
1 
 

,   

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २७ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.२.२०१९                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे वूार - २०१९ ची मािसक मा. महापािलका 
सभा बुधवार दनांक २०.२.२०१९ 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. वीनल क पल हे े 
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.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 
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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.अ जत दामोदर ग हाणे 

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३६) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३७) मा.मंगला अशोक कदम 

३८) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३९) मा.अ नी िभमा बोबडे 
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४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

४२) मा.भालेकर वण महादेव 

४३) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४६) मा.घोलप कमल अिनल 

४७) मा.उ म काश कदळे 

४८) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५०) मा.यादव मीनल वशाल 

५१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५२) मा. मोद कुटे 

५३) मा.राजू िमसाळ 

५४) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५५) मा.बाबर शिमला राज ू

५६) मा.अिमत राज  गावडे 

५७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५८) मा.खानोलकर ा महेश 

५९) मा.भ डवे संिगता राज  

६०) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
६१) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६३) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

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

६६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

६९) मा.जय ी वसंत गावडे 

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

७२) मा.सुल णा राजू धर 
७३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७५) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७६) मा.कदम िनक ता अजुन 

७७) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७९) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८०) मा.नढे वनोद जयवंत 

८१) मा.काळे उषा दलीप 

८२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८३) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८७) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

८८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८९) मा.बारणे माया संतोष 
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९०) मा.िनलेश हरामण बारण े

९१) मा.वाघमारे अ नी व म 

९२) मा.दशले रेखा राजेश 

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

९५) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९६) मा.कामठे तुषार गजानन 

९७) मा.च धे आरती सुरेश 

९८) मा.क पटे सं दप अ ण 

९९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१००) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०४) मा.कुटे िनमला संजय 

१०५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०८) मा.मुढें उषा अंकुश   

१०९) मा.लोखंडे चंदा राज ू

११०) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१११) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

११२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११३) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
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११५) मा.राजापुरे माधवी राज  

११६) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११८) मा.संतोष बबन कांबळे 

११९) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२०) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२१) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२२) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२३) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२४) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२५) मा.अडॅ.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.च हाण-शहर 
अिभयंता, मा.िनकम-सह शहर अिभयंता,  मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे - सहा.आयु , 
मा.राऊत- .सहा.आयु , मा.साळंुके- मु य उदयान अिध क, मा.िशदे- शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), 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.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. १४ तारखेला पुलवामा 
येथे भारताचे ४० जवान अतीरेक  हा याम ये या ठकाणी श हद झालेल आहेत.  

अशा कारचा या देशावरचा हा सवात मोठा हा ला आहे. या अतीरेक  हा यामुळे संपुण देश 
एका मते या भावनेनी ढवळून िनघाला आहे द:ुखा या सागरात सु दा लोटला गेला. झालेल 
नुकसान कधीच भ न येणार नाह . परंतु देश आहे, देश चालवायचा आहे याच बरोबर 
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देशा या ती या सैनीकानी आपले ाण गमावले यां या ती सु दा आदर आहे, सहानुभूती 
आहे, ेम आहे. यां या देशभ ला आमचा सलाम आहे. या सगळया पा भूमीवरती आपण 
यां या दहशतवाद  हा याचा जतका िनषेध क  तेवढा कमीच आहे परंतु या िनषेधा 

बरोबरच आप याला जाग क राह याची आ ण संघट त हो याची फार गरज आहे. मा.महापौर 
साहेब, आज या ठकाणी पुलवामा या ठकाणी झाले या घटनेचा मी सव प ा या वतीने ती  
िनषेध न दवते आ ण यांचा िध कारह  करते, अशा कारची घटना परत परत होवू नये. सव 
शह दां या कुटंूबीया या पाठ शी सव प ीय नगरसेवक, या पंपर  िचंचवड शहरातील जनता, 
सव प ाचे प ा य  असतील, गटनेते असतील, पुढार , नेते या सगळयां या वतीने मी 
यांना या ठकाणी दांजली अपण करते. सव सैिनकां या पाठ शी आ ह  ताकद न उभे 

आहोत, देश यां या बरोबर आहे.                                                                
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, िसमाता नी जो वषय मांडला आहे याला सव 
प ा या वतीने सूचनेस अनुमोदन देतो आ ण मी सव प ा या वतीने पुलवामा येथे झाले या 
हा याचा ती  श दात जाह र िनषेध करतो. आप या जवानांच िसमेवर बलीदान झालेल 
आहे, मी सव प ा या वतीने िनषेध करतो. तर  मा.महापौरांना वनंती करतो क  या 
वषयावर दांजली अपण करावी आ ण सभागृहा या वतीने, पंपर  िचंचवड शहरा या 
वतीने, सव प ा या वतीने दांजली अपण क न ह  सभा तहकूब करावी अशी मी वनंती 
करतो.             

मा.महापौर- ज म-ूका मरम ये जे जवान शह द झालेले आहेत यांना दांजली 
वाह यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 

   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा. वलास म डगेर  - मा. महापौर साहेब, आजची ह  सभा पुलवामा येथील दहशती 
हा याचा िनषेध क न शु वार द.२२/२/२०१९ रोजी सकाळ  ११.०० पयत तहकूब करणेत 
यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
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मा.महापौर- उप थत स मा.सद यां या संमतीन ेआजची सभा शु वार द.२२/२/२०१९ 
सकाळ  ११.०० वा.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 – २७ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/२/२०१९ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २२.२.२०१९                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/२/२०१९ ची तहकूब मा. महापािलका सभा 
शु वार दनांक २२/२/२०१९ रोजी सकाळ  ११.०० 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. वीनल क पल हे े 
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.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.डोळस वकास ह र ं  

१२) मा.उंडे ल मण ध डू 
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१३) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

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 राज  कसनराव 

२१) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२२) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२३) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२४) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२५) मा.ल ढे न ता योगेश 

२६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२७) मा.लांडे व ांत वलास 

२८) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२९) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३०) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३१) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३२) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३३) मा.मंगला अशोक कदम 

३४) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३५) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३६) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३७) मा.संजय बबन नेवाळे 
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३८) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३९) मा.भालेकर वण महादेव 

४०) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४१) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४३) मा.घोलप कमल अिनल 

४४) मा.उ म काश कदळे 

४५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४७) मा.जावेद रमजान शेख 

४८) मा.यादव मीनल वशाल 

४९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५०) मा. मोद कुटे 

५१) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५२) मा.बाबर शिमला राज ू

५३) मा.अिमत राज  गावडे 

५४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५५) मा.खानोलकर ा महेश 

५६) मा.भ डवे संिगता राज  

५७) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५८) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

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

६२) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
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६३) मा.गावडे राज  तानाजी 
६४) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६५) मा.जय ी वसंत गावडे 

६६) मा.कोमल दपक मेवानी 
६७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६८) मा.सुल णा राजू धर 
६९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७१) मा.कदम िनक ता अजुन 

७२) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७४) मा.नढे वनोद जयवंत 

७५) मा.पाडाळे िनता वलास 

७६) मा.काळे उषा दलीप 

७७) मा.पवार मिनषा मोद 

७८) मा.बारणे अचना तानाजी 
७९) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८०) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८१) मा.अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

८२) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८३) मा.बारणे माया संतोष 

८४) मा.िनलेश हरामण बारण े

८५) मा.वाघमारे अ नी व म 

८६) मा.दशले रेखा राजेश 

८७) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
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८८) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८९) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९०) मा.कामठे तुषार गजानन 

९१) मा.च धे आरती सुरेश 

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.मुंढे उषा अंकुश 

१०३) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०४) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०५) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०८) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१११) मा.संतोष बबन कांबळे 

११२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
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११३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११४) मा.हषल म छं  ढोरे  

११५) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११६) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११७) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११८) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

  
 
         यािशवाय मा. संतोष पाट ल - अित र  आयु  (१), मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  
(२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.च हाण- शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य 
वैदयक य अिधकार , मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, मा.िनकम- सह शहर 
अिभयंता, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.खोत, मा.बोदडे- 
सहा.आयु , मा.राऊत- .सहा.आयु , मा.साळंुके- मु य उदयान अिध क, मा. िशंदे- 
शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.डॉ.पं डत- अिध ाता (वायसीएमएच),    

मा.कुलकण , मा.भोसले, मा.मोरे, मा.देशमुख, मा.फुटाणे - कायकार   अिभयंता, मा.दगडे-पशु 
वैदयक य, मा.गाडेकर- शासन अिधकार  व मा.माने-लेखािधकार  (पीएमपीएमएल) 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.  

 

अ) मा.महापािलका सभा मांक- २४ दनांक २०/११/२०१८ व द.२०/१२/२०१८ (दु .१.०० 
आ ण सायं.५.०० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.   

मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.महापािलका सभा मांक २४ म ये िश क 
वग करणाचा जो वषय आहे याला रा वाद  काँ ेस प ा या वतीने वरोध न दवावा अशी 
आमची मागणी आहे. 
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मा.महापौर -  तुमचे वरोध के याचे हणण े ोसीड ंगम ये येईल तसा सभावृ ातं कायम 
करताना वषयास वरोध न दवता येत नाह .    
   ब) मा.महापािलका सभा मांक- २५ दनांक २०/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
      करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

   क) मा.महापािलका सभा मांक- २६ दनांक १९/१/२०१९ व दनांक ४/२/२०१९   
      (दु . २.०० व ३.४० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी  

      कट केले. 

मा. द ा य साने – मा. महापौर साहेब, मा.महापािलका सभा . २६ म ये वषय मांक १  
संतपीठाचा जो वषय आहे यास आ ण वषय मांक ५ जो भोसर  हॉ पटलचा आहे यास 
या दो ह  वषयाला रा वाद  काँ ेस या वतीने आमचा वरोध आहे. तर  रा वाद  काँ ेस या 
सव नगरसेवकांचा वरोध नोदंवावा अशी मी वनंती करतो.          

 
 
    

                               िनयु या 
 
वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (५) म ये तरतूद           
के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या कलम ३१अ म ये तरतूद 
के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करणे.                                       
मा.नगरसिचव – वषय मांक १- महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (५) 
म ये तरतूद के या माणे मा. थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या सन 
२००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 
३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करणे 
कर ता सदर कलमा अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठ त कर यात येणा-या 
सिम यांम ये महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक पुरेसे 
ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची तरतूद कर यात 
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आली. तसेच र  होणा-या जागांवर िनवृ  झालेला मा.सद य या मा यता ा  प ाचा, 
न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच मा यता ा  
प ा या/न दणीकृत प ा या/गटा या/आघाड या कंवा ं ट या मा.सद यास नामिनदिशत 
करावयाचे असून व मान मा. थायी सिमतीचे दनांक १ माच २०१९ रोजी दुपार  िनवृ  
होणारे सद यांची नांवे पुढ ल माण-े 
१) मा.लांडगे सा रका संतोष २) मा.बोईनवाड यशोदा काश  ३) मा.डोळस वकास ह र ं           
४) मा.बारणे अचना तानाजी ५) मा.साधना अंकुश मळेकर ६) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे   
७) मा.राजू िमसाळ ८) मा.अिमत राज  गावडे या माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  – ४, पंपर  िचंचवड अप  आघाड  २०१७- १, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट  – २, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना- १     
या प यबला माणे िनयु या करणे कर ता. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  गटनेते तथा सभागृहनेता 
मा.एकनाथ रावसाहेब पवार यांनी यां या प ाचे ४ सद यांची नांवे बंद लखोटयाम ये 
वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट  गटनेते तथा वरोधी प नेता 
मा.द ाञय बाबूराव साने यांनी यां या प ा या २ सद यांचे नाव बंद लखोटयाम ये 
वा र नीशी महापौरांकडे ावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना गटनेते मा.राहुल तानाजी कलाटे यांनी 
यां या प ा या १ सद यांचे नाव बंद लखोटयाम ये वा र नीशी महापौरांकडे ावे. (बंद 

लखोटा देणेत आला.) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  िचंचवड अप  आघाड  २०१७ गटनेते 

मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे यांनी यां या प ा या १ सद यांचे नाव बंद 
लखोटयाम ये वा र नीशी महापौरांकडे ावे. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
यानंतर – 

      मा.महापौर यांनी बंद लखोटे सवासम  उघडले आ ण याम ये असणार  नांवे 
ी.आ णा बोदडे, ेञीय अिधकार , क ेञीय कायालय यांनी सभागृहात वाचून दाख वली ती 

पुढ ल माण-े 
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१) मा.च धे आरती सुरेश- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट           
२) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  
३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  
४) मा.लांडगे राज  कसनराव - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  ५) 
पंकज द ाञय भालेकर - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट  ६) मा.कलाटे 
मयूर पांडुरंग - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट  ७) मा.कलाटे राहुल 
तानाजी - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना ८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब - 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  अघाड -२०१७. 
ठराव मांक  - ३७३            वषय मांक - १ 
दनांक – २२/२/२०१९           वभाग – मा.नगरसिचव    
    
                         मा. थायी सिमती सद य 
 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (५) म ये तरतूद के या माणे थायी 
सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ 
अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 
माणशीर ितिनिध व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत 

प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/प नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळां या 
माणात १) मा.च धे आरती सरेुश २) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे ३) मा.संतोष 

(आ णा) ाने र ल ढे   ४) मा.लांडगे राज  कसनराव ५) मा.पंकज द ाञय भालेकर ६) 
मा.कलाटे मयूर पांडुरंग ७) मा.कलाटे राहुल तानाजी ८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब या 
पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीचे सद य हणून 
नामिनदशना ारे िनयु या कर यात येत आहे.  
 
                                                                 महापौर 
                                            पंपर  िचचंवड महानगरपािलका    
        -------- 
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(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.स ा ढ प नेते, मा. वरोधी प नेते, सव प ांचे मा.गटनेते 
यांचे ह ते िनयु  सिमती सद यांचा पु पगु छ देवुन स मान करणेत आला)  
     ------ 
मा.नगरसिचव- वषय मांक २) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड यांचे मा. डा, कला, सा ह य 
व सां कृितक  सिमती सद य पद र  झाले अस याने मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक          
सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने महारा                
महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम २३ आ ण कलम ३१ अ आ ण पंपर   िचंचवड शहरा या 
महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे सचंालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम 

.६९ म ये िनदश  के या माणे  सदर रका या जागेवर िनयु  करणे. 

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, वषय माक २ चा वचार माहे ए ल २०१९ चे 
मा.महापािलका सभेम ये करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 

ठराव मांक  - ३७४            वषय मांक - २ 
दनांक – २२/२/२०१९           वभाग – मा.नगरसिचव    
 

वषय कमांक २ चा वचार माहे ए ल २०१९ चे सभेचे वेळेस करणेत यावा. 

अनुकूल- ८१                                      ितकूल-० 

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

                                 ---- 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, पंपळे गुरव येथे झाले या दुघटनेम ये ३ मजुरांचे 
िनधन तसेच मेजर िच ेश ब त - ज म ु का मीरातील नौशेरा से टर येथे बॉ ब                               
िनकामी  करताना  शह द, रमेश भाटकर - जे  िसनेनाटय अिभनेते, कृ णकांत कुदळे-  
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महा मा फुले समता प रषदेचे काया य , महेश आनंद - हंद  िच पट अिभनेते, 
जयिसंग पवार - कामगार सेनेचे सहिचटणीस, नंदाताई सुरेश सायकर, सखाराम शामराव 
सुव, ह.भ.प., िनमलाताई रामचं  बलकवडे, ीधर माडगुळकर - ये  सा ह यक, 
गो वंदराव मोरे - ह.भ.प., मनोहरदादा भुजबळ, ल मीबाई काळभोर –िनगड , सोपानराव 
सावंत - माजी सहा. आयु  अमृतराव सावंत यांचे वड ल, आ पा मोरे-साम जक कायकत, 
चं कांत वाळके, सुनंदा जग नाथ वाळके, पावती परशुराम  ढोरे, संभाजी ाने र िशंदे, 
र मणीताई सुरेशआ णा पठारे- भोसर , बाळुबाई िनवृ ी लांडगे - भोसर , सुयकांत 
कािशनाथ हजारे- भाग मांक १२, मा ती तुकाराम भालेकर - भाग मांक १२, सरोज 
राव. यांचे िनधन झा याने तसेच शहरातील ात-अ ात दवंगत य ना दांजली 
वाह यात यावी अशी सूचना मी मांडतो.    

मा. ानदेव थोरात -  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 ा य साने – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह खरतर पंपर  
िचंचवड शहराम ये खूप मोठ  दुघटना आप या प रसराम ये घडलेली आहे. पंपळेगुरव येथे 
मंद रा या सभा मंडपाचे काम चालू असताना या ठकाणी जी दुघटना घडली याम ये 
जवळपास तीन मयत झालेले आहेत आ ण आठ ते दहा लोक जखमी झालेले आहेत. मला 
मा. आयु  साहेब आ ण मा.महापौर साहेब आप या िनदशनास काह  गो ी आणून दयायचे 
आहेत क  पंपर  िचचंवड शहराम ये अनिधकृत बांधकामांचा एवढा मोठा गंभीर  असताना 
शहराम ये एखादया गोरगर बाने कंवा एखादया कामगार वगाने, नागर काने घर बांधल,े 
झोपडं बांधलं कंवा प ाशेड केले तर याचं बांधकाम सेकंड िमिनटाम ये काह  वेळेला  
चोवीस तासा या आत नोट स देवून कंवा यांना नोट स पण दली जात नाह  आ ण 
या यावर ताबडतोब कारवाई केली जाते. आज एवढ  मोठ  घटना घडत असताना या 

बाजूला आपलं मशानभूमीचं काम चालू आहे. महानगरपािलके या मा यमातून ितथं काम 
चालू असताना आपले अिधकार  िनयं णा या मा यमातून या ठकाणी जात असतील. आ ण 
अस असताना इतक मोठं भ य द य मंद र आ ण मंद रा या जवळ झालेली दुघटना याला 
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जबाबदार ची भूिमका ह  कोणाची असणार आहे. खरतर मा या नागर कांवर भर दवसा 
बुलडोझर फरवला जातो. मा या नागर कांना नाहक ास दे याचे काम केले जाते. आप या 
नद या पा ाम ये एवढं मोठं भ य द य काम कर त असताना या वभागाचे अिधकार  
झोपले होते का. हा महापौर साहेब, आयु  साहेब आप याला माझा  आहे. मला असं ह  
कळालं आहे क  १३ न हेबर या दवशी यांना आपण काह तर  नोट स िचटकवून पण 
आलेलो आहोत. हणजे नोट स यां या हाताम ये न देता ितथे िचटकवून आलेले आहेत. 
हणजे १३ नो हबरनंतर आज जवळपास दोन ते तीन म हने तुम या सव अिधका-यांना 

मा हती असताना जर अशी द ुघटना आप या शहराम ये घडत असेल तर महापौर साहेब 
माझी वनंती आहे. मी तर मा. आयु ांना जबाबदार ध न मनू यवधाचा गु हा आयु ांवर 
दाखल हावा आ ण या यानंतर द ुसरे कोणी खालचे अिधकार  असतील यां यावर पण 
जबाबदार ध न गु हा दाखल हावा अशी मी आप याकडे रा वाद या कॉ ेस या वतीने 
मागणी करतो. एखादया सवसामा य नागर कांना वेगळा याय. आ ण एखादया या  
ेशरखाली काम चालू असेल तर याला वेगळा याय हे मला वाटत क   यो य नाह  साहेब. 

तु हाला सगळे सारखे आहेत तु हाला कायदा सारखा आहे. तु हाला िनयम सारखे आहेत. 
आ ण हे असताना  असं काह  तु ह  जर चुक चं कर त असाल तर याला जबाबदार तु ह च 
आहात. आयु  साहेब, मला असं मा हत आहे क  २००८ नंतर या मंद राला मला वाटतं 
कुठेह  कोटाम ये चॅलज नाह . कोटाने  याला काह  तर  बंधन केली आहेत. मला वाटतं क  
या बीजलीनगरचे मंद र पाड यासाठ  कोटाने परत काह  तर  िनणय दलेला आहे  आ ण 

असं असताना तु ह  यांना ाधा य का दल. हाह  माझा  आहे. आयु  साहेब या 
वषयाचा गांिभयाने वचार क न जो कोणी जबाबदार असेल महापौर साहेब मी जबाबदार ने 
बोलतोय जे कोणी असतील, आयु  साहेब असतील. यां यावर मनू यवधाचा गु हा दाखल 
हावा. यांची चौकशी हावी. यां या खाली जे संबंिधत कोणी अिधकार  असतील बीट 
िन र कापासून ते संबंिधत कोणी असेल यां यावर कडक कारवाई हावी. यां यावर 
मनू यवधाचा गु हा दाखल हावी अशी या िनिम ाने सांगतो मा. महापौर साहेब. या 
घटनेमधील तीन मृतांना  मी रा वाद या वतीने भावपूण आदरांजली वाहतो. आ ण आपली 
जी सू त यं णा आहे. आपले जे अिधकार   सू त झालेले आहेत, जे झोपेत आहेत यांची 
यं णा सुस ज करावी. कोणा याह  ेशरखाली काम होऊ नये. अथात यांनी कोणी ेशर 
दला असेल.  मला असह  महापौर साहेब कळाले आहे क  ितथे हे काम मशानभूमीचे 
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चाललेले आहे या मशानभूमीचा पैसा काह  कामािनिम  लागला होता. अशीह  मला 
मा हती िमळाली आहे. मला कायदेशीर ह  मा हती िमळालेली आहे. मला ती मा हती मी 
तु हाला सुपूत करेल. मला असंह  कळाले आहे क  महानगरपािलकेचे काह  संबंिधत वभाग 
या मं दराला मदत कर त होते. यांना काह  आिथक मानधन पुरवीत होते. असं ह  मला 

कळलं आहे. तीथ जी घडलेली घटना आहे ती दुदवी आहे.  महानगरपािलके या या संबंिधत 
वभागांचा मी जाह र िनषेध करतो. आ ण या तीन मृतांना मी भावपूण दांजली अपण 
क न थांबतो.   
मा.राहुल कलाटे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह परवाची जी  
पंपळेगुरव येथे दुघटना झाली ती अतीशय दुदवी आहे. महापौर साहेब आपण लोकांवर 
कारवाई करतो. या भागात या काह  कायक यानी मा. महापौरांकडे प यवहार केला आहे. 
एका बाजुला सु म कोटाचे आदेश आहेत क  धािमक थळांवर कारवाई करा. आ ह  
मंद राच सँ शन घेताना आ हांला आड च आड च वष लागले. लोकां या हा भावनेचा वषय 
आहे. आ ण असं असताना जर अशी दुघटना घडत असेल तर शासन का ग प आहे. आ ण 
एवढ  त परता तु ह  कालच का दाख वली. तु ह  दोन-तीन वष दाख वली नाह . महापौर 
साहेब तु ह  आदेश दया क  याबाबत चौकशी झाली पा हजे. या ठकाणी दोनतीन 
गोरगर बांचा मृ यू झाला आहे. तो कशामुळे झालाय तर या मंद रा या सभामंडपाचा लॅब 
कोसळला आहे. या मंद राचे कचरल ऑड ट न हते का. याला आक टे ट न हता का. 
ठेकेदार कोण होता. का मशानभूमीचा ठेकेदार हे काम कर त होता. या सगळया गो ींची 
चौकशी करावी. मंद र हा सवा या भावनेचा वषय आहे. मंद राला कोणाचा वरोध नाह . परंतु 
या प दतीने एका बाजूला सव सामा य नागर कांचे बांधकाम तु ह  लगेच जाऊन पाडता 

आ ण दुस-या बाजूला एवढं मोठं मंद र राजरोसपणे सु ीम कोटाचे आदेश असताना देखील 
उभे रहात आहे. परंतु कुठेतर  या गो ींची चौकशी झाली पा हजे. आयु  साहेबांनी सांिगतलं 
क  राजन पाट ल साहेब आ ण अित र  आयु  साहेब चौकशी कर त आहेत. आता ते काय 
चौकशी करणार आहेत. मला या ठकाणी उ र दया. कोण या ठकाणी कचरल ऑड ट 
कर त होते आ ण तु ह  कालच ितथे एवढया त परतेने का कारवाई केली. या ठकाणी ह  
द ुघटना घडलीतर काह  कायदेशीर बाबी पण असतील. का पोलीसांना तीथ जायचच न हत, 
पंचनामा करायचाच न हता, कुठ याच गो ी कराय या न ह या. तु ह  लगेच ते मंद र 
पाडायला घेतल मग एवढया दवस तु ह  झोपले होते का. ितथे शंकराचे मंद र आहे मंद राला 



22 
 

,   

आमचा आजह  वरोध नाह य. पण एका बाजुला तु ह  शहरातील गोरगर बांची घर पाडता 
आ ण दुस-या बाजुला तु ह  असं का वागताय. खरच मशानभूमीचा ठेकेदार होता का, 
चौकशी करा ना तु ह . जो दोषी असेल या यावर गु हे दाखल झाले पा हजेत. मी मा या 
प ा या वतीने िनषेध न द वतो. िनषेध न द वताना मी आप याला एकच गो  सांगू इ छतो 
क  यांचा बळ  गेलेला आहे यांचा या अपघाताम ये मृ यू झालेला आहे. यां या 
कुटंूबासाठ  आपण काय करणार का यांनाह  असंच वा-यावर सोडणार. एवढ  मोठ  दुघटना 
घडली असताना याची दखल या मानाने  घेतली गेली नाह . हे मी महापौर साहेब आप या 
िनदशनास आणून देत आहे, ध यवाद. 
मा. शिशकांत कदम - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह  खरतर परवा 
पंपळेगुरवम ये जी घटना घडली ती अितशय दुख:द अशी घटना आहे. परंतु सभागृहाम ये 
मी मा हती देऊ इ छतो क  पंपळेगुरवम ये साधारणपणे ४ ते ५ मं दरे ह  जवळजवळ १०० 
वषापूव ची मंद रे आहेत आ ण आता हे जे शंकराचे मं दर आहे ते रोड या कडेला येत होते. 
या यामुळे संबंिधत गावक-यांनी या मंद राचा जण दार  कर याचे ठर वल.ं आ ण आम या 
पंपळेगुरव गावाम ये एक जण दार  किमट  आहे या किमट ने जवळजवळ चार मं दरे 
अशाच कारे जण दार क न ती पूण केलेली आहेत.  आता हे मंद र रोड या बाजूला येत 
होत ं हणून शेजार  मंद राचं काम चालू केलं होत.ं याम ये सम त गावकर  मंडळ  
सगळयांनी लोकवगणी देऊन या मंद राचं काम चालू होत ंआ ण सभागृहाम ये मी मा हती 
देऊ इ छतो क  आप या काप रेशनने न हेबर म ये काम चालू केले यावेळेस एक नोट स 
दले होते आ ण आता स मा. सभासदांनी सांिगतलं क  कुठ या ठेकेदारांनी पैसे दले, परंतु 
तसा काह ह  वषय नाह  आ ह  सव ाम थ कदम असतील, जगताप असतील, साळंुखे 
असतील, नवले असतील आ ण इतर पंपळेगुरवम ये राहणारे सव ाम थ हयांनी लोकवगणी 
क न प ह यांदा ८ ते १० वषापूव  भैरवनाथा या मंद राचा जण दार केला, या यानंतर 
मा ती या मंद राचा जण दार केला, या यानंतर तुळजाभवानी मंद राचा जण दार  केला 
आ ण आता अशाच कारे महादेवा या मंद राचे सु दा जण दाराच काम चालू होते. परंतु ह  
घटना जी घडली ती अितशय दुदवी आहे. आ ण या या सभामंडपाचे काम चालू असताना 
ह  घटना घडणे हे खरोखरच अितशय दुख:द घटना आहे. आ ण मी सभागृहाला वनंती 
करतो क  या मंद राशी आम या पंपळेगुरव मधील ाम थां या सगळया भावना जोडले या 
आहेत. कृपा क न मी या सभागृहाला वनंती करतो क  या मंद रा या भावनेशी न खेळता 
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कुठ याह  कारचे राजकारण न करता आपण जे मजुर मृत झाले यांना भावपूण दांजली 
वाहावी एवढ बोलून थांबतो.  
मा. सिचन िचखले -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह महापौर साहेब 
दोन ते तीन दवसांपूव  मं दराचे काम चालू असताना तीन मजूर यानंा देवा ा झाली. 
शहरातील व वध मंडळे असतील सामा जक सं था असतील आ ण वेगवेगळया देवा थानांची 
मंद रे सु दा असतील. खरतर मंद र हणलं क  भावनेचा वषय एक  ये याचा वषय आ ण 
एक सं कृतीचा वषय येत असतो. महापौर साहेब, आपणह  काह  वषापूव  िचखली 
या ठकाणी मंद र बांधत होतो आ ण नंतर ते महानगरपािलके या वतीने तोड यात आले. मी 
आप याला वनंती करतो क  महानगरपािलकेतफ जेवढे शहरातील मंडळे असतील यांचा एक 
स ह हावा. आ ण मह वाची गो  अशी आहे क  या मंडळाचे महानगरपािलकेतफ यांना 
एक रतसर परिमशन िमळावी बांधकामांना. क  जी लोक जी मंडळे आप याकडे येत नाह त 
क  यांना आप या सावजिनक जागेम ये बांधणी करायची आहे. आपली ोसेस खूप 
कचकट अस यामुळे ती लोक आप यांकडे येत नाह त. तर माझी आप याला वनंती आहे 
क  याची एक ोसेस आपण करावी. क  जेणेक न ती मंडळे लवकरात लवकर 
महानगरपािलकेकडे येताना कंतु परंतु मनाम ये शंका न आणता आप यापयत पोहोचतील. 
आ ण यांना यव थतपणे रतसर परिमशन िमळेल. कारण का तर आपण पाहतोय 
गणपती उ सव असेल, नवरा  उ सव असेल व ठलाचे मंद र असेल असे व वध मंडळांनी 
बांधलेली समाज मंद रे असतील. हजारो लोक ितथे जातात आ ण दशन घेतात आ ण आपलं 
जनजीवन पुढे चालू करतात. तर  मी वनंती करतो क  आपण एक याची पाहणी करावी 
आ ण जी काह  महानगरपािलकेची परिमशन आहे ती सुरळ त क न लवकरात लवकर 
मा यता िमळावी, ध यवाद. 
मा. अ जत ग हाण े - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह पंपळेगुरव 
येथे जी काह  घटना घडली. याबाबत द ाकाका साने आ ण राहुल कलाटे यांनी या ठकाणी 
वषय मांडला. मुळात या वषयाचे राजकारण कोणीच क  नये. आ ह  यांच राजकारण 
करणार नाह . हा वषय सगळयां या धािमक भावनेचा आहे आपण येक जण देवाला 
मानतो.  जो जो या समाजाचा आहे या या समाजा या देवाला मानत असतो. आ ण 
अशाच मा यमातून वेगवेगळया ठकाणी मंद रे उभारली जातात. आम याह  भोसर  गावाम ये 
अनेक ठकाणी जुनी मंद रे पाडली आहेत आ ण नंतर जण दार केला आहे. याच प दतीने 
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पंपळेगुरव येथील जुने मंद र आहे आ ण कदमांनी सांिगत या माणे या ठकाणी याच काम 
चालू होत.ं मुळात आयु साहेब सिचन िचखले यांनी जो मु ा मांडला तो मह वाचा आहे क  
आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये अशी खूप मंद रे आहेत. आ ण मंद रे बांधत असताना 
ाम थ एक  येतात. एक  वगणी क न या ठकाणी मंद रे उभी करत असतात. हे कर त 

असताना महापौर साहेब आप याकडे धोरण असले पा हजे. यासाठ  यांना बांधकाम 
परवानगी अितशय सुटसुट तपणे, मुळात बांधकाम परवानगी देताना या अडचणी िनमाण 
होतात या अडचणींना सामोरे जायचे नाह . कागदप े जमा करायला अडचणी येतात हणून 
लोकं अशा प दतीने बगर परवाना बांधकामे कर त असतात. द ाकाकांनी आ ण राहुलजी 
यांनी सांिगतल ंगर ब कामगार, गर ब माणस ंजे हा घर बांधतात ते हा आपण यांना नोट स 
देऊन यांची बांधकामे आपण पाडतो. यां यावर फौजदार  करतो. परंतु अशा प दतीने मंद रे 
बांधली जातात. या यावरती कुठेतर  आप याला माग काढला पा हजे. कोटाचे पण आदेश 
आहेत क  पुढ ल काळाम ये अशा प दतीचे धािमक थळे उभी कर त असताना याला 
रतसर परवानगी घेतली पा हजे. आ ण ती परवानगी घे यासाठ  आपण ब ड ंग 
परिमशन या मा यमातून तो सु दा वेगळा क  करावा कारण का तर ह  जी घटना घडली 
ती खूप दुदवी आहे. कारण ती तीन माणसे गर ब असली तर  यां याह  जवाला मह व 
आहे. या यातून वेडवाकडे काय घडलं असतं फार मोठ  दुघटना घडली असती. या यामुळे 
आमची सगळयांची महापौर साहेब, आयु  साहेब आप याकडे वनंती आहे क  तु ह  या 
संदभात गांभीयाने ल  दया. तु ह  या ठकाणी हजीट करा आ ण पूण पंपर  िचंचवड 
शहराम ये जी जी मदं रे बांधायची आहेत ितथले जे ट असेल, कंवा मंडळे असतील 
यांना बोलावून या आ ण ब ड ंग या परिमशन या मा यमातून, महापािलके या 

मा यमातून वेळ पडली तर सभागृहाकडून काह  परवानगी यायची असेल तर मंजुर  या, 
शासनाकडून  मंजुर  तु ह  आणू शकता. आ ण कोटा या आदेशास बांधील राहून आप याला 
हया यातून माग काढला पा हजे. आ ण हणून यापुढ या काळाम ये  अशा कार या घटना 
घडू दयाय या नसतील तर या याकडे बारकाईने ल  दले पा हजे. यावेळेस बांधकाम होत 
असतं यावेळेस या ठकाणी आक टे चर असतो, क सलटंट असतो. हे या याम ये ल  
देतात आ ण या यातून अशा घटना घडू नयेत यासाठ  ते काळजी घेत असतात परंतु 
बगरपरवाना बांधकामे जे हा होत असतात ते हा या सगळया क सलटंटची अपॉ टमट होत 
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नसते. या यामुळे काह  गो ींचे दुल  या याम ये होत असते. या यामुळे या सगळया 
गो ींकडे आपण गांभीयाने ल  घालावे आ ण यातून माग काढावा अशी मी वनंती करतो.  
मा. एकनाथ पवार -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह खरतर मंद र 
या वषयावर राजकरण क  नये. शिशकांत आ पांनी सांिगतलं मला कधी कधी क व पण 
येते. पंपळेगुरव हटले क  एकह  संधी सोडायची नाह  अशा प दतीची प र थती दुदवाने या 
सभागृहाम ये आहे. ऍलज  असली पा हजे एखादया वषयाची हणजे मंद र. खरतर 
सांगवीम ये राहणा-या सव नगरसेवकांना मा हती आहे क  पंपळेगुरवचे मंद र कती 
वषापूव चे होते आ ण आप या सगळयांना मा हती आहे क  अ जतभाऊ तु ह  खूप चांगलं 
सजेशन दल.ं मंद रा या संदभाम ये वेगळा क  केला पा हजे आ ण तु हाला मा हती आहे 
क  तु ह  बांधकाम े ाम ये काम करताय. हणजे जेवढे जेवढे या शहराम ये मंद रे आहेत 
आ ण जेवढया जेवढया पदािधका-यांनी, मडंळांनी बांधले आप या सगळयांना क पना आहे 
मंद रा या बांधकामासाठ  जर परवानगी दयायला लागले तर या महापािलकेम ये असं एकह  
ाउंड िश लक राहणार नाह  क  या ठकाणी मंद राची उभारणी होणार नाह . कारण जेवढया 

जेवढया जागा वाप न मंद र केले, गाडन केले. चांग या प दतीचे ोजे ट आपण 
महापािलके या मा यमातून राब वले. आप या सगळयांना क पना आहे क  याम ये लोकांना 
सु वधा िमळा या पा हजेत. लोकां या धािमक भावना जप यासाठ  अशाच प दतीचे आहे.  
एखाद  दुदवी घटना घडते. ती दुदवाने मंद रा या ठकाणी घडते. हणजे घटना खरतर जे 
लोक मंद र बांधत होत े जे गावकर  होते. यां या मनाम ये िन तच ह  वाईट भावना 
न हती. अशा प दतीचे मंद राचे काम होत असताना एखादया मजुराचा दुदवाने अंत हावा. 
याने ितथे आपले आयु य गमवावे. अशी कधी कोणा या मनाम ये भावना नसते. पण 

कधीकधी एखादया वषयाचं राजकारण करायचं हटलं क  येक गो ीला आपल मत य  
केलं पा हजे द ुदवाने या सभागृहा या मा यमतून. मी सभागृहाला वनंती करतो क  एखादा 
वषय बोलायचा हटलं क  या यावर राजकारणा िशवाय आपण बोलू शकत नाह  आ ण या 
सभागृहाम ये सव नगरसेवकाना मा हत आहे येकाने आपआप या भागाम ये एकएक 
मंद र बांधलेले आहे. तु ह  सगळयांनी मंद रे बांधलेली आहेत. आ ण मंद र एवढयासाठ  
बांधतो क  कारण का तर या मंद राम ये जाऊन आपण नतम तक होतो. आपली दवसाची 
चांगली सुरवात आपण या मंद रा या गाभा-याम ये जाऊन या परमे राचे दशन घेऊन 
आपण चांग या प दतीने आपला दवस जावा आपले आयु य जाव,े यासाठ च खरतर  य  
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करतो. यामुळे तु ह  एखाद  गो  मांड याचा य  करता यावेळेस अशा प दतीची घटना 
घडते. महापािलके या अिधका-याबाबत आपण बोलले पा हजे. पािलके या अिधका-याने 
अनिधकृत बांधकामा या संदभाम ये काय कारवाई केली, नाह  केली तु हाला सगळयांना 
मा हत आहे. हया सभागृहाम ये हा वषय नाह . परंतु एक गो  तर िन त आहे. एखादया 
गोरगर बाचे यावेळेस बांधकाम पाडले जाते.  ते आपणच पाडायला लावतो ना. मा याकडे 
अनेक गो ी आहेत. या सभागृहा या िनदशनाम ये अनेक गो ी आले या आहेत. आपणच 
अिधका-यांना सांग याचा य  करतो क  मला कृपा क न या वषयाव न राजकारण 
करायला लावू नका माझी तु हाला वनंती आहे. रा वाद या कॉ ेस या वतीने 
पंपळेगुरव या वषयाबाबत टेटमट केले गेले. यावेळेस एखादया पाट चा नेता एखादया 
भागाम ये राहतो. याचा अथ अशी प र थती होत नाह  क  येक गो ीचे आपण राजकारण 
केले पा हजे.  
[ सभागृहाम ये ग धळ ]              
मा.एकनाथ पवार-  मा.महापौर साहेब, हा वषय हया सभागृहा या मा यमातून नाह  घेतला 
पा हजे. मा. महापौर साहेब मी तु हाला वनंती करतो क  तीन लोक तेथे मृत पावलेली 
आहेत या या संदभात आपली भावना य  केली पाह जे अशी माझी वनंती आहे. 
सगळयाच वषयाम ये राजकरण क  नये. धाम क वषया वषया या संदभाम ये आपण 
चांग या प दतीने वचार केला पा हजे. मा. महापौर साहेब मी तु हाला वनंती करतो क  
खरतर आता दोन म ह याम ये िनवडणुका आहेत, महापौर साहेब वषयांना आपण सु वात 
करावी एवढ च वनंती करतो थांबतो, ध यवाद.       
[ सभागृहाम ये ग धळ ]     
मा. महापौर - जे मंद र पंपळेगुरवम ये पडलेल आहे ती अतीशय दुदवी घटना आहे. 
या ठकाणी सद यांनी आप या भावना मांडले या आहेत. वरोधी प ने यांनी भावना 
मांडले या आहेत, गटने यांनी भावना मांडले या आहेत. सवा या भावनांचा आदर क न 
आपण या ठकाणी एक बैठक लाव.ू या मंद रांची कामे चालू आहेत कंवा चालू करायची 
आहेत यांना आपण जे बांधकाम परवानगी देणार आहोत. या बांधकाम परवानगीम ये 
थोड शी िशिथलता आणून जे िनयम अट  आपले जे स आहेत ते थोडे कमी क न 
यव थत पणे यांना लवकरात लवकर बांधकाम परवानगी देऊन या ठकाणी आपण वषय 
यव थतपणे सवा या भावना जपून पुढे ठेऊ या. 
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मा. िनतीन काळजे- मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ आज दोन 
दवसांपूव  पंपळेगुरवम ये जी घटना घडली.....  
मा. मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, आहो आता या वषयावर परत चचा करायची आहे 
का. मा. महापौर साहेब बोलले आहेत यामुळे आता परत चचा क  नये. हा वषय सोडून 
तु ह  बोला. तु ह  तो परत वषय काढू नये.        
मा. िनतीन काळजे – मला हेच सांगायचे आहे क  या वषयाची कोणी पण चचा क  नये. 
मी काय हणतोय तु ह  दोन िमिनटे ऐका ना....                  
मा. मंगला कदम – मा. महापौर साहेब तु ह  वषय चालू करा. नाह तर आ हाला पण 
बोलायचे आहे.                   
मा. िनतीन काळजे – मा. महापौर साहेब मला या वषयावर बोलायचच नाह य. उगच  
आकाडंतांडव क  नये. परंतु सगळयांना जर असं वाटत असेल तर मी थांबतो. मला महापौर 
सांगतील. तुमचा काय संबंध आहे सांग याचा. मला मा. महापौरांनी सांगू दया मी दोन 
िमिनटात खाली बसतो. महापौर साहेबांनी सांिगतलं तर मी बोलणार नाह . पण यांनी 
सांगायची गरज नाह  आ हाला. ठ क आहे सगळेजण हणले चचा क  नका मी थांबवतो 
ना. ठ क आहे या वषयावर मी बोलणार नाह .  
[ सभागृहाम ये ग धळ ]     
 
मा. सुरेश भोईर – मा. महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो- 
ठराव मांक -  ३७५       वषय माक- ३ 
दनांक- २२/२/२०१९       वभाग- मा.आयु  
    

          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                    .ब े/ था/का वज/१२/०४/२०१९ द.०४/०१/२०१९  
         २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४०९९, द.२२/०१/२०१९ 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालयामधील भाग .१८ मधील 
तपशीला मधील नमुद कामांची मा.स मानीय नगर सद य यांची मागणी व आव यकता 
ल ात घेता मनपाचे सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप काम ये कामा या समोर ल 
रका यांम ये तावात नमुद केले या र. .२,५०,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  प नास 
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लाख फ ) तरतूद वग क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .२,५०,००,०००/-) 
मा. बाबासाहेब िञभुवन – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.              
मा. अ नी िचंचवडे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ या वषयाचा 
मला खुलासा हवा आहे. कारण मागील दोन वषापासून बजेटला या वषयासाठ  िसमट 
काँ ट रोडसाठ  तरतूद केली होती. मा या भागातला हा वषय आहे हणून मी बोलतेय. 
आ ण या यानंतरह  आता हा वषय असा आलेला आहे क  तरतूद वग करण याबाबतची 
पूण मा हती मला हवी आहे. तसंच िचंचवड गावठाण हे गलेी ३० ते ४० वष जुने गावठाण 
अस यामुळे ितथे या े नेज लाईन कंवा इतर या ॉम वॉटर लाईन आहेत या पूणपण े 
व कळ त झाले या आहेत आ ण या वषयाला अनुस न िसमट काँ ट रोडचा मी हा 
वषय त कालीन आयु  राजीव जाधव साहेब होते ते हा हा मांडलेला होता. ते हापासून 
आजतागायत या वषयावर कुठलीच हालचाल झालेली नाह य. महापौर साहेब मला या 
वषयाची पूण मा हती हवी आहे, खुलासा हवा आहे. तसेच ह  जर तरतूद वळ वणार असाल 
तर हेर टेज हणून या वषयाची  काह  मी मा हती घेतलेली आहे. तर हेर टेज हणून ितकडे 
हा वग करणाचा वषय आहे. तर हेर ट जम ये लाईट आ ण साऊंड शो या वषयाची पण 
ते हा आ हाला मा हती दलेली होती. तर तो वषय होणार आहे क  नाह . तर ती पण 
मा हती हवी आहे. तसेच बहुमजली पाक ग हा वषय पण खुप मह वाचा आहे. िचंचवड 
गावठाणाम ये सगळया जु या ब ड ंग अस यामुळे वाहने सगळ  र यावर लागलेली 
असतात. तर यासाठ  बहुमजली पाक गचा वषयह  या वषयातच होता. तर याचह  काय 
होणार आहे. या दोन तीन गो ींचा खुलासा मला हवा आहे मा. महापौर साहेब.  
मा.राज  गावडे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ आम या 
भागाम ये १८ मी. र याचे एक काम चालू आहे. तर सदर कामासाठ  तो नद या कडेला 

र ता आहे. तर नद या कडेने जाणारा र ता असून पा यामुळे नद या कडेची माती वाहून   
जाऊन काह  भाग पा याम ये गेलेला आहे आ ण र ता पूण कर या या कामासाठ  
या ठकाणी गॅबेन वॉल बांधणे आव यक आहे. आ ण गॅबेन वॉल बांध यासाठ  तर या 

कामासाठ  तरतूद न हती  हणून आपण ए झी यूट ह इं जिनअर आ ण जे काह  बाक चे 
सद य आहेत यां या मा यमातून या कामासाठ  ह  तरतूद वग करणासाठ  यांना आपण 
ठराव कर यासाठ  सांिगतले होते. आ ण सदर कामासाठ  ते वग करण केलेले आहे. यानंतर 
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ता नी आता सांिगतलं क  बाक ची जी कामे आहेत. याची जी काह  टडस असतील ती 
वेळोवेळ  िस द होतील आ ण ती कामे सु दा होणार आहेत.  
मा. अ नी िचंचवडे – महापौर साहेब दोन वषापासून हा वषय पड ंग आहे याची मला पुण 
मा हती हवी आहे.  
मा. महापौर – संबंिधत अिधकार  यांनी खुलासा दयावा. 
मा. च हाण [शहर अिभयंता]  - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ 
वषय मांक ३ ब ल ब े ीय कायालय भाग मांक १८ मधील र ता अंदाजप काम ये 
तरतुद वग करणाचा ताव आहे या तावाम ये बाक ची कामे पण होणार आहेत. ता नी 
सांिगतलेली कामे पण आपण घेतली आहेत आ ण मा. राज  गावडे यांनी सांिगतलेली कामे 
पण या याम ये घेतलेली आहेत. तरतूद कमी पडत होती हणून आपण तो ताव घेतला 
आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१       ितकल-० 
  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
      ---- 
मा. सुरेश भोईर – मा. महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो- 
 
ठराव मांक -  ३७६       वषय माक- ४ 
दनांक- २२/२/२०१९       वभाग- मा.आयु  
  

          संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                    .ब े/ था/का वज/१२/०५/२०१९ द.०४/०१/२०१९  
                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१००, द.२२/०१/२०१९ 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप काम ये 
मा.नगरसद य यांनी न याने मागणी केले या कामांचा समावेश नाह . तपिशलाम ये नमुद 
सदरचे कामांसाठ  मनपा अंदाजप काम ये समावेश क न आव यक र. .१,००,००,०००/- 
इतक  तरतुद ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल सन २०१८-१९ या मुळ 
अथसंक पातील वेगवेग या कामांमधुन वग करणे आव यक आहे. तर  वषया या स व तर 



30 
 

,   

तपिशलाम ये  नमुद केले या अनु  १ व २ चे कामाचा सन २०१७-१८ चे अंदाजप काम ये 
समावेश क न या कामासमोर ल अंदाजप क य रकमे या रका यात तावात नमुद 
केले या रकमेस व ब े य थाप य वभागाकड ल अन,ु  ३ चे कामामधुन 
र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  फ ) इतक  तरतुद वग करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-)  
मा. बाबासाहेब िञभुवन – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.              
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१       ितकल-० 
  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
      ---- 
मा. सार का स ते-  मा. महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते- 
 
ठराव कमांक – ३७७         वषय माक- ५ 
दनांक- २२/२/२०१९         वभाग- मा.आयु  
 
      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भु ज/६/का व/१९७/२०१८ 
                द.१८/१२/२०१८  
             २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१४०, द.२२/०१/२०१९ 
 

        कृषी उ प न बाजार सिमती पुणे यांनी पंपर  येथे फुल बाजार चालु करणे क रता 
मे २०१७ पासून वारंवार प  यवहार केलेला आहे. या अनुषंगाने मा.आयु  सो. यांचे 
दालनात द.२८/१२/२०१७ रोजी आ ण द.२८/११/२०१८ रोजी कृषी उ प न बाजार सिमतीचे 
ितनीधी व महापािलकेचे पदािधकार  अिधकार  यांचे समवेत बैठक आय़ो जत करणेत आली 

होती. द.२८/११/२०१८ रोजी झाले या चचम ये पंपर  ( ोमा शो म) शेजार ल स.नं.२१० 
आर ण मांक ११७ येथील सु वधा भुखंड मांक २ चे े  ५२६.३१ चौ.मी. ह  जागा फुल 
बाजाराक रता देणेचे िन त केले गेले. मा.आयु  सो. यांनी दले या सुचनेनुसार पंपर  
( ोमा शो म) शेजार ल स.नं.२१० आर ण मांक ११७ येथील सु वधा भुखंड .२ मधील 
े  ५२६.३१ चौ.मी. ह  जागा फुल बाजारासाठ  िन त क न थाप य वभागामाफत 



31 
 

,   

ता पुर या व पात प ा शेडची उभारणी क न उपसंचालक नगररचना वभागाकडून भाडे दर 
ा  क न ह े य कायालायामाफत ११ म हने कराराने भुई भा याने देणेस मा.उप संचालक 

नगररचना यांचेकड ल मु यांकना या उमेद मा यतेने कायवाह  पुण क न मा यता देणेत येत 
आहे. 
मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह तील र यावर ल मुंबई-बगलोर रा ीय महामागावर नागर कां या 
सोई या ने दवाब ी यव था कर यात आलेली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
यो य मोबदला देवून सदरची दवाब ी यव था..........      
मा. मंगला कदम -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ हा जो वषय 
आहे तो अकरा म हने कराराचा वषय आहे. भाडेकराराचा वषय आहे. याला हा वषय 
घेऊन तु हाला देता येणार आहे का याला उपसूचना. आ ह  हणणार नाह  क  तु ह  
उपसूचना देऊ नका. परंतु याला रतसर काह  तर  असायला पा हजे ना. वषय कोणता आहे 
आ ण उपसूचना कोणती. कोण याह  दुस-या वषयाला दया परंतु या वषयाला ह  उपसूचना 
नसावी. पुढचे वषय आहेत ना यावेळेस तु ह  उपसूचना दया. हयाला कस काय तु हाला 
उपसूचना देता येणार. होत असेल तर सांगा आम याह  ानाम ये भर पडेल. भरपूर 
वग करणाचे वषय आहेत यावेळेस ह  उपसूचना दया ना. वषभर वग करणच चालू आहे.  
मा. एकनाथ पवार - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ खरतर 
आ हाला या वषयाची घाई नाह . एखादा वषय आजच झाला पा हजे अशीह  प र थती 
नाह . खरतर हा वषय चांगला होता. स मा. मंगलाता ची इ छा नाह  यामुळे 
उपसूचनेिशवाय वषय मंजुर करावा अशी मी वनंती करतो.                       
मा. महापौर – वषय मांक ५ मूळ वषय मंजुर. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.   
     ------ 
मा. अडॅ.मोरे र शेडगे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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ठराव कमांक – ३७८         वषय माक- ६ 
दनांक- २२/२/२०१९         वभाग- मा.आयु  
 
          संदभ – १) मा. वलास म डगेर , मा.राजू िमसाळ यांचा ताव.  
                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४२१६, द.२२/०१/२०१९ 
 
     क शासनाने नागर  भागाक रता धानमं ी आवास योजनेम ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने सािमल होणेबाबत महारा  शासनाचे द.०९/१२/२०१५ चे शासन 
िनणयानुसार द.०३/०२/२०१६ चे प   महानगरपािलकेस ा  झाले आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस धानमं ी आवास योजना “सवाक रता घरे २०२२” म ये योजना तयार 
करणे संदभात व शहर  गर ब लाभाथ  िन त करणे संदभात शासनाने कळ वले आहे. तसेच 
शासनाने हाडाची रा य तर य सुकाणू अिभकरण सिमती हणून नेमणूक केली असून 
यांनी द.०१/०६/२०१६ चे प ा वये धानमं ी आवास योजनेचा आराखडा DPR (Detailed 

Project Report) तयार क न तावाची छाननी क रता मु य अिधकार  पुणे गृहिनमाण े  
व े  वकास मंडळा या कायालयाकडे सादर करणे वषयी तसेच द.१५/०६/२०१६ चे 
प ा वये धानमं ी आवास योजने अंतगत मागणी सव ण बाबतचा अहवाल देणेबाबत 
कळ वले आहे. यानुसार सव ण पुण झाले आहे. पंपर  स.नं.२२६पै/३अ व २२७प,ै आर ण 
.१५९ (HDH) येथील मनपाचे ता यातील HDH (Houses for Dis houses) या आर त 

जागेवर धानमं ी आवास योजना अंतगत EWS घरे बांधणेचा क प राब वणेचे िनयोजन 
करणेत आले आहे. सदर घरे ह  र यामुळे बािधत अिधकृत बेघरांक रता व इतर 
आर णांमुळे बािधत बेघरांक रता देणे यो य होणार आहे. स या महानगरपािलके या मंजूर 
वकास योजनेतील बेघरांसाठ  घरे (HDH) या आर णांतगत सदर जागा ता यात आलेली 
आहे. या लॉटचे े फळानुसार येथे अंदाजे ११० घरे बांधणेचे ता वत करणेत येत आहे. 
या क पा या अंतगत येणा-या संभा य खचाचा तपिशल त ा अ नुसार खालील माणे 
आहे. 
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त ा अ 

अ.
 

गावाचे 
नाव 

आर ण 
. 

स.नं. जागेचे 
एकुण े  
चौ.मी. 

मनपा या 
ता यात आलेले 

े  चौ.मी. 

होऊ 
शकणार  

संभा य घरे 

शेरा 

१ पंपर   १५९ 
(HDH 
आर त) 

२२६पै
/३अ, 

२२७पै 

१५०० १५०० ११० मनपा या पुणपणे ता यात 
आली आहे.  लॉट ला संल न 
र याचे योजन झालेनंतर 
िन वदा काढ यात येईल.  

  

सदर क पाचे अंतगत पाणी, े नेज, दवाब ी व इतर सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी 
येणारा अंदाजप क य खच त ा ब नुसार खालील माणे आहे. 

त ा ब 

(सव आकडे ल  म ये) 

अ 
 

ठकाणा
चे नाव 

सीमािभंत 
दु ती 

र ते पावसाळ  गटर 
व Rain Water 
Harvesting 

पा.पु. ेनेज घनकचरा 
यव थापन 

SWM 

दवाब ी 
ा सफॉमर 
फडर व इतर  

एकुण . 
ल  

 

 

१ पंपर  ९.०० ५.०० २.०० २.०० २.०० २.०० ५.०० २७.०० 

 

सदर क पासाठ  येणारा खच (Infra खच वगळता) त ा क नुसार खालील माण:े- 

त ा क 

गावाचे नाव आर ण . होऊ शकणार  संभा य घरे इमारतींचा संभा य खच र. . 

पंपर  स.नं.२२६पै/ ३अ, २२७पै १५९ ११० १२,१०,००,०००/- 
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येक सदिनकेला येणारा संभा य खच हा र. .११,००,०००/- इतका आहे. इमारती या 
बांधकाम े ा माणे येक सदिनकेचा Construction Built up Area हा ५४५ चौ.फुट आहे. 
हणजेच ित चौ.फुट बांधकामाचा खच र. .२०१८/- इतका येत आहे. 

सदिनका या खचाचे वाटप खालील माणे.   

क  शासन  -  .१.५० ल  अनुदान 

रा य शासन  -  .१.०० ल  अनुदान 

लाभाथ   ह सा  -  .८.५० ल   

एकुण   -  .११.०० ल  ( ित सदिनका) 

     सदर क पासाठ  महानगरपािलका िनशु क जागा उपल ध क न देणार आहे. तसेच 
क पासाठ  लागणा-या स या या रेड रेकनर नुसार जागेची कंमत, बांधकाम परवानगीचे 
वकास शु क, िमअमची शु क इ याद  महानगरपािलका लाभा याकडून घेणार नाह . 
पंत धान आवास योजनेक रता शासक य मा यतेक रता खचाचा तपिशल त ा ड नुसार 
खालील माण:े- 

त ा ड 

 

अ. . तपिशल क प खच Infra खच  एकुण र. . 

१ क पाचा एकुण खच १२,१०,००,००० २७,००,००० १२,३७,००,००० 

२ ५% Contingencies सह १२,७०,५०,००० २८,३५,००० १२,९८,८५,००० 

३ २% Work charges 

establishment Charges सह 
१२,९५,९१,००० २८,९१,७०० १३,२४,८२,७०० 

४ ५% भाववाढ (Escalation)  ६४,७९,५५० १,४४,५८५ ६६,२४,१३५ 

एकुण (३ + ४) १३,६०,७०,५५० ३०,३६,२८५ १३,९१,०६,८३५ 

एकुण . १३.६० कोट  ०.३० कोट  १३.९१ कोट  
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वर ल त ा - ड नुसार क  शासन, रा य शासन, लाभाथ  व मनपा यांचे संयु  िनधी मधून 
पंत धान आवास योजने अंतगत अंदाजे ११० सदिनका बांधणेकामी अंदाजप क य र. .१३.६० 
कोट  व सदर क पाचे साईटवर मुलभूत सु वधा मनपामाफत पुर वणेकामी येणा-या अंदाजे 
र. .३०.०० लाख असे एकुण र. .१३.९१ कोट या सदर क पास व संभा य खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

मा. हषल ढोरे –  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा. द ा य साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ संबंिधत कोणी 
अिधकार  असेल तर मा हती िमळावी. 
मा. महापौर – संबंिधत अिधका-यांनी मा हती दयावी. 
मा. द ा य साने - मा. महापौर साहेब, ठक आहे मंजूर करा. 
  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१         ितकूल- ० 
  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ----- 
मा. उषा ऊफ माई ढोरे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर पुढ ल माणे ठराव 
मांडते- 
ठराव कमांक – ३७९         वषय माक- ७ 
दनांक- २२/२/२०१९         वभाग- मा.आयु  
 
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/५७४/२०१८ 
                    द.३१/१२/२०१८  
                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४२२०, द.२९/०१/२०१९ 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  े े) झाडांचे जतन अिधिनयम 
१९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ  ािधकरण सिमतीने सन २०१८-१९ चे सुधार त व 
सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कास महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. सबब 
सोबत माणे मा.वृ  ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केलेले अंदाजप क असुन २०१८-१९ 
चे सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप क र. .२८,६७,१६,०००/- (अ र  र. . 
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अ ठावीस कोट  सदुस  लाख सोळा हजार फ ) इतके आहे. सदर अंदाजप कास मा यता 
देणेत येत आहे. 
मा. घुले नानी उफ हराबाई -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. ेमकुमार ऊफ बाबू नायर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ. 
माझी वनंती आहे क  साधारण २८ कोट चा वषय मंजुर कर त आहोत. याची थोड  मा हती 
साळंुखे साहेबांनी सभागृहाला पण दयावी सद यांना पण दयावी अशी मी वनंती करतो. वृ  
लागवड संदभात यांनी वृ गणना मोठा वषय ठेवलेला आहे. कती वृ  लागवड झाली आ ण 
कती वृ  गणना झालेली आहे आ ण तो ह  कती आकडा आहे याची मा हती सभागृहाला 
दयावी.   
मा.राहुल कलाटे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ वृ  ािधकरणाचा 
वषय माग या वष  सु दा चचा न करता आपण तो मंजुर केला. एका बाजूला आपण 
शहराम ये लाय ओ हर, रोड हे चांग या कारे डे हलपमट कर त असताना वृ  ािधकरण 
सिमतीचे काय चाललं आहे ते सद य हणतात क  आ हालाह  कळत नाह . परंतु अशा 
कारे तु ह  २८ कोट या अंदाजपञकास मा यता देत असताना सभागृहाला पण कळले 

पा हजे. शहर देश कुठे लोबल वॉिमगकडे चालला आहे आ ण आप या शहरात काय 
िनयोजन आहे. कुठे गाडन तावीत आहे कंवा झाडांची काय प र थती आहे. म ये 
काह तर  आपण झाडांची जनगणना कर यासाठ  या यावर एक आठदहा कोट चं टडर काढलं 
होत.ं याच पुढे काय झाल.ं आ ण संपूण शहराम ये गाड स, आजची झाडांची प र थती, 
दड दोन वषापूव ची प र थती याची मा हती सभागृहाला स व तरपणे होणे गरजेचे आहे. 
अशी मी महापौर साहेब आप याला वनंती करतो. याची मा हती संबंिधत अिधकार  यांनी 
दयावी. 
मा.सिचन िचखले - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागहृ. महापौर साहेब 
२८ कोट  ६७ लाख १६ हजार या वृ  ािधकरण सिमती या बजेटचे मी मनपासून अिभनंदन 
करतो. सवात मह वाची गो  हणजे अशी क  माग या वष  सु दा आपण बजेट आणले. 
बजेट मंजुर केले. पण ते नेमके कुठे खच झाले आ ण याच माणे शहरामधील  उ ाने  जर 
पा हली आपण खरच चांगली डे हलप झाली आहेत का. हा एक िच ह आम या सव 
नगरसेवकां या पुढे आहे. दुसर  एक गो  हणजे अशी क  अ पूघर सारखा जो प रसर आहे. 
रोज सकाळ-सं याकाळ हजारो लोक ितथे वॉक ंगसाठ  येतात जातात. परंतु वृ  ािधकरण 
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सिमती तफ कंवा ितथे जे कोणी ठेकेदार आहे यां यातफ बलकूल व छता ितथे ठेवली 
गेली नाह . वेळोवेळ  ये  नागर क असतील, डॉ टस असतील. या प रसराबाबत मोठया 
माणात कं ले स कर त असतात. या याकडे सु दा थोडेसे ल  देणे गरजेचे आहे असे मी 

तु हाला सांगू इ छतो. मा. महापौर साहेब माग या वष  आपण शहरातील वृ गणना 
कर यासाठ  स लाईज प दतीची आपण एक मागणी केली होती याला मंजुर  पण दली 
होती. मग शहराम ये कती वृ  आहेत. यावष  ते कमी झालेले आहेत. तर याची एक 
मा हती आप यासमोर येणे खूप गरजेचे आहे. आ ण सवात मह वाची गो  हणजे अशी क  
या शहराम ये सवात मोठ  मागणी आहे वृ  छाटणीची सव  नगरसेवकांची येत असते. परंतु 
जे कोणी ितथे ठेकेदार असतील, जे कोणते टडर आपण या ठेकेदारांना देतो तर या 
ठेकेदाराला कंवा टडरवा याला जर सांिगतलं क  एक झाडाची छोट शी छाटणी करायची आहे. 
एखाद  फांद  असते ती डायरे ट लोकां या घराम ये गेलेली असते. परंतु तो कोणी छाटणारा 
असेल तो येतो आ ण डायरे ट मुळासकटच ते झाड छाटून नेतो. असे मोठे माण या 
ठेकेदारांकडून केले जाते. मा. महापौर साहेब वेळोवेळ  आपण पाहतोय. हळूहळू लोकांची 
सं या प हले १०० वष जगायचे, १५० वष जगायचे, ७० आले ८० आले. आता ५० वर येऊन 
ठेपलेले आहे. माणसे पण लवकर मरायला लागलेले आहेत. तर माझी अशी तु हाला न  
वनंती आहे क  ह  मह वाची गो  आहे या याकडे जातीने ल  दया. वृ  कमी हायला 
लागले आहेत. पयावरण दू षत हायला लागले आहे. साहेब लोकांना सनाचे आजार होऊ 
लागलेले आहेत. अटॅकचे माण वाढलेले आहे. याकर ता अवजून ल  देण े गरजेचे आहे. 
नुसते दरवष  बजेट मांडणे आ ण बजेट मंजुर करण.े हे मह वाचे नसून या यावर इं लीमट 
कती होतेय याकडे ल  देणे गरजेचे आहे. शहरातील लहान मुले खेळ यासाठ  उदयानाम ये 
येतात. खरच ती उदयाने एकदम चांग या प दतीची डे हलप कलेली आहेत का. एखादया 
ठेकदाराला पोस यासाठ  आपण टडर देतो, काम देतो. आ ण जवळचा कायकता असेल तर 
याला सांभाळ यासाठ  देतो. मग तो तेवढया जातीने या गाडनकडे ल  देतो का. हे पण 

पाहणे खूप गरजेचे आहे महापौर साहेब. आज आपण क येक लॉ स लावलेले आहेत. तर ते 
लॉ स माग या वष  लावले या वष  ते जळून गेले. मग ते कोण ठेकेदार आहेत. आपण 
कोणाला पोसतोय या सव गो ी पाहणे गरजेचे आहे. मा. महापौर साहेब, हा अितशय गंभीर 
आ ण मह वाचा वषय आहे. वृ  ािधकरणाचे साळंुखे साहेब इथ आहेत. माझी मा. महापौर 
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साहेब तु हाला न  वनंती आहे. हा वषय खूप मह वाचा आहे या याकडे आपण ल  
दयावे. ध यवाद.                       
मा. संद प वाघेरे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ उदयान वभाग 
आ ण या या अंडरम ये वृ ारोपण चालते आ ण आप या पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये 
सवात जा त उदयाने आप या इथं आहेत. परंतु याची यव थत देखभाल दु ती होत 
नाह . गेली दोन वषापासून मा या भागाम ये आ यापासून मा. महापौर साहेब  
भागामधील उदयाने सु थतीत आहेत. तशी ओ हरऑल पंपर  िचंचवडम ये बाक ची 

प र थती नाह . उदयानाम ये आपण कारंजे वगैरे केलेले आहेत. थाप य उदयानाचे हे काम 
आहे. सगळे कारंजे बंद आहेत बाक या गो ी आहेत. ितथे खेळणी पण आहेत. परंतु 
चांग या अव थेम ये नाह त. आ ण महापौर साहेब आपण उदयान वभागामाफत दरवष  
लाख दड लाख झाड लावतो. आता मी आजच पेपरला वाचले क  आपण ठेका दलेला आहे. 
आ ण गे या दोन वषात मा या पंपर  भागात वीस हजार झाड लावली होती दरवष  दहा 
दहा हजार माण ेआ ण खरच चांग या कारे काम कर त आहेत. आ ण शासनाची जी ट म 
आहे सावजिनक वनीकरण वभाग. मी हणतो ३५ हजार दे यापे ा टोटल यांना दड लाख 
झाडे लावायला यांनाच दया. ाय हेट ठेकेदार वत: या फायदयासाठ  येणार. झाड जगलं का 
मेलं हे ते बघत नाह त. हयांना आपण पैसे दले. झाडे जगवयाची जबाबदार  वनीकरण 
वभागावरती तीन वष. तीन वष ते या झाडांना पाणी घालून वाढ वतात संगोपन करतात 
आ ण एकदा ते तीन वषाचे झाड झालं क  या या मुळया जिमनीम ये िशर या क  ते 
आपोआप वाढतात. आ ण बाक  झाडे जर आपण ाय हेट सं थेला दली ठेकेदार प दतीने 
लावायला तर आयु  साहेब या यावरती ल  घालणार नाह , तो ठेकेदार फ  माझे पैसे 
मला कसे भेटतील हे बघणार ते झाड जगल का मेल बघणार नाह . एवढ बोलून थांबतो.  
मा. मंगला कदम - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ. वृ  ािधकरण 
किमट म ये आ ह  माग या पाच वषाम ये काम केले आहे. या सिमतीम ये वृ तोड या 
वषया या यित र  वषय येत नाह  तर याम ये या यापे ा या किमट म ये आताची 
सु दा सदय प र थती अशी आहे क  झाडां या फांदया जर  छाटाय या असतील तर  कंवा 
कुठ या सोसायटया असतील, नागर कां या सम या असतील. हया सम यांना हया किमट  ू 
जाऊन ह  जी किमट  आहे या किमट म ये तो वषय जातो. पण स या याला अशी 
प र थती झालेली आता पावसाळयाचे दवस येणार आहेत. मा. महापौर साहेब मी अस  
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सांगेन क  येक नगरसेवकांनी असं हणायचे होते क  जो दवा आहे कािशत झालेला 
या या खाली झाडे आहेत. या झाडांची छाटणी झाली पा हजे. नागर कांची वारंवार मागणी 

असते क  ह  छाटणी लवकरात लवकर हावी. पाऊस सु  झाला क  ते लोक छाटणी कर त 
नाह त. कारण सहा म हने छाटणी करता येत नाह . कारण का तर झाड घसरड होत हणून. 
परंतु हया किमट त या वषया या नुसार एक जनरल असा वषय जनरल बॉड ने केला 
पा हजे क  पावसाळयापूव  शहरातील द यां या खालची जी झाडे आहेत. याची छाटणी 
झाली पा हजे. फ  फांदया छाटाय या. झाड नाह  छाटायचे. आ या   शहरा या ीकोनातून 
हा वषय क न घेतला पा हजे. जनरल बॉड मधून हा वषय क न या. किमट म ये जर 
गेला तर तो वषय यांनाह  काह  अट , बंधने आहेत आ ण यामुळे या झाडांची फांद  
याचा फोटो मग ते तेथे होते का, याची हजीट या याम ये दोनचार म हने जातात.  

आ ण मग दोनचार म हने झाले क  परत आता पावसाळा येईल. तर पावसाळयापूव  
शहराम ये द या या खाल या फांदया आहेत या कट ंग के या पा हजेत. बजेट आपलं खूप 
चांगल आहे. मी म ये किमशनर साहेबांना सु दा हणलं होतं क  या उदयान वभागाला 
काह तर  पूण अिधकार तर  दया. या लोकांना  हँड दले तर ते काम क  शकतील. नाह  
तर ते काय काम क  शकणार नाह त. या ीकोनातून मा. महापौर साहेब तु ह  ल  
घाला. यांना जर पूण कामाची मुभा दली तर हे लोक काम क  शकतील. आप या 
शहराम ये भरपूर टमट लँट आहेत. यां या इथला जो गाळ िनघतो. गाळा या ठकाणी 
सु दा आप याला झाड लावायला आप या शहराम ये खूप सोस आहेत. आपण हणतो क  
हायवेला आपण झाडं लावतो या याऐवजी वड पंपळ लावले पा हजेत. पूव ची जी शहराची 
प र थती होती. आपण या वेळेला ६१ मीटर रोड केला यावेळेला आप या खूप मोठया 
माणावर झाडांची तोड झाली. या वेळेला तीस-तीस चाळ स-चाळ स प नास-प नास वषाची 

झाडे तोड यात आली. मग या ीकोनातून मध या भागाम ये सु दा जथ जागा आहे 
जथ श य आहे ितथं या प दतीची वड असेल, पंपळ असेल, कडू िलंबाची झाडे असतील. 
ती झाडे लावली गेली पा हजेत. फायकसच झाड आहेत परंत ुफायकस या झाडापे ा सु दा 
द ुसरे झाड आहेत. फायकस या झाडावर प ी बसत नाह त जेवढे वड आ ण पंपळावर प ी 
बसतात. अशा प दतीची ती लागवड केली पा हज.े यांच संगोपन केले गेले पा हजे. आता 
मा या सहका-यांनी सांिगतलं क  ाय हेट द यानंतर काय अडचणी िनमाण होतात. आता 
आम याकडे टमट लँट आहे. या यावर आमची काह  गाड स आहेत. टमट लँटमधून 
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पाणी आम या गाडनला थरमॅ स चौकापासून भोसर  पयत पाणी दलं जात.ं टमट लँटची 
मोटर बंद झाली क  हे सगळं पाणी बंद पडत.ं आ ण मग या झाडांना पाणी िमळत नाह  
मग ती सगळ  लाँन जळते. ती झाडे सगळ  जळतात. याच को-ऑड नेशन नीट असलं गेलं 
पा हजे. आ ण हे को-ऑड नेशन नस यामुळे मग कोणी रमाक लावला क  मग यांनी  
या यातून पाणी भरायच ं कंवा नाह , हया याम ये ती झाडे पूण जळून जातात आ ण 
हणून अशा प दती या आप या शहराम ये जेवढया ओपन पेसेस आहेत. आपण माग या 

वेळेस दोन ठकाणी देहूरोडला आ ण सीएमईला कासारवाड ला आपण यांना भरपूर माणावर 
झाडे दली. आपण याचे ऑड ट केले गेले पा हजे. क  खरच यांनी ती झाडे लावली क  
नाह , लावली असतील तर अजुन १०० ट के झाडे लाव यासाठ  दली पा हजेत या मताची 
मी आहे.  एक जर लॅ ट कची पशवी पडली तर कमीत कमी चौदा वष ती जमीन नापीक 
होते. अशा प दतीचे आजच शहराचे वातावरण आहे. आ ण आज जो शहरात हवामानातला 
लोबल वॉिनगमुळे मोठया माणात बदल आहे.  हणून झाडे जतक  चांगली लावता येतील 
जेवढ  जा त माणात लावता येतील. अशी ठकाणे शोधून ती झाडे लावली गेली पा हजेत. 
आ ण ती झाडे लाव याची मुभा या सगळया गो ी, पह यांदा आप या शहरात जेवढ  
उदयाने आहेत जेवढे ओपन पेस आहेत या ठकाणी ती झाडे लावली गेली पा हजेत. 
चांग या कारची झाडे लावली पा हजेत. फळांची सु दा लावा. आ ह  हणलो होतो क  काह  
उदयान अशी करा पण तु ह  न  उदयान पण केलं होतं. आता या न  उदयानची 
प र थती कशी आहे. हयाबाबत पण बिघतले गेले पा हजे. मुलांना अ यास कर यासाठ  
वैदयक य आयुवेद क औषधे तयार करणार  जी मुले आहेत, डॉ टस आहेत यांना अ यास 
कर यासाठ  या न  उदयानाचा फार मोठया माणावर वापर केला होता. या वन पती फार 
कमी माणात िमळतात. आता म ये दापोली या साईडला दोन दवसासाठ  वन पतींचे 
दशन भरले होते. परंतु आप याकडे लोकांना ितथं पण जायची संधी िमळाली पा हजे. 

लोकांनी ितथे गेलं पा हजे. या वन पती ितथून आण या पा हजेत. आयुवेद क वन पती 
आता दु िमळ आहेत. आ ण हणून या प दतीने जेवढ  झाडे लावली आहेत हणजे 
जागांम ये पंपर  िचंचवड शहराम ये जा तीत जा त वृ ारोपन झाले पा हजे. मा. महापौर 
साहेब उदयान आ ण वृ  ािधकरण हे दो ह  वेगवेगळे नाह त आ ण हणून प ह यांदा 
सगळया उदयांनाम ये लॅ ट क लांट झाला पा हजे. जोपयत हा लॅ ट क लाटं होत नाह  
तोपयत आप याला या सगळया गो ीवर काम करता येणार नाह . आ ण हणून जथं जथं 
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आप याला जागा आहे जथं जथं मागणी आहे. आता जसं संद प वाघेरनी सांिगतलं याचं 
कौतुक करायला पा हजे. यांनी यां या भागाम ये वीस हजार झाडे लावलीत. याचे ते 
संगोपन करतात अशाच प दतीने येकाने जथं जथं जागा आहे. ितथं ितथं झाडं लावली 
गेली पा हजेत. वदयानगरम ये एक झोपडप ट  आहे ितथे झाड पूण वाकायला आले आहे. 
फोटो पाठ वले, परिमशन मािगतली पण परिमशन लवकर िमळत नाह . पण मग जर 
द ुघटना घडली तर मग आपण जागे होणार आहोत. हणून या लोकांना काम कर याचा 

डम दयावा. अशी जर दुघटना घडणार असेल तर त परतेने काम केले पा हजे. आ ण जर 
सारथीवर जर  कं लेट केली तर  याला उ र िमळत नाह . आ ण अशा प दतीने जर तु ह  
काम कर त गेला तर मला वाटते क  काह  अडचणी येणार नाह त. वृ ािधकरण हा वषय 
मी असं सांगेन क  तु ह  लवकर मंजुर क न पावसाळया पूव  झाडे लागवड हायला पाह जे 
जुन या प ह या आठवडयाम ये ह  सगळ  लागवड हायला पा हजे. आ ण नंतरनंतर ती 
झाडे टकतह  नाह त झाडां या उ णतेमुळे. खूप चांग या प दतीने काम करावे आ ह  नेहमी 
साळंुखना सांगत असतो क  आमची जी उदयाने आहेत आज टमट लांट आहे. 
प ने यां या वॉडाम ये टमट लांट आहे आ ण ितथे खूप मोठया माणाम ये झाडे 
लावावीत. तु ह  आ ह  िमळून लाव.ू परंतु ितथे झाडे लावणे गरजेचे आहे. कारण आता ते 
भकास झालेले आहे. मा. किमशनर साहेब तु ह  येक उदयानाम ये अशा या ओपन 
पेसेस आहेत ितथे कॅमेरे बस व याचे काम केले गेले पा हजे. उ हाळा आहे, गवत वाढलेल 

आहे. शाळेमधील जी मुले आहेत, िसगरेट ओढणार  मुले, कोणी फरायला येणार  मुले एक 
काड  टाकली तर  आखं उदयान या उदयान पेटतय.ं आ ण अ रश: आ ह   जे हा सकाळ  
फरायला जातो या वेळेस काल असणार  झाडे दुस-या दवशी यातली बर चशी झाडे 
पडलेली असतात. या ठकाणी कॅमेरे जर लावले तर या मा यमातून पोलीस टेशनला सु दा 
ती मुले पण सापडतील आ ण या प दतीने या दुघटना घडतात स या याला या घडणार 
नाह त अशीच मी वनंती करते. आम या इथ या या ओपन पेस आहेत. प ने यां या 
इथं आ ण आम या इथ.ं आ ह  जातो ितथे रोज चालायला. ितथे  मोठया माणावर कमीत 
कमी दहा हजार झाडे बसतील. अशा ठकाणी झाडे लावावीत. अशीच मी वनंती करते आ ण 
थांबते जय हंद, जय महारा .  
मा.आशा शडगे-धायगुडे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ आज 
वृ ािधकरणाचे बजेट ह  शहराची गरज, देशाची गरज कंबहुना आपला देश, रा य 
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शहरापे ा आ या व ाची गरज हणजे वृ  आहेत. वृ  ािधकरणाचे बजेट आज आपण 
मांडतोय. हयाला मा यता दली पा हजे का तर िन तपणे मा यता दली पा हजे. परंत ुहया 
डपाटमट या अख यार म ये जी कामे येतात. या कामांवर सु दा एक नजर टाकणे  
िततकेच गरजेचे आहे असं या ठकाणी आवजून नमुद करावसं वाटत.ं कोणतह  काम करत 
असताना एखादया कामासाठ  एखादा सद य कती वेळा एखादा कमचार  असेल अिधकार  
असेल कती वेळा फोन करायचा याला सु दा िनबध घातले गेले पा हजेत. अनेक वेळा आ ह  
मा. आयु ांना सांगतो आमचे एखादे काम सांगतो ते आमचं वैय क काम नसत.ं आम या 
भागात या आम या शहरात या नागर काच ते काम असत.ं परंतु ते काम सांिगत यानंतर 

समजा होणार नसेल तर असं होऊ शकतं क  आ ह  काम सांिगतलं ते आज या आज होणार 
नाह . याची तातड ची गरज काय आहे ते तु ह  बिघतलं पा हजे. परंतु तुम याकड ल काह  
अडचणीमुळे एखाद  यं णा उभी राहणार नसेल तर ते कळण सु दा गरजेच आहे, परंतु असं 
कधीच होत नाह . मग आ ह  वारंवार फोन करायचा. आ ह  देखील सभागृहात कामकाज 
करतो. आ हाला भागातले हजारो नागर क काम सांगत असतात. आ ण हयाच नागर कांची 
कामे यां या अडचणी आ ह  तुम यापयत मांडत असतो. स मा. महापौर साहेब मला 
तु हाला सांगावेसे वाटते क  झाडे कट ंग करा. हे आ ह  एखादया नगरसेवकांने फोन क न 
सांग याची आव यकता आहे का. एखादा अिधकार  कमचार  भागाम ये नेमलेला असतो 
मग याची जबाबदार  नाह  का. आपण चार म ह यांनी तीन म ह यांनी फांदया काह  आज 
कट के यानंतर उदया वाढत नाह त. या कट के यानंतर कमान तीन ते चार म ह यांचा  
कालावधी लागतो यावेळेस या कट ंगला येतात. मग तीन चार म ह याम ये या 
भागाम ये राऊंड मारायला येत नाह  का. आजकाल कॉमन पॅटन झालेला आहे. र यां या 
बाजूला गाडया उ या असतात असे आ हाला कॉमन उ र दले जाते. ताई तुम या ए रयात 
झाड कट ंगला आलो होतो. गाडया उ या आहेत हे कारण सांगण यो य आहे का. आज दल, 
उदया दल, परवा दल. कती दवस आ हाला हे कारण देणार आहात. जर या ठकाणी 
काश यव थत नाह  आला, एखाद  दुघटना घडली तर याची जबाबदार  कोण घेणार. 

आपल काम आहे झाड काप याचं. आ ह  साळंुखे साहेबांना फोन करायचा मग गायकवाडांना 
फोन करायचा यांनी संबंिधत भागात या माणसाला फोन करायचा आ ह  यांना पयाय 
दयायचे. मग नोकर  करतात या ठकाणी कमचार  हणून काम करतात, अिधकार  हणून 
जबाबदार  पाहतात. समजा तुमची गाड  लागली असेल तर या यावरती एक फॉरमॅटम ये 
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आपण छापलं पा हजे क  दनांक सो सो सो दवशी या ठकाणी झाडं छाटणी होणार आहे तर 
या फादयांची छाटणी होत असताना अमुक तारखेला या ठकाणी आपण काळजी यावी. 

आपली गाड  या ठकाणी लागणार नाह . जर काह  चुकून एखाद  दुघटना घडली तर या 
गाड ला काह  ास झाला तर आ ह  जबाबदार  घेणार नाह . आ ण आपलं काम नाह  केलं 
पा हजे का. कारण सदर ठकाणी लागलेली गाड  आ हाला सु दा मा हत नसते क  कोणाची 
गाड  आहे. मग या यावरती आ ह  पाठपुरावा करायचा आ ण आ हांला तेच फालत ूउ र 
आपले अिधकार  देत असतात. एवढच क न थांबत नाह  साहेब आप या इथं झाडांना पाणी 
घाल याची यव था असेल, अनेक वेळेला आ ह  र यावंर पाहतो आप या इथं झाड 
लावलीत आ ह  फार कौतुकाने वृ ारोपण करतो. सगळे नगरसेवक आ ह  फेसबुकला फोटो 
सोडतो आ ण या झाडांना पाणी घाल याची जबाबदार  सु दा आपलीच आहे यंञणा उभी 
केलेली असते याचा सु दा फॉलोअप, मग आता असं वाटते क  आ ह  सगळे नगरसेवक 
सगळया अिधका-यां या हाताखाल या कमचा-यांपे ा वाईट अव था आहे. सकाळ  
उठ यापासून साहेब हया कामाचं काय झाल,ं या कामाचं काय झाल. पाणी घातल का नाह . 
फ  वृ ािधकरण हणून नाह  सांगते तर इथ मा  एखाद दोन दवस आठ दवस लेट 
झालातर आमचं झाड या ठकाणी सुकते. झाडाचे संगोपन आ ह  यावेळेस केलेले असते 
याची मा  पूणपणे वाट लागते. हणून या ठकाणी संवेदनशीलपणे काम करणे गरजेचे आहे 
हणून या ठकाणी जा त काळजी घेतली पाह जे. एवढच क न थांबत नाह  स मा. महापौर 

साहेब यांनी संबंिधत सगळया भागाम ये गाड स असतील उदयाने असतील पाहणी केली 
स मा. महापौर साहेब यांनी बिघतले. आदेश सु दा दले गेले क  या ठकाणी गाडनम ये 
िसमट कॉ ंट या इमारती उ या राह ले या आहेत, नागर कांना बसायला जागा नाह , मुलांना 
खेळायला जागा नाह , मैदाने रा हलेली नाह त. अशा वेळेला लोक सगळा वेळ कुठे घालवायचा 
हटलं तर उदयानांम ये येऊन घालतात. या ठकाण या उदयानांमधील झाडांची छाटणी 

असेल कट ंग असेल सुशोिभकरण असेल, तु ह  को हापूर कंवा कोण याह  शहराम ये जा. 
को हापूर महानगरपािलका तर आप यापे ा फार मोठ  नाह  परंतु यांची उदयाने पहा साहेब. 
तीथ गे यानंतर एं स पासून येक झाड बघावेसे वाटते. आप याकडे काय तर काह च 
जमले नाह  क  लॉन लावायचे. ता नी सांिगतले क  स मा. आयु  साहेब स मा. महापौर 
साहेब याच सभेम ये आ ह  वरोध केला होता क  आपण वलायती झाडांची अनेक वष 
मागणी केली होती. आता दोन चार वषापासून आपण भारतीय प दतीची झाडे लाव यास 
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सु वात केलेली आहे. मा या कासारवाड  भागाम ये एसट पी लांट आहे या ठकाणी स मा. 
महापौर साहेब आपण पुणपणे फळझाडांची लागवड केलेली आहे. आज मा या भागाम ये 
पोपट िचम यांसारखे प ी कंवा जे प ी आप याला सहजासहजी पाहायला िमळत नाह त 
यांचा िचविचवाट ऐकायला िमळतो. आम या भागात या नागर कांचे कौतुक करावसं वाटत.ं 

क  हजार या सं येने या ठकाणी येतात आ ण या झाडांना यांनी द क घेतल. येक 
झाडांना पाणी घातले क  नाह , झाड वाढलं क  नाह  हे बघ याची जबाबदार  नागर क घेतात. 
परंतु यावेळेला मा याच शहरातील या वभागाची जबाबदार  पाहणा-या संबंिधत अिधकार  
हे उदासीन अस याचे जाणवते. ती उदासीनता या पुढ या काळाम ये कमी हावी. झाडांचे 
संगोपन झालंच पा हज ंया कोनातून वाटचाल हावी अशी मी वनंती करते आ ण थांबते.   
मा. द ा य साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ. या वृ  
ािधकरण बजेट या वषया संदभात सभागृहाम ये चचा कर त असताना मी साळंुखे साहेबांना 
वनंती करेन क  आतापयत या झाडा या संदभातील वषय या बजेटम ये आणत असताना 
झाडे तोडण,े झाडे लावण,े हा सवात मह वाचा वषय आपण चचसाठ  आणलेला आहे. 
महापौर साहेब आप याला वनंती करतो क  मला साळंुके साहेबांना वचारायचे आहे क  
२०१७-१८, २०१८-१९ आ ण आता साधारणत: २०१९-२० चे बजेट समोर आणत असताना 
आपण या तीन वषाम ये जी झाडे आप या शहराम ये लावली गेलेली आहे याची तीन वष 
यां यावर जबाबदार  दली असताना कंवा यां यावर जबाबदार  िन त केली असताना 
यांची प र थती स या काय आहे. शहराम ये अशी प र थती असताना आतापयत आपण 

अनेक झाडे लाव याचा उ चांक केला असताना आजह  हया बजेट या मा यमातून अनेक 
झाडे लाव याचे आप यासमोर दसतात. रोप आणणे, बयाणे खरेद  करण ेअशा मा यमातून 
बरेच वषय आप या समोर आहेत. साळंुखे साहेब, आयु  साहेब आप याला वनंती आहे. 
आपण अित र  आयु  या ना याने आपण यांचे एचओड  असाल. मला या तीन वषाम ये 
महानगरपािलकेम ये जे वृ  खरेद  क न आप या येथे लावले गेलेले आहेत याची सं या 
मला वाटतं क  इथं दसत नाह . पण ते लावले असतील मला मा य आहे ती लावले न 
लावले हा वषय गौण आहे. परंतु आ हाला असं कळालेले आहे क  आप याकडे तीन चार 
नसर  आहेत. ितथे झाडं लावतो या यावर रोप तयार करतो. यानंतर या ठकाणी आपण 
ती वृ रोपणासाठ  पाठ वत असतो. मी आप याला जाह रपणे सांगू इ छतो क  आपण 
बाहे न जवळपास २५ ते २६ लाख पयांची झाडे आणले आहेत या झाडांची ह  मला 
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िमळाली तर बरे होईल. ती झाडे लावली कुठे. ती लावताना या झाडां या मूळ रोपाची 
कंमत काय होती. रोपे खरेद  केली यावेळेस कंमत काय होती. अनेक ठकाणी झाडे 
लावली जातात. आ ण दुस-या दवशी ती झाडे काढली जातात आ ण तीच झाडे दुसर कडे 
कुठेतर  लावली जातात. फ  आम या समाधानासाठ  कंवा या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या नागर कां या समाधानासाठ  या झाडांचे वृ ारोपण केले जाते. आज हे 
वृ ारोपण दुसर कडे कुठेतर  नेऊन ती झाडे लावली जातात. असे अनेक वेळेस या 
सभागृहाम ये िनदशनास आणून दे याचा य  केलेला आहे. आजपयत यावर कधीह  चचा 
झालेली नाह . जी दहा झाडे आ ह  लावलेली आहेत या यामधील आठ झाडे जगली आहेत 
आ ण  दोन झाडे मेलीतर ते आ ह  मा य क . परंतु आठ या आठ गायब आहेत हे तर 
तु ह  आ ह  मा य क  शकत नाह . असे कार या शहराम ये अनेक झालेले आहेत. 
महापौर साहेब, एक सोपी मा हती या. सन २०१६-१७ या कंवा २०१७-१८ कंवा २०१८-
१९  या दर यान कती झाडे लावली गेली. आ ण झाडाचंी य  पाहणी केली तर तु हाला 
याम ये दुधका दुध पाणी का पाणी होईल हे तु हाला आज या िनिम ाने सांगू शकतो. अनेक 
वेळेला आ ह  त ार  के या. अनेक वेळेला चचा देखील केली. पण एकदा बजेट मंजुर 
झा यानंतर मला वाटतं या यावर कोणीह  कसलीह  चचा कर त नाह  असं मी या िनिम ाने 
सांगतो. पाम आ ण नारळाची झाडे आप या सवसामा य नागर कां या घरासमोर आहेत. ती 
झाडे काह  धोकादायक असतील. अनेक वेळा आ ह  या संबंिधत वभागाला सांगीतल 
असताना कंवा नागर कांनी फोटो काढ सगळं कर. जर तो वृ  तोडायचा असेल कंवा 
या या फांदया छाटाय या असतील ती ते छाट यासाठ  आप याकडे यं णा नाह  ह  

द ुभा याची गो  आहे साहेब आप याकडे. नारळा या फांदया छाटायला आम याकडे माणसे 
नाह त कंवा आम याकडे यं णा नाह . हया श दात मा याकडे उ रे आलेली आहेत. साहेब 
नारळाची झाडे आप याकडे आहेत. आप याकडे अनेक ठकाणी पामची झाडे आहेत. अनेक 
ठकाणी नारळची येका या घरा या समोर एकदोन तर  झाडे आहेत. ह  जर झाडे 
धोकादायक झाली असतील, या या फांदया वाढ या असतील. या पडून एखादयाचा काह तर  
ऍ सीडट होणार असेल या या मा यमातून सु दा वचार करणे गरजेचे आहे. आ ह  या 
या वेळेस त ार  करतो या या वेळेस ितथं माणस नाह त असं सांिगतल ंजात.ं मी तर 

अनेक वेळा बिघतल क  अ पूघर या ठकाणी आपण अनेक झाडे लावलेली आहेत. महापौर 
साहेब िचखलीचे गायरान आहे या ठकाणी झाडं आपण माग या वेळेस लावली याचे पुरावे 



46 
 

,   

दाखवले होत.े मी उखरले होतं, आयु  साहेब झाडे लावताना या लॅ ट क या कॅर बॅग 
काढणे हे आपले कत य आहे क  नाह . लॅ ट क या कॅर बॅगसह ते न काढता झाडे लावणारे 
महाभाग आप या महापािलकेम ये आहेत. ितथे आ ह  वृ े लावलेली आहेत. आणखी सु दा 
अनेक उदाहरणे मी या सभागृहात सांिगतलेली आहेत. या यावर सु दा कधी कारवाई 
झालेली नाह . आजह  ती काह  झाडे जळून जात आहेत. मी आलो झाडे लावली ती 
लॅ ट कची पशवी फाडली क  नाह  हे काह  मा हत नाह . मग हयावर सु दा आप याला 
वचार कर याची गरज आहे. आ हाला मा हती नाह  झाड जळाल क  काय. आज एक झाड 
लावलं दुसरं झाडं जळाल ंक  आ हांला दुसर िमळतनां. अनेक सद यांनी सांगीतल क  काह  
काह  गाड स आहेत ती गाड स डे हलप केलेली आहेत का. या गाड सचा मटेन स होतो 
का ितथे काह  वेळेवर पाणी मारलं जात का. सगळयात मह वाच हणजे महापौर साहेब 
आपण या र याने जातो येतो तो जो पाईन रोड आहे. मला वाटत क  स ा ढ 
प ने यां या वॉड पासून तो रोड जातो या रोडची अव था काय आहे. म ये कोणीतर  
सद यांनी फोटो काढ यासाठ  ती झाडे काढली. पण साहेब हा जो पाईन रोड आहे या या 
दो ह  बाजूने  झाडां या फांदया एवढया बाहेर आहेत तीथे नेहमी ऍ सीडट हो याची श यता 
आहे, तेथेह  आ ह  काह  क  शकलो नाह त. पाईनरोड या दो ह  भागात जो ेनेजचा जो 
ॅक आहे तीथ काय अव था आहे. तीथह  सांगीतलेल आहे. माझी आप याला वनंती आहे 

क  या या ठकाणी अशा दुघटना होतात रोज तीथ तु ह  आ ह  जातो येतो, आ ह  
तु हांला सांगतो पण अिधकार  तीथ फरत नाह त का. यां या िनदशनास येत नाह  का. 
इथ ऍ सीडट होणार आहे, इथे ऍ सींडेट होणार नाह  याची काळजी का आपण घेवू नये. 
द ुघटना होणार नाह  याची द ता आपण का घेवू नये. मी अनेक वेळा सांगीतलेल आहे क  
आम या पर सराम ये घटना घडलेली आहे. गणपती या काळाम ये पाईनरोड या तीथली 
काह  झाड तोड याचा य  केला होता.  झाड तोडायला परमीशन दल असताना तीथ चार 
टे पो सापडले होते. जे झाड चोर  करणारे कंवा वृ  तोडणारे चार ते सहा टे पो सापडले 
यां यावर गु हा दाखल झाला या यानंतर पुढे या यावर काय झाल. कोणी याला 

सांगीतल होतं, आपली झाड तोडून वकणार  लोक कोण होती. कोण टोळ  होती याचा काह  
सभागृहाम ये वचार केला गेला नाह . याच काह  व ेषण तु ह  आ हाला सांगीतल नाह . 
ह  सु दा दुभा याची गो  आहे. आप या शहरात बाहेरची मंडळ  येवून आपली वृ  तोडून 
घेवून जातात, आप या वृ ाची छाटणी केली जाते. आज दूषण एवढ वाढल असताना, 
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शहराम ये आप या या बीआरट या मा यमातून अनेक वृ  तोडले गेलेले आहेत. लोकांना 
ऑ सजन िमळाला पाह जे, हवा चांगली िमळणार आहे अस या याम ये एकपण झाड दसल 
नाह . या वृ  ािधकरणम ये असं केलेल नाह  का क  आ ह  ह  ह  झाड लावणार आहेत, 
या यापासून माणसाला फायदा होणार आहे अशी क पना आप याकडे आली नाह . अिधका-
यांना या यावर काह  सुचलेल नाह . तु हांला कधी कोणी सुचवल नाह  का क  ह  चार झाड 
चांगली लावलीतर माणसाचे आरो य चांगल राह ल कंवा कोणी सांगीतल नाह  का. आज 
आप या शहराम ये काँ टच जंगल झालेल आहे. पुणपणे जिमनीचा कंवा वृ ाचा -हास 
झालेला आहे. या मा यमातून आपण कुठले झाड लावणार आहोत यातून शहरातील लोकांना 
कसा फायदा होणार आहे असे एक आप या ल ात आल नाह  का. मला वाटत म डगेर  
साहेब आप या वॉडात वृ  तोड झालेली आहे याची पण आ हांला मा हती दयावी. 
मा.महापौर साहेब, आपण यावेळेस एखाद धोकादायक वृ  मग ते फळाच असेल, कंवा 
काटेर  असेल कंवा अ य काह  असेल कंवा दोन घरा याम ये एखाद झाड आहे तो हणतो 
फांद  मा याकडे आली. आम या भागात अशा घटना आहे हणजे झाड मा या जागेत आहे 
आ ण ते दुस-या बाजुला झुकेलेल आहे अशा काह  घटना आहेत. मुळ मालकाच झाड आ ण 
याचे फळ दुसराच खातो असा जो काह  कार आहे या याम ये जर काह  अ ट शत  आपण 

िशथील के यातर बरे होईल कारण आम याकडे दोघह  येतात. अशा घटनेम ये आपण यांना 
लवकरात लवकर परमीशन देवून दोघांचा समझोता क न, हणजे यांना झाड तोडायच 
असेलतर परमीशन दया. एक झाड तोडा आ ण पाच झाड दहा झाड लावायला सांगा. मला 
झाड तोडायच असेल, मला परमीशन लागत असेलतर तस मा याकडन िलहून या क  पाच 
झाड लाव आ ण सहाव झाड तोड. अशा मा यमातून िनणय घेतलातर याम ये काह तर  माग 
िनघेल. साळंूखे साहेब आपण फ  बजेट या संदभातंच पुढे येता. परंतु आप या कृतीतून 
आ हांला, नागर कांना अपे ीत आहे या प दतीने आपल काम हाव अशी अपे ा य  
करतो आ ण थांबतो. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ खरतर 
वृ ािधकरणा या बजेटला मंजुर  दे याचा हा वषय आहे. सगळयां या मनाम ये चांग या 
भावना आहेत. खरतर मी महापौरांचे मा या बोल याला सु वात करताना खूप खुप अिभनंदन 
करेन. सगळया गाडनला हजीट क न ितथ या गाडनची, झाडांची प र थती कशी आहे. 
कुठ या प दतीची झाडे लावली पा हजेत. आ ण अजुनह  पुढ या काळाम ये हे शहर खरतर 
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हरव हरव दसल पा हजे अशा प दतीची मन थती ामा णकपणाची इ छा मा. महापौरांची 
आहे. मंगलाता चे अिभनंदन करतो. कधीकधी आम या वषयाला सगळयाच काह  पाठ ंबा 
देत नाह त. तर यांनी सांिगतलं क  चांग या प दतीचे शहर हरवगार झालं पा हजे. हे बजेट 
मंजुर करावे. ताई मी खरतर मनापासून तुमचं अिभनंदन करतो. खरतर माग या वष ची 
ज ट मा हती घेतली होती. द ाकाकांचे उदबोधन जे हा ऐकत होतो. तर मी ज ट मा हती 
घेतली क  माग या वष  आपण साठ हजार झाडे लावली. या या अगोदर या वष  प नास 
हजार झाडे लावली. पुढ या वष  खरतर द ाकाका आप याला दड लाखांच टारगेट आहे. 
आ ण आपण खरतर सगळे जण शेतकार  आहोत. हणजे आपण जेवढ  झाड लावतो. 
आप यालाह  क पना आहे क  सगळ या सगळ  झाडे तशाच प दतीने वाचतील असे नाह . 
आ ण जेवढे झाडे लावली तेवढ  टक व याची जबाबदार  वृ ािधकरणाची खरतर अिधका-
यांची आहे.  आपण सगळयांनी मनापासून एका गो ीचा वचार केला पा हजे क  मी मा या 
भागामधील सगळया भागामधली जी झाडे आहेत ती टक यासाठ  आपण य  करणार 
आहोत. खरतर उदयान वभाग हा यां या प दतीने काम करेल. ता नी खूप चांगले 
सांगीतल क  लोबल वॉिमग. हणजे लोबल वॉिमग या द ु िनयाम ये आप याला खरतर 
आप या शहराचं चांगल आरो य टकवायच असेल तर झाडंह  तेवढ च जग व याची गरज 
आहे. हणजे झाड जग व याची जबाबदार  महापािलकेचे नगरसेवक, पदािधकार  यांची खरतर 
ह  असली पा हजे क  नाह , तर असलीच पा हजे. परंतु १०० ट के आपले सगळे अिधकार , 
नगरसेवक पदािधका-यांवर जर आपण सोडले तर माझी या वभागाला सवा या मा यमातून 
ह  वनंती आहे क  लोक चळवळ वृ ािधकरणा या संदभाम ये खरतर आप याला िनमाण 
कर याची गरज आहे. यावेळेस लोकांचा सहभाग एखादया ठकाणी झाडे लावली आप याला 
मा हत आहे क  आज आप या शहराम ये जी जी मोकळ  जागा आहे. हणजे मोकळया 
जागेची जर प र थती बिघतली तर सगळया मोकळया जागेम ये जर झाडे लावली तर ती 
झाड टक व या या जबाबदार म ये आपण खरतर लोकांचा सहभाग असेल, म हला बचत गट 
असेल, वेगवेगळया साम जक सं था असतील. वेगवेगळया एनजीओ असतील या सगळयांना   
आप याला पुढ या काळाम ये सोबत घे याची गरज आहे. आ ण तु ह  दोनतीन चांग या 
सजेशन द या. खरतर आप याला मा हत आहे क  आपण या समाजाम ये राहतोय 
भावबंदक  आप याला सगळयांना नडलेली आहे. हणजे एक झाड लागल तर कधी कधी 
पाच फुटा या जागेम ये एखादा माणूस झाड लावतो तर पुढ या काळाम ये दुस-या या 
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कंपौडम ये  ते झाड जात.े महापौर साहेब खरतर ह  प र थती िन तच आहे. माझी 
तु हाला वनंती आहे क  वृ  ािधकरणा या मा यमातून झाडे तोड या या संदभाम ये 
ता नी खरोखरच एक खूप चांगली सूचना केली. िनतीन आ पा मला सांगत होत.े िनतीन 
आ पा बोलायला लागले क  ता ना थोडासा राग येतो तर ताई तु ह ह  महापौर होता. खरतर 
मला आनंद वाटला परंतु िनतीन आ पा सु दा माजी महापौर आहेत. खरतर मला कधी कधी 
अिभमान वाटतो क  तु ह  असेल, अपणाताई असतील वशैाली ताई असतील. खरतर सगळया 
माजी स मा. महापौरांचा रसपे ट आपण ठेवला पा हजे. आ ण तु ह  या प दतीने 
सांिगतले क  वृ ािधकरणाबाबत. ताई मी तुमचे अिभनंदन कर न. हणजे यावेळेस मी 
या भागाचा ितिनधी न हतो, मैला शु द करण क ामधील पाणी वेगवेगळया गाडनम ये 

ने याचे काम खरतर तुम या मा यमातून झाल.ं हणजे मी यावेळेस असं हणलं तर 
उदया मला िनतीनआ पा हेच हणतील. बरोबर आहे दादा तु ह  ता चे कौतुकच केले.  ते 
हणणारच आहेत हे ल ात ठेवा. खरतर पुढ या काळाम ये आप याला दोघांना एक त 
फरायच आहे. तर माझी या सभागृहा या मा यमातून वनंती आहे. या पुढ या काळाम ये 
सिचन तुमचे हणणे बरोबर आहे. अजूनह  तु ह  या यावरती काम करणार आहेत. हे 
िलंबाचे झाडे आहे क  नाह , हे कडूिलंबाचे झाड आहे, हे आं याचे झाड आहे. हे आप या 
पुढ या पढ ला दाख व यासाठ  ते ह  कर याची गरज आहे. मला मा हती आहे क  आपण 
दुगा देवी टेकड या उदानाम ये माग या काळाम ये हणजे हे झाड कुठ या जातीचे आहे. 
या ठकाणी औषधी वन पती िनमाण करणार असेल.  श ु न बापूंची खूप चांगली सुचना 

आहे. हणजे आपण हणतो क  झाड जगल पा हजे झाड टकल पा हजे. स मा.  
सभागृहा या येक नगरसेवकांनी जर  ठरवलं मी १०० झाडं द क यायची. बापू मला वाटतं 
क  १०० पे ा १० तर घेऊ दया. उरलेले एनजीओला दया. हे शहर हर त हो यासाठ  िन तच 
मदत होईल. आप या सगळयांना क पना आहे क  आपले पह ले महापािलकेचे आयु साहेब 
मा.हारनामिसंग होते. हणजे आप या सगळयांना माह त आहे क  आज र या या 
आजूबाजूला कडेला जी झाडे दसतात काह  मोठ  झाडे झाली असतील ३० वषाची झाडे 
झाली. मला असं वाटत क  याच थोड े ड ट आपण हारनामिसंग यां या मा यमातून  केल 
गेल पा हजे.  मा.महापौर साहेब आप याला वनंती आहे क  आपण खरतर हाडांचे शेतकर  
आहात. आपणह  हया शहरात या वेगवेगळया भागाम ये जाऊन गाडनची पाहणी केलेली 
आहे. हे शहर चांगल सुधार यासाठ  या शहराम ये आप या लोबल वॉिनग पासून 
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आप याला मु  कर यासाठ  तुमचा सात याने य  आहे. माझी तु हाला वनंती आहे क  
वृ ािधकरणाचे जे बजेट आहे ते आपण मंजुर क न पुढ या वषयाला आपण सु वात 
करावी. खूप खूप ध यवाद.  
मा. महापौर – साळंुके साहेब खुलासा दया. 
मा. साळंुके [मु य उदयान अिध क] -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. 
सभागहृ वृ  संवधन सिमतीचे जे अंदाजप क आहे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व २०१९-२० 
चे मुळ अंदाजप क आहे. याम ये वृ  ािधकरण सिमतीने जे बजेट केलेले आहे या याम ये 
चालू वष  वृ ारोपनसाठ  दड लाख ठेवलेले आहे. दड लाखम ये आपण औंध आ ण 
िमलीटर  कँप म ये प तीस हजार करणार आहोत. देहूरोड िमलीटर  कँप म ये  आपण तीस 
हजार वृ ारोपण करणार आहोत. आ ण दघी ड गरा या कडेने आपण प तीस हजार 
वृ ारोपण करणार आहोत. आ ण भागिनहाय पंचेचाळ स हजार वृ ारोपण करणार आहोत. 
मे ोमाफत आपण पाच हजार वृ ारोपण करणार आहोत. नसर म ये आपण दडलाख रोपे 
तयार करणार आहोत. भागिनहाय वृ ारोपणासाठ  जे आप याला रोपे लागणार आहेत ती 
पाच हजार रोपे आपण खरेद  कर याची िन वदा माग वलेली आहे. तसेच द ुगादेवी, तळवडे 
गायरान पयावरण सं कार उदयान कंवा अजून या ओपन पेसेस असेल ितथे सुबाभळू आहे. 
या काढून या ठकाणी झाडे लावणेत येणार आहे हे कामकाज आपण हाती घेतल आहे. वृ  

गणणेबाबत जे हटले होते. आपली जी वृ गणना आहे याची िनवीदा काढून ते काम 
आपण इं डया ा. िल. या कंपनीला पाच वषासाठ  देत आहोत. याम ये प ह या दोन 
वषासाठ  यांनी वृ गणना करायची आ ण नंतर तीन वषासाठ  यांनी याची देखभाल 
करायची. वृ गणना जी करायची आहे ती यांनी ायोिगक त वावर वॉड ं . २७ ितथे 
यांनी व ृ गणना सु  केलेली आहे. आ ण याच कामकाज अजुन स या चालू आहे. आ ण 

गे या वष  जे आपण वृ ारोपण केले होते. माग या वेळेस टँड ंग किमट म ये सांिगतले 
होते क  आपण माग या वष  जे वृ ारोपण केल  या या वृ ारोपणाची तु ह  पाहणी क न 
या. आ ण या पाहणीनुसार जानेवार म ये जेवढे गे या वष  आपले उ  होतं साठ हजार  
यापैक  आपण एकोणसाठ हजार वृ ारोपण केले. एकोणसाठमधले आपण जे वृ ारोपण 

मोजले ते ९०.३८ ट के आले होते. या या आद या वष  प नास हजार उ े होते. 
यावेळेस आप या वृ ारोपणाची ट केवार  ८५ ट के होत.े या या अगोदर २०१६-१७ ला 

पण प नास हजार वृ ारोपण केले होते. यावेळेस ट केवार  ८४ ट के होती. तर असं हे 
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अंदाजप क आहे. आ ण झाडे तोड यासाठ  जी आपण एज सी नेमली होती. या एज सीला 
आपण झाडा या फांदया तोडायला ऑडर दली. ती एज सी झाडां या फांदया न तोडता ते 
झाड खालूनच तोडायची या यामुळे ऑग टम ये नाह  झाल.ं साहेबांनी सगळ च टडर 
कॅ सल केली आ ण आता आपण असं टडर काढलयं अ ब क ड भागात यांनी लोक आ ण 
वाहने पुरवायची. झाडां या फांदया कंवा ते झाड तोडायच यांनी या फांदया जमा कराय या 
यांनी घेऊन जाय या नाह त. यामुळे प हल काय हायचं यांनी आप याला पैसे दयायचे 

असं होत.ं या यामुळे  आता आपण टडर कालच ओपन केलेले आहेत. चारचार भागांसाठ  
दोन िन वदा काढले या आहेत आ ण आता पावसाळयापूव  फांदया तोडाय या याची पुणपणे 
जबाबदार ने कारवाई क .    
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
अशी मत पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
           ----        
मा. कमल घोलप –  मा.महपौर साहेब, वषय मांक ८ मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
           वषय माक- ८ 
दनांक- २२/२/२०१९         वभाग- मा.आयु  
 
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प     
                    .कर/मु य/९/का व/१०८/२०१९ द.२९/०१/२०१९     
                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४३२२ 
                    द.५/०२/२०१९ 
       महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ या तरतूद  अ वये खालील 
नमूद केलेले दर महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकतींवर सन २०१८  -२०१९  क रता लाग ू
केलेले आहे  तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमी कर व लोअरेज कराची वसुली 
शासनाने ठरवून दले या दराने शासनाच ेक रता केली जाते . सन २०१९ -२०२० या सरकार  
वषाक रता दनांक २० फे ुवार  २०१९ पूव  करांचे दर ठर वणे आव यक आहे. या अनुषंगान े
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ९९  अ वये सन २०१९ -२०२० या व य 
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वषासाठ  खालील माण ेकरांचे आ ण करे र बाबींचे फ   / शु काचे दर ता वत कर यात 
येत आहे. 

ताव   : सन २०१९ -२०२० या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर 
िन तीबाबत  

अ. करांचे दर 

अ ..  कराचे नाव करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन २०१८-१९ चे 
चलीत दर 

(स याचे ) 

सन २०१९-२०२० 
क रता ता वत 
दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर  र कम पये 1/-ते 
12000/- 13% 14% 13% 14% 

र कम पये 
12001/  - ते 
30000/- 

16% 17% 16% 17% 

र कम पये 
30001/- व 
यापुढ ल 

24% 24% 24% 24% 

1ब  साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा 
लाभ कर करयो यमू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ 
कर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 वशेष 
साफसफाईकर  
(फ  मॉ स, 
लॉ जंग बो डग, 
मंगल कायालय, 

करयो यमू यावर -- 2% -- 2% 
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अ ..  कराचे नाव करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन २०१८-१९ चे 
चलीत दर 

(स याचे ) 

सन २०१९-२०२० 
क रता ता वत 
दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

सभागृह, णालय, 
हॉटे स, कॅ ट स, 
रे टॉरंट या 
व पा या 

िमळकतींस   )  

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 
 
वर ल करां यित र  “ नाटयगृह कर ” (करमणूक कर) खालील माणे वसूल केला जातो. 

अ. 
. 

कराचे नाव करआकारणी प दत 
सन २०१८-१९ चे 
चलीत दर  

(स याचे) 

सन २०१९-२०२० 
क रता  
( ता वत दर) 

7 
  

नाटयगृहा 
वर ल कर 

)करमणूक 
कर(  

1. िसनेमा      

अ) 500  पयत कंवा यापे ा  
जा त बैठक यव था  
(िस स) असणा-या 
िथएटरला ती न    

ती दवस 
.250/- 

ती दवस 
.250/- 

ब) मराठ  िसनेमा  करमाफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर ती 
न    

ती दवस 
.350/- 

ती दवस 
.350/- 

2. नाटक ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

3. सकस )कॉ हल पे स(   ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

4. तमाशा   ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

    5. संगीत जलसे/शा ञीय 
संगीत जलसे (िथएटरमधील 

ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 



54 
 

,   

कंवा  िथएटर यित र  
येक योगास) 

    6. कु या / मु ीयु द ती योगास 
.50/- 

ती योगास 
.50/- 

7. वर ल खेर ल इतर येक 
योगास (जर वेगवेगळे खेळ 

नसतील तर अशा येक 
दवसास) 

 

ती दवस 
.100/- 

ती दवस 
.100/- 

 
ब. सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + 
साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 

अ. . योजना सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता  
( ता वत दर) 

1 माजी सैिनक व 
वातं य सैिनक कंवा 
यांचे प ी यांचे 
वत: रहात 

असले या फ  एका 
िनवासी घरास 
सामा य करात सूट  

चाल ूसरकार  वषाचे 
चाल ूमागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 
र कम सूट 

2 फ  म हलांचे नावे 
असले या, वत :रहात 
असले या फ  एका 
िनवासी घरास सामा य 
करात सुट 

चाल ूसरकार  वषाचे 
चाल ूमागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 
र कम सूट 

3 40% कंवा यापे ा जा त 
अपंग व असणा -या अंध, 
अपंग, मितमंद, कणबिधर 
व मूकबिधर यां या नावावर 

चाल ूसरकार  वषाचे 
चाल ूमागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 
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अ. . योजना सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता  
( ता वत दर) 

असणा-या िमळकतीस 50% र कम सूट र कम सूट 
4 संपूण िमळकतकराची 

र कम आगाऊ भरणा-यां 
कर ता सामा य करात सुट 
देणे 

चाल ूसरकार  वषाचे 
चाल ूमागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 
1. वतं  न द 
असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस 
- 10% र कम सूट 
2. बगरिनवासी/ िम  
/ औ ोिगक /मोकळया 
जिमनी इ. िमळकतीस 
- 5% र कम सूट 
 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू
मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 
1. वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या  
िमळकतीस - 10% 
र कम सूट 
2. बगरिनवासी/ िम  / 
औ ोिगक /मोकळया 
जिमनी इ. िमळकतीस - 
5% र कम सूट 

5 ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टम िमळकती  
ीहा   : ीन ब ड ंग रेट ंग 

िस टमम ये  2500 चौ.मी .
पे ा जा त भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम 

परवानगी वभागामाफत 

अंितम भोगवटा प क व 
अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात 
सूट 

 

चाल ूसरकार  वषाचे 
चाल ूमागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 
·   3 Star Rating -  
05% र कम सूट 
·   4 Star Rating -  
08% र कम सूट  
·    5 Star Rating - 

10% र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू
मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 
·   3 Star Rating -  

05% र कम सूट 
·   4 Star Rating -  

08% र कम सूट  
·    5 Star Rating - 

10% र कम सूट 

  व ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा कमी भूखंडावर ल 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय सामा यकर 
र कमे या 
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अ. . योजना सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता  
( ता वत दर) 

क पांना बांधकाम परवानगी 
वभागामाफत अंितम भोगवटा 
प क व अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात 
सूट 

·     1 Star Rating -  
05% र कम सूट 
·     2 Star Rating -  
08% र कम सूट 
·     3 Star Rating - 
10% र कम सूट 
·   4 Star Rating - 12% 
र कम सूट 
·   5 Star Rating - 15% 
र कम सूट 

·    1 Star Rating -  05% 
र कम सूट 
·    2 Star Rating -  08% 
र कम सूट 
·    3 Star Rating - 10% 
र कम सूट 
·   4 Star Rating - 12% 
र कम सूट 
·   5 Star Rating - 15% 
र कम सूट 

6 संर ण दलातील शौय पदक 
धारक आ ण माजी सैिनकां या 
वधवा तसेच अ ववाह त शह द 
सैिनकांचे नामिनदिशतांचे 
मालम ांना करातून सूट 
(शासन िनणयानुसार) 

मालम ा करात 
(सामा यकर, मल वाह 
सु वधा लाभकर, 
पाणीपुरवठा लाभ कर, 
र ता कर) सूट 

मालम ा करात 
(सामा यकर, मल वाह 
सु वधा लाभकर, 
पाणीपुरवठा लाभ कर, 
र ता कर) सूट 
  

7 वर ल योजनेपैक  कोण याह  
फ  एका योजनेचा लाभ 
िमळकतधारकास घेता येईल 
तसेच वर ल योजनेचा 
सामा यकरातील सवलतीचा 
लाभ घेणेकामी थकबाक सह 
दो ह  सहामाह ची संपूण 
बलाची र कम एक र कमी 
आगाऊ भरणेची मुदत ( बल 
िमळो अथवा न िमळो) 

अ. . 1 ते 5 मधील 
सवलत योजनांसाठ  - 
दनांक 30 जून अखेर 
अ. . 6 चे सवलत 
योजनेसाठ  संपूण वष 

अ. . 1 ते 5 मधील 
सवलत योजनांसाठ  - 
दनांक 30 जून अखेर 
अ. . 6 चे सवलत 
योजनेसाठ  संपूण वष 

8 थकबाक सह एक 
र कमी 

1.  द.1/4/2018 ते 
30/6/2018 

1. द .1/4/2019 ते 
30/6/2019 अखेर 
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अ. . योजना सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता  
( ता वत दर) 

िमळकतकराचा भरणा 
ऑनलाईन पेमट गेट-
वे ारे करणा-या 
िमळकतधारकास चालू 
आिथक वषाचे 
सामा य करात 
सवलत 

2. अखेर सवसाधारण 
करात 5% 
3. द.1/7/2018 ते 
31/3/2019 
4.  अखेर सवसाधारण 
करात 2% 

सवसाधारण करात 5% 
2. द .1/7/2019 ते 
31/3/2020 अखेर 
सवसाधारण करात 2%  

 
क. करे र बाबींचे फ  / शु कांचे दर 

अ. . नाव सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे)  

सन २०१९-२०२० 
क रता ता वत 
दर    

1 िमळकत ह तांतरण न द 
नोट स फ    

करयो यमू यावर 5% करयो यमू यावर 
5% 

2 थकबाक  नसलेचा दाखला 
फ   

ती दाखला 10/- 
पये 

ती दाखला 
10/- पये 

3 िमळकत उतारा  
  

ती उतारा 20/- 
पये 

ती उतारा 20/- 
पये 

4 शासक य सेवा शु क 
  

ित बीलास 10/- 
पये  

ित बीलास 
10/- पये  

  
सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाचे कर व करे र बाबींचे दर िन त करतेवेळ  मा. 
महापािलका सभा ठराव मांक ८१७, दनांक २०/०२/२०१६ अ वये करयो यमू य 
िनधारणासाठ  जे अ, ब, क, ड असे वभाग क न वेगवेगळे दर िन त करणेत आलेले 
आहेत याची पुनरचना करणेबाबतचा ठराव केलेला होता. यानुसार पुनरचना 
खालील माणे  
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स याचे करयो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क, ड वभाग  
अ वभाग ब वभाग क वभाग ड वभाग 
1. िनगड  
ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, 
पंपर वाघेरे, 
पंपर नगर, 
मनपाभवन या 
वभागीय 
कायालयातील 
सव समा व  गट 
2. फुगेवाड  
दापोड   व 
भोसर  या 
वभागीय 
कायालयातील 
सव गट (सन 
1997 म ये 
नवीन समा व  
झालेला ामीण 
भाग वगळून) 

1.     सांगवी, थेरगाव या 
वभागीय कायालयातील 
सव गट (सन 1997 
म ये नवीन समा व  
झालेला ामीण भाग 
वगळून) 

1.     च-होली, मोशी, 
िचखली, तळवडे, कवळे 
या वभागीय 
कायालयातील सव 
समा व  गट 

2.  सांगवी - गट 
मांक 9 र क 

सोसायट  

3.  थेरगाव - गट 
मांक 7 भुजबळ व ती, 

गट मांक 8 वाकडकर 
व ती, भूमकर व ती व 
गट मांक 9 पुनावळे 
गावठाण 

4.  फुगेवाड  दापोड  - 
गट मांक 7 बोपखेल 

5.  भोसर  - गट मांक 
15 साईपाक आदशनगर, 

गट मांक 16 दघी 
गावठाण, गट मांक 17 
गजानन महाराज मं दर 

6.  झोपडप टया : अ, ब 
व क वभागातील 
झोपडप टया 
(झोिनपुमाफत 
सेवाआकार वसूली) 

1. थेरगाव या वभागीय 
कायालयातील सव गट  
मांक १० जीवननगर, गट 
मांक ११ िनंबाळकर नगर 

व गट मांक १२ ताथवडे 
गावठाण 
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पुनरचना क न करयो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क वभाग 
 
अ वभाग ब वभाग क वभाग  
1. िनगड  ािधकरण, 
आकुड , िचंचवड, 
सांगवी, पंपर वाघेरे, 
पंपर नगर, 
मनपाभवन, फुगेवाड  
दापोड , भोसर  या 
वभागीय 
कायालयातील सव 
समा व  गट व  
थेरगाव या वभागीय 
कायालयातील सन 
1997 म ये नवीन 
समा व  झालेला 
ामीण भाग वगळून 

उवर त गट 

1. थेरगाव – गट मांक 
7 भुजबळ व ती,  गट 
मांक 8 वाकडकर 

व ती, भूमकर व ती   
2. दघी बोपखेल 
(भोसर ) –  
गट मांक 1 - (15) 
साईपाक आदशनगर, गट 
मांक 3 - (16) दघी 

गावठाण,  गट मांक 2 
- (17) गजानन महाराज 
मं दर 

1.-च-होली, मोशी, िचखली, 
तळवडे, कवळे या वभागीय 
कायालयातील सव समा व  
गट 
2.  थेरगाव  गट . 9 
पुनावळे गावठाण,   गट .10 
जीवननगर,गट . 11 
िनंबाळकर नगर,गट मांक 12 
ताथवडे गावठाण 
3. दघी बोपखेल (फुगेवाड  
दापोड ) - गट मांक 4 (7) 
बोपखेल 
4. झोपडप टया : अ, ब व क 
वभागातील झोपडप टया 
(झोिनपु माफत सेवा आकार 
वसूली)  

  
        वर ल माणे सन २०१९-२०२० क रता  दर ता वत कर यात येत आहेत. 

        सन २०१९-२०२० या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची 
फ  / शु क तसेच पुनरचना क न करयो यमु य िन त करणेस मा यता देणेची मा.आयु  
यांची मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने शहरातील कर आकारणी न 
झाले या िमळकतींची संबंधीत िमळकत धारक या या वष  मा हती देत नसलेने मनपाचे 
आिथक नुकसान होऊन वकासकामांना गती देणे श य होत नाह . तर  यासाठ  शहरातील 
न याने बांधकाम झाले या अथवा बांधकाम होऊनह  सदर िमळकतींची करआकारणी झाली 
नाह  अशा शहरातील सव िमळकतींची करआकारणी के यास मनपाचे आिथक उ प नात वाढ 
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होणार आहे. यासाठ  नागर कांनी िमळकत शोधून द यास सदर नागर कांना ो साहना मक 
भ ा हणून ब स योजना राब वणे आव यक आहे. सदर योजना खालील माणे राब वणेत 
येणार आहे.  

       शहरातील करआकारणी न झाले या िनवासी/ बगरिनवासी िमळकतींची िमळकत 
धारकांचे नाव व संपूण प यासह स व तर मा हती देणा-यास ब साची र कम िमळकतीचे 
सामा य कराचे १०% इतक  िमळकती शोधणा-या लाभा यास अदा कर यास मा यता देणेस 
तसेच महानगरपािलका े ातील न दणीकृत द यांग शाळां या इमारतींना मालम ा कर 
बगरिनवासी दराचे िन या दरा ऐवजी आकरणी करताना िमळकतीचे बांधकाम व पानुसार 
व आकारणीचे वेळ  जे चिलत िनवासी दर होते याचे ५०% दराने द.०१/०४/२०१९ पासून 
वा षक करयो यमु य िन त क न यावर िनवासी दराने िमळकत कर आकारणी करणेस 
मा यता देणे.      

मा. अनुराधा गोरखे –  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो--  मा.महापािलका 
सभा ठराव .३०६, द.३१/१०/२०१८ अ वये झोपडप ट तील अनािधकृत नळजोड िनयिमत 
करणेकामीचे धोरण मा. महापािलका सभेने मंजुर केलेले आहे. यानुसार मा. आयु  यांनी 
आदेश . पापु/मु य/१४०/२०१८ द.२९/११/२०१८ नुसार अंमलबजावणीसाठ चे आदेश 
पा रत केलेले आहेत. यानुसार झोपडप ट तील अनिधकृत नळ कने शन िनयिमत 
करणेसाठ  र कम िन त केलेली आहे. शहरातील व वध भागात चाळ ंचे माण अिधक 
आहे. अनािधकृत नळजोड िनयिमत कर या या मो हमेस चाळधारकांकडुन अिधक चांगला 
ितसाद िमळ यासाठ  वर ल ठराव तसेच आदेश या वये झोपडप टयांमधील अनािधकृत 

नळजोड िनयिमत कर यास जे धोरण आहे तेच धोरण चाळ ंमधील अनािधकृत नळजोड 
िनयिमत करणेकामी लागु करणेसाठ  मा. महापािलका सभेची मा यता देणेत यावी तसेच, जे 
ाहक द.३१ माच २०१९ पुव  पाणी बीलाची संपुण थकबाक  भरतील या ाहकांना 

थकबाक या रकमेवर १० ट के र कम सवलत देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा. शशीकांत कदम – मा.महापौर साहेब, उपसूचनास मी अनुमोदन देतो. 
मा.कमल घोलप -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 यानंतर उपूसचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
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ठराव मांक – ३८०        वषय मांक – ८ 
दनांक- २२/२/२०१९        वभाग- मा.आयु  

 

          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प     
                    .कर/मु य/९/का व/१०८/२०१९ द.२९/०१/२०१९     
                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४३२२ 
                    द.५/०२/२०१९ 

 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ या तरतूद  अ वये खालील 

नमूद केलेले दर महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकतींवर सन २०१८-२०१९  क रता लागू 
केलेले आहे  तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमी कर व लोअरेज कराची वसुली 
शासनाने ठरवून दले या दराने शासनाचे क रता केली जाते. सन २०१९-२०२० या सरकार  
वषाक रता दनांक २० फे ुवार  २०१९ पूव  करांचे दर ठर वणे आव यक आहे. या अनुषंगाने 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ९९  अ वये सन २०१९-२०२० या व य 
वषासाठ  खालील माणे करांचे आ ण करे र बाबींचे फ  / शु काचे दर ता वत कर यात 
येत आहे. 

ताव : सन २०१९-२०२० या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन तीबाबत 
  अ.करांचे दर 

अ ..  कराचे नाव करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन २०१८-१९ चे 
चलीत दर 

(स याचे ) 

सन २०१९-२०२० 
क रता ता वत 
दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर  र कम पये 1/-ते 
12000/- 13% 14% 13% 14% 

र कम पये 
12001/  - ते 
30000/- 

16% 17% 16% 17% 

र कम पये 
30001/- व 

24% 24% 24% 24% 
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अ ..  कराचे नाव करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन २०१८-१९ चे 
चलीत दर 

(स याचे ) 

सन २०१९-२०२० 
क रता ता वत 
दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

यापुढ ल 

1ब  साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा 
लाभ कर करयो यमू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ 
कर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 वशेष 
साफसफाईकर  
(फ  मॉ स, 
लॉ जंग बो डग, 
मंगल कायालय, 
सभागृह, णालय, 
हॉटे स, कॅ ट स, 
रे टॉरंट या 
व पा या 

िमळकतींस   )  

करयो यमू यावर -- 2% -- 2% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 
 
वर ल करां यित र  “ नाटयगृह कर ” (करमणूक कर) खालील माणे वसूल केला जातो. 

अ. 
. 

कराचे नाव करआकारणी प दत 
सन २०१८-१९ चे 
चलीत दर  

(स याचे) 

सन २०१९-२०२० 
क रता  
( ता वत दर) 

7 नाटयगृहा 8. िसनेमा      
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  वर ल कर 
)करमणूक 

कर(  

आ) 500  पयत कंवा यापे ा  
जा त बैठक यव था  
(िस स) असणा-या 
िथएटरला ती न    

ती दवस 
.250/- 

ती दवस 
.250/- 

ब) मराठ  िसनेमा  करमाफ  करमाफ  

ख) वातानुकुिलत िथएटर ती 
न    

ती दवस 
.350/- 

ती दवस 
.350/- 

9. नाटक ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

10. सकस )कॉ हल पे स(   ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

11. तमाशा   ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

    12. संगीत जलसे/शा ञीय 
संगीत जलसे (िथएटरमधील 
कंवा  िथएटर यित र  
येक योगास) 

ती योगास 
.100/- 

ती योगास 
.100/- 

    13. कु या / मु ीयु द ती योगास 
.50/- 

ती योगास 
.50/- 

14. वर ल खेर ल इतर येक 
योगास (जर वेगवेगळे खेळ 

नसतील तर अशा येक 
दवसास) 

 

ती दवस 
.100/- 

ती दवस 
.100/- 

 
ब. सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + 
साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 

अ. . योजना सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता  
( ता वत दर) 

1 माजी सैिनक व चाल ूसरकार  वषाचे चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू
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अ. . योजना सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता  
( ता वत दर) 

वातं य सैिनक कंवा 
यांचे प ी यांचे 
वत: रहात 

असले या फ  एका 
िनवासी घरास 
सामा य करात सूट  

चाल ूमागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 
र कम सूट 

2 फ  म हलांचे नावे 
असले या, वत :रहात 
असले या फ  एका 
िनवासी घरास सामा य 
करात सुट 

चाल ूसरकार  वषाचे 
चाल ूमागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 
र कम सूट 

3 40% कंवा यापे ा जा त 
अपंग व असणा -या अंध, 
अपंग, मितमंद, कणबिधर 
व मूकबिधर यां या नावावर 
असणा-या िमळकतीस 

चाल ूसरकार  वषाचे 
चाल ूमागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
50% र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू
मागणीतील देय सामा य 
कर र कमे या 50% 
र कम सूट 

4 संपूण िमळकतकराची 
र कम आगाऊ भरणा-यां 
कर ता सामा य करात सुट 
देणे 

चाल ूसरकार  वषाचे 
चाल ूमागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 
1. वतं  न द 
असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस 
- 10% र कम सूट 
2. बगरिनवासी/ िम  
/ औ ोिगक /मोकळया 
जिमनी इ. िमळकतीस 
- 5% र कम सूट 
 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू
मागणीतील देय 
सामा यकर र कमे या 
1. वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या  
िमळकतीस - 10% 
र कम सूट 
2. बगरिनवासी/ िम  / 
औ ोिगक /मोकळया 
जिमनी इ. िमळकतीस - 
5% र कम सूट 
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अ. . योजना सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता  
( ता वत दर) 

5 ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टम िमळकती  
ीहा   : ीन ब ड ंग रेट ंग 

िस टमम ये  2500 चौ.मी .
पे ा जा त भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम 

परवानगी वभागामाफत 
अंितम भोगवटा प क व 
अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात 

सूट 

 

चाल ूसरकार  वषाचे 
चाल ूमागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 
·   3 Star Rating -  
05% र कम सूट 
·   4 Star Rating -  
08% र कम सूट  
·    5 Star Rating - 

10% र कम सूट 

चाल ूसरकार  वषाचे चाल ू
मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 
·   3 Star Rating -  

05% र कम सूट 
·   4 Star Rating -  

08% र कम सूट  
·    5 Star Rating - 

10% र कम सूट 

  व ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा कमी भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी 
वभागामाफत अंितम भोगवटा 
प क व अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य करात 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय 
सामा यकर र कमे या 
·     1 Star Rating -  
05% र कम सूट 
·     2 Star Rating -  
08% र कम सूट 
·     3 Star Rating - 
10% र कम सूट 
·   4 Star Rating - 12% 
र कम सूट 
·   5 Star Rating - 15% 
र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय सामा यकर 
र कमे या 
·    1 Star Rating -  05% 
र कम सूट 
·    2 Star Rating -  08% 
र कम सूट 
·    3 Star Rating - 10% 
र कम सूट 
·   4 Star Rating - 12% 
र कम सूट 
·   5 Star Rating - 15% 
र कम सूट 

6 संर ण दलातील शौय पदक 
धारक आ ण माजी सैिनकां या 
वधवा तसेच अ ववाह त शह द 
सैिनकांचे नामिनदिशतांचे 
मालम ांना करातून सूट 

मालम ा करात 
(सामा यकर, मल वाह 
सु वधा लाभकर, 
पाणीपुरवठा लाभ कर, 
र ता कर) सूट 

मालम ा करात 
(सामा यकर, मल वाह 
सु वधा लाभकर, 
पाणीपुरवठा लाभ कर, 
र ता कर) सूट 
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अ. . योजना सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन २०१९-२०२० क रता  
( ता वत दर) 

(शासन िनणयानुसार)   

7 वर ल योजनेपैक  कोण याह  
फ  एका योजनेचा लाभ 
िमळकतधारकास घेता येईल 
तसेच वर ल योजनेचा 
सामा यकरातील सवलतीचा 
लाभ घेणेकामी थकबाक सह 
दो ह  सहामाह ची संपूण 
बलाची र कम एक र कमी 
आगाऊ भरणेची मुदत ( बल 
िमळो अथवा न िमळो) 

अ. . 1 ते 5 मधील 
सवलत योजनांसाठ  - 
दनांक 30 जून अखेर 
अ. . 6 चे सवलत 
योजनेसाठ  संपूण वष 

अ. . 1 ते 5 मधील 
सवलत योजनांसाठ  - 
दनांक 30 जून अखेर 
अ. . 6 चे सवलत 
योजनेसाठ  संपूण वष 

8 थकबाक सह एक 
र कमी 
िमळकतकराचा भरणा 
ऑनलाईन पेमट गेट-
वे ारे करणा-या 
िमळकतधारकास चालू 
आिथक वषाचे 
सामा य करात 
सवलत 

1.  द.1/4/2018 ते 
30/6/2018 
2. अखेर सवसाधारण 
करात 5% 
3. द.1/7/2018 ते 
31/3/2019 
4.  अखेर सवसाधारण 
करात 2% 

1. द .1/4/2019 ते 
30/6/2019 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 
2. द .1/7/2019 ते 
31/3/2020 अखेर 
सवसाधारण करात 2%  

 
क. करे र बाबींचे फ  / शु कांचे दर 

अ. . नाव सन २०१८-२०१९ चे 
चिलत दर (स याचे)  

सन २०१९-२०२० 
क रता ता वत 
दर    

1 िमळकत ह तांतरण न द 
नोट स फ    

करयो यमू यावर 5% करयो यमू यावर 
5% 
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2 थकबाक  नसलेचा दाखला 
फ   

ती दाखला 10/- 
पये 

ती दाखला 
10/- पये 

3 िमळकत उतारा  
  

ती उतारा 20/- 
पये 

ती उतारा 20/- 
पये 

4 शासक य सेवा शु क 
  

ित बीलास 10/- 
पये  

ित बीलास 
10/- पये  

  
सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाचे कर व करे र बाबींचे दर िन त करतेवेळ  मा. 
महापािलका सभा ठराव मांक ८१७, दनांक २०/०२/२०१६ अ वये करयो यमू य 
िनधारणासाठ  जे अ, ब, क, ड असे वभाग क न वेगवेगळे दर िन त करणेत आलेले 
आहेत याची पुनरचना करणेबाबतचा ठराव केलेला होता. यानुसार पुनरचना 
खालील माणे  
स याचे करयो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क, ड वभाग  
अ वभाग ब वभाग क वभाग ड वभाग 
1. िनगड  
ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, 
पंपर वाघेरे, 
पंपर नगर, 
मनपाभवन या 
वभागीय 
कायालयातील 
सव समा व  गट 
2. फुगेवाड  
दापोड   व 
भोसर  या 
वभागीय 
कायालयातील 
सव गट (सन 

1.     सांगवी, थेरगाव या 
वभागीय कायालयातील 
सव गट (सन 1997 
म ये नवीन समा व  
झालेला ामीण भाग 
वगळून) 

1.     च-होली, मोशी, 
िचखली, तळवडे, कवळे 
या वभागीय 
कायालयातील सव 
समा व  गट 

2.  सांगवी - गट 
मांक 9 र क 

सोसायट  

3.  थेरगाव - गट 
मांक 7 भुजबळ व ती, 

गट मांक 8 वाकडकर 
व ती, भूमकर व ती व 
गट मांक 9 पुनावळे 
गावठाण 

4.  फुगेवाड  दापोड  - 

1. थेरगाव या वभागीय 
कायालयातील सव गट  
मांक १० जीवननगर, गट 
मांक ११ िनंबाळकर नगर 

व गट मांक १२ ताथवडे 
गावठाण 
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1997 म ये 
नवीन समा व  
झालेला ामीण 
भाग वगळून) 

गट मांक 7 बोपखेल 

5.  भोसर  - गट मांक 
15 साईपाक आदशनगर, 

गट मांक 16 दघी 
गावठाण, गट मांक 17 
गजानन महाराज मं दर 

6.  झोपडप टया : अ, ब 
व क वभागातील 
झोपडप टया 
(झोिनपुमाफत 
सेवाआकार वसूली) 

 
पुनरचना क न करयो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क वभाग 
 
अ वभाग ब वभाग क वभाग  
1.     िनगड  
ािधकरण, आकुड , 

िचंचवड, सांगवी, 
पंपर वाघेरे, 
पंपर नगर, 
मनपाभवन, फुगेवाड  
दापोड , भोसर  या 
वभागीय 
कायालयातील सव 
समा व  गट व  
थेरगाव या वभागीय 
कायालयातील सन 
1997 म ये नवीन 
समा व  झालेला 

1.     थेरगाव –  
गट मांक 7 भुजबळ 
व ती,  गट मांक 8 
वाकडकर व ती, भूमकर 
व ती   
2.     दघी बोपखेल 
(भोसर ) –  
गट मांक 1 - (15) 
साईपाक आदशनगर, गट 
मांक 3 - (16) दघी 

गावठाण,  गट माकं 2 
- (17) गजानन महाराज 
मं दर 

1.     -च-होली, मोशी, 
िचखली, तळवडे, कवळे या 
वभागीय कायालयातील सव 
समा व  गट 
2.   थेरगाव     गट . 9 
पुनावळे गावठाण,   गट .10 
जीवननगर,गट . 11 
िनंबाळकर नगर,गट मांक 12 
ताथवडे गावठाण 
3.   दघी बोपखेल (फुगेवाड  
दापोड ) - गट मांक 4 (7) 
बोपखेल 
4.   झोपडप टया : अ, ब व 
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ामीण भाग वगळून 
उवर त गट 

क वभागातील झोपडप टया 
(झोिनपु माफत सेवा आकार 
वसूली)  

 
      वर ल माणे सन २०१९-२०२० क रता  दर ता वत कर यात येत आहेत. 

      सन २०१९-२०२० या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची फ  
/ शु क तसेच पुनरचना क न करयो यमु य िन त करणेस मा यता देणेची मा.आयु  
यांची मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने शहरातील कर आकारणी न 
झाले या िमळकतींची संबंधीत िमळकत धारक या या वष  मा हती देत नसलेने मनपाचे 
आिथक नुकसान होऊन वकासकामांना गती देणे श य होत नाह . तर  यासाठ  शहरातील 
न याने बांधकाम झाले या अथवा बांधकाम होऊनह  सदर िमळकतींची करआकारणी झाली 
नाह  अशा शहरातील सव िमळकतींची करआकारणी के यास मनपाचे आिथक उ प नात वाढ 
होणार आहे. यासाठ  नागर कांनी िमळकत शोधून द यास सदर नागर कांना ो साहना मक 
भ ा हणून ब स योजना राब वणे आव यक आहे. सदर योजना खालील माणे राब वणेत 
येणार आहे.  

       शहरातील करआकारणी न झाले या िनवासी/ बगरिनवासी िमळकतींची िमळकत 
धारकांचे नाव व संपूण प यासह स व तर मा हती देणा-यास ब साची र कम िमळकतीचे 
सामा य कराचे १०% इतक  िमळकती शोधणा-या लाभा यास अदा कर यास मा यता देणेस 
तसेच महानगरपािलका े ातील न दणीकृत द यांग शाळां या इमारतींना मालम ा कर 
बगरिनवासी दराचे िन या दरा ऐवजी आकरणी करताना िमळकतीचे बांधकाम व पानुसार 
व आकारणीचे वेळ  जे चिलत िनवासी दर होते याचे ५०% दराने द.०१/०४/२०१९ पासून 
वा षक करयो यमु य िन त क न यावर िनवासी दराने िमळकत कर आकारणी करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापािलका सभा ठराव .३०६, द.३१/१०/२०१८ अ वये 
झोपडप ट तील अनािधकृत नळजोड िनयिमत करणेकामीचे धोरण मा. महापािलका सभेने 
मंजुर केलेले आहे. यानुसार मा. आयु  यांनी आदेश . पापु/मु य/१४०/२०१८ 
द.२९/११/२०१८ नुसार अंमलबजावणीसाठ चे आदेश पा रत केलेले आहेत. यानुसार 
झोपडप ट तील अनिधकृत नळ कने शन िनयिमत करणेसाठ  र कम िन त केलेली आहे. 
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शहरातील व वध भागात चाळ ंचे माण अिधक आहे. अनािधकृत नळजोड िनयिमत 
कर या या मो हमेस चाळधारकांकडुन अिधक चांगला ितसाद िमळ यासाठ  वर ल ठराव 
तसेच आदेश या वये झोपडप टयांमधील अनािधकृत नळजोड िनयिमत कर यास जे धोरण 
आहे तेच धोरण चाळ ंमधील अनािधकृत नळजोड िनयिमत करणेकामी लागु करणेसाठ  मा. 
महापािलका सभेची मा यता देणेत येत आहे. तसेच, जे ाहक द.३१ माच २०१९ पुव  पाणी 
बीलाची संपुण थकबाक  भरतील या ाहकांना थकबाक या रकमेवर १० ट के र कम 
सवलत देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

    अनुकूल-८१            ितकूल - ०  

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

    ------ 

मा. माधवी राजापुरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर पढ ल माणे ठराव मांडते.     
 
                                                        वषय माक- ९ 
दनांक- २२/२/२०१९         वभाग- मा.आयु  

 

              संदभ- १) मा. वलास म डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव- 
                    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४३२७ 
                       द.५/०२/२०१९ 
 

        क  शासना या धत वर व रा य वेतन सुधारणा सिमतीचे िशफारशींचे आधारे रा य 
शासक य व इतर पा  कमचा-यांना ७ या वेतन आयोगानुसार रा य शासनाने शासन 
अिधसूचना, व  वभाग .वेपूर-२०१९/ . ./सेवा ९ द.३० जानेवार  २०१९ अ वये सुधा रत 
वेतनसंरचना लागू केली आहे. तसेच शासन िनणय .सिनवे-२०१९/ . .५८/सेवा-४ द. २४ 
जानेवार  २०१९ अ वये सेवािनवृ  झाले या िनवृ  वेतन धारकां या व कुटंुब िनवृ ी 
वेतनधारकां या वेतनात ७ या वेतन आयोगानुसार सुधारणा कर यात आलेली आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका कमचा-यांनाह  रा य शास कय कमचा-यां माणे ७ या वेतन 
आयोगानुसार सुधा रत वेतनसंरचना/वेतन ेणी लागू करणेबाबत मा.आयु  यांचे 
अ य तेखाली महापािलकेतील वर  अिधका-यांची वेतन पुनरचना सिमती गठ त करणेत 
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आली आहे. सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार महासंघाचे मागणीनुसार व 
महापािलका वेतन पुनरचना सिमतीचे िशफारशींचे अहवालािधन महापािलका आ थापनेवर ल 
पा  कमचा-यांना तसेच ाथिमक िश क व िश केतर कमचा-यांना महापािलकेने ६ या 
वेतन आयोगानुसार लागू केलेली वेतन ेणी वचारात घेऊन सदर पदांना शासनाकडल ७ या 
वेतन आयोगानुसार समक  सुधार त वेतन ेणी / वेतनसंरचना लागू करण,े सुधा रत 
आ ािसत गती योजनेनुसार ३ लाभांची वेतन संरचना लागू करण,े मनपाने महागाई 
भ याबाबत क शासक य कमचा-यां माणे लागू केलेले धोरण यापुढेह  कायम ठेवण,े घरभाडे 
भ ा, पुरक भ ा, वाहतुक भ ा, रोखर कम हाताळ याचा भ ा, एन.पी.ए. व इतर 
रा यशासनाचे धोरणानुसार लागू असलेने रा यशासन वेळोवेळ  सुधारणा करेल या माणे 
लागू करण,े मनपा कमचा-यांना व मान लागू असलेले भ े उदा. वाहन भ ा, धोका भ ा, 
धुलाई भ ा, वै क य भ ा, व इतर भ े एल.एस.जी.ड , एल.जी.एस. इ. वेतनवाढ बाबतचे 
धोरण यापुढेह  कायम ठेवण,े ७ या वेतन आयोगानुसार फरकापोट  देय र कम शासक य 
कमचा-यां माणे पाच समान ह यात तथा प मनपाचा भ व य िनवाह िनधी वतं पणे 
अस याने बँकांकडून िमळणारे याज व मनपा कमचा-यांना भ व य िनवाह िनधी खा यावर 
ावे लागणारे याज वचारात घेऊन भ व य िनवाह िनधी खा यात जमा करणे / रोखीने 

देणे याबाबत वेतन पुनरचना सिमतीचे िशफारशीनुसार कायवाह  करण,े तसेच या संदभात 
काह  ुट  व सुधारणा अस यास याबाबत िनणय घे याचे अिधकार मा.आयु  यांना देणे 
इ.बाबींना मा यता देणेस व यापोट  येणा-या खचास धोरणा मक बाब हणून मा यता 
देणेत यावी. 
मा.चंदा लोखंडे- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. नामदेव ढाके –  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- १.रा य 
शासक य कमचा-यांना सातवा वेतन आयोग दनांक ०१ जानेवार , २०१६ पासून लागु 
कर यात आलेला आहे व य  लाभ दनांक ०१ जोनवार , २०१९ पासुन मंजुर कर यात 
आलेला आहे. तर  मनपा कमचा-यांना सदरचा सातवा वेतन आयोगानुसार सुधार त 
वेतन ेणीचा य  लाभ माहे ए ल-२०१९ पेड इन मे-२०१९ पासुन लागू करणेस रा य 
शासना या उमेदमा यतेवर मा यता दे यात यावी. तसेच सेवािनवृ  वेतन धारकांना माहे 
ए ल-२०१९ पेड इन मे-२०१९ य  लाभ दे यास मा यता देणेत यावी.   
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२. मनपातील खालील पदां या वेतन ेणींम ये ुट  आहेत. यांचे वेतन ेणीत खालील माणे 
सुधार त वेतन ेणी लागु कर यास मा यता देणेत यावी. 

 

अ. . 

 

पदनाम 

 
िव मान वेतन ेणी व  

ेड पे 

सहा या वेतन  
आयोगानुसार आव यक  

वेतन ेणी 
१ फायरमन ५२००-२०२००, ेड पे - १९०० ५२००-२०२००, ेड पे - २४०० 

२ िलड ग फायरमन ५२००-२०२००, ेड पे - २४०० ५२००-२०२००, ेड पे - २८०० 

३ भांडारपाल ९३००-३४८००, ेड पे - ४२०० ९३००-३४८००, ेड पे - ४३०० 

४ भांडार अिधकारी ९३००-३४८००, ेड पे - ४४०० ९३००-३४८००, ेड पे - ५४०० 

५ माळी ५२००-२०२००, ेड पे - १९०० ५२००-२०२००, ेड पे - २४०० 

६ एम. पी. ड य ु ५२००-२०२००, ेड पे - २८०० ५२००-२०२००, ेड पे - ४३०० 

 
        तसेच मनपाने मा. महापािलका सभे या मंजुर ने काह  पदांसंदभात सहा या वेतन 
आयोगातील ुट ंबाबत रा य सरकारकडे ताव पाठ वला असून सदर पदांना सातवा वेतन 
आयोग लागु करताना सदर पदांबाबत रा य शासनाकडे पाठ वले या प  - ब म ये नमुद 
केले माणे वेतन ेणी गृ हत ध न सातवा वेतन आयोग लागु करणेस मा यता देणेत यावी व 
महानगरपािलकेने काह  न वन पदांची िनिमती केली असून सदर पद िनिमतीचा ताव 
शासन मंजुर साठ  लं बत आहे. या पदांना देखील सातवा वेतन आयोगा माणे वेतन ेणी 
लागु करणेस मा यता देणेत यावी. 

३. रा य शासनाने दनांक ०१ नो हबर, २००५ रोजी कंवा यानंतर िनयु  झाले या कमचा-
यांसाठ  नवीन अंशदान पे शन योजना लागु केली असुन याच धत वर, मनपा कमचा-यांना 
अंशदान िनवृ ीवेतन योजना लागु कर यात आलेली आहे. तथा प मनपा कमचार  महासंघाचे 
मागणीनुसार सदर अंशदान िनवृ ीवेतन योजनेऐवजी महानगरपािलकेतील सव कमचा-यांना 
दनांक ०१ नो हबर, २००५ पुव ची सेवािनवृ ी वेतन योजना लागु कर यास मा यता देणेत 
यावी. 

मा. हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.            
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मा.द ा य साने - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागहृ. मा.महापौर 
साहेब, हा वषय चांगला आहे पण जी उपसूचना वाचली तेवढ च ाहय धरावी असे मला 
वाटते. महापौर साहेब, आप याला एक वषय नमुद करावयाचा आहे. काल महापािलकेम ये 
एक घटना घडलेली आहे. क  राहुल कलाटे संबंिधत या सभागृहाचे नगरसेवक आ ण या 
मा यमातून नगररचना या कंवा काह  वषयाम ये एका अिधका-याबरोबर काह  शा द क 
चचा झाली असेल, नसेल याम ये कोणताह  पुरावा नसताना एखादया नगरसेवकावर गु हा 
दाखल होण ेआ ण गु हा दाखल करताना एक दवस अगोदर घडलेला घटना म बघीतलातर 
तीस-या दवशी गु हा दाखल होतो. असा कार स या महानगरपािलकेम ये चालू झालेला 
आहे याचा मी प ह यांदा जाह र िनषेध करतो. दुसर मह वाचं आयु  साहेब, करण काय 
आहे हे या संबंिधत दोन य ंनाच मा हती आहे. पण करणाचा जो काह  कमचा-यांनी 
लेखणी बंद आंदोलन केले होते आ ण या आंदोलनाम ये एक य  जो कोण यांनी 
अितशय सुंदर भाषण केले. मी मा या सव स मा. नगरसद यांना सांगतो. एखादा नगरसेवक 
यावेळेस असं कृ य करणारा असेल असं काह  झालं क  नाह  मलाह  माह त नाह , यालाह  

मा हती नाह  आ ण या अिधका-यांलाह   मा हती नाह . पण अशी काह  घटना घडली तर 
नगरसेवकांना चोपडले पा हजे, मारले पा हजे. अशी जर का एखादया महानगरपािलकेम ये 
समोर या आप या महानगरपािलके या आवाराम ये श द वापरत असेल तर मला वाटतं या 
नगरसेवकां या उदया मला वाटतं आ ह  सु दा सभागृहाम ये येताना एक तर से ट गाड 
घालून यावं क  काय. उदया आम या अंगावर जखमा होऊ नयेत कंवा एखादे ोटे शन 
घेऊन यावे क  काय. कंवा आयु साहेब आप याला वनंती करतो क  आम या १२८ लस 
पाच यांना ोटे शन दे याची गरज आहे. आ ह  १२८ लस पाच १३३ आ ण ते सातआठ 
हजार. आ ह  वचार केला तर ते आ हाला कुठे ह  हाणून टाकतील. आ ह  वचार केला 
असता तुमची सं या आ ण नगरसेवकांची सं या या याम ये जर बिघतल तर न क च मला 
वाटत क  आम या नगरसेवकांना श य आहे ते. हे तु ह  बोल या माणे ते होऊ शकते. 
कंवा कोण अिधकार  बोलला तर या माणे ते होऊ शकते. पण साहेब हया अशा वषयाला 
अशा घटनेला मा या सव नगरसेवकां या वतीने एक प हला शासनाचा आ ण या अिधका-
याचा ती  श दात मी िनषेध करतो. हे सभागृहाची दोन चाके आहेत. आ ह  काय आमची 
घरची कामे नाह  सांगत साहेब. आ ह  यावेळेला काह  शा द क चचा करतो. काह  आमचे 
श द चांगले वाईट जात असतील, तुमचेह  आ हाला येत असतील. याम ये तुमचा आमचा 
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काह  बांधाला बांध नाह . द ा सानेचा काह  तुम या बांधाला बांध नाह य. एखादया 
नगरसेवकाला नागर क बोलत असला तर यांची कामे होत नसतात, याब ल नागर क 
वचारतात. नगरसेवकांना चांगलेवाईट बोलतात. साहेब हे साफ चुक चे आहे. हे चांगल नाह य 
साहेब. जर तु ह  भूिमकेम ये असाल तर ठ क आहे नगरसेवक चुकत असेल तर मा य क . 
अिधकार  यावेळेला एखादया नगरसेवकावर गु हा दाखल करतो. या या कायदयाम ये 
काह तर  आहे ना. गु हा दाखल करताना आदरनीय आयु ांचे काह तर  प रप क याला 
दयावे लागत. मा. आयु ांनी सांिगतले आहे का गु हा दाखल करायचा. या वेळेस 
महानगरपािलकेम ये एखादा कमचार  काम करतो तो बीपीएमसी ऍ ट या मा यमातून काम 
कर त असतो. या यावर काह तर  बंधन असेल, याचा बॉ ड असेल. चोपून काढणे ह  भाषा. 
तो राहुल कलाटना बोलला. महापौर साहेब तु ह  पण या याम ये आहात. चोपटून    
काढ याची ह  भाषा एखादा अिधकार  कंवा कमचार  कर त असेल ह  कुठली प दत आहे 
साहेब. कुठे नेऊन ठेवलीयं आपली महापािलका. उदया आ ह  इथं यायचं क  नाह . आ ह  
सभागृहात यायच क  नाह  हा  पडतोय आ हाला. चुक चं जर कोण बोलत असेल तर 
ठ क आहे. गु हा दाखल झाला काह  हरकत नाह  पण यावेळेस गु हा दाखल करताना 
याची स यता पडताळणे गरजेचे आहे. तुमची मेड कल हायला पा हजे. मेड कल करताना 
या याम ये कुठेतर  आलं पा हजे ना. क  बाबा लागल,ं मारल,ं हाणलं हे कुठे तर  आलं 

पा हजे ना. असं काह ह  झालं नाह . मला असं कळलं क  मा. आयु  हणाले क  मला 
माह त पण नाह . कोण अिधका-याची भांडण झाली कोणाचं काय झालं. मला माह त नाह . 
ह  घटना घडली यावेळेस आ ह  सगळे बाहेर गेलो. संबंिधत नगरसद य पण बोलले नाह  
मा याकडून काय झालं नाह . ठक आहे नगरसेवक चुकला असेलतर स ा ढ प नेते आहेत, 
महापौर आहेत, आयु  आहेत. एक  बसून या यावर चचा क  शकतो ना. क  बाबा ठ क 
चुकू दया आ ह  हणत नाह . नगरसद य चुकला, नाह  चुकला, अिधकार  चुकला नाह  
चुकला. या याब ल दुमत नाह .  हे होऊ शकतं होणार. मी तर काय कोणी काय घरच 
येऊन काम सांगत नाह  कोणी कोणाला. क  द ा सान या घर  कराणा भरला नाह  हणून 
मी अिधका-याला मारल, असलं तर काय होणार नाह . कंवा कुठ या नगरसेवकांचा वत:चा 
कराणा माल आणला नाह , हणून यांनी मारलं हाणलं असं तर  कधी होणार नाह . साहेब 
अशा जर घटना होत असतील तर सभागृहाला जर हे वळण लावायचं असेल तर स ा ढ 
प नेते पवारसाहेब, महापोरसाहेब मी तु हाला वनंती करतो या जर घटना होणार असतील  
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तर इथून पुढे असे चालत असेल तर आम या भागात पाणी आले नाह  हणून रा वाद  
काँ ेसने आंदोलन केले तर तो आमचा अिधकार आहे. आंदोलन करणं आमचा अिधकार 
आहे. आ ह  ते गेट बंद केले तर आम यावर अिधकार  गु हा दाखल करतात. अिधका-याला 
वचारले तर काह  नाह  आ ह  कोणी सांिगतलं नाह . या महानगरपािलकेचे आ ह  पाच वष 
व त आहोत. व तांची ह  महानगरपािलका आहे. आमचा नैतीक अिधकार मांड यासाठ  
आ ह  येथे आलेलो आहोत. या नागर कांनी आ हाला िनवडून दलंय यां या सम या 
मांड यासाठ  हे सभागृह आहे यासाठ  आ ह  येथे भांडतो. या मा यमातून तर अशा घटना 
होणार असतील, चुक या मा यमातून जर अशा घटना होत असतीलतर महापौर साहेब, 
प नेते मी तु हाला वनंती करतो कोण अिधकार  आहे याला ताबडतोब िनलं बत करा. 
या यावर गु हा दाखल कर यात यावा. याची ह ड ओ लप सु दा सगळ कडे हायरल 

झाली आहे. मी या याब ल सवप ीय नगरसेवकांना घेवून पोलीस आयु ांनाह  कं लेट 
केलेली आहे. आयु ांनाह  कं लट केलेली आहे याची ह ड ओ लप दलेली आहे. महापौर 
साहेब तु ह  हे कती गांिभयाने घेताय मला माह त नाह . आज राहूल कलाटेवर ह  वेळ 
आली उदया तुम या आम यावर अजून कोणावरह  वेळ येइल. एखादा िनणय चुकत 
असेलतर चुक ला माफ  पण आहेनां. डायरे ट फाशी दली असं एखाद उदाहरण मला सांगा. 
तो एक िमनीटात चुकला आ ण दुस-या िमनीटाला याला फाशी दली असं एखाद उदाहरण 
दया. मा.महापौर साहेब, माझी अंतकरणापासून वनंती आहे मी द ा काका हणून बोलत 
नाह तर १३३ नगरसेवकां या वतीने मी बोलतो. हा वषय खुप गंभीर आहे. हा खुप गांभीयाने 
यावा. अिधका-यांनी अिधका-या या प दतीने राहाव. आ ह  मा य करतो नगरसेवकांनी 

नगरसेवकां या प दतीने रहाव. पण चुक असेलतर एखाद  किमट  येथून पुढ बनवावी. 
आप या िनयमात आहे तसं आयु ं नी याला परमीशन दयाव. कुठ याह  कमचा-यावर 
कुठलीह  घटना घडलीतर मला वाटत आयु ां या परमीशन िशवाय तो पोलीस चौक म ये 
जावुच शकत नाह  असा िनयम आहे. जर या घटना घडत असतीलतर या घटना साफ 
चुक या आहेत मी या घटनेचा जाह र िनषेध करतो. या घटना येथून पुढे होणार नाह त 
याची मा.आयु  साहेब आपण दखल यावी. याबाबत आपण काय करणार आहोत ते सांगाव, 
मा.महापौर साहेब आपण आदेश दयावा. आयु  साहेब आपण काय कारवाई करणार आहोत 
ते सभागृहात सांगाव अशी तु हांला वनंती करतो. कारण या वषयाच आपण गांभीय घेतल 
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नाह तर येथून पुढे येक नगरसेवकांवर ह  वेळ येणार आहे. हणून याची गांभीयाने दखल 
घेवून या यावर कडक कारवाई करावी अशी मी वनंती करतो. 
मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता द ा काकानी 
सांगीत या माणे जो काह  कार संबंिधत अिधका-यांचा झाला २४ तासानंतर संबंिधत 
अिधकार  पोलीस टेशनला क लट करायला गेला आ ण राहूल कलाटेवरती दखलपाञ गु हा 
झाला. या अिधका-यांचे जे वर  आहेत यांनाह  काह  क पना नाह  कंवा महापािलकेचे 
आयु  पालक हणून आहेत यांनाह  क पना नाह . या अिधका-याची पुवक पना अिधका-
यांनी संबंिधत वभागाना दली पाह जे. यांना क पना न देता या अिधका-यांनी चोवीस 
तासानी पर पर पोलीस टेशनम ये गु हा दाखल केला. तीन दवसानंतर या अिधका-याला 
असेह  आठवल क  आप यावरती ऍ ोिसट चे कलम लावू शकतो आ ण या हशोबानी राहूल 
कलाटेवरती गु हा दाखल करायचा. संबंिधत पोलीस मुख सीपी साहेब याला हणाले क  
तुला हे तीन दवसानी कळल का, हणजे हे पह या पासून बघीतलतर ह  एक टोर  आहे 
आ ण टोर  माणे एक एक पाञ यात जोडत गेले. राहूल कलाटेवर जो गु हा दाखल केला 
तो अदखलपाञ गु हा आहे. संबिंधत य  बरोबर जे काह  झाल तेथे इंगळेसाहेब कायकार  
अिभयंता उप थत होते. ते जाबजबाब देतील पण नंतर जी येथे महासंघा या वतीने सभा 
घे यात आली तेथे संबंिधत अिधकार  डायरे ट हणाला क  नगरसेवकांना चोपल पाह जे. 
आम या आई-बापानी आ हांला मार खा यासाठ  ईथ पाठवल का. आ ह  लोकांची काम 
घेवून येथे येतोत, लोकांची काम कर यासाठ  आ हांला ईथ िनवडून दलेल आहे, लोकांची 
बाजू मांड यासाठ  ईथ येतो. आ ह  द ा काकाला याच दवशी हणल होतं क  आपण 
महा मा गांधी सारख एक गाल नाह तर दुसरा गाल पण पुढ करतो. कारण आपण मारच 
खा यासाठ  येथे आलोत ते पण करतो. मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे क  संबंिधत 
अिधकार  या दवशी हणला होता चोपणार आहे या अिधका-यांनी सभागृहाम ये येवून 
सभागृहाची माफ  मागावी. नाह तर याला तीन मह यासाठ  िनलंबन कराव ह  वनंती 
करतो आ ण थांबतो. 
मा.सिचन  िचखले -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच द ाकाका 
साने असतील, आमचे मीञ वाघेरे साहेब असतील संबंिधत जो काह  कार झाला या दवशी 
मी असेल, द ाकाका साने असतील, राहूल कलाटे असतील आ ण केसर चे जे ये  पञकार 
आहेत आ ह  सगळे या दवशी वरोधी प ने यां या केबीनम ये होतो. कलाटे साहेबांनी 
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आ हांला येवून सांगीतल क  माझ डोक द ुखतय मी वचारल क  काय झाल. ते हणाले क  
संबंिधत अिधकार  आहे या याशी शा द क झाली, िश या द या. एवढ झा यानंतर तीस-या 
दवशी डायरे ट वतमानपञाम ये येत क  राहूल कलाटे वरती गु हा दाखल झाला. 
मा.महापौर साहेब, संबंिधत जो कोणी राऊत हणून अिधकार  आहे यांना आ ह  द ुस-या 
दवशी बोलावल. द ा काका असतील, मी असेल आ ह  यांना वचारल क  खरच हा कार 
झाला का. यांनी सांगीतल क  समोर गळे साहेब होते आ ण राहूल कलाटेनी खुच  उचलली 
आ ण मा या डो यात घाल याचा य  केला ती खुच  मी मा या एका हाताने धरली 
नाह तर मा या डो यात पडली असती. मा.महापौर साहेब, जो काह  कार झाला तो गळे 
साहेबां या समोर झाला. न क  काय कार झाला याची शहािनशा होणं गरजेच होतं. 
मह वाची गो  हणजे अशी क  या दवशी हा कार झाला या दवशी गु हा दाखल होणं 
गरजेच होतं पण या दवशी गु हा दाखल न होता तीस-या दवशी गु हा दाखल होतो, 
या या मागच कारण काय. मी या ठकाणी आप याला सांगू इ छतो क , कमचार  महासंघाचे 
अ य  असतील यांची सिमती आहे. तर  संबंिधत अिधकार , कमचा-यांने महासंघा या 
अ य ाकड जायला पाह जे होतं. यांनी सगळयांनी िमळून आयु ांकड यायला पाह ज होती 
आ ण आयु ांनी याची दखल यायला पाह जे होती आ ण नंतर सवप ीय गटने यांची 
िमट ंग घेवून न क  हा कार झाला क  नाह  झाला याची शहिनशा क न, चचा क न मग 
पुढचा कार हायला पाह जे होता. पण तसे काह  न होता लगेच आ ह  िचंचवडे असतील, 
बबनराव झंजूड असतील यांना बोलावल आ ण यांना वचारल क  संबंिधत जो य  आहे 
तो तुम याकड आला का तर यांनी आ हांला सांगीतल क  हा य  आम याकड न येता 
पर पर गु हा दाखल केला. तर  संबंिधत य ला आयु  साहेब असतील, कमचार  महासंघ 
असेल याला मह वाच वाटल नाह  का क  आपण यां याकड जाव आ ण जी काय गो  
घडली ती यांना सांगावी हणून. मा.महापौर साहेब, जो काह  कार घडला या काराची 
यव थतपणे शहिनशा होवून जर खरच राहूल कलाटच चुक असेलतर गु हा दाखल 
कर यास हरकत न हती. भागात काम करत असताना एक नगरसेवक प नास हजार 
लोकांच लोक ितनीधी हणून काम करत असतो. काम सांगताना एखादा नगरसेवक 

टेटम ये येतो आ ण कदािचत या अिधका-यानी ऐकल नाह तर तो अरेरावीची भाषा 
करतो तर  माझी सगळयांना वनंती आहे क  तु ह  तेवढच मह व नगरसेवकांना पण दल 
गेल पाह जे. एकच काम दोन दोन तीन तीन वेळा न सांगता भाग मोठा आहे, 
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लोक ितनीधी िलमीटेड अस यामुळे लोकांचे काम हावीत जेणे क न अशा कारचे गु हे 
होणार नाह त आ ण त ार  वाढणार नाह त. शासन हणल क  ते गाडयाची दोन चाक 
आहेत आ ण ती समांतर आप याला चालवावी लागतात. मा.महापौर साहेब, मी आप याला 
वनंती करतो क  जो कोणी य  असेल या याशी यव थत चचा करावी याच माणे 
सवप ीय गटने यांची एक बैठक यावी न क  तो वषय काय आहे तो यव थतपणे 
समजून यावा आ ण कुठेतर  माग काढून जे गु हे दाखल झालेल आहेत ते कसे मागे घेता 
येतील ते पहाव अशी मी मा या प ा या वतीने न  वनंती करतो. दुसर  गो  हणजे जो 
य  बाहेर हणाला क  नगरसेवकांना चोपून काढल पाह जे, या य शी तु ह  बोला 
कारण क  याच छोटस कुटंूब असेल, आमची पण कुटंूब आहेतना. १२८ नगरसेवक आ ण 
दहा हजार कमचार  एकञ आलेतर ते बरोबर च यु द होणार नाह . आ ह  सु दा लोकांची 
काम करतोना. लोकां या कामासाठ  आ ह  या सभागृहाम ये येतो. आमच असं वय क मत 
आहे क  कोणाच नुकसान होऊ नये. पण येथून पुढ अशा गो ी होवू नयेत या यासाठ  आपण  
आयु  साहेब काळजी यावी. जर एखाद  घटना झालीच तर संबंिधत जे कोणी कमचार  
असतीलतर यांनी महासंघाकड जाव. आयु ांकड त ार करावी आ ण या यानंतर सवप ीय 
गटने यांची या यावर िमट ंग हावी आ ण या यानंतर गु हा दाखल हावा अशी आपणास 
न  वनंती करतो आ ण येथून अिधकार  वगानी सु दा अशा प दतीने काह  करणार नाह त 
याची आपणह  दखल यावी एवढ बोलून थांबतो, ध यवाद. 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. 
पह यांदा मी हा जो कार झाला याचा िनषेध य  करतो. कारण हे असच होत राह लतर 
१२८ नगरसेवक आ ण चार हजार कामगार असतील. परंतु १२८ नगरसेवका बरोबर २५ लाख 
जनता आहे या जनतेनी आप याला इथ पाठवल आहे. मा.महापौर साहेब तु ह  तीथून 
खाली उतरता यावेळेस तु ह  सु दा एक नगरसेवक असतात. अिधकार  घरातून बाहेर 
पड यास र याव न येता जाताना तो एक सवसामा य नागर क असतो. ईथ आ यानंतर 
अिधकार  होतो. आपण नगरसेवक आहोत आप याला ईथ कोणी फुकट पाठवलेल नाह . 
जनतेनी यांचे  मांड यासाठ  अप याला ईथ पाठवलेल आहे. आप या घरातले  
सोडव यासाठ  आप याला ईथ पाठवलेल नाह . जर अस होत असेलतर येकाला वत:साठ  
एक ह ड ओ कॅमेरा घेवून फराव लागेल येक  नगरसेवकांना येक केबीनम ये जाताना. 

येक अिधका-या बरोबर बोलताना एक कॅमेरा घेवून जाव लागेल. याच कारण जो आता 
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राहूल कलाटे बरोबर कार झाला तो. साहजीकच आहे मा या बरोबर सु दा काह  वाद होतो 
मी सु दा काह  श द बोलू शकतो. पण सकाळ  सहा वाज यापासून शेकडो फोन येक 
नगरसेवकाला असतात. तो नगरसेवक या या वॉडातले प नास हजार लोकांचे  एका 
अिधका-याकडे मांडत असतो आ ण प नास हजार लोक यां या वॉडातील एका 
नगरसेवकांकडे मांडत असतो. सकाळ  सहा वाज यापासून शेकडो फोन येत असतात 
यावेळेला या नगरसेवकांवर कती ेशर येत असेल हा सवाचा अनुभव आहे. तो काह  
वत:च काम करत नाह  आ ण अशी जर प र थती असेलतर या नगरसेवकांनी ह ड ओ 

कॅमेरा घेवून फरायचा का. मी माझे अनुभव सांगतो यावेळेस एखादया अिधका-याकड 
जावुन आपण सांगतो, बोलतो यांना वनंती करतो, हात जोडून वनंती करतो पण यावेळेस 
चार चार वेळेस वनंती केली जाते आ ण पाच या वेळेस तो हणतो हे काम झाल पाह जे. 
श दाचा रोख वेगळा असतो, दडावून बोलल जातं यावेळेस जर येक अिधका-यांनी येक 
नगरसेवकांवर गु हा दाखल करायच ठरवलतर नगरसेवकांची ईथ गरज काय राहणार आहे. 
आ ण असच होणार असेलतर, आपण येकाला पाठ शी घालत असूतर तुमची आमची 
कमंत पुढ यावेळेस शु य असणार आहे. हणून जो जाणून बुजून त ार करेल आ ण जो 
जाणुन बुजून नगरसेवकांला चोपून काढायच हणेल अशा अिधका-यावरती शंभर ट के 
कारवाई झाली पाह जे, अशा अिधका-याला स पे ड केल पाह जे. मी िनषेध क न मागणी 
करतो क  अस या अिधका-यांना कंवा कमचा-याला स पे ड केल पाह जे. उदया यावेळेस 
आप यावरती बार  येईल यावेळेस यातल कोणी नसणार क  यांना थांबवा हणून. तर  मी 
ती  श दात िनषेध करतो आ ण या कमचा-याची िनलंबनाची मागणी करतो, ध यवाद. 
मा.शञु न उफ बापू काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर 
द ाकाकांच मनापासून अिभनंदन. यांनी चांग या वषयाला वाचा फोडली. मा.महापौर साहेब, 
आतापयत महापािलकेम ये असे कार होत न हते. तो कार कसा घडला काय घड या 
या या पाठ मागे न जाता हा कार घडलेला असताना महासंघाची िमट ंग झाली, कमचार  
महासंघाचे अ य  बबनराव झंजूड यांच जर भाषण पाह लतर यांनी एकदम सु थतीत 
लोकशाह चा गाढा कसा हाकायचा हे सांग याचा य  ते करत होते. अशातच नगररचनेचा 
कमचार  यांनी माईक घेतला आ ण तो जोश म ये बोलला का कसा बोलला मा हत नाह . 
याची ह ड ओ लप आहे तो हणाला येक नगरसेवकाला चोप दला पाह जे. खरतर 

काकानी सांगीतल आहे अशा अिधका-याच िनलंबन झाल पाह जे. या याह  मागे पर वार 
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असेल आ हांला वाटत नाह  िनलंबन हाव हणून तर  िनलंबन न करता याला सभागृहात 
बोलवून असं का केल याचा खुलासा करायला लावावा आ ण यां याकडून माफ  मागायला 
लावावी यामुळे पुढे असे होणार नाह . राहूल कलाटचा जो कार झाला तो कार दोघानाचं 
मा हती आहे. हे पवीञ अस सभागृह आहे पह लीच अशी केस आहे क  पोलीस टेशनम ये 
गेलेली आहे. उदया कुठ याह  नगरसेवकांचा वाद झालातर येक वेळेस पोलीस टेशनम ये 
जाणार का. आयु  हणून यावर काह  अंकुश आहे का नाह . या गो ी आयु ांपयत गे या 
नाह त का. संबंिधत अिधका-याची िमट ंग घेवून कंवा संबंिधत नगरसेवकाला बोलवून 
आप याकडे प  नेते आहेत, वरोधी प नेते आहेत, गट नेते आहेत, महापौर आहेत. उदया 
सात हजार कामगार आ ण १३३ नगरसेवक यां याम ये आपण लोकांच काम करताना कुठेना 
कुठेतर  वाद होणारच. अशावेळेस आपण काह तर  िनणय घेतला पाह जे. वाद का होतात या 
मागचे कारण काय आहेत. नगरसेवकांच काम का होत नाह  कोणी काह  कोणा या घरच 
काम सांगत नाह त. पंचवीस लाख लोकांसाठ  आपण सभागृहात येतोत, सगळे नगरसेवक 
व त हणून महापािलकेचे काम करतात. येकजण आपल काम करत असताना आप या 
भागाची डे हलपमट, आप या नागर कांच काम या यावर ल  देतो हणून अिधका-यांना ते 
बोलले असतील. शासनाने काय कारवाई केली या यावरती. वैय क राहूल कलाटे यांचा तर 
वाद नाह . या या मागची कारणह  शोधली पाह जे. अशा गो ी परत झा या नाह  पाह जे. 
सभागृह चालवायच हणलतर पोलीसाना म ये यावा लागेल आप याला. या यावर गु हा 
दाखल झाला का, या अिधका-याच काह  झाल का, या नगरसेवकाच काह  झाल का याच 
गो ी बघा या लागतील. काम वेळेत झाली पाह जेत. नागर क नगरसेवकांना वचारतात 
नगरसेवक अिधका-यांना वचारतात दोन चार वेळेस वचारल आ ण काम झाल नाह तर 
िचडून बोल या जात असे कार झालेतर आपण पोलीस टेशनला नाह  गेले पाह जे. 
मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब आपण यावर अंकुश ठेवावा. जो कोणी कमचार  
नगरसेवकांना चोप देवू हणतो याला सभागृहासमोर बोलून खुलासा करावा व याला माफ  
मागायला सांगावी. 
मा.अजीत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. या ठकाणी 
सवानीच आपआप या भावना य  केले या आहेत. या या मुळाशी आपण गेलोतर हे का 
घडल. या ठकाणी इंगळे साहेब उप थत होते यां या समोर ह  घटना घडली असं आ ह  
सगळयांनी ऐकल. परंतु खरोखरच ते काम या अिधका-यानी म ामहून टाळल होतं का 
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आ ण मु ामहून टाळल असेलतर का टाळल आ ण यानंतर कुठलाह  नगरसेवक असो कंवा 
समा य कायकता असो यावेळेस याच काम होत नसतं ते हा या याकडन काह तर  बोलल 
जातं. आयु  साहेब, या या खोलात तु ह  गेलं पाह जे. आता सगळयांनी हा वषय सांगीतला 
एवढे वष काम करताना आप यालाह  मा हती आहे क  अनेकदा असे कार घडतात क  
आपण सांगीतलेल एखाद काम अिधका-यांकडन होत नाह . या या मागची कारण आपणह  
समजून घेतली पाह जेत. ब-याच ठकाणी असंह  घडत क  काह  अिधकार  मु ामहून काम 
करत नाह त. अशा कारे महापािलकेत अनेक लोक अशी काम करतात क  ती कामात 
टाळाटाळ करतात. ते परसे टेज कदािचत कमी असेल परंतु या यात जर राऊत नावाची 
य  चुकले नसतीलतर यां यावर अ याय झाला नाह  पाह जे परंतु चुकल असतीलतर 
आयु  हणून यांना समज दे याची गरज आहे. आज या ठकाणी आयु  साहेब पाह जे 
होते. ह  जी काह  घटना घडली, पोलीस टेशन पयत ह  गो  गेली. आपण या समाजात 
काम करतो ते हा एखादया ठकाणी वाद होतो, कुटंूबात वाद होतो, मा.महापौर साहेब, 
आप याला अनेक वाद येतात ते हा आपण काय करतो पोलीस टेशनला न जाता आप यात 
तो िमटव याचा य  करत असतो. आप याला जनतेनी िनवडून दलं आहे आपण यांचे 
ितिनधी हणून काम करतो आ ण आप यावरतीच असा संग घडत असेलतर याचा अथ 

आपण कुठेतर  कमी पडतो. शासन आ ण आपण ह  एका गाड चे दोन चाक आहोत. आपण 
जर अशा प दतीने केल एक या बाजूला आ ण एक या बाजूलातर मला वाटत नाह  क  
येथून पुढ या काळाम ये आप याला चांगल काम करता येईल. जर येथून पुढे असे घडलतर 
एक वेगळया कारे वळण लागेल. खर हणजे आयु  साहेबांनी कंवा िसट  जनीअरनी 
कंवा गळे साहेबांनी या संदभात िमट ंग यायला पाह जे होती. संबंिधत वर ां या कानावर 
हा वषय घालायला पाह जे होता. कमचार  महासंघाला पण या याम ये व ासात यायला 
पाह जे होते. हे सगळ करत असताना यातून खर-खोट आ ण जो चुकला असेल याला समज 
दली गेली पाह जे हाती. राहूल कलाटे सार या एका जबाबदार नगरसेवकांवरती अशा कारची 
क ले ट होती हा यांचाह  या यात कुठेतर  कमीपणा आहे. आ ण यानंतर जर कोणी 
अिधकार , कमचार  अस टेटमट करत असतील क  नगरसेवकांना चोपून काढल पाह जे 
हणत असेलतर ह  अ यंत दुदवी घटना आहे. यामुळे खरच असं घडल असेलतर संबंिधत 

माणसाकडन खूलासा घेतला पाह जे. आयु  साहेब, येथून पुढ या काळाम ये अशाजर घटना 
आप याला घडू दयाय या नसतीलतर तु हाला तुम या एचओड बरोबर िमट ंग यावी लागेल 
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आ ण यांनी यां या खाल या वभागाना स  ताक द दली पाह जे. कुठलह  काम आडवल 
नाह  पाह जे अ ण जर आडवत असेलतर या या मागच खर कारण सांगीतल पाह जे. जर 
चुक च काम नगरसेवक सांगत असतीतर िन तपणे यानी व र ाना सांगीतल पाह जे क  
संबंिधत नगरसेवक आ हांला चुक या प दतीने काम सांगतो यामुळे मला हे करता येत 
नाह . परंतु यो य काम असेल आ ण ते वेळेत जर करत नसतीलतर या संबंिधत कमचा-
यांवरती कारवाई झाली पाह जे. मा.महापौर साहेब, अशा प दतीची भूिमका घेतली गेली 
पाह जे. येथून पुढ या काळाम ये असे अनेक कार घडणार आहेत. अनेकां या बाबतीत असे 
संग घडले आहेत मला सु दा असे अनुभव आलेले आहेत क  नगरसेवकांनी ह  काम सांगून 

सु दा काह  वेळेला काम लवकर झालेल नाह  कंवा टाळाटाळ झालेली आहे. असे येकाला 
अनुभव येत असतात. जर असं घडलतर पुढ या काळाम ये नगरसेवकांना काम करण अवघड 
जाईल. काह  ठकाणी चुक च काम सागंीतल जात या ठकाणी या अिधका-याला काम 
करण अवघड जातं. यामुळे दो ह  बाजू आपण तपास या पाह जेत. कोणावरतीह  अ याय 
झाला नाह  पाह जे. मा.महापौर साहेब, अशा अनेक घटना घडले या आहेत येथून माग या 
काळात महापािलकेम ये अिधका-यांचे हात-पाय काढायची पण भाषा झालेली आहे परंतु 
याह  वेळेस अशा प दतीची भूिमका शासनाने घेतली नाह , आयु ांनी या याम ये 

म य थी क न वषय िमटवलेला आहे. या यामुळे मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब आ ण 
प नेते आ ण वरोधी प नेते सवानीच या याम ये ल  घातल पाह जे. येथून पुढ या 
काळाम ये अशा घटना घडू नयेत आ ण अगद  सामा य माणसाने सांगीतलेल काम वर त 
हाव अशा कारची अपे ा य  करतो.  
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर हे 
सभागृह बावीस लाख शहरातील नागर कांच भ व य घड व यासाठ  या येत मह वाच 
थान िनभावत असतं. या नगरसेवकां या भ व या वषयी आपणच ह  चचा सभागृहाम ये 

करत आहोत हे खर दुदव आपल आहे. मी पंचवीस वष या सभागृहाम ये आहे पण इतक 
मोठ गु हा दाखल कर यापयत कंवा भाषाशौलीच या प दतीच वातावरण आज या 
शैलीमुळ झालेल आहे ते आजपयत असं कदािचत घडलेल नाह . वारंवार या सभागृहाम ये 
कोण याह  प ाचा नगरसेवक असो सभागृहात वेश के यानंतर आपण व त हणून सव 
एकिञतर या असतो ह  भावना ठेवून आजपयत जे जे घडल या वेळेस मी या 
सभागृहाम ये आवाज केलेला आहे.  असा येतो क  अनेक वषा या मोहानंतर आता हे 
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महानगरपािलकेच व प असं बदलत चालल क  ह  ाय हेट िलमीटेड कंपनी झाली क  काय 
असं मला समोर िनदशनास येवू लागल आहे. ह  महानगरपािलका काह  टाटा- बला, 
अंबाणीची कंपनी नाह , महापािलका ह  ाय हेट िलमीटेड कंपनी नाह . हे नागर कां या 
सोईसाठ  जवळच मा यम हणून महानगरपािलका अ त वात आलेली आहे आ ण याचे 
व त हणून आ ह  काम करत असताना एक ल ात आल क  सात याने एखादया 
खुच वर अनेक वष एखादा अिधकार  बस यानंतर हाळूहाळू असं वाटत क  मी नगरसेवकाच 
काम करत नाह तर मी या यावर उपकार करतो या भावनेनी याची वृ ी तयार झालेली 
असते. खरतर तु ह  सव अिधकार  मह यातून एकदा कंवा सहा मह यातून एकदा 
इगतपुर ला जाऊन वप यनाला जाऊन बसत जा, आ मिचंतन करत जा वत:. मी 
आजपयत अिधका-याला श द काढलेला नाह . पण गे या दोन मह याम ये मा यासाठ  
सु दा अशीच सभा झाली असती या अव थेम ये मी गेलो होतो, हणजे चांग या 
अव थेम ये, पु पगु छ घेवून मी यव थीत गेलो होतो. आयु यभर फुल पडतील अशा 
प दतीने मी फुल घेवून गेलो होतो पण मला तो अिधकार  भेटला नाह . एवढ  म ती 
कशाची, तु हांला म ती आलीतर आ हांला थोड  जनते यासाठ  म ती येत असते. कारण 
कोण या वातावरणातून आ ह  ईथपयत वास केलेला असतो हे अिधका-यानी एकदा 
ामपंचायतीची िनवडणूक लढवून बघा हणजे कळेल तु हांला. नगरसेवकांचा तु ह  अपमान 

करता, तु ह  सगळे एकञ येता आ ह  माञ एकमेकांब ल बाहे न जर  बोलत असलोतर  
आतून एक असतो. अिधकार  तु ह  या शहराचे स ह ट आहात तु ह  याच प दतीचे काम 
करायच. आ ह  पगारावर नाह तर मानधनावर आहोत. अिधका-यानी अिधका-याचा धम 
पाळलाच पाह जे, उपकार करत नाह त तु ह , तु ह  याच प दतीने वागले पाह जे कतीह  
सभा या बाहेर काह  फरक पडत नाह . आ ह  फार गर ब आहोत पण आमचे कायकत 
गर ब नाह तना. कायक याची काम घेवून तुम याकड येतो. तु हांला का हणून सर, लज, 
सर, ए स यूज मी हणायच, तर  हवेतच तो. मोठया माणसा या चार दोन टाळ याना 
सांभाळायच हणजे आ खे नगरसेवक सांभाळयागत झालं का. कोण या म तीत राहताय 
तु ह . या मा या व द सभा काह  फरक पडत नाह . मी पंचवीस वष बांधकाम 
यावसायाम ये आहे. पंचवीस वेळा पण बांधकाम परवानगी वभागात गेलो नाह . कोण याह  
अिधका-याला चुक च काम सांगीतलेल नाह . एकदाच परवा या दवशी गेलो होतो पण तो 
सापडला नाह . याच कारण चुक ला माफ  नाह . आ ह  येथे आलोत ती जनते या 
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कामासाठ  आलेलो आहोत तुमच वच व वकार यासाठ  आ ह  आलेलो नाह त आ ण 
आ जबात वकारणार नाह त. तुम या तीन तीन वषानी बद या होतात आमची मशानभूमी 
ईथच आहे. आ हांला ईथच उ र दयायची आहेत. सवनी नीट वागायच आ ह ह  वेळेला 
कधीह  एकञ होवू शकतो, िनवडणूक त नाह , िनवडणूक त नाह  पण वेळेला एकञ होवू 
शकतो. याच कारण काय, काय यातना असतात ते यांना वचारा. अशी जाह र भाषा 
कधीच झाली नाह , आम या सार या घाबरट माणसावर कशाला तु ह  अ याय करता. 
घरा या बाहेर पडताना आ हांला दोन माणस बाहेर पाठवावे लागतात कोण आल का बघरे 
बाहेर असं सांगाव लागत. इत या भयभीत वातावरणाम ये आ ह  आहोत. या सगळया 
प र थतीच भान ठेवा, आयु  साहेब हे चालणार नाह . बावीस लाख लोकसं ये या शहराच 
भ व य आ ह  या सभागृहातून घड वतो. सवानी नीट वागायच. नगरसेवक पह यांदा िनवडून 
आले का दुस-यादां िनवडून आले हे आजीबात नाह  या नगरसेवकांचे स माना बरोबर 
आदरानेच काम झाले पाह जेत. उपकार करत नाह त याची फ घेता, पगार घेता. हणून 
महापौर साहेब, लेचपेच राहू नका गाजवा तुमच काह तर . पाच-पाच सात-सात वष एका 
खुच वर बसतात एमटेक झाले या माणसाला वचारतात तुला आ कल आहे का, कोणत 
मु यमापन करतात. काह  शै णीक अहता आहे का नाह . म तीम ये राहू नका. आ ह  
माफ क  आ ह  सीसी कॅमेराम ये असतो, जनता सीसी कॅमेराम ये नाह .  नगरसेवकांना या 
प दतीने बोलतात याच कारण काय चोप हा कार आजपयत कोणीह  बोलले नाह . आ ह  
पण रागावलोत काह  अिधका-यांवर ईथ सभागृहात वाभाडे काढलेत पण अस नाह  हणलो 
याला मा , याला मा . ीखंड पुर  आहे का वडापाव आहे कोणीपण कोणाला मारायला 
िनघाले लगेच. आ ह  संघट त नाह त हणून आम या ब ल बोलतात, तु ह  संघट त आहेत 
हणून तु ह  बोलता का. आ ह  पण संघट त होवू. अनेक नगरसेवकांना कळत असेल क  

अिधकार   तुम या बरोबर कसे वागतात. काह  जण यांचे राजक य पण वरदह त असतात. 
भाऊसाहेब ऐकत नाह तर मग फोन करायला लावायचा मग तो ऐकतो. अरे, पण याला 
जनतेला उ र दयायच आहेनां. असे काह  अिधकार  म तीत असतीलतर डो यातून हावा 
काढा. कारण सगळेच सगळयांच ऐकतात असं नाह , मी तर अजीबात नाह . यामुळे माझा 
जो अनुभव येईल तो या सभागृहात य  करेल परंतु तो मा या सुसं कृत भाषेत. सुसं कृत 
भाषा मी टकून ठेवलेली आहे. मा.महापौर साहेब, आदेश दया, तु ह  गु हा दाखल करत 
असताना आयु ांची परवानगी घेतली होती का. सभागृहा या या मायसेसम ये 
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महानगरपािलके या अंतगत कोणताह  गु हा दाखल होत असताना आयु ांची परवानगी 
यावी लागते आ ण मंग तो गु हा दाखल करावा लागतो. ती परवानगी घेतली का याचा 

पण खुलासा या ठकाणी झाला पाह जे. नाह तर आतून एक वेगळ करायच बाहे न एक 
वेगळ करायच आम या समोर िचञ वेगळ करायच हे अजीबात चालणार नाह . सव 
नगरसेवकांनी ह  गांभीयाने गो  यावी. वेळ येकावर येणार आहे. येक अनुभवातून 
तु ह  अजून ग भ होत जाताल यावर सांगाल तु ह  मी मागे शांत बसलो याच ाय त 
आज भोगतोय, कंवा आज मी भोगतो आहे. हे गांभीयाने याव, कोणीह  हे वनोदा मक घेवू 
नका. या ठकाणी फार यांच कौतूक कर यात काह  मजा नाह . आप यासंग जो चांगला तो 
चांगला. आप यासंग जो वाईट कारण आपण जनतेतून आलेलो आहोत बावीस लाख जनतेला 
उ र दयायच आहे. ह  महापािलका हाळू हाळू ाय हेट िलिमटेड होवू पाहते आहे याला 
कुठेतर  आळा घाला. शासनाने कोणी समजायच कारण नाह  मला अिधकार  हणून या 
खुच वर कोणी बसवलय, माझा कोण वरदह त आहे. कोणीच माफ करणार नाह . अिधकार  
तु ह  शहराचे आहेत, कोणा याह  वशी यान या ईथ. पण काम करत असताना नगरसेवकांचा 
आदर ठेवलाच पाह जे अशी भावना या ठकाणी य  करतो. 
मा.िनतीन (अ पा) काळजे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. तस 
पाह लतर महापािलकेत काम करत असताना नगरसेवक आ ण शासन हे रथाचे दोन चाक 
आहेत आ ण ती एकञीतर या नाह  चाललीतर आपण जनतेच काम क  शकणार नाह त. हे 
काम करत असताना आमचे सहकार  िमञ राहूल कलाटे यां यावरती गु हा दाखल झाला. 
सगळयानीच सांगीतल तस आयु ांची सु दा परवानगी घेणे आव यक होतं. यां या 
संघटने या मा यमातून यांनी यां या अ य ाकड हा झालेला कार सांगायला हवा होता 
परंतु तसे न होता तो गु हा दाखल केला. अिधकार  असेल, पदािधकार  असेल जनतेच काम 
करत असताना यावेळेस असे संग येतात क  पदािधका-यांकडून सांगीतलेल काम अिधका-
यांकडून लवकर होत नाह . या मा यमातून यावेळेस अिधकार  असेल, नगरसेवक असेल 
थोड  शा द क बाचाबाची सु दा होत असते. परंतु हा कार झाला असेल, यां या हातून जर 
असं काह  घडल असेलतर व गु हा दाखल केलातर आ ह  पण काह  हणणार नाह त. पण 
याची पुण चौकशी हायला पाह जे होती. आयु ांनी याची चौकशी लावून याची शहािनशा 

करायला हवी होती. परंतु तो डायरे ट गु हा दाखल केला. भागाम ये चार नगरसेवक काम 
करत असतात, अिधकार  सु दा असे सांगतात क  आ हांला या नगरसेवकांनी सांगीतल 
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हणून या नगरसेवकाच ऐकल. दो ह  नगरसेवकाच चांगल असत यावेळेस अिधकार  
यांचा दोघाचाह  फायदा घेवून वेगळ काम केल जातं. यामुळेह  कधीकधी असे कार 

घडतात. नासमंज य पणाने पण कधी कधी कार घडतात. यावेळेस अिधकार  असो कंवा 
पदािधकार  असो या दोघांनीह  सामंज यपणा घेतला गेला पाह जे. यावेळेस हा सव कार 
घडला यानंतर महापािलके या गेटवरती सव संघटनेनी यां या अिधका-यांनी नगरसेवकांचा 
िनषेध केला. राहूल कलाटेनी हा गु हा केलेला तो तर काह  िस द झालेलाच न हता. तु ह  
राहूल कलाटेशी जर  बोलल असतंतर चाललं असतं. परंतु या शहरातील बावीस लाख 
लोकसं येनी ईथ १२८ नगरसेवक पाठ वलेले आहेत यावेळेस तु ह  बोलाताना थोडाफार 
वचार करायला पाह जे होता. बोलताना तु ह  हणाले क  या सव नगरसेवकांना चोपून 
काढल पाह जे. हे काह  लोकशाह ला पण ध न नाह  आ ण कुठ याच िनयमाला पण ध न 
नाह , असे मला वाटते. िन त जो बोलला या यावर कारवाई झालीच पाह जे. परंतु 
मा.महापौर साहेब, याचाह  पंच असेल पुण एकदम कारवाई करावी अशी आमची मागणी 
नाह , यांना सभागृहासमोर बोलून झाले या काराब ल जर यांनी दलगीर  य  केलीतर 
हे यो य ठरेल. कारण जर आपण या यावरती गु हा दाखल करायचा हणलतर आप यात 
आ ण या यात काय फरक झाला. हणून एवढा कडक िनणय न घेता यांनी ह  मा हती 
आप या सभागृहासमोर दयावी आ ण आप याला वनंती करतो क  यांना एक संधी देवून 
आपण हा वषय संपवावा. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर दोन 
तास आपण या वषयावर चचा करतो आहोत. खरतर मी एक कामगार नेता आहे आ ण 
कामगारांवर झालेला अ याय मलाह  मा हत आहे. भाऊसाहेब तु ह  या प दतीने सांगत 
होते, राहूल कलाट या संदभातील घटना आहे या घटने या िनमी ाने मा.महापौर साहेब 
आप याला मी वनंती करतो लोक ितिनधी यावेळेस िनवडून येतो यावेळेस 
लोक ितिनधीची पण दोन कारची जबाबदार  आहे. आपण खरेतर लोकांचे  मांड यासाठ  
या सभागृहात येतो या महापािलकेम ये येतो. ह  घटना खर  आहे खोट  आहे कशी घडली या 
संदभाम ये मा.आयु ांनी सखोल चौकशी केली पाह जे. पण यावेळेस सभागृहाम ये एखादया 
वषयाव न मला मा हती आहे क  यावेळेस ार सभा झाली आ ण एखादा कमचार  
नगरसेवकांना चोप याची भाषा करतो, ह  प दत अ यंत चुक ची आहे. भाऊसाहेब मी तुम या 
मताशी शंभर ट के सहमत आहे. काह  काह  अिधका-यांना अशा प दतीची गुरमी आ ण 
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म ती शंभर ट के आहे. मला अनेक नगरसेवक सांगतात क  दादा आ ह  यां याकडे 
तीनवेळा गेलो, चारवेळा गेलो आमच हणण सु दा ऐकूण घेत नाह त. ते ठरावीक पाच दहा 
जणांचे हणण ऐकूण घेत असतील. नगरसेवक आप या भागाचा ॉ लेम यांना जर 
सांगतोय. मी खरतर या सभागृहा या मा यमातून एवढच सांगेल क  अिधका-यांनी सु दा 
आप या जबाबदार च भान ठेवल पाह जे. या संदभात चौकशी िन तच झाली पाह जे. 
एखादयावर अ याय झाला मग तो कमचार  असेल कंवा नगरसेवक असेल या या पाठ शी 
आप याला उभ राहण आव यक आहे. माझी या िनमी ान सगळया अिधका-यांना वनंती 
आहे, मा.महापौर साहेब एखादा वषय मनात आणतात आ ण सांगतात क  दादा हा नीट 
अिधकार  ऐकत नाह , ह  प र थती आहे. ते हा अिधका-यांना माझी एक वनंती आहे. या 
महापािलकेम ये आपण नोकर  करतो. सभागृहाम ये एवढे नगरसेवक आहेत यां याह  
भावनेचा कधी कधी वचार केला पाह जे. यांच हणण काय आहे, आपण यांच हणण 
डावलायच आ ण मी मा याच प दतीने करेल अशा प दती या उम म ये अ वभावाम ये 
खरतर कोणीह  राह याची गरज नाह . एखादा नगरसेवक, एखादा टोकाचा िनणय घेतो तो 
का घेतो या याह  ने वचार कर याची गरज आहे. खरतर सगळयांना बोलायच होत, 
मा.मंगलाताई तु हांलाह  बोलायच होत पण माझी एवढ च या िनमी ान मा.महापौर साहेब 
आपणाला वनंती आहे क  या दवशी ती घटना घडली खरतर लाई ह चॅनेल खुप आहेत 
यावर मी बघीतल एक कमचार , िन तच या या भावना असतील, पाणीपुरवठया या 

संदभातला अिधकार  असेल, आरो या या संदभामधला अिधकार  असेल, थाप या या 
संदभामधला अिधकार  असेल यां या ब लची एक प र थती शंभर ट के असू शकते क  मी 
सांगीतलेला कचरा साफ क  शकले नाह . पाणीपुरवठया संदभाम ये एखादया पा याची लाईन 
तुटली कंवा प नास-शंभर लोक फोन करतात. लोक अिधका-यानां कमी बोलतात 
नगरसेवकांना खुप वाईट भाषेत बोलतात. आपण यां या मतामुळे आज या महापािलकेम ये 
आहेत. मा.महापौर आ ण मा.आयु ांना माझी वनंती आहे क  अिधका-यांना सु दा आपण 
जबाबदार ची जाणीव दली पाह जे. पुढ यावेळेस ते अशा कारची अरेरावी, अशा कारच व य 
टेजवर करणार नाह त. मीह  कामगार नेता आहे मलाह  मा हती आहे युिनयन चाल वली 

पाह जे. खरतर बबनराव झंजूडना मी दुस-या दवशी सांगीतल क  बबनराव खरतर आ ह  
तुम या सगळयां या बरोबर िन तच ताकद न उभा आहोत. पण एखादा कमचार  जर 
चुक या प दतीने वागत असेल, नगरसेवकाना जर चोप याची भाषा करत असेलतर यान 
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माफ  माग यान आमच खरतर समाधान नाह  होणार. या सभागृहात यांने माफ  मागीतली 
पाह जे, याला िनलंबीत केल पाह जे अशीह  आमची भावना नाह . पण कामगार ने यांनी 
अप या ितनीधीला एक सांग याची गरज आहे बाबारे, तु या एखादया व यामुळे एखादया 
संघटनेला मान खाली घालावी लागते हे यांनी सांग याची गरज आहे. आपण याला 
िनलंबन करन, यानी माफ  मागण हे आप या सगळयाला अपे ीत नाह . हा सभागृहाचा 
वेळ एखादया कमचा-यासाठ  एवढा मोठा नाह  क  या यावर दोन दोन तास चचा झाली 
पाह जे. पण माझी दुसर  एक सगळया नगरसेवकांना वनंती आहे क  एखादया विश  
िलमीटपयत, खरतर नगरसेवकांनी सुचना केली या ठकाणी महापौर आहेत, सगळया प ाचे 
गटनेते आहेत. आमदार असतील, खासदार असतील एखादा अिधकार  जर नीट ऐकत 
नसेलतर या याब लच काय करायच हे आपण सगळेजण ठरवत जाऊ. आप याला मा हती 
आहे क  उ म हरवेच उदाहरण डोळया समोर आहे. टोकाला जावुन आपण एखाद  घटना 
करतो याचे प रणाम हे उ म हरवे आहेत. माझी सगळयांना वनंती आहे क  ठक आहे 
एखादया वषयावर आपण बोलण हे शंभर ट के बरोबर आहे आपण लोकां या ासाठ  या 
महापािलके या सभागृहात येतो.  नाह  सुटलातर या लोकांना आप याला उ र दयायच 
आहे. परंतु एखादया अिधका-याकड आपण कशा प दतीने गेल पाह जे हणजे राहूल 
कलाट या संदभाम ये कंवा अिनल राऊत या संदभाम ये घटना असेलतर आयु  साहेबांना 
वनंती आहे क  याम ये कोणावरह  अ याय झाला नाह  पाह जे. परंतु जे कमचार  या 
महानगर म ये एखादया ठकाणी वाद त व य करतात हे यो य नाह . माझी सगळया 
अिधका-यांना वनंती आहे क  मा यातला ऍ ीिस ह हा काय आहे हे खरतर सगळयांना 
माह ती आहे. एखादया पदािधका-याला, नगरसेवकाला एखादा अिधकार  जर जुमानत नसेल 
तर या यावर कारवाई करावी लागेल. मा.महापौर साहेब, मी वनंती करतो क  अशा  
चुक या प दतीने यांन टेटमट केल आहे, खरतर यास िनलंबन कर याम ये आमचा खुप 
मोठेपणा आहे अशी प र थती नाह  यानी माफ  मागावी एवढया कमी मनाचे आ ह  
नाह त. पण अशा प दती या कमचा-याला चांग या प दतीची समज दली पाह जे, क  
बाबारे यापुढ या काळाम ये आपण एका जबाबदार संघटनेच काम करतो, या जबाबदार 
महापािलकेम ये काम करतो आप या व यामुळे सभागृहाचा दोन-दोन, तीन-तीन तासाचा 
वेळ आपण वाया घालवतो अशा कारच वतन यापुढ या काळाम ये कुठ याह  कमचा-यांकडून 
होणार नाह  याची जाण या कमचा-याला दयावी. मा.महापौर साहेब, वनंती करतो या 
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वषयाला अनेक नगरसेवकांनी वाचा फोड या, कमी जा त माणात सगळयां या भावना 
सार या असतील परंतु या भावनेला आपण कुठेतर  ट क न दे याच काम केल. 
मा.महापौर साहेब, वनंती करतो क  या वषयाची चचा आपण थांबवून पुढ या वषयाला  
सु वात करावी एवढ  वनंती करतो आ ण थांबतो ध यवाद. 
मा.महापौर-   उप थत सव सभागृह. सव सभागृहातील नगरसेवकांनी आपआप या भावना 
मांडले या आहेत. जो वषय िशवसेनेचे गटनेते राहूल कलाटे यां या बरोबर या अिधका-
यांचा झाला यानंतर कमचार  महासंघाने िमट ंग घेवून या ठकाणी काह  चुक चे आरोप केले 
आ ण काह  नगरसेवकांब ल वचीञ श द या ठकाणी वापरले. मी आयु ांना सुचना करतो 
क  या ठकाणी आतापयत जे झाल ते झालं. परंतु कमचा-यांनी आपली पाञता न सोडता 
आपली जबाबदार  ओळखून जर काम केलंतर ह  वेळ येणार नाह . यामुळे आपण आप या 
प दतीन मयाद त राहून या पंपर  िचंचवड शहराचा यव थतपण े वकास क न, या 
नगरसेवकांना बावीस लाख लोकांनी या सभागृहाम ये पाठवलेलं आहे. या प वञ 
सभागृहाम ये काम करत असताना अ य जनतेचह  आ हांला खुप काह  ऐकूण याव लागतं. 
यामुळे संबंिधत जे अिधकार  आहेत यांना यव थत सुचना देवून यव थत यांनी 
यां या जबाबदार ने भ व याम ये काम कराव. 

मा.माधवी राजापूरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता—  
ठराव मांक- ३८१                                         वषय मांक -९ 
दनांक – २२/२/२०१९        वभाग- मा.आयु    
 
        संदभ- १) मा. वलास म डगेर , मा.अिमत गावडे यांचा ताव- 
              २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४३२७ 
                 द.५/०२/२०१९ 
 

        क  शासना या धत वर व रा य वेतन सुधारणा सिमतीचे िशफारशींचे आधारे रा य 
शासक य व इतर पा  कमचा-यांना ७ या वेतन आयोगानुसार रा य शासनाने शासन 
अिधसूचना, व  वभाग .वेपूर-२०१९/ . ./सेवा ९ द.३० जानेवार  २०१९ अ वये सुधा रत 
वेतनसंरचना लागू केली आहे. तसेच शासन िनणय .सिनवे-२०१९/ . .५८/सेवा-४ द. २४ 
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जानेवार  २०१९ अ वये सेवािनवृ  झाले या िनवृ  वेतन धारकां या व कुटंुब िनवृ ी 
वेतनधारकां या वेतनात ७ या वेतन आयोगानुसार सुधारणा कर यात आलेली आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका कमचा-यांनाह  रा य शास कय कमचा-यां माणे ७ या वेतन 
आयोगानुसार सुधा रत वेतनसंरचना/वेतन ेणी लागू करणेबाबत मा.आयु  यांचे 
अ य तेखाली महापािलकेतील वर  अिधका-यांची वेतन पुनरचना सिमती गठ त करणेत 
आली आहे. सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार महासंघाचे मागणीनुसार व 
महापािलका वेतन पुनरचना सिमतीचे िशफारशींचे अहवालािधन महापािलका आ थापनेवर ल 
पा  कमचा-यांना तसेच ाथिमक िश क व िश केतर कमचा-यांना महापािलकेने ६ या 
वेतन आयोगानुसार लागू केलेली वेतन ेणी वचारात घेऊन सदर पदांना शासनाकडल ७ या 
वेतन आयोगानुसार समक  सुधार त वेतन ेणी / वेतनसंरचना लागू करण,े सुधा रत 
आ ािसत गती योजनेनुसार ३ लाभांची वेतन संरचना लागू करण,े मनपाने महागाई 
भ याबाबत क शासक य कमचा-यां माणे लागू केलेले धोरण यापुढेह  कायम ठेवण,े घरभाडे 
भ ा, पुरक भ ा, वाहतुक भ ा, रोखर कम हाताळ याचा भ ा, एन.पी.ए. व इतर 
रा यशासनाचे धोरणानुसार लागू असलेने रा यशासन वेळोवेळ  सुधारणा करेल या माणे 
लागू करण,े मनपा कमचा-यांना व मान लागू असलेले भ े उदा. वाहन भ ा, धोका भ ा, 
धुलाई भ ा, वै क य भ ा, व इतर भ े एल.एस.जी.ड , एल.जी.एस. इ. वेतनवाढ बाबतचे 
धोरण यापुढेह  कायम ठेवण,े ७ या वेतन आयोगानुसार फरकापोट  देय र कम शासक य 
कमचा-यां माणे पाच समान ह यात तथा प मनपाचा भ व य िनवाह िनधी वतं पणे 
अस याने बँकांकडून िमळणारे याज व मनपा कमचा-यांना भ व य िनवाह िनधी खा यावर 
ावे लागणारे याज वचारात घेऊन भ व य िनवाह िनधी खा यात जमा करणे / रोखीने 

देणे याबाबत वेतन पुनरचना सिमतीचे िशफारशीनुसार कायवाह  करण,े तसेच या संदभात 
काह  ुट  व सुधारणा अस यास याबाबत िनणय घे याचे अिधकार मा.आयु  यांना देणे 
इ.बाबींना मा यता देणेस व यापोट  येणा-या खचास धोरणा मक बाब हणून मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच   १.रा य शासक य कमचा-यांना सातवा वेतन आयोग दनांक ०१ 
जानेवार , २०१६ पासून लागु कर यात आलेला आहे व य  लाभ दनांक ०१ जोनवार , 
२०१९ पासुन मंजुर कर यात आलेला आहे. तर  मनपा कमचा-यांना सदरचा सातवा वेतन 
आयोगानुसार सुधार त वेतन ेणीचा य  लाभ माहे ए ल-२०१९ पेड इन मे-२०१९ पासुन 
लागू करणेस रा य शासना या उमेदमा यतेवर मा यता दे यात येत आहे. तसेच सेवािनवृ  
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वेतन धारकांना माहे ए ल-२०१९ पेड इन मे-२०१९ य  लाभ दे यास मा यता देणेत येत 
आहे.   
२. मनपातील खालील पदां या वेतन ेणींम ये ुट  आहेत. यांचे वेतन ेणीत खालील माणे 
सुधार त वेतन ेणी लागु कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

 

अ. . 

 

पदनाम 

 
िव मान वेतन ेणी व  

ेड पे 

सहा या वेतन  
आयोगानुसार आव यक  

वेतन ेणी 
१ फायरमन ५२००-२०२००, ेड पे - १९०० ५२००-२०२००, ेड पे - २४०० 

२ िलड ग फायरमन ५२००-२०२००, ेड पे - २४०० ५२००-२०२००, ेड पे - २८०० 

३ भांडारपाल ९३००-३४८००, ेड पे - ४२०० ९३००-३४८००, ेड पे - ४३०० 

४ भांडार अिधकारी ९३००-३४८००, ेड पे - ४४०० ९३००-३४८००, ेड पे - ५४०० 

५ माळी ५२००-२०२००, ेड पे - १९०० ५२००-२०२००, ेड पे - २४०० 

६ एम. पी. ड य ु ५२००-२०२००, ेड पे - २८०० ५२००-२०२००, ेड पे - ४३०० 

 
                                                  
      तसेच मनपाने मा. महापािलका सभे या मंजुर ने काह  पदांसंदभात सहा या वेतन 
आयोगातील ुट ंबाबत रा य सरकारकडे ताव पाठ वला असून सदर पदांना सातवा वेतन 
आयोग लागु करताना सदर पदांबाबत रा य शासनाकडे पाठ वले या प  - ब म ये नमुद 
केले माणे वेतन ेणी गृ हत ध न सातवा वेतन आयोग लागु करणेस मा यता देणेत येत 
आहे व महानगरपािलकेने काह  न वन पदांची िनिमती केली असून सदर पद िनिमतीचा 

ताव शासन मंजुर साठ  लं बत आहे. या पदांना देखील सातवा वेतन आयोगा माणे 
वेतन ेणी लागु करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
३.   रा य शासनाने दनांक ०१ नो हबर, २००५ रोजी कंवा यानंतर िनयु  झाले या 
कमचा-यांसाठ  नवीन अंशदान पे शन योजना लागु केली असुन याच धत वर, मनपा 
कमचा-यांना अंशदान िनवृ ीवेतन योजना लागु कर यात आलेली आहे. तथा प मनपा 
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कमचार  महासंघाचे मागणीनुसार सदर अंशदान िनवृ ीवेतन योजनेऐवजी महानगरपािलकेतील 
सव कमचा-यांना दनांक ०१ नो हबर, २००५ पुव ची सेवािनवृ ी वेतन योजना लागु कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. 
 अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
      ------- 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय  मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

                                      वषय मांक -१० 
दनांक – २२/२/२०१९        वभाग- मा.आयु     
  

     संदभ – १) मा.संिगता ता हाण,े मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
           २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .७८, द.१८/०१/२०१९ 
       मौजे पंपळे िनलख . .२६ मधील महादेव मं दर ते बाणेर पुलापयतचा र ता 
डांबर करणाने वकसीत करणेसाठ  कामाचे आदेश द.०६/०२/२०१८ रोजी देणेत आलेले असून 
काम चालू आहे. सदर कामात पंपळे िनलख मधील महादेव मं दर ते बाणेर पुलापयतचा 
र ता(७०० मी.) व पंपळे िनलख मशानभूमी ते STP लां ट पयतचा (५५० मी.) र ता 
वकसीत करणेचा अत:भाव कर यात आलेला आहे. सदर या र यावर वाहतूक ची वदळ 
मोठया माणात असते तसेच माट िसट  अ वये भ व यातील वाहतूक चा वचार करता 
सदरचा र ता काँ ट करण करणे आव यक आहे. सदर र ता डांबर करणाने वकसीत 
करणे या कामाची िन वदा र. .७,४४,२९,०६१/-(अ र  र. .सात कोट  च वेचाळ स लाख 
एकोणतीस हजार एकस  फ ) इतक  आहे. या अनुषंगाने वर ल कामांतगत अं.५०० 
मी.लांबी या र याचे काँ टकरण करणे श य होणार आहे. तर  भाग मांक २६ मधील 
ता यात आलेले ड .पी.र ते वकसीत करणे या कामातून डांबर करणा या कामाऐवजी 
काँ ट करणाने र ता वकसीत करणे या फेर बदलास मा यता देणते यावी.  
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- १) भाग . ७ 
च-होली, द नगर (काळ िभंत र ता) वकास आराखडयातील र ता १८ मी. वकसीत करणे. 
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(िन वदा . ५२/२-०१७/१८) या कामाचा मुळ अलाईमट म ये अशंत: बदल क न सदरचा 
१८ मी. र ता पुण-ेआळंद कडे करणेऐवजी वडमुखवाड  स ह . १९६ ते १४८ कडे करणेस 
मा यता देणेत यावी. २) भाग . ६ डुडूळगाव येथील १८ व २४ मी. वकास 
आराखडयातील मोशी आळंद  र ता ते माऊलीनगर ते पुणे आळंद  र ता वकिसत करणे 
(िन वदा . ६६/६-२०१८/१९) या कामाचा मुळ अलाईमट म ये वन वभागाची जागा 
ता यात ये यास बराच कालावधी लाग याची श यता आहे. यामुळे सदर ठकाणचा 
र याऐवजी चो वसावाड  स ह . ३९ ते ४३ पयतचा १८ मी. र ता करणेस मा यता देणते 
यावी. ३) भाग .७ च-होली बुडव ती मु य र ता ते स ह नं. ८७ येथील वकास 
आराखडयातील १८ मी. र ता वकसीत करणे – (िन वदा . ५२/३-२०१७-१८) या कामास 
अंतभुत र ताचा काह  भाग कलम ३७ अ वये मा यता घेणेकर ता तावीत अस याने सदर 
कामाऐवजी सदरचा कामातून सदर ठकाणी जलिन:सारण, फुटपाथ, ड हायडर इ. कामे 
करणे या तावास मा यता देणेत यावी. तसेच जुना भाग .३२ सँ ड वक कॉलनी येथे 
भोसर  दघी िशवेवर ल र ता वकिसत करणेसाठ  िन वदा नोट स .३०/१८-२०१७/१८ 
करणेत आलेली आहे. तथा प या र याची काह  भागातील जागा मनपा या ता यात नाह . 
यासाठ  भाग . ५ गवळ नगर व  सँ ड वक कॉलनी मधील ओमसाई पाक व इ याद  
ठकाणचे र याने जाणारे जवळपास २००० हजार लोकांची लोक व ती आहे. सदर 
नाग रकांना जाणेकर ता डांबर  र ता नस यान,े र ता करणेबाबत तेथील मा. नगरसद य व 
नागर क वारंवार मागणी कर त आहेत. सदर र याची जागा नुकतीच मनपा या ता यात 
आली आहे. तथा प सदर र याचा समावेश अंदाजप कात नाह . अंदाजप कात कामाचा 
समावेश क न तुत काम करणेस बराच कालावधी लागू शकतो, यामुळे सदर िन वदा 
नोट सी या कामातून ओमसाई पाक व इ याद  ठकाणचे ड.पी. ९.०० मी व १२.०० मी ं द 
र ता करणेचा तावास मा यता देणते यावी. तसेच भाग . २६ येथील महादेव मं दर ते 
बाणेर पुल तसेच याला लागुन पंपळे िनलख मशान भूमीपयतचा १८ मी. ड .पी. र ता 
वकसीत करणेकर ता व ुत वषयक कामे करणेकर ता मनपा व ुत वभागाने िन वदा 
माग व यात येऊन कामाचे आदेश दलेले आहेत परंतु या र याचे मळु डझाईन बदलुन 
माट िसट या अनुषंगाने या र याचे डझाईन करणेत येत अस यामुळे या र या 
दवाब ी यव था करणेकर ताचे कामातह  बदल करणे अ याव यक आहे. यामुळे या 
र यावर ल दवाब ी यव था करणेकर ताचे कामातह  होणारे बदलांनुसार या कामास अंदाजे 
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र. . १ कोट  इतका खच अपे ीत अस याने, भाग . २६ येथील महादेव मं दर ते बाणेर 
पुल तसेच याला लागुन पंपळे िनलख मशान भुमीपयतचा १८ मी. ड .पी र ता वकसीत 
करणेकर ता व ुत वषयक कामे करणेकर ताचे सुधार त खच र. . १ कोट  यांस सुधार त 
शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच सदर र यावर ल दवाब ी यव था माट िसट या 

अनुषंगाने कर यास मा यता देणते यावी. तसेच  भाग . ३१ पंपळे गुरव येथील आ. . 
३४४ खेळाचे मैदान या कामाचे िन वदा काढुन काम सु  कर यात आले होते. सदर 
आर णाचा वकास माट िसट  क प अंतगत वकिसत करावयाचा अस याचे िन त झाले 
असुन माट िसट  क प वभागाकडुन सदर ठकाणी चालु असणारे काम बंद कर याबाबतचे 
द.२९/०१/२०१९ जा. . मा.िस.िल./ था/१०/२०१९ नुसार सुचना द या आहेत. तर  या 
ठकाणी सदरचे काम करणे उिचत होणार नाह . परंतु भाग . ३१ म ये अशा कामाची 
आव य ा असुन भागातील व वध ठकाणी कामे करणे आव यक अस याने सदर 
िन वदेतील उवर त काम मा. नगरसद य यांचे माफत सुच व यात येणा-या ठकाणी 
आव य े नुसार िन वदा नोट स ७४/६/२०१६-१७ चे काम भागां अंतगत आव यक कामे 
कर यास मा यता देणते यावी.  
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, उपूसचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक- ३८२                                          वषय मांक -१० 
दनांक – २२/२/२०१९         वभाग- मा.आयु     
  
         संदभ – १) मा.संिगता ता हाण,े मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
                २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .७८, द.१८/०१/२०१९ 
 
    मौजे पंपळे िनलख . .२६ मधील महादेव मं दर ते बाणेर पुलापयतचा र ता 
डांबर करणाने वकसीत करणेसाठ  कामाचे आदेश द.०६/०२/२०१८ रोजी देणेत आलेले असून 
काम चालू आहे. सदर कामात पंपळे िनलख मधील महादेव मं दर ते बाणेर पुलापयतचा 
र ता(७०० मी.) व पंपळे िनलख मशानभूमी ते STP लां ट पयतचा (५५० मी.) र ता 
वकसीत करणेचा अत:भाव कर यात आलेला आहे. सदर या र यावर वाहतूक ची वदळ 
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मोठया माणात असते तसेच माट िसट  अ वये भ व यातील वाहतूक चा वचार करता 
सदरचा र ता काँ ट करण करणे आव यक आहे. सदर र ता डांबर करणाने वकसीत 
करणे या कामाची िन वदा र. .७,४४,२९,०६१/-(अ र  र. .सात कोट  च वेचाळ स लाख 
एकोणतीस हजार एकस  फ ) इतक  आहे. या अनुषंगाने वर ल कामांतगत अं.५०० 
मी.लांबी या र याचे काँ टकरण करणे श य होणार आहे. तर  भाग मांक २६ मधील 
ता यात आलेले ड .पी.र ते वकसीत करणे या कामातून डांबर करणा या कामाऐवजी 
काँ ट करणाने र ता वकसीत करणे या फेर बदलास मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) 
भाग . ७ च-होली, द नगर (काळ िभंत र ता) वकास आराखडयातील र ता १८ मी. 
वकसीत करणे. (िन वदा . ५२/२-०१७/१८) या कामाचा मुळ अलाईमट म ये अशंत: 
बदल क न सदरचा १८ मी. र ता पुण-ेआळंद कडे करणेऐवजी वडमुखवाड  स ह . १९६ ते 
१४८ कडे करणेस मा यता देणेत येत आहे.  २) भाग . ६ डुडूळगाव येथील १८ व २४ 
मी. वकास आराखडयातील मोशी आळंद  र ता ते माऊलीनगर ते पुणे आळंद  र ता 
वकिसत करणे (िन वदा . ६६/६-२०१८/१९) या कामाचा मुळ अलाईमट म ये वन 
वभागाची जागा ता यात ये यास बराच कालावधी लाग याची श यता आहे. यामुळे सदर 
ठकाणचा र याऐवजी चो वसावाड  स ह . ३९ ते ४३ पयतचा १८ मी. र ता करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. ३) भाग .७ च-होली बुडव ती मु य र ता ते स ह नं. ८७ 
येथील वकास आराखडयातील १८ मी. र ता वकसीत करणे – (िन वदा . ५२/३-२०१७-
१८) या कामास अंतभुत र ताचा काह  भाग कलम ३७ अ वये मा यता घेणेकर ता तावीत 
अस याने सदर कामाऐवजी सदरचा कामातून सदर ठकाणी जलिन:सारण, फुटपाथ, 
ड हायडर इ. कामे करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. तसेच  जुना भाग .३२ 
सँ ड वक कॉलनी येथे भोसर  दघी िशवेवर ल र ता वकिसत करणेसाठ  िन वदा नोट स 
.३०/१८-२०१७/१८ करणेत आलेली आहे. तथा प या र याची काह  भागातील जागा 

मनपा या ता यात नाह . यासाठ  भाग . ५ गवळ नगर व  सँ ड वक कॉलनी मधील 
ओमसाई पाक व इ याद  ठकाणचे र याने जाणारे जवळपास २००० हजार लोकांची लोक 
व ती आहे. सदर नाग रकांना जाणेकर ता डांबर  र ता नस याने, र ता करणेबाबत तेथील 
मा. नगरसद य व नागर क वारंवार मागणी कर त आहेत. सदर र याची जागा नुकतीच 
मनपा या ता यात आली आहे. तथा प सदर र याचा समावेश अंदाजप कात नाह . 
अंदाजप कात कामाचा समावेश क न तुत काम करणेस बराच कालावधी लागू शकतो, 



96 
 

,   

यामुळे सदर िन वदा नोट सी या कामातून ओमसाई पाक व इ याद  ठकाणचे ड.पी. ९.०० 
मी व १२.०० मी ं द र ता करणेचा तावास मा यता देणेत येत आहे तसेच भाग . २६ 
येथील महादेव मं दर ते बाणेर पुल तसेच याला लागुन पंपळे िनलख मशान भूमीपयतचा 
१८ मी. ड .पी. र ता वकसीत करणेकर ता व ुत वषयक कामे करणेकर ता मनपा व ुत 
वभागाने िन वदा माग व यात येऊन कामाचे आदेश दलेले आहेत परंतु या र याचे मुळ 
डझाईन बदलुन माट िसट या अनुषंगाने या र याचे डझाईन करणेत येत अस यामुळे 
या र या दवाब ी यव था करणेकर ताचे कामातह  बदल करणे अ याव यक आहे. यामुळे 
या र यावर ल दवाब ी यव था करणेकर ताचे कामातह  होणारे बदलांनुसार या कामास 
अंदाजे र. . १ कोट  इतका खच अपे ीत अस याने, भाग . २६ येथील महादेव मं दर ते 
बाणेर पुल तसेच याला लागुन पंपळे िनलख मशान भुमीपयतचा १८ मी. ड .पी र ता 
वकसीत करणेकर ता व ुत वषयक कामे करणेकर ताचे सुधार त खच र. . १ कोट  यांस 
सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे तसेच सदर र यावर ल दवाब ी यव था 
माट िसट या अनुषंगाने कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच  भाग . ३१ पंपळे 

गुरव येथील आ. . ३४४ खेळाचे मैदान या कामाचे िन वदा काढुन काम सु  कर यात आले 
होते. सदर आर णाचा वकास माट िसट  क प अंतगत वकिसत करावयाचा अस याचे 
िन त झाले असुन माट िसट  क प वभागाकडुन सदर ठकाणी चालु असणारे काम बंद 
कर याबाबतचे द.२९/०१/२०१९ जा. . मा.िस.िल./ था/१०/२०१९ नुसार सुचना द या 
आहेत. तर  या ठकाणी सदरचे काम करणे उिचत होणार नाह . परंतु भाग . ३१ म ये 
अशा कामाची आव य ा असुन भागातील व वध ठकाणी कामे करणे आव यक अस याने 
सदर िन वदेतील उवर त काम मा. नगरसद य यांचे माफत सुच व यात येणा-या ठकाणी 
आव य े नुसार िन वदा नोट स ७४/६/२०१६-१७ चे काम भागां अंतगत आव यक कामे 
कर यास मा यता देणेत येत आहे.   
 अनुकूल -८१        ितकूल – ० 
  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       -----    
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मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, वषय  मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक- ३८३                                         वषय मांक -११ 
दनांक – २२/२/२०१९        वभाग- मा.आयु    
 
         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३८/२०१९  
                   द.२३/१/२०१९  
                २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .७९, द.०१/०२/२०१९ 
 
        मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ८० दनांक 
२५/०१/२०१९ अ वये मनपा १५ बॅडिमटन हॉलचे २० कोट सराव, िश ण व पधसाठ  
आर ण देणेकामी तसेच भ व यात होणारे मनपा बॅडिमंटन हॉल अनुषंगाने सुधा रत 

डाधोरणास सोबतचे प  “अ” व “ब” माणे मा यता देणेत येत आहे. 
मा.शैलजा मोरे - मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते.     
मा. यंका बारसे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज हा बॅडिमटन 
हॉलचा वषय आलेला आहे. माझी शंका आहे क  या बॅडिमंटन हॉलम ये फ  बॅडिमटंनचा 
खेळच चालणार क  या ठकाणी लासेस, कराटे असे बरेच बाक चे पण उप म चालत 
असतात. याब लची माझी शंका आहे क  या ठकाणी आपण या संदभात काय करणार 
आहात आ ण दुसरा  असा आहे क तु ह  या ठकाणी डा संकुलन कंवा फ ऊडेशन  
अशा प दतीनेच मुलांना या ठकाणी खेळ खेळायला देणार आहात, ाय हेटवा यांना     
तु ह  या ठकाणी फ लावलेली आहे आ ण नगरपािलकेचे वदया य  कंवा डा 
संकुलामाफत येणारे वदयाथ  याना  ठेवलेल आहे मग हे डा संकुल या 
वदया याकडून फ घेणार का यासंदभात माझी एक शंका आहे आ ण दुसरा वषय असा 
आहे क , पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये जेवढे बडॅिमटंन हॉल आहेत कंवा कोणतेह  
आर ण आपण डे हलप करत अस ूतर या ठकाणी आपण नामकरण करताना कला, डा 
आ ण शै णक ेञात कंवा कोण याह  चांग या ेञाम ये काय करणारांचा या ठकाणी 
नामकरण करताना वचार केला जावा असे धोरण आपण तयार कराव अशी सूचना मी 
या ठकाणी देवू इ छते. सूचना देताना मी मा या भागाम ये आलेला अनुभव सभागृहाला 
सांगू इ छते. मी ठराव मांडला, मा या ठरावावरती ई- भागामधील एका नगरसेवकांनी 
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अनुमोदन दले यानंतर ठराव मंजूर झाला. घर  गे यानंतर यांना वत:ला उपर ती झाली 
कंवा क न दली असेल क  या नावाला आप याला वरोध करायचा. यानंतर आठ दवसानी 
यांनी ई- भागा या अ य ाना हे नाव आ हांला मंजूर नाह , आ हांला दुसरे नाव दयायचे 

आहे, ठक आहे तु ह  दलं नाव पण ई- भागाच काम होतं क  ते मला कळ वणे आव यक 
होते. कारण ठराव मंजूर झालेला होता. एक वषानी मी जे हा जे हा वचारत होत ेमाझा 
ठराव नामकरणाचा तु ह  मंजूर केलेला आहे मग तु ह  ते नाव बॅडिमंटन हॉलला अजून का 
देत नाह त, तर आज देवू उदया देवू  असे करत करत वष गेले. आ ण वषभरानी मला असं 
कळल क  तुमचा ठराव याच मह याम ये दुस-याने याला वरोध दश वला जे अनुमोदक 
आहेत यांनी. तर हे चुक चे आहे. हा वषय परत सभेपुढे येतो वषभरानी यावेळेस सभेतले 
सगळे नगरसेवक एका बाजुला आ ण एका बाजूला मी एकट . मला एकट  पड याच दु :ख 
नाह  मला मा या आईवड लानंी वाघीन हणून ज माला घतलेल आहे आ ण मी वाघीन 
हणूनच या ठकाणी काम करते. मला दु :ख एकट पड याच नाह  परंतु हे चुक च आहे क  

तु ह  गाववाले नाह त हणून तुमच नाव देणार नाह त. आता भाऊनी श द उ चारला क  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  ाय हेट िलमीटेड कंपनी नाह . मग का याच य ंची 
नाव आप या आर णाला दली जावी. आर ण देताना फुकट जमीनी महापािलकेला दले या 
आहेत का. यांनी सरकार  िनयमानुसार जी काह  र कम असेल ती र कम यांना 
िमळालेलीच असेलनां मग ते यांचा मालक  हा का साठ  का सांगतात. सभागृहाम ये मी हे 
सु दा सांगते  याच बॅटिमटंन हॉलम ये, याच गाडन म ये तु ह  ंवाढ दवसाला गाडन देता, 
बारशासाठ  हॉल देतात, असे ठकाणी तु ह  पैसे पण घेता, हणजे हे पुणपणे आप या 
पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये चुक ची या चाललेली आहे हे पण आप या िनदशनास 
आणून देते. आ ण कोणतेह  आपले आर ण डे हलप असेलतर, आ ण या ठकाणी जर   
अशा कारचे छान छान गाडन असतीलतर या गाडनम ये साखरपुडे होतात आ ण ते संपुण 
गाडन आप याला, नागर कांना दुस-या दवशी घाण झालेले पाह ला िमळतं. नागर क 
हणतात क  सडलेला, कुजलेला वास आ हांला सकाळ  तीथ मॉन ग वॉकला गेलो क  तो 

वास यायला िमळतो. या सव गो ीवरती शासनाने ठोस िनणय यायला पाह जे. 
या ठकाणी जे वॉचमेन आपण नेमलेले असतील यांना सु दा आपण याबाबतीत कठोर असे 

िनणय यायला लावले पाह जेत. या ठकाणी अशा खासगी काय माला कोणीह  परवानगी 
दली नाह  पाह जे. आ ण एखादया चांग या काय माला दलीचतर या ठकाणची व छता 
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पण झाली पाह जे. अ रशा: एखादा सां कृतीक हॉल आहे असे समजून या ठकाणी रोज 
रोज काय म होतात. याकडे शासनाचे अजीबात ल  नाह  कंवा आपण याकडे 
जाणुनबुजून दुल  करत आहात असं मला वाटत. आपण बोलू दलं याब ल ध यवाद. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
अनुकूल -८१      ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झालचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

   ------    
मा.आ नी जाधव -   मा.महापौर साहेब, वषय माक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक- ३८४                                         वषय मांक -१२ 
दनांक – २२/२/२०१९        वभाग- मा.आयु      

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/३/का व/५६/२०१९ 

                  द.२९/०१/२०१९  
 २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८०, द.२९/०१/२०१९ 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आकाशिच ह व परवाना वभागामाफत महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उदयोगधंदा, यवसाय, 
साठा परवाने दे यात येतात. या यावसाियकांकडून परवाना फ  ित वष  वसूल करणेत येते. 
महारा  महानगरपािलका अिध िनयमातील कलम ३८६ चे तरतुद स आधीन राहून ित वष   
परवाना फ चे दर िन त कर यात येतात. यानुसार प  अ, ब व क नुसार तावात 
नमूद केले माणे १) सन २०१९-२० साठ  सन २०१८-१९ साठ  अ त वात असणा-या 
दराम ये ३०% दरवाढ सव तावात नमूद ित ह  कार या परवा यासाठ  करणेत यावी. २) 
परवाना नुतनीकरण वलंबाने करणा-या यावसाियकांसाठ  परवाना फ  वर दरमहा १०% 
नुसार वलंब शु क आकार यात यावी मा  याची कमाल मयादा असणा-या वलंब शु क 
१२०% नुसार आकारणी या स या या दराम ये वाढ न करता ते कायम ठेवणेत येऊन ३० 
जुन नंतर नुतनीकरण न के यास ए ल पासून तावात नमूद केले नुसार वलंब शु क 
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आकारणी कायम ठेव यात यावी. या माणे मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.साधना मळेकर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल -८१          ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ------ 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.   
 

                                      वषय मांक -१३ 
दनांक – २२/२/२०१९        वभाग- मा.आयु    
   

संदभ – १) मा.राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
         २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८२, द.०१/०२/२०१९ 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सह शहर अिभयंता ( थाप य) या वगात ३ पदे 
मंजूर असून यापैक  १ पद मागासवग यांसाठ  आर त आहे. महारा  शासनाचे 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. बंद ु 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 
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चार वषापे ा जा त सेवा झालेली अस याने यांना अनुभवाचा काह  कालावधी िशिथल क न 
पदो नती दे यास मा यता देणते यावी. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- यशवंतराव च हाण 
मृती णालय पद यु र अ यास ामा कर ता मानधनावर ा यापक व सहा यक ा यापक 

नेमणूका करणेत आले या आहेत. सदर या नेमणूका यशवंतराव च हाण मृती 
णालयामाफत एक त मानधनावर ३ वष कालावधीसाठ  मा.महापािलका सभे या मा यतेने 

करणेत आले या आहेत. सदर नेमणूकांना १ वषाचा कालावधी झाला अस याने सदर कमचा-
यांची मागणी व अिध ाता, यशवंतराव च हाण मृती णालय पद यु र अ यास म यांनी 
केलेली िशफारस वचारात घेता तसेच न याने पद यु र अ यास म सं थेकर ता िमळालेली 
मा यता वचारात घेता ा यापक व सहा यक ा यापक या दजाचे अिधकार  सहजासहजी 
उपल ध होत नस याने ा  प र थीतीत सदर ल पदावर कायरत असले या अिधका-यांना 
कायम वेतन ेणीत सामावून घे यास मा यता देणेत यावी.  

तसेच महारा  शासना या ित ेचा िशवछ पती पुर कार हा खालील माणे खेळाडंूना 
ा  झाला आहे. 

 
अ

..  
खेळाडंूचे नांव वय प ा खेळाचे नांव िशवछ पती पुर कार 

ा  वष 
१ नेहल िदप िशंद े २७ लॅट नं.५,१००५, स.नं. 

३९/८,बालाजी ाईड, 
दळवीनगर, आंबेगाव बु. 

कबड्डी २०१२-१३ 

२ ि ताली रिवकांत िशंदे २५ यू.११, मंञी हौिसंग सोसा. 
िशवाजी पुतळया जवळ, 
िशवाजी चौक, दापोड  पुण-े
५३.     

सायकिलंग २०१४-१५ 

३ शेजल शैलेश मानकर  सुं दरपाक, गणेशनगर, धनकवडी 
पुण-े५३. 

जलतरण २०१७-१८ 
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वर ल माणे तीन खेळाडंूना महारा  शासनाचा ित ेचा िशवछ पती पुर कार ा  
झाला अस याने सदर ती ह  खेळाडंूची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर 
“िल पक” या पदावर नेमणूक करणेस मा यता दे यात यावी.  
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.                 
मा.आशा शडगे-धायगुडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज 
या ठकाणी जी उपसूचना दली त पुव  मी सभागृहाच या ठकाणी ल  वेधू इ छते क  काल 
थायी सिमतीची सभा झाली मला वाटते क  आप या महानगरपािलकेम ये वायसीएमला 

संल न असलेले जे पी.जी.इ टटयूट आहे या पी.जी.इ टटयूटसाठ  जे ड न या पदावरती 
असणारे डॉ.पंड त यांची अप याकडची िनयु  १७ तारखेला संपली. १७ तारखेपयत यांची 
नेमणुक होती याच पञ मा याकड आहे. तु ह  खाञी करा मग मला पुढे बोलायला. ते 
कती तारखेपयत आप याकडे जू होणार होते, कती तारखेपयत आप याकडे थांबणार होते 
आ ण यांना आपण आप या येथून कधी कायमु  करणार होतो यांचा कालावधी सांगावा, 
संबंिधतांनी मला ती मा हती सांगीतली पाह जे. डॉ. पंड त यांना आप या येथे ड न हणून 
जबाबदार  दलेली होती यांची तार ख सांगावी. डॉ.पंड त यांची िनयु  कती तारखेपयत 
आहे हे सांगाव. 
मा.पाट ल (अित.आयु - १) - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. आता आशाताई शडगे यांनी  
वचारलेला होता क  यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये आता जे पी.जे.इ टटयूट 
आहे या ठकाणी ड न हणून कायरत असलेले डॉ.पंड त यांची नेमणुक कोण या तारखेपयत 
आहे. येथील मा हतीनुसार १७ फे ूवार  पयत यांची मुदत होती आ ण यां या मुदतवाढ चा 

ताव सादर झालेला आहे.  
मा.आशा शडगे-धायगुडे - मा.महापौर साहेब. मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आ ह  
सगळे नगरसेवक, नगरसेवीका येथे काम करतो. जर थायी सिमतीला आमचे सोळा 
नगरसेवक असतात. तथा प मला वाटल क  माझा एखादा वषय आहे तर  या पवीञ 
सभागृहाच उ लंघन होवू नये हणून आम यातला कोणीह  या सभागृहाची पायर  सु दा 
उबंरठा सु दा िशवायला जात नाह . मग डॉ. पंड त असे कोण क  जे काल या थायी 
सिमतीम ये जावुन बसले, याचा खुलासा दयायचा. नाह तर मग मा.महापौर साहेब, 
आप याला पण वनंती आहे क , यावेळेस पदभार सांभाळणारे जे कोणी त कालीन आयु  
असतीलतर यां यावरती आप याकडन सु दा कठोर कारवाई झाली पाह जे. िनयम सगळा 
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नगरसेवकांनाच, िश त य आ हांलाच. कोण असे पंड त आहेत क  आप या सभागृहाम ये 
या पंड त साठ  इत या आपण पायघडया टाकतो. आ ह  सु दा या ठकाणी नागर कांचे  
वचारायला येतो. यासाठ  आमचा गु हा ठरतो. कोण या िनयमा वये या सभागृहाम ये 
डॉ.पंड त काल या सभेला बसले होते आ ण आता सु दा कुणा या परमीशनने ते येथे येवू 
शकतात. कोणाचा यां यावरती वरदह त आहे. यां या चुक मुळे आप याला पी.जी.ची 
मा यता िमळायला उशीर झालेला आहे हे सु दा आ या शहराला मा हती आहे, तु हांला 
सु दा मा हती आहे. मग अशा अकाय म अिधका-याला, अशा अकाय म अिधकार  अवजून 
हणतेय क  याला वीस लाख पये भरायचे का दोन लाख पये भरायचे हे सु दा ान 
या माणसाला नाह , खरतर ह  जबाबदार ची गो  आहे. जर एखाद  य  सांगते क  साहेब, 

एवढे पैसे भरायचे आहेत, नाह  नाह  एवढेच भरायचेत या यां या हलगज पणामुळे जर 
मा या शहराला एक वषा या कामाला मुखाव लागत असेल, मा या शहराची गती एक 
वषानी खुंटली असेलतर या अिधका-याला जबाबदार धर याऐवजी यां यासाठ  पायघडया 
घाल याची मेहरबानी कोण करतय याचा खुलासा दया. मा.महापौर साहेब, मी तु हांला 
वनंती करते क  आता जी उपसूचना करतो ती का करतो आपण. जी लोक या ठकाणी 
मानधनावर हणून घेतली याच मानधनावर या लोकांना तु ह  कायम कर याचा वषय 
करता. या महानगरपािलकेम ये हजारो कमचार  मानधनावरती काम करतात. वायसीएमलाच 
डॉ टस आहेत. एमबीबीएस, एमएस ते या पुढ या िश णासाठ  कती ख ता खात खात  
माझे डॉ टस या ठकाणी िश ण घेतात. कंबहुना माझा मुलगा असलातर  याला डॉ टर 
हायच नाह . डॉ टर होईपयत डो यावर केस राहत नाह  यामुळे आप याला काह  
मेड कलला जायची इ छा नाह  हे आ ह  आम या घराम ये सु दा बोलतो परंतु हे डॉ टस 
यावेळेस िश ण घेतात, पद यु र िश ण घेतात, पद वका िश ण घेतात आ ण या ठकाणी 

नागर कां या सेवेम ये यायची मानसीकता ठेवतात यावेळेला हे िश ण घेत असताना यांनी 
केलेले क , यां या कुटंूबीयांनी केलेली पैशाची मोजणी करावी लागते. मी या गो ीला 
सभागृहात बोलत असताना सांगते क  पैसे मोजावे लागतात, जी फ मोजावी लागते या 
सगळया गो ी अ यंत अप रहाय आहेत. आ ण हे सगळे के यानंतर माझा डॉ टर बंधु कंवा 
भिगनी या ठकाणी जॉईन हायला येते. जर मानधनावरची ऍड होटाइज असेलतर फार हुशार 
नसेलतर ते हणतात क  मानधनावरती दोन वष काम क यात. जर या ठकाणी हुशार 
डॉ टस असेलतर तो हणतो दोन वषासाठ  कोण येईल काम करायला हणून तेथे आले 
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नसतील. आज जे काह  लोक आले आहेत यातन िसले शन. मला चांगल गुण िमळाले 
नसतील हणून मी मानधनावरती काम करायला आले. काह जण अनुभवासाठ  पण येत 
असतील. परंतु जर तीच ऍड आपली कायम व पी असली असतीतर हजारो डॉ टस आले 
असते. आ ण मा या शहरा या चांग या वकासासाठ  मला चांग या डॉ टसची िनवड 
या ठकाणी कर याची संधी उपल ध झाली असती. मग असं न करता आप याकडे ह  

कोणती प दत आहे याचा खुलासा दयायचा आहे क  अशा मानधनावर या लोकांना आपण 
कायम व पी क  शकतो का. या ठकाणी माझा वरोध आहे. या ठकाणी यावेळेला डॉ टर 
िश ण घेतो, नोकर साठ  येतो, नोकर  करतो पयाय नाह  याला जर  णाची सेवा करायची 
असेल, जर  याला सव णांना बर करायच असेलतर  द ुसरा पयाय आहे, ना याची दुसर  
बाजू असते क  याला याची उप जवीका चालवावी लागत यामुळे याला चांग या पगाराची 
नोकर  अपे ीत असते. मानधनावर तु ह  देत असलेला पगार आ ण कायम व पी असणारा 
पगार यातला फरक कळतो. चुक या प दतीने सभागृह चालू देणार नाह . कोणावर अ याय 
होवू देणार नाह . या प दतीने जर आपण करणार असालतर शंभर ट के वरोध न दवा. 
आ ण या वषयासाठ  आ ह  कोटात जायला सु दा घाबरणार नाह त. डॉ. पंड त या ठकाणी 
१७ तारखेला का होते याचा खुलासा मा.आयु  साहेब आपण दयायचा आहे. आ ण आज 
सु दा ते या ठकाणी काय लुडबूड करतात, लाज वाटली पाह जे या माणसाल सु दा 
या ठकाणी वषभर यांनी शहर मागे टाकल या माणसाला आपण नेमणूक देतो कशासाठ . 
ीकर परदेशी त कालीन आयु  होते यावेळेस आ हांला मा हती आहे. या ठकाणी रॉय 

यांनी काम केल मेहरबानी केली नाह  ते नोकर  करतात नोकर या बद यात काम केलं. 
परंतु आय या बीळावरती नागोबान का बसायचं. आज या पंड त यांची भाषा बघा काय 
बोलतात ते आम याशी. साहेब, या ठकाणी माझा भाऊ आजार  आहे, माझी बह ण आजार  
आहे हणून आ ह  कधीच डॉ टराना फोन करत नाह त. या शहरातील नागर कां यामुळे 
आ ह  या सभागृहात आहोत, यां यामुळे आ ह ं या सभागृहात आहोत यां यासाठ  आ ह  
फोन करतो. जे दुबलघटक आहेत, यांची आथ क प र थती चांगली नाह  अशा 
नागर कांसाठ  यांना फोन करतो यावेळेस यांची अरेरावीची भाषा आ ह  ऐकायची. 
आम या घरच वैय क काम करतात ते लोक. मी अस केलच नाह , कधी करतच नाह , 
बघतच नाह , माग या अ या वष यांना सु वधा द या कशा कारच काम करतात तेह  
बघा. मा.महापौर साहेब, आपण सांगाव क  हा वषय आपण मंजूर करणार असालतर माझा 
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वरोध न दवून यावा. तरच आपण हा वषय करावा. मा.महापौर साहेब, आपण ख-या 
अथाने चकु ची था या सभागृहात पाडू नये अशी मी वनंती करतो आ ण आयु  साहेबांनी 
सु दा १७ तारखेचा खुलासा दयावा अ यत: आपण काय कारवाई करणार आहात याचाह  
आपण खुलासा दयावा अशी मी वनंती करते, थांबते, जय ह द जय महारा .                     
                                
मा.सं दप वाघेरे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता मला कळल 
क  ऐनवेळचा वषय आणला क  वायसीएम म ये मानधनावरचे जे कमचार  आहेत यांना  
कायम व पी करणे. स ावीसे ञेस  जागा मंजूर झा या या भर या न ह या. चार ते 
साडेचार हजार लोकांचा अकृतीबंध मंजूर होवून येईल मग तु ह  आता मानधनावरचे 
परमनं ट करणार या यानंतर ठेकेदार  प दतीचे पण तु ह  परमनं ट करणार का. २०१६ ला 
या सभागृहाने असा वषय मंजूर क न घेतला होता क  जे थानीक भूमीपुञ येथे आहेत, 
याची येकाची जागा पाचशे फुट जर  गेली असलीतर  कंवा हजार फुट गेली, दोन ए कर, 

तीन ए कर गेली. येक ठकाणी िनयम आ ण कायदा आहे. याची जागा गेली तो 
भूमीह न झाला आहे. यालाह  आर ण लस वीस ट के असं रझ हशन िनयमीतीकरण  
क न घेतले होते ते आजपयत आपण कुठ याह  योजनेम ये राबवले नाह . आपण १५१ आता 
जनीअर भरले यासाठ  सु दा ायटेर या वापरला नाह . जे ६५ िश क भरले या यासाठ  

सु दा ायटेर या वापरला नाह . आता वायसीएम हॉ पटलम ये जे ५३ डॉ टर घेतले, तीन 
मह यात आप याला जर ५३ डॉ टर भेटले. पवन साळवेनी तीन वेळा पेपर नोट स बाक या 
गो ी के या यावेळेला डॉ टर आले. दुसर  गो  मानधनावर १०५ नस भराय या हो या 
यासाठ  २३०० अज आले. कायम व पी असतेतर तेवीस हजार आले असते आ ण 

आप याला डॉ. रॉय सांगतात क  मनु यबळ उपल ध होत नाह  हणून आपण भोसर  
हॉ पटल पण ाय हेट करतो. २१ कोट  दरवष  देणार. आपण हे ५३ डॉ टर कायम व पी 
तीन मह यात भरले, मानधनावर १०५ नस या जागेसाठ  २३०० अज येतात, २१०० ते २२०० 
लोकांची पर ा होते. सगळयाच िसले शन होत यातले तीस एकतीस कोटात जातात मग 
बाक चे साठ ते स र होते तेवढयानाच आपण मानधनावर भरायला पाह जे होते याह  
भरले या नाह त. फ  आपण एकच करायच क  आ हांला लोक भेटत नाह त. वत:ची 
मानसीकता सुधारली पाह जे. मा.महापौर साहेब, मला एकच हणायच आहे क  जो तु ह  
मानधनावरची लोक परमन ट कर याचा ठराव केलेला आहे तो मंजूर क  नका, वरोध आहे 
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आ ण दसुर  गो  अशी क  आमचा अकृतीबंध मंजूर झालातर जे इथले थानीक भूमीपुञ 
आहेत, आज वाईट प र थती आहे. वॉचमेन आ ण िस यूर ट  हणून आठ ते दहा हजारावर 
ते कामाला जातात. ती पण आप या सगळयाची लोक आहेत. आपण या शहरासाठ  आहोत 
आप या लोकांच चांगल झाल पाह जे. सव लोकां या ने वचार क न हा िनणय घेणेत 
यावा. आ ण जर मंजूर करणार असालतर माझा वरोध आहे, मी वत: या वषयात कोटात 
जाईल, एवढ बोलून थांबतो. 
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. नामदेवरावांनी 
नावा माणे गोल सगळ कड वा-या क न आण या आ ण आडनावा माणे लावला सगळयाला 
ढाक. कारण आज सगळया नगरसेवकांना समजलेल आहे. मा.महापौर साहेब, तु हांला 
अगोदरच मी सांगते तु ह  जर हा वषय केलातर मतदानाला हा वषय घेतला जाईल आ ण 
जेवढयांना कोटात जायच आहे तेवढे कोटात जातील, ह  था पाडू नका. आज तु हांला 
डॉ टरांची सं या दसली क  आज आप याला पी.जी.ची परमीशन िमळाली हणून तु ह  
यांना िनयमीत करायला िनघालात. कुठून तुम या डो यातून या सुपीक क पना येतात. मग 

दयानां पेपरला जाह रात, येवूदयात नां आप याकडे नामांक त डॉ टस, यानां यांना 
परमनं ट सेवेम ये. पेपरला जाह रात काढायला पाह जे होती, असं तु हांला करता येणार 
नाह . पती-प ी एकञीकरणाचा मगाशी कोणीतर  उ लेख केला तो सु दा वषय करता येणार 
नाह . मा.महापौर साहेब, हा डॉ टस िनयमीतीकरणाचा वषय तु ह  क  नका. वाघेरेनी 
सु दा आता सांगीतल आहे.  आता या नगरसेवकांना दोन ते आड च वष होत आले आहेत 
यामुळे यांनाह  आता हे वषय समजायला लागलेले आहेत. डॉ.पंड त हे िसनीअर आहेत मी 
यांचा आदर करते, ते डॉ टर आहेत, खरतर आप या शासनाची चुक आहे. आप याकडे 

एखादयाला आमंञण दयायच आ ण यांचा अपमान करायचा. ह  सं कृती पंपर  िचंचवडची 
नाह . मी गेली पंचवीस वष या सभागृहाम ये येतो. आज या य ला कती दु :ख होत 
असेल क  मी माझ आयु य घालवल आ ण तु ह  यांना मुदत न वाढवता तु ह  याना 
सांगता काम करा हणून ह  आप या शासनाची चुक आहे क  नाह . आज वय कर रटायड 
झाले या य नी, यांना काय कुठेह  गेलेतर  काम िमळणार आहे. पण ह  शासनाची चुक 
नाह  का. याला जबाबदार कोण. आज यांना तु ह  टॅ ड ंगम ये बसायला सांगता यांना 
तु ह  सभागृहाम ये यायला सांगता. मुदत संप यानंतर आयु ांनी अिधकारात दयायच होत 
कंवा तीन मह ने आगोदर यांना मुदतवाढ च पञ दयायच होतं. हे यो य नाह , घर  
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पाहू याना बोलवायच आ ण याचा त डावर अपमान करायचा  हे आम या सं कृतीततर बसत 
नाह . तु ह  जाह रात काढा आप याला शंभर ट के, आप याला ५३ नाह तर एकशे ञेप न 
नाह , दोनशे ञेप न नाह  पाचशे ञेप न भरा. परंतु हे महापौर साहेब अजीबात करता येणार 
नाह  सभागृहात मतदान होईल. फ  तु हांला डॉ टरांचच कस काय सुचल, १९९८ सालापासून 
घंटागाड वाले कोटात आहेत. अ रश: या घंटागाड वा यांचे क येक कमचार  गेले. यांचे 
नातेवाईक रडून रडून पार यां या कुटंूबाची वाट लागली. यांना मानधनावरच ठेवलय. तसेच 
िश णमंडळाच पण आहे. िश णमंडळात मानधनावर लोक कामाला आहेत. पती-प ी 
एकञीकरण दसत यावेळेस या कमचा-यांच दसल नाह . असा द ुजाभाव कसा होतो. 
सभागृह सगळयांसाठ  आहे, िनयमान चाला यांचीह  भरती करा. यांचीतर सलग नोकर 
आहे. ९८ सालापासून ते आजपयत पंपर  िचंचवड शहराम ये काम करतात. अ रश: 
घाणीम ये घंटागाड वाले काम करतात. घंटागड म ये ते बकेट टाकतात आ ण ते गेली 
इत या वष काम करतात क  क यक लोकांना आजार झाले तर  सु दा बीचारे आज ना 
उदया परमनं ट होवू या आशेनी कोटात लढतात, िश णमंडळवाले कोटात लढतात आ ण 
एवढ असताना फ  आप याला डॉ टरच दसले. प नेते तु हांला जे यो य वाटत ते करा 
पण हे करताना अस ल ात ठेवा क  अजीबात चुक च क  नका. न हेतर आता तु ह  
पेपरला जाह रात दया आयु  साहेब. काढा जाह रात आ ण या तु ह  जाह रातीनुसार डॉ टर. 
तु हांला मा हती आहेना क  आप याला आता पी.जे.इ टटयूट चालू करायची आहे मग 
याला डॉ टर लागणार आहेत. अगोदरच सहा मह ने तु हांला परमीशन काढता येत न हती 

का. सहा मह ने जाह रात आ द काढता येत न हती का. मा.महापौर साहेब, मी आताच 
तु हालंा सांगते क  हा वषय तु हांला मतदानाला यावा लागेल. परत हणताल सांगीतल 
नाह  आ ण वषय मंजूर करताल. तर  हा वषय उपसूचनेसह मागे यावा एवढ च मी वनंती 
करते आ ण थांबते, अ यत: आ हांला परत बोलायचे. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या वषयाचा 
बागुलबूवा सभागृहाम ये काह  मंडळ  करतात. खरतर अ यंत वेदनादायक िचञ आहे. ब-याच 
जणांनी एक गो  मनापासून सांगीतली आहे क  वायसीएमची प र थती सुधारली पाह जे. 
डॉ.पंड तां या संदभाम ये खरतर या सभागृहाम ये बसले या मा यासार यांचीतर िन तच 
मता नाह , डॉ.पंड ताकड बोट दाखवायची. डॉ.पंड त, बी.जे.मेड कल कॉलेज या कॉलेजचे ड न 

आहेत. ते पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवरचे कमचार  नाह त. हे खरतर 
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सगळया सभागृहात या सगळया स माननीयां या यानात यायला पाह जे. डॉ.पंड तांनी 
डॉ. ीकर परदेशीं या काळाम ये यांना या ठकाणी वायसीएमम ये पी.जे.इ टटयूट 
कर या यासाठ  खरतर वशेष कायकार  अिधकार  हणून या महापािलकेम ये खरतर 
पाठवले गेलं. यांनी यांनी शंका वायसीएम या बाबतीत उप थत केली यांनी थोड शी 
अिधक मा हती या सभागृहाम ये घेण ं गरजेच आहे. वायसीएम या संदभाम ये नाह तर 
वैदयक य वभागाम ये आप या आप या मज चा अिधकार  असला पाह जे यामुळ खरतर 
पंपर  िचंचवड शहरामध या सवसामा य माणसा या आरो याशी खेळ याच काम माग या 
अनेक वषा या काळाम ये केलं आ ण अजूनह  ब-याचवेळा असं वाटतय मा या 
अिधकारातला अिधकार  असलातर माझी या हॉ पटलम ये अ यंत चांगली लुडबूड होईल 
आ ण मला काम करता येईल अशी प र थती आहे. खरतर डॉ.पंड त आ ण  यां या टमच 
मी मनापासून अिभनंदन करतो. या महापािलके या सभागृहाम ये हा वषय मंजूर केला 
पाह जे का नाह  केला पाह जे, मतदान घेतल पाह जे का नाह  घेतल पाह जे हा मा यासाठ  
मु ा नाह  हे ल ात ठेवा. परंतु एखादया अिधका-यां या मा यमातून मला वाटतय क  
आशाताईनी सांगीतल क  माग या काळाम ये २० लाख . भरले क  नाह  भरले, यामुळे 
आपले वष वाया गेलं. तु ह  बोललात या नगरसेवकांना दोन ते आड च वष झाले, हुशार 
झाले सगळे नगरसेवक यामुळे माझ बंधन या वषयामधल काह  नाह . ते हुशार, यांनी 
नीट अ यास केला पाह जे, एखादया वषयाची मा हती घेतली पाह जे. तु ह  सांगीतले क  हे 
जे डॉ टर आहेत ते २३०० आले पाह जे मी तर हणतो २३ हजार आले पाह जेत. 
नामदेवरावांनी वार ला जातानी खोट नाह  बोलले हे ल ात ठेवा. खरंतर वायसीएम या 
दयनीय पर थतीला रा यकत हणून आपण जबाबदार आहोत. गे या सात आठ 
मह याम ये वायसीएमची पर थती बघा. डॉ. पाटोळयां या संदभाम ये, मी खरतर कौतूक 
करतो डॉ. पाटोळच, वनायक पाट ल, यूरोसजन आज आप याकडे येत नाह त. ताई 
तु हांला मा हती आहे उमेश फाळके तुमचे जवळचे आहेत यांची पर थती काय केली आ ण 
ह च पुढ या काळाम ये वायसीएमची करायची का. बी एल केअरला आप याला कराव 
लागलं, का कराव लागलं याचाह  खरतर वचार करणार आहोत क  नाह . मा.महापौर साहेब, 
मी या िनमी ाने एवढच सांगेल क  यावेळेसची जाह रात या वैदयक य िश ण सं था या 
महापािलके या मा यमातून पी.जी. इ टटयूट कर या या संदभाम ये केली गेली 
यावेळेसची पर थती या सगळया डॉ टरांना परमन ट सेवेम ये याव अशाच प दतीची 



109 
 

,   

जाह रात होती, ती वाचा. तुम या जवळचे डॉ टर असतील या मागून यां याकडून आ ण 
या याम ये बघा. या डॉ टर लोकांना का नाह  घेतलं. यावेळेसची पर थती अशी होती 

क  पी.जी.इ टटयूट आ हांला िमळते क  नाह . नाह  िमळालतर या डॉ टरांचा बोजा आ ह  
घेणार क  नाह . ह  पर थती खरतर या वषया या संदभाम ये होती. हजन डोळयासमोर 
ठेवा. माझी सगळया नगरसेवकांना वनंती आहे क  हा वषय कर या या संदभाम ये नाह , 
तर गे या दोन चार वषापुव च वायसीएमच ऑड ट करा. ितथ पेशंटला िमळणार  टमट 
कशा प दतीने िमळते याचाह  अ यास करा आ ण गे या सात आठ मह यापासूनची 
पर थती बघा. रोज कती पेशंट होतात. कंती ऑपरेश स होतात. डॉ टर चांग या प दतीच 
काम करतात क  नाह . माझी सगळयांना वनंती आहे क  सगळया नगरसेवकांनी वायसीएम 
म ये गेलं पाह जे. माग या आठवडयाम ये यावेळेस सात वषयाला पी.जी. इ टटयूटची 
परवानगी िमळाली, एवढ मोठ यश या महापािलके या मा यमातून या सात वषयाला 
मा यता िमळाली पुढ या तीन चार मह या या काळाम ये दहा वषयाम ये आप याला 
परवानगी िमळणार आहे. आज आप याला दरवषाला पंचवीस तीस डॉ टस पुढे एमड , 
एमएस हो यासाठ  आले तेह  चांग या मेर टचे येणार आहेत. परवा या दवशी आ ह  
आयु ां या समोर बसलो यावेळेस आ ह  सांगीतल क  नगरसेवक कंवा मॅनेजमट कोठा 
नका ठेवू. मेर टने मुल येवू दयात. मेर टने आलेले मुल या महापािलके या सेवेम ये काम 
करतील ते मेर टनेच आप या पेशंटची सेवा कर यासाठ  येतील हे ल ात ठेवा. या 
महापािलकेम ये आ ह  दोन वषापुव  स ेत आलो आ ण कधी कधी या महापािलकेम ये 
स ेत आ या यानंतर क शासना या मा यमातून पी.जी.इ टटयूट हावी ह  खरतर तमुची 
इ छा होती ती तुमची इ छा खरतर तु ह  क  नाह  शकले. या देशा मधली पह ली 
महापािलका अशी आहे या महापािलके या मा यमातून पी.जे. इ टटयूटचा मान पंपर  
िचंचवडला िमळतो ह  खरतर सगळयांना या शहरवासीयांना अिभमानाची गो  असली पाह जे. 
द ुदवाने या प दतीने वायसीएम या वैदयक य वभागाम ये आजह  बघा कोणाचे ठेके 
आहेत, या पुढ या काळाम ये वायसीएम या शहरामधल सुपर पेशाली ट हॉ पटल बनल 
पाह जे यासाठ  सगळयानी काम कर याची गरज आहे. राजकारणतर केलच पाह जेनां. कुठ 
करतो राजकारण आपण, वायसीएम या वषयात. सवसामा य मानसाला या ठकाणी सु वधा 
दयाय या, याची सेवा केली जाते अशा ठकाणी आपण राजकारण करतो, दुदवान मला असं 
वाटतय. या सभागृहा या मा यमातून मला एकच वनंती करायची आहे. नीट अ यास करा, 
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नीट बघा या शहराच ह त कशात आहे. एखादया टडरम ये आप या प दतीने आपण चाललो 
अशा प दतीचा वचार नका क . हे शहरवासीय या महापािलके या बाजूने चांगला वचार 
करतात. येथे चांगले डॉ टर आले पाह जेत. कधी कधी मला अिभमानान एक गो  सांगावीसी 
वाटते या ठकाणी पी.जी. इ टटयूटचा तो डॉ टर आहे यांनी आज अनेक गुड यावर या 
श ञ या या महापािलके या मा यमातून करतात. आपला एक एक मेड सीनचा डॉ टर 
रोजची चारशे ते साडे चारशेची ओपीड  करतो. अनेक श ञ या महापािलके या मा यमातून 
के या जातात. खरतर या हॉ पटलमधील डॉ टरांच हणण काय आहे तु ह  आ हांला 
अजूनह  ऑपरेशन िथएटर अ हेलेबल क न दया, अजूनह  आ हांला वेगवेगळे आयसीयू 
युनीट क न दया. ताई, कुठले कमचार  घे या या संदभातला  नाह , परंतु हे जर डॉ टर 
जर गेलेतर माझी एवढ  वनंती आहे क  कुणा या दबावाखाली आप याला नाह  जायचं. 
आपण या प दतीने सगळया शाळेचा दौरा केला, तु ह  वायसीएमचा दौरा केला आ ण या 
शहरवासीयांना जर आपण चांगले उपचार देवू शकलो नाह तर सभागृह आप याला माफ 
करणार नाह , या शहराची जनता माफ करणार नाह . एखादया वषयाच राजकारण 
कर यासाठ  सगळयाच वषयाच राजकारण करतात. मी एवढच सांगेल क  शासनाने 
मनापासून वचार केला पाह जे क  डॉ टर पंड त यांची जर १७ तारखेला मुदत संपलेली होती 
तर शासन काय झोपेत होते का. खरतर पंड त ६०-६५ ला गेलेले आहेत. आ ह  यांना 
वनंती केली क  डॉ टर साहेब तीन तारखेला दुसरा ड न येतो. दुसरा ड न आ या यानंतर 
तु ह  पंधरा वीस दवस द ुस-या ड नला इथ या प दतीची िस ट म, इथले अिधकार , 
पदािधकार , नगरसेवक यांचा मान स मान कसा करावा लागतो हे सांग यासाठ  आठ दहा 
दवस या. डॉ.पंड ताना आपली गरज नाह  हे ल ात ठेवा आप याला डॉ.पंड ताची गरज 
आहे. आ ण आपणह  वचार केला पाह जे क  आपण कुणा या ब ल एखाद  गो  बोलतो. 
मला अिभमान एका गो ीचा वाटतो क  डॉ.राठ  नावाचे एक डॉ टर आप याकडे आहेत 
ईएनट  पेशाली ट आहेत, एम ड  आहेत. चांग या कॉलेजमधुन नौकर  सोडून या ठकाणी 
आलेत. आप याला क पना आहे का ईएनट या संदभामध या केसेस या मा यमातून 
महा मा फुले, डॉ.राजीव गांधी दवसभरा या दोन चार श ञ या के या यानंतर या 
महापािलके या तीजोर म ये कमान एक लाख . तो डॉ टर िमळवून देतो. या या 
अगोदरची काय प र थती होती. पेशंट शेजार या हॉ पटलम ये िश ट हायचा. जा ितथ 
राजीव गांधी मधुन टमट घे, मा.मु यमञंी सहा य िनधीमधुन टमट घे आ ण ते पैसे 
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कोणा या खशाम ये जातात, या हॉ पटल या. पह यांदा मला महापािलके या मा यमातून 
अिभमान वाटतो माझा वायसीएम मधला एखादा डॉ टर मा.मु यमंञी सहा यता िनधी या 
मा यमातून असेल, महा मा फुले म यमातून असेल, या महापािलके या ितजोर म ये पैसे 
जमा कर याच काम करतो. मला अिभमान वाटतो एका गो ीचा पुढ या काळाम ये या 
महापािलकेच वायसीएम हॉ पटल सुपर सुपर पेशालीट तर या ठकाणची प र थती 
बघीतलीतर ए जो ाफ , ए जो ला ट  आज बी हे थ केअरम ये आपण करतो, पुढ या 
काळाम ये यशवंतराव च हाण या हॉ पटलम ये ए जो ाफ , ए जो ला ट  आप याला 
करा या लागतील आ ण याचे जे दड दड, दोन दोन, तीन तीन लाख येतील ते 
महापािलके या ितजोर म ये येतील हे ल ात ठेवा. पंपर  िचंचवड महापािलका या सं थेमुळे 
वत:च नाव िनमाण करणार आहे. हे देशामधील पह ली महापािलका तेथे पी.जे.इ टटयूट, 

मेड कल कॉलेज हे चालू करते आ ण हे शहर हणून आप याला अिभमान असायला पाह जे. 
महापािलकेमधल बी हे थ केअर पुढ या काळाम ये बंद क न सुपर पेशालीट या 
मा यमातून ब-याच जणांची दुकानदार  बंद होईल या भीतीन वायसीएमवर आरोप करता का. 
एखादया चांग या सं थेला ज म जे हा आपण घालतो, एखादया मुलाला ज म देताना 
मा या भगीनीनां जो ञास होतो, या बीचा-या डॉ टर लोकांना ञास झाला. डॉ.साळवींच मी 
कौतूक करेल, अिभनंदन करेल. या बीचा-यांनी कुठ या गो ीला कमचार  नाह  हणले नाह , 
डॉ.पंड तांच अिभनंदन करतो, अरे, तु हांल यांची गरज नसेल परंतु एखादया अिधका-यां या 
ब ल या सभागृहा या मा यमातून याचा अपमान कर याचा सु दा अिधकार तु हांला नाह . 
जो चांगल करतो या या माग ताकद न उभे रहा. शाळा सुधार या पाह जेत शहरामध या 
मुलांना चागं या प दतीच िश ण िमळाल पाह जे. हॉ पटल सुधारल पाह जे. या 
शहरावासीयां या गोरगर बांना चांग या प दतीचे उपचार िमळाले पाह जेत अशी उदा  भावना 
ठेवा. येक गो ीम ये राजकारण करता, येक गो ीम ये आपलच हणण धरल पाह जे. 
मला कती काळजी आहे असं चालल आहे, अरे, राजकारण कर याचे सु दा दवस नाह त. 
मा.महापौर साहेब, तु हांला वनंती आहे मतदान करायच, मतदानाम ये काय वषय होईल 
तो होवू दया. परंतु या शहरवासीयांना चांग या प दतीचे आरो य या देशवासीयांना िमळाल 
पाह जे. नर भाई मोद ं या सरकारच कौतूक केल पाह जे. मा.ना.जे.पी.न डा यांची 
अचारसंह ते या अगोदर वेळ घेवून या शहरवासीयांना चांग या प दती या सु वधा झा या 
पाह जेत यासाठ  आपण य  करतो. अनेक मंडळ  आपआपला इ े ट दाखवून या 
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महापािलके या मा यमातून कायरत आहेत. यांनाह  पुढ या काळाम ये आप याला जागा 
दाखव याची गरज आहे. या पुढ या काळाम ये भारतीय जनता पाट ची महापािलकेम ये स ा 
आहे ती स ा एवढयासाठ  आहे क  वंचीतांना, शोषीतांना, या शहरात या शेवट या माणसाना 
चांग या प दतीने िश ण िमळाल पाह जे यासाठ  आ ह  ामा णकपणान य  करतो. 
मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती करतो क  यानंा यांना असं वाटतय यांना नीट 
अ यास क  दयात. वनाकारण वषया या संदभाम ये राजकारण....... 
(सभागृहात ग धळ)    
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.    

(सभागृहात ग धळ)    
मा.मंगला कदम -   नगरसिचव मतदान या. 
मा.महापौर-   मतदान यावे. 
(सभागृहात ग धळ)    
मा.महापौर -  वषय मांक १३ तहकूब करणेत येत आहे.   
 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक- ३८५                                         वषय मांक -१३ 
दनांक – २२/२/२०१९        वभाग- मा.आयु       

                
    संदभ – १) मा.राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
           २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .८२, द.०१/०२/२०१९ 
       वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
    अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 

मा.उषा उफ माई ढोरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   
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                                               वषय मांक -१४ 
दनांक – २२/२/२०१९        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 
     

         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 सना ि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 यानंा सोप व लले या कामाची शासन अिधकार  यो सना िशंदे या टाळाटाळ 
कर त आहेत. तर  यामुळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ितमा समाजात मलीन होत 
आहे. शासन अिधकार  यो सना ि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. 
मा.घुले नानी उफ हराबाई -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडते. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते. 
      यानंतर सूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता--   
ठराव मांक – ३८६                                        वषय मांक- १४ 
दनांक – २२/२/२०१९        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 
 
            वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
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     अनुकूल-८१         ितकूल- ० 
    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमत मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
     ----       
 
मा. ानदेव थोरात -  मा. महापौर साहेब, वषय माक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                                                       वषय मांक -१५ 
दनांक – २२/२/२०१९       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  

 

  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 याच े े ाचा तपशील अंदाज े े  
(हे टर) 

१ थेरगाव स.नं. - १,२,३, ३४,३५, ३६,३७ ३९.००  
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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 ४२०४४५ 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 
त े३८४, ४०२, ३२५ ते ३२९,  ३८५ ते ३९७, ४००, ४०१, ४३६ ते ४४०, ४७७ 

त े 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, ३००त े 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 

 

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.न.ं- ७३, ७२, ६६, ६७, ६८, ६९,७०, ७१,८२,८१, २५०.०० 
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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. 

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 त े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, 
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जुने )  

१०२.६९ 
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३२०, ३२२, ३२१, ३२४, ३२३, ३१६, ३१५, ३१४, ३१३, ३१२, ३११, २४९, 
२४७, २४६ ( सव जुने ) 

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 करण,े ा प 
नगररचना योजना मा. संचालक, नगररचना, महारा  रा य, पुणे यां या स लामसलतीने 
तयार क न िस द करणे, हरकती/सुचनांचा वचार करण,े  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. ेमकुमार उफ बाब ूनायर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. वकास डोळस  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. राज  लांडगे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
ठराव मांक – ३८७                                      वषय मांक -१५ 
दनांक – २२/२/२०१९       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  
 
             वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
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     अनुकूल-८१         ितकूल- ० 
    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------ 
मा.माधवी राजापूरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.    
ठराव मांक – ३८८                                       वषय मांक -१६ 
दनांक – २२/२/२०१९                      वभाग- मा.आयु      

 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
            वैदय/१४अ/का व/१२१/२०१९ द.५/२/२०१९   

 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल कायरत असणा-या सव 
अिधकार  / कमचार  तसेच यांचे कुटंु बय व सेवािनवृ  अिधकार  / कमचार  (पती / 
प ी) यांना माहे स टबर २०१५ पासुन “ध वंतर  वा य योजना” लागू करणेत आलेली 
आहे.  ध वंतर  वा य योजनतगत कायरत महापािलका अिधकार  / कमचार  यांचेकडून 
र. . ३००/- इतका व ह सा व सेवािनवृ  अिधकार  / कमचार  यांचेकडून र. . १५०/- 
इतका व ह सा जमा केला जातो व एकुण जमा होणा-या ह या या दु पट र कम 
महापािलका ध वंतर  िनधीम ये जमा कर त असते. या योजनतगत खाजगी णालयांसोबत 
करारनामा करणेत आलेला असून, या ठकाणी उपचार घेणा-या अिधकार  / कमचार  
यां या बीलांची अदायगी थेट व पात संबंिधत णालयांना महापािलकेने िन त केले या 
वै कय उपचारांचे दरांनुसार ध वंतर  िनधीमधून केली जाते. सदरचे धोरणास मा.महापािलका 
सभा ठराव . ४७५, द. २०-०२-२०१४ व ठराव . ५४९, द. १९-०८-२०१४ अ वये 
मा यता देणेत आलेली होती. 
      सदरची योजना सु  करतेवेळ  ध वंतर  योजनतगत जमा होणा-या एकूण िनधीची 
र कम . ९.२६ कोट  इतक  अंदा जत करणेत आलेली होती व यामधनूच वै कय 
उपचाराथ होणा-या खचाची अदायगी करणे अपे त होते.  य ात योजना लागू झालेनंतर 
जमा होणारा िनधी व होणारा खच याम ये मो या माणात तफावत िनमाण झाली.  
प रणामी ध वंतर  िनधीम ये महापािलकेला िन त केले या ह या या रकमेपे ा जा त 
र कम जमा करणे आव यक ठरले.  ध वंतर  वा य योजना सु  झालेपासुन हणजेच 
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माहे ऑ टोबर २०१५ ते जानेवार  २०१९ अखेर र. . ६०.९३ कोट  इत या रकमे या बीलांची 
अदायगी करणेत आलेली आहे.  
      ध वंतर  वा य योजनेम ये स थतीत एकुण ९३ णालयांचा समावेश आहे. 
ध वंतर  धोरणांतगत वर ल माणे झाले या खचाचा वचार करता, य ात अंदा जत 
केले या रकमेपे ा कतीतर  पट ने जा त र कम यावर खच होत आहे.  तसेच अिधकार  / 
कमचार  यांचेवर केले जाणारे वै कय उपचार हे िनयं त करता ये याजोगी बाब नाह .  
याच माणे या योजनतगत ९३ ह  मया दत णालयांची सं या अस याने काह  वेळेस 

आप कालीन प र थतीम ये उपचार घेणेकर ता अडचणी िनमाण होतात.  तथा प, वै कय 
व यांतगत जवळपास ६००० णालयांचा समावेश अस याने आप कालीन प र थतीम ये 
देखील जवळ या णालयाम ये उपचार घे यास अडचणी संभावणार नाह त. यामुळे 
ध वंतर  योजनेऐवजी खाजगी वमा ोकरची नेमणुक क न “वै कय वमा” उतर वणेबाबत 
िन त करणेत आलेले होते. यानुषंगाने याकर ता M/s. K. M. Dastur Reinsurance 

Brokers Pvt. Ltd. यांची, कायरत / सेवािनवृ  महापािलका अिधकार  / कमचार  यांचा 
“वै कय वमा” उतर वणेकर ता ोकर हणुन नेमणुक करणेत आलेली आहे.  
       स थतीम ये महापािलका अिधकार  / कमचार  यांना लागू करणेत आलेली 
“ध वंतर  वा य योजना धोरण २०१३” या धोरणा ऐवजी वै कय वमा ोकरची नेमणुक 
क न कायरत / सेवािनवृ  महापािलका अिधकार  / कमचार  यां या “वै कय वमा” बाबत 
न याने धोरण िन त करणेची कायवाह  काया वत आहे.  वै कय वमासंदभात न याने 
िन त होणा-या धोरणाम ये खालील माणे बाबींचा ामु याने समावेश आहे: 
१.      ध वंतर  वा थ योजना धोरणाचे धत वरच वै कय वमा योजना िन त कर यात 
येणार आहे. 
२.     याम ये इ शुर स ोकरमाफत RFP तयार क न िन वदे ारे इ शुर स कंपनीची 
िनवड कर यात येणार आहे.  
३.      ध वंतर  वा य योजनतगत एका अिधकार  / कमचा-याकर ता वा षक २० लाख 
इतक  खच मयादा िन त करणेत आलेली होती.  न याने िन त कर यात येणा-या 
वै कय व यांतगत ित कुटंूब र. . ३ लाख इत या रकमेचा वमा उतर वणेत येणार 
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असून, आजाराचे व पानुसार ह च मयादा २० लाखांपयत वाढेल.  याकर ता १० कोट  
इत या रकमेचा बफर िन त केला जाणार आहे.  
४.     स थतीत लागू असणा-या ध वंतर  वा य योजनेनुसार िन त कर यात 
आलेले आजार / उपचारांचा समावेश याम ये करणेत आलेला आहे.  याच माणे दुधर 
आजारांचा देखील याम ये समावेश असेल. 
५.     ध वंतर  योजनेम ये समा व  असणा-या ९३ णालयांसह संपुण भारतातील 
जवळपास ६००० णालयांचा याम ये समावेश असेल.  यामुळे महापािलका अिधकार  / 
कमचार  यांना आव यकतेनुसार यो य या णालयांम ये उपचार करणे श य होईल.  
याचा फायदा दुधर आजारांवर ल जे उपचार रा याबाहेर उपल ध आहेत, असे उपचार देखील 
महापािलका अिधकार  / कमचा-यांना घेणे श य होणार आहे. 
६.       वै कय वमा उतर वणेकर ता िन त केले या ोकरमाफत RFP (Request for 

Proposal) माणे िन वदा या राबवून सं था िन त केली जाणार आहे.  तदनंतर 
याबाबतचे सव कामकाज हे संबंिधत ोकरमाफत केले जाणार आहे. 
७.       सदरचे वै कय व याकर ता अिधकार  / कमचार  यां या ह यानुसार दरमहा 
वेतनातून कपात करावयाची र कम अ ाप िन त झालेली नाह .  याबाबतचा िनणय पंपर  
िचंचवड महापािलका कमचार  महासंघ यांचेशी चचा क न घेतला जाईल व यासंबंधीचे 
आदेश मा.आयु  यांचेमाफत वतं पणे पा रत केले जातील.  
       वर ल माणे िन त केलेली वै कय वमा योजना लागू झालेनंतर, “ध वंतर  
वा य योजना धोरण २०१३” नुसार होणार  कायवाह  बंद होणार असून “वै कय वमा” 

लागू करावयाचे वतं  धोरण िन त होणार आहे.    
       तर  महापािलका आ थापनेवर ल कायरत अिधकार  / कमचार  कुटंु बय व 
सेवािनवृ  महापािलका अिधकार  / कमचार  (पती / प ी) यांना “ध वंतर  वा य योजना 
धोरण २०१३” बंद क न याऐवजी “वै कय वमा” बाबतचे न याने िन त केलेले धोरण 
लागू करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.चंदा लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा या 
मा हती माणे जी ध वंतर  योजना होती यासाठ  ९ कोट  . ठेवले व बील झाले ६० 
कोट ची. आता वमा कवचचा वषय आहे. यावेळेस कमचार  काम करत असतो, तो पुणपणे 
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नोकर  करतो. यावेळेस यांना जी ध वंतर  योजना दली होती, ध वंतर चा जर  पेशंट 
असलातर  सु दा तेवढेच पैसे जाणार आहेत. वमा असेलतर  सु दा तेवढेच पैसे जाणार 
आहेत. या यावर वचार केला पाह जे. नुसतेच मंजूर क न कसं चालेल. कमचा-यांशी 
बोललात का, महासंघाशी बोललात का, डॉ टराशी बोललात का. आज आपण नगरसेवकांसाठ  
वमा पाच लाखाचा केलेला आहे. यात या कती लोकांनी याचा बेिनफ ट घेतला. यांनाह  
मा हती  असेल क  यावेळेस आपण कॅशलेस पॉलीसी करतो यावेळेला हॉ पटलम ये पह ले 
बील भरा हणतात. कमचा-यासाठ  ह  पॉलीसी दलीतर यां याकड पैसे असणार आहेत का. 
या वषयी काह  वचार केला का. मा.महापौर साहेब, यामुळे या वषयाची गडबड क  नका. 
नगरसेवक पैसे भ  शकतात. केसलेस पॉलीसी असली तर  सु दा पह यांदा ऍड हा स भरा 
हणतात. परंतु कमचा-यांना दरवेळेला आई-वड ल, बायको, मुल यांना यावेळेस दवाखा यात 

घेवून जातील यावेळेस ऍडमीटतर क न घेतात व चोवीस तासाम ये तो इ शूर सवाला 
अजीबात या ठकाणी पोहचत नाह . आ ण मग तीथ कमचा-याची परखड होईल. याच ल  
कामावर राहणार का. हा मह वाचा वषय आहे. यामुळे तु ह  हा वषय करताना अजीबात 
गडबड क  नये. कमचा-यां या बाबतीतला हा वषय आहे. खुलासा करावा क  कमचा-यांना 
या यातुन कोण याह  कारचा ञास होणार नाह . कोणताह  वमाधारक वेळेवर हॉ पटलला 
पोहचत नाह . कोणीह  पेमट करत नाह . कॅशलेस पॉलीसी असेलतर कमचा-यांचे कुटंूब 
कॅशलेसच दवाखा यातून बाहेर पडले पाह जेत. यामुळे या वषयाचा खुलासा झा यानरंतर 
मला परत बोलायचे आहे.  
मा.डॉ.अिनल रॉय -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. स या आपण 
ध वतर  २०१५ पासून चालू केला होता. आपला अपे ीत खच  वषाला ९ कोट  असा होता. 
तथा प पह या सहा मह याचा आपला खच ११ कोट . झाला. आपण ४ कोट  ८० लाखाची 
बील देवू शकलो. पुढ ल वषात २०१६-१७ म ये २० कोट चे बील आप याकडे ा  आहेत. 
यात मागील थकबाक  ६ कोट  . होती.  यामुळे यांचे पुण बील अदा करता आले नाह . 

२०१७-१८ म ये एकूण १४ कोट ची बील ा  झाले आ ण १४ कोट  िश लक  आहेत. चालू 
वषात जानेवार  आखेर १७ कोट  २९ लाखाची बील ा  आहेत. मागील थकबाक  ८ कोट  
आहे. अजून दोन मह ने जायचे आहेत हणजे अजून साधारणपणे आपले २० ते २५ कोट  
. आऊटगो आहे. पैसे खच होतात पण णालय जे आप याकडे आहेत ते सुरवातील १२३ 

होते आता फ  ९४ णालय आहेत. पु यामधील अनेक णालय आहेत उदा. बी हॉल, 
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जहांगीर हॉ पटल, केईएम हॉ पटल, दनानाथ मंगेशकर हे या कमम ये यायला तयार 
नाह त. इथ देखील िनरामय सारख णालय या कमम ये यायला तयार नाह . आपले 
अनेक कमचार  या ठकाणी ऍडमीट होतात. इ शुर सचा फायदा एवढाच होणार आहे क  
यां या अख यार त सहा हजार हॉ पटल आहेत, पैशात बचत होणार. दुसर  गो  खचाला 

मयादा येणार आहे. कॅसलेस कम असणार आहे. ध वतर ला देखील हॉ पटल ऍड हा स 
घेतोच. ऍडमीिन ेशन दहा ट के हॉ पटलचे आहेत त कोटेशन क न आतापयत कमचा-
याकडून ऍड हा स घेतला जातो ते पैसे कमचार च भरतो.    
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. यांनी खुलासा 
करताना सांगीतल क  पैशाम ये बचत होणार आहे. कमचा-यांना यावेळेला ध वंतर  योजना 
लागू केली यावेळेस करायची न हती ना. यावेळेला मा हती न हतं का. जर हा आकडा 
असा असेल ११ कोट  १८ कोट  २० कोट  ६ कोट  शेवटचे देणे. १४ कोट  म यंतर  दले. हा 
जर असा आकडा असेलतर तु ह  मा.महापौर साहेब सांगा क  पंपर  िचंचवडची एवढ  वाईट 
प र थती आहे का क  आरो य वभाग ढासळला आहे. लोकांवर नाह तर आप या कमचा-
यां या नातेवाईक कुटंूबावर एवढा खच करावा लागतो आप याला. तर अ या शहराम ये 
कती खच होत असेल. याचा अथ असा होतो क  पंपर  िचंचवड शहरा या आरो याचीच 
मता पुण ढासळलेली आहे. कोणा या बाबतीत घडला हा  नाह . येका या इथ चार 

चार, पाच पाच पॉलीसी आहेत. परंतु ये पॉलीसीधारकाला हाच ॉ लेम येतो. ओर जन पेपर 
सादर केला नाह , आम या ते िनयमताच बसत नाह . आ ह  हेच करणार नाह त. आप या 
कमचा-यां या बाबतीत हे झालतर कमचा-यांना चालणार आहे का हा माझा मु ा आहे. माझा 
मु ा काय आहे हे ल ात या. नाह तर आप या कमचा-यांना सांगाना आ ह  फ  
वायसीएम, तालेरा आमची जेवढ  पंपर  िचंचवडची हॉ पटल आहेत तेवढ च फ  आ ह  
देणार. कशाला तु ह  बाहेर रेफर करता मग. तु हांला काटकसरच करायची आहेना मग 
कमचा-यां या बाबतीत असा िनयम लागू करा क  आ ह  फ  आम याच महापािलके या 
हॉ पटलम ये आ ह  देणार. या या यितर  ाय हेट हॉ पटलम ये आ ह  पाठ वणार 
नाह त. हे चुक च आहे. येथून पुढे वाष क कतीची पॉलीसी उतर वणार एका कमचा-याची. 
मा.डॉ.अिनल रॉय -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वाष क तीन लाख 
पयाची पॉलीसी उतर वणार आहेत आ ण याला बफर असणार १७ लाख .असे एकूण २० 

लाख पये. तीन लाखाची पॉलीसी उतर वणार आहेत. ऍ सीडट इ शूर स फ  कमचा-



123 
 

,   

यांपुरताच असणार आहे. ओपीड  खच १० हजार ती वष जो आता आपण देत नाह त. आ ण 
दुधर आजारासाठ  एक लाख पये.     
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या कमचा-यां या 
बायकोचा ऍ सीडट झालातर तीला हॉ पटल फॅिसलीट , पॉलीसी तीन लाखाची आ ण बफर ंग 
सतरा लाखाच केल आहे. कमचार  महासंघाकडून हे मंजूर होवून आलं का. आ ह  कमचा-
यां या बाजूने आहेत. आज आपण हणतो जसे आपले जवान शह द झाले परंतु यां या 
माग या लोकांच काय. उदया आमचे फायरचे लोक आहेत, अित मणाला लोक जातात. 
उदया दगडफेक झाली, शहराम ये काह  झालतर शेवट  आ ह  कमचा-यां या बाजूने 
बोलणार. कमचा-यांना हे मा य असेलतर आ हांला मा य आहे. तु ह  कमचार  महासंघाची 
िमट ंग लावा, कमचा-यांची िमट ंग या, शासनाची िमट ंग या. या लोकांना जर मा य 
असेलतर आ हांला मा य आहे. असे होणार नसेलतर यांना जर २० लाखाच मंजूर असेलतर 
आमच काह ह  नाह . वीस लाख हणलतर  सु दा बलींग या वेळेला ती ट िनधी लावतात.  
मा.डॉ.अिनल रॉय -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृह. मागील तीन वषात 
बहुतांशी ८० ट के बील ह  एक लाखा या आत आहेत. १० ट के बील १ लाख ते तीन 
लाखाचे आहेत. पाच ते दहा लाखाचे बील पंधरा ते सोळा ट के आहेत. तसेच एकूण कमचार  
७५०० आहेत व टोटल कुटंूब आहे ५० हजार.  
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या यावर आ हांला 
काह ह  हणायच नाह . आमच हणण आहे कमचा-यांना मा य असेलतर आ हांला मा य 
आहे.  
मा.डॉ.अिनल रॉय -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृह. यां या बरोबर िमट ंग 
झालेली आहे.  
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मग तसा खुलासा 
करायचाना कमचा-याबरोबर िमट ंग झाली हणून. कमचा-यांना, महासंघाला मा य असेलतर 
आमच काह च हणण नाह . अ यत: हे चुक च आहे हे आताह  सांगते. महासंघाने िनणय 
घेतलेला असेलतर ठक आहे. उदया याला  ध वंतर ची जशी गडबड केली तस होवू नये. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पह या थम तु ह  
या सभागृहा या समोर तु ह  ह  गो  सांगा क  कमचार  महासंघा बरोबर आपली िमट ंग 
झाली होती. यांच हणण काय काय होतं. या महापािलके या अ थापनावर या कुटंूबीयाना 
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चांग या प दतीची टमट िमळाली पाह जे. जा तीत जा त पैसे िमळाले पाह जेत. कमचार  
महासंघा बरोबर तुमची िमट ंग झालीतर यांच काय हणण आहे ते सभागा या समोर 
सांगा. यांच हणण ओके असेलतर यांच काह ह  हणण नाह .       
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. रॉय सर मी तु हांला 
असं सांगत क , ध वंतर या बाबतीत आपण असंच केलं, कमचा-यांचा खुप फायदा होणार 
जेनर क मेड सीन दलतर असं होणार, तसं होणार पण काह ह  झाल नाह . तसेच या 
योजनेचा तु ह  वचार करावा. मा.महापौर साहेब, माझ हणण असं आहे क  ध वंतर या 
बाबतीत सु दा गडबड झाली तशी गडबड क  नये आ ण यावेळेला माझा कमचार  अ ण 
आप या सवाचा कमचार  यावेळेला ऍडमीट होईल यावेळेला कॅशलेस पॉलीसमधुन 
यावेळेला जाणार या कमचा-यांना या या नातेवाईकाना पह ले पैसे भरा, हा आमका 

आजार या यात येत नाह , अम या पैशात होत नाह  हे कारण दाखवता कामा नये. ह  
जबाबदार  जर घेणार असतीलतर हा वषय आ ण कमचार  महासंघाने मा य केला असेलतर. 
मा.डॉ.अिनल रॉय -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृह. कमचार  महासंघा बरोबर 
ध वंतर या वेळेला िमट ंग झाली यावेळेला  मा यता आह तथा प काह  यांनी बदल 
सुचवलेल आहेत.         
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ध वंतर या 
बाबतीत सु दा अशीच गडबड झाली होती यास माझ ऑ जे शन नाह  परंतू यातून 
कुठ याह  कमचा-या या कुटंूबीयास ञास होवू नये एवढच माझ हणण आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल -८१        ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ------ 
 
मा.सीमा चौगुले -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
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ठराव मांक – ३८९                                      वषय मांक -१७ 
दनांक – २२/२/२०१९       वभाग- मा.आयु                  
  
          संदभ - १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प  . वभाअक/१/का व/   
                    ३७/२०१९ द. ७/०२/२०१९  
  

       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  शौचालयनाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंणदार  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 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 ३१/१/२०१९ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हतीखालील माण े
 
                                         पञ “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शेरा 

ज हा पुणे 
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 
कुटंुबांची सं या १५९०२ 

 
क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या संकेत १५९०२ 
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     सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.    
मा.चंदा लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
    यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल -८१    ितकूल – ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                  ----- 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची 
सं या 
मंजूर अजाची एकूण सं या १३३०९ 

 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या वैय क घरगुती शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१२७१५ 

 

मनपामाफत बांधकाम पुण- 
८५६७ 

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

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा ९१९९ लाभाथ  

GOI+GOM=५५१.९४ लाख 
GOI=२०००/- व              
GOM=४०००/- ह सा 

ULB =   १८३.९८ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 
एकुण       ७३५.९२ लाख 

 
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
८३४३ लाभाथ  GOI+GOM=५००.५८ लाख 

GOI=२०००/-व  
GOM=४०००/- ह सा 

  
ULB =१६६.८६ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 
       एकुण ६७७.४४ लाख 
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मा.माधुर  कुलकण  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                                                                
ठराव मांक – ३९०                                     वषय मांक -१८ 
दनांक – २२/२/२०१९                                   वभाग- मा.नगरसिचव   
                              वधी सिमती   
 

अ) दनांक २१/१२/२०१८, ०४/०१/२०१९ व ०८/०१/२०९ चा सभावृ ांत  
          कायम करणेत येत आहे.      
       ब) दनांक ०८/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.    
       क) दनांक १८/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   
मा.अिभषेक बारण े -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
    यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल -८१    ितकूल – ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                  -----  
मा.माधुर  कुलकण  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                                               
ठराव मांक – ३९१                                     वषय मांक -१९ 
दनांक – २२/२/२०१९                                   वभाग- मा.नगरसिचव   

 

     मा.म हला व बालक याण सिमती       

       अ) दनांक १९/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.      

       ब) दनांक ११/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.      

       क) दनांक २५/१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.      

मा.अिभषेक बारण े -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
   यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल -८१    ितकूल – ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                  ----- 
मा.माधुर  कुलकण  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                                                                
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ठराव मांक – ३९२                                     वषय मांक -२० 
दनांक – २२/२/२०१९                                   वभाग- मा.नगरसिचव   
 

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

अ) दनांक २८/१२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.      

     ब) दनांक ११/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.     

मा.अिभषेक बारण े -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
    यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल -८१    ितकूल – ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                  ----- 
मा.माधुर  कुलकण  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                                                                
ठराव मांक – ३९३                                     वषय मांक -२१ 
दनांक – २२/२/२०१९                                   वभाग- मा.नगरसिचव      

िश ण सिमती  
 

अ) दनांक २०/१२/२०१८ व ०३/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम  

करणेत येत आहे.  

    ब) दनांक १७/०१/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

मा.अिभषेक बारण े -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 अनुकूल -८१    ितकूल – ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                  ----- 
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मा.महापौर -  लोकशाह चा चौथा तंभ पञकार अमोल, वनोद या दोघांचाह  अिभ िचंतन 
सोहळा आहे यांना वाढ दवसा या शुभे छा देतो आ ण सवाचे आभार मानुन आजची सभा 
संपली असे जाह र करतो. 
                            ------ 
 

  (राहुल गुलाब जाधव) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/का व/१२६/२०१९ 
दनांक - २९/३/२०१९ 
 
 

                                                  
                                       (उ हास बबनराव जगताप)  
                                                   नगरसिचव 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर -४११ ०१८.     
 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 

      कायवाह साठ  रवाना.    
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(संदभ . डा/३/का व/३८/२०१९, द.२३/१/२०१९ वषय .११ च ेलगत ) 
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    ( संदभ .आप/३/का व/५६/२०१९, द.२९/१/२०१९ वषय .१२ चे लगत )
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