केले या करारना या या नमूद 
कालावधीनुसार पुरवठाधारकाकडून यापूव च नऊ वष कालावधीसाठ   केले या 
करारना याक रता मु ांक शु क ह  भ न घेतला अस याने व भ व यात कोणतेह  
यायालयीन करण होऊ नये व व ाथ  उपरो  सा ह या  पासून वंिचत राहू नये 

याकर ता कर यात आलेली िन वदा . ५/१, ५/३ सन २०१६-१७ व २०१७-१८ व पुढ ल 
शै णक वषाक रता िन वदे मधील अट  शत  व यानुसार केलेले करारनामे व पुरवठा 
आदेश र  न करता मा. थायी सिमती ठराव .४६८९ दनांक २८/०२/२०१९ तसेच नऊ 
वष कालावधीक रता केले या करारना यास व यानुसार दे यात आले या पुरवठा 
आदेशास महानगरपािलका सभेची मा यता आव यक अस याने यास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम . ७२ ‘अ’ व ७२ ‘ब’ नुसार मा यता दे यात येत 
आहे. वभागाने सदरचा सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता यानुसार शाळा सु  
होताना हणजेच दनांक १७/०६/२०१९ रोजी उपरो  सा ह य व ाथाना वाटप कर याची 
कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
      अनुकूल- ८१                                   ितकुल- ० 

   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
                                ------- 
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मा. नायर ेमकुमार उफ बाबू – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
                                                वषय मांक-१३ 

दनांक-६/६/२०१९                                   वभाग-मा.आयु  

 
             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                     . था/बीआरट एस/२९४/२०१९ द.२८/०२/२०१९   

 
       शेलारवाड  देहू कमान र ता ( क.मी.२/८०० ते ८/६००) पालखी माग अस याने 
सावजिनक बांधकाम वभाग पुणे यां या माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे 
महापािलका सभा ठराव .८८ द.२७/०७/२००७ अ वये देखभाल सुधारणा व 
दु तीसाठ  द.२९/०१/२००८ रोजी ह तांत रत करणेत आला आहे. सदर क.मी.२/८०० 
ते ८/६०० पैक  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील देहू आंळद  र याचे ३० मी. 
ं द करण महानगरपािलके माफत पुण करणेत आलेले आहे. उव रत व ठलवाड , तळवडे 
िशव ते देहू कमान व देहू कमान ते झडे मळा या र याची ३०.०० मी. ं द ची जागा 
मनपा कडे डमाकशनसह १५ दवसात ता यात देणे बाबत 
थाप य/बीआरट एस/९४१/२०१८ द.०६/१२/२०१८ या प ा वये सावजिनक बांधकाम 
वभागाला कळ वणेत आलेले होते व या बाबत मा. ज हािधकार  पुणे यांना ह  अवगत 
करणेत आले होते परंतु सदर बाबत कुठला ह  ितसाद िमळाला नाह .  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका माफत देहु कमान ते झडे मळा र याचे ं द करण व मजबुतीकरण 
करणेसाठ  िन वदा ं .८१/१-२०१७-१८ अ वये चालु असले या कामातुन देहु कमान ते 
व ठलवाड  तळवडे िशव पयत या र याचे ७.५० मी. ं द  माणे मजबुतीकरण व 
डांबर करण करणे या तावास मा.आयु  सो. यांची मा यता घेणेत आलेली आहे.  

           मा.आयु  सो. यांनी द.०५/०१/२०१९ रोजी तावावर केले या शेराकंनाला 
अनुस न खा यामाफत अध शासक य प  . था/बीआरट एस/३७/२०१९ 
द.०९/०१/२०१९ अ वये मा. ज हािधकार  पुणे यांना देहू कमान ते झडेमळा व देहू 
कमान ते व ठलवाड  र याची ३०.०० मी. ं द ची जागा डमाकशनसह पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकडे एक म ह यात देणेची कायवाह  करणेत यावी अ यथा सदर दो ह  
र ते महानगरपािलकेमाफत शासनाकडे वग करणेची कारवाई करणेत येईल असे 
कळ वणेत आलेले आहे. सदर या अध शासक य प ाची एक म ह याची मुदत संपु ात 
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आ यानंतर ह  मा. ज हािधकार  कायालय तसेच सावजिनक बांधकाम वभागामाफत या 
दो ह  र यांची ३०.००मी. ं द ची जागा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे ह तांत रत  

करणेबाबत कोण याह  कारचा ितसाद िमळालेला नाह .  यामुळे शेलारवाड  देहू 
आळंद  र ता क.मी.२/८०० ते ८/६०० पैक  पंपर  िचंचवड मनपा ह तील र ता 
वगळुन झडेमळा ते देहू कमान व देहूकमान ते व ठलवाड  तळवडे िशव पयतचा देहू 
ामपंचायत ह तील र ता हा पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनयोजन े ाचे बाहेर 

अस याने  सावजिनक बांधकाम वभागाकडे ह तांत रत करणेसाठ  तसेच देहु कमान ते 
झडे मळा र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणे िन. .८/८१/२०१७-१८ या कामातुन 
देहु कमान ते व ठलवाड  तळवडे िशव पयतचे र याचे काम व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील देहु आळंद  र याचे आव यक या ठकाणी काम करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
मा.संद प क पटे –  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सागर आगंोळकर – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी पुढ ल माणे  उपसूचना मांडतो- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माफत मौजे रहाटणी येथील कोकणे चौक ते काळेवाड  
फाटा ३०.०० मी. ं द चा उ च मता ुतगती मागाचे (HCMTR) वकसन करणे या 
िन वदेअंतगत (िन.नो. . ४१/०१/२०१७-१८) मनपाचे ता याम ये असले या ेञात र ता 
वकसीत करणेचे काम सु  आहे. उवर त जागेची बाब याय व  अस यामुळे, ता यात 
िमळ यास अिन त वलंब होणार आहे. यामुळे तेथील काम पुण करता येणे श य 
नाह  हणून सदर या कामात िन वदा र कम अखिचत राहणार आहे. 
 सदर िन वदा (िन.नो. . ४१/०१/२०१७-१८) र कमेतील अखिचत र कमेतून 
''मौजे पंपळे गुरव सुदशननगर ते पवना नद  पयत िमलीटर  ह लगतचा वकास 
आराखडयातील िनयोजीत १२.०० मी. ं द चा उवर त र ता वकसीत करण'े' श य आहे. 
    तर  मौजे रहाटणी येथे कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा चौकापयत या उ मता 
ुतगती माग (HCMTR) वकसीत करणे. िन.नो. . ४१/०१/२०१७-१८ या कामा या 

अंतगत मौजे पंपळे गुरव सुदशननगर चौक ते पवना नद  पयत िमलीटर  ह लगत या 
वकास आराखडयातील १२.०० मी. ं द चा उवर त र ता करणे या थळबदल तावास 
शासक य मा यता देणेत यावी.  

मा.उषा मंुढे – मा.महापौर साहेब, उपसुचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.नायर ेमकुमार उफ बाबू – मा.महापौर साहेब, उपसुचना वकारली आहे. 
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       यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
 
ठराव मांक- ४०७                             वषय मांक-१३ 

दनांक-६/६/२०१९                              वभाग-मा.आयु  

                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                        . था/बीआरट एस/२९४/२०१९ द.२८/०२/२०१९   

 
       शेलारवाड  देहू कमान र ता ( क.मी.२/८०० ते ८/६००) पालखी माग अस याने 
सावजिनक बांधकाम वभाग पुणे यां या माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे 
महापािलका सभा ठराव .८८ द.२७/०७/२००७ अ वये देखभाल सुधारणा व 
दु तीसाठ  द.२९/०१/२००८ रोजी ह तांत रत करणेत आला आहे. सदर क.मी.२/८०० 
ते ८/६०० पैक  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील देहू आंळद  र याचे ३० मी. 
ं द करण महानगरपािलके माफत पुण करणेत आलेले आहे. उव रत व ठलवाड , तळवडे 
िशव ते देहू कमान व देहू कमान ते झडे मळा या र याची ३०.०० मी. ं द ची जागा 
मनपा कडे डमाकशनसह १५ दवसात ता यात देणे बाबत 
थाप य/बीआरट एस/९४१/२०१८ द.०६/१२/२०१८ या प ा वये सावजिनक बांधकाम 
वभागाला कळ वणेत आलेले होते व या बाबत मा. ज हािधकार  पुणे यांना ह  अवगत 
करणेत आले होते परंतु सदर बाबत कुठला ह  ितसाद िमळाला नाह .   पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका माफत देहु कमान ते झडे मळा र याचे ं द करण व मजबुतीकरण 
करणेसाठ  िन वदा ं .८१/१-२०१७-१८ अ वये चालु असले या कामातुन देहु कमान ते 
व ठलवाड  तळवडे िशव पयत या र याचे ७.५० मी. ं द  माणे मजबुतीकरण व 
डांबर करण करणे या तावास मा.आयु  सो. यांची मा यता घेणेत आलेली आहे.  

           मा.आयु  सो. यांनी द.०५/०१/२०१९ रोजी तावावर केले या शेराकंनाला 
अनुस न खा यामाफत अध शासक य प  . था/बीआरट एस/३७/२०१९ 
द.०९/०१/२०१९ अ वये मा. ज हािधकार  पुणे यांना देहू कमान ते झडेमळा व देहू 
कमान ते व ठलवाड  र याची ३०.०० मी. ं द ची जागा डमाकशनसह पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकडे एक म ह यात देणेची कायवाह  करणेत यावी अ यथा सदर दो ह  
र ते महानगरपािलकेमाफत शासनाकडे वग करणेची कारवाई करणेत येईल असे 
कळ वणेत आलेले आहे. सदर या अध शासक य प ाची एक म ह याची मुदत संपु ात 
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आ यानंतर ह  मा. ज हािधकार  कायालय तसेच सावजिनक बांधकाम वभागामाफत या 
दो ह  र यांची ३०.००मी. ं द ची जागा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे ह तांत रत  

करणेबाबत कोण याह  कारचा ितसाद िमळालेला नाह .  यामुळे शेलारवाड  देहू 
आळंद  र ता क.मी.२/८०० ते ८/६०० पैक  पंपर  िचंचवड मनपा ह तील र ता 
वगळुन झडेमळा ते देहू कमान व देहूकमान ते व ठलवाड  तळवडे िशव पयतचा देहू 
ामपंचायत ह तील र ता हा पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनयोजन े ाचे बाहेर 

अस याने  सावजिनक बांधकाम वभागाकडे ह तांत रत करणेसाठ  तसेच देहु कमान ते 
झडे मळा र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणे िन. .८/८१/२०१७-१८ या कामातुन 
देहु कमान ते व ठलवाड  तळवडे िशव पयतचे र याचे काम व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील देहु आळंद  र याचे आव यक या ठकाणी काम करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माफत मौजे रहाटणी 
येथील कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा ३०.०० मी. ं द चा उ च मता ुतगती मागाचे 
(HCMTR) वकसन करणे या िन वदेअंतगत (िन.नो. . ४१/०१/२०१७-१८) मनपाचे 
ता याम ये असले या ेञात र ता वकसीत करणेचे काम सु  आहे. उवर त जागेची बाब 
याय व  अस यामुळे, ता यात िमळ यास अिन त वलंब होणार आहे. यामुळे तेथील 

काम पुण करता येणे श य नाह  हणून सदर या कामात िन वदा र कम अखिचत 
राहणार आहे. 
 सदर िन वदा (िन.नो. . ४१/०१/२०१७-१८) र कमेतील अखिचत र कमेतून 
''मौजे पंपळे गुरव सुदशननगर ते पवना नद  पयत िमलीटर  ह लगतचा वकास 
आराखडयातील िनयोजीत १२.०० मी. ं द चा उवर त र ता वकसीत करण'े' श य आहे. 
 तर  मौजे रहाटणी येथे कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा चौकापयत या उ च मता 
ुतगती माग (HCMTR) वकसीत करणे. िन.नो. . ४१/०१/२०१७-१८ या कामा या 

अंतगत मौजे पंपळे गुरव सुदशननगर चौक ते पवना नद  पयत िमलीटर  ह लगत या 
वकास आराखडयातील १२.०० मी. ं द चा उवर त र ता करणे या थळबदल तावास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

       अनुकूल- ८१                                     ितकुल-०     

     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
                                    ----------- 
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मा. राज  गावडे  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 
ठराव मांक- ४०८                                  वषय मांक-१४ 

दनांक-६/६/२०१९                                   वभाग-मा.नगरसिचव 

                         वधी सिमती 
          दनांक १/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

 
मा. अंबरनाथ कांबळे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
       अनुकूल- ८१                                     ितकुल-० 

 
  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                                         ----------- 
मा. राज  गावडे  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 
ठराव मांक- ४०९                                   वषय मांक-१५ 

दनांक-६/६/२०१९                                       वभाग-मा.नगरसिचव 

 
                    मा.म हला व बालक याण सिमती 
                       
           अ) दनांक ८/२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

           ब) दनांक २२/०२/२०१९ व दनांक २५/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम  

              करणेत येत आहे.  

मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
       अनुकूल- ८१                                      ितकुल-० 

 
   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
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मा. राज  गावडे  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- ४१०                                  वषय मांक-१६ 

दनांक-६/६/२०१९                                 वभाग-मा.नगरसिचव 

                      मा.शहर सुधारणा सिमती 
          अ) दनांक २१/१२/२०१८ दनांक २७/१२/२०१८ व दनांक ३/१/२०१९    

             चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.            
          ब) दनांक ३/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा. अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
      अनुकूल-८१                                      ितकुल-० 

   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.                                   ------- 
मा. राज  गावडे  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- ४११                                 वषय मांक-१७ 

दनांक-६/६/२०१९                                 वभाग-मा.नगरसिचव 

                मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 
      अ) दनांक २५/१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

      ब) दनांक ८/०२/२०१९ दनांक २२/२/२०१९ (स.११.१५ वा.), दनांक  

         २५/२/२०१९ (स.११.१५ वा) चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
क) दनांक २२/२/२०१९ (स.११.३० वा.), दनांक २५/२/२०१९ (स.११.३०  

         वा) चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा. अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
       अनुकूल-  ८१                                  ितकुल-० 

   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.                                ------ 
मा. राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक- ४१२                                   वषय मांक-१८ 

दनांक-६/६/२०१९                                   वभाग-मा.नगरसिचव 

िश ण सिमती  

       अ) दनांक ७/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   

       ब) दनांक २१/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.    

मा.अंबरनाथ कांबळे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
       अनुकूल- ८१                                     ितकुल-० 

   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.                                    ---  
मा.महापौर - सवाचे आभार मानून आजची  सभा संपली असे मी जाह र करतो. 
              ---- 
                                              ( राहूल गुलाब जाधव )  

                                                    महापौर 

                                           पंपर  िचंचवड महानरपािलका 
                                                 पंपर -४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 

मांक-नस/७/का व/१२३/१९ 

दनांक-  ७/८/२०१९  

                                                                                                  
                                               (उ हास बबनराव जगताप) 
                                                      नगरसिचव  
                                              पंपर  िचंचवड महानरपािलका 
                                                   पंपर -४११ ०१८. 
 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे  

    पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.    


