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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २४ 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.१२.२०१३    वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर २०१३ ची मा.महापािलका सभा 
शु वार द.२०.१२.२०१३ रोजी दपार  ु 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 होत.े 
 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

4. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बाप ू

5. मा.भालेकर अ णा दलीप 

6. मा.सौ. वाती मोद साने 
7. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
8. मा.थोरात विनता एकनाथ 

9. मा.सायकर अजय शंकरराव 

10. मा.जाधव साधना रामदास 

11. मा.जाधव राहल गुलाबु  

12. मा.आ हाट मंदा उ म 

13. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
14. मा.काळजे िनतीन ताप 

15. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

16. मा.जगद श शेटट  

17. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

18. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

19. मा.उ हास शे ट  

20. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

21. मा.पवार संगीता शाम 

22. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

23. मा.तानाजी व ठल खाडे 

24. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
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25. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

26. मा.भारती फरांदे 

27. मा.आर.एस.कुमार 

28. मा.जावेद रमजान शेख 

29. मा.चा शीला भाकर कुटे 

30. मा.भालेराव ितभा ाने र 
31. मा.नंदा वकास ताकवण े

32. मा.नेटके सुमन राज  

33. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

34. मा.भ डवे संिगता राज  

35. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

36. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

37. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

38. मा.ल ढे गणेश नारायण 

39. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

40. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

41. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

42. मा.अपणा िनलेश डोके 

43. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

44. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

45. मा.पवार मनीषा काळूराम 

46. मा. साद शे ट  

47. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

48. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

49. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

50. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

51. मा.मासुळकर समीर मोरे र 
52. मा.म डगेर  वषा वलास 

53. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

54. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

55. मा.सुपे आशा र वं  

56. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
57. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
58. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
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59. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

60. मा.महेशदादा कसन लांडगे 
61. मा. दा बाजीराव लांडे  

62. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

63. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

64. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

65. मा.ननवरे जत  बाबा 
66. मा.सावळे िसमा र वं  

67. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

68. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

69. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

70. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

71. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

72. मा.कदम सदगु  महादेव 

73. मा.िगता सुिशल मंचरकर 

74. मा.कैलास महादेव कदम 

75. मा.छाया जग नाथ साबळे 

76. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

77. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 
78. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

79. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

80. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

81. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

82. मा.पाडाळे िनता वलास 

83. मा. वनोद जयवंत नढे 

84. मा.तापक र अिनता म छं  

85. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

86. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

87. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

88. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

89. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

90. मा.बारणे माया संतोष 

91. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

92. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
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93. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

94. मा.कलाटे वाती मयुर 

95. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

96. मा.च धे आरती सुरेश 

97. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

98. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

99. मा.जगताप राज  गणपत 

100. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

101. मा.जगताप नवनाथ द  ु

102. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

103. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

104. मा.जम सोनाली पोपट 

105. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
106. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

107. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

108. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

109. मा.शडगे आशा सुखदेव 

110. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

111. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
112. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

113. मा.पाट ल सु जत वसंत 

114. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

115. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

        यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी- आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , 
मा.झुरे-सह आयु , मा.गावडे, मा.खांडकेकर, मा.कुलकण , मा.टेकाळे, मा.दरुगुडे - 
सहा.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.च हाण - 
सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय-आरो य वै .अिधकार , 
मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , सवण,े मा.िचंचवडे, मा.पठाण, 
मा.लडकत, मा.कुलकण  - काय.अिभयंता, मा.उबाळे- शा.अिधकार  (िश णमंडळ), 
मा.कांबळे- .िश णािधकार   (मा यिमक) मा.लावंड - कायदा अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

----------- 
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(नगरसिचव पदावर िनयु  झालेले ी.उ हास जगताप यांचा मा.महापौर, मा.आयु , 
मा.अित.आयु , मा.पदािधकार , मा.गटनेत,े मा.नगरसेवक यां या ह ते स कार 
कर यात आला व पुढ ल कालावधीसाठ  शुभे छा दे यात आ या.)  

----------- 
 

(१) दापोड  ते िनगड  व सांगवी ते कवळे र यावर बीआरट एस बस सेवा सु  
करणेसाठ  थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबतचा मा.आयु  यांचा 

ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणचेी मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत 
आली असता - 

 
अनुकूल - ७९        ितकूल – ० 

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

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 
 (२) राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत वाय.सी.एम. णालयाम ये 
एम.आर.आय. व िसट  कॅन सु वधा मोफत उपल ध क न देणेबाबतचा  मा.आयु  
यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास 
टाकणेत आली असता - 

 
अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 

 (३) राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने माणे महानगरपािलके या णालयांम ये 
ओ.पी.ड . व आय.पी.ड . सु वधा मोफत उपल ध क न देणेबाबत मा.आयु  यांचा 

ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत 
आली असता - 

 
अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

----------- 
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मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज या सभेचे कामकाज सु  
हो यापूव  एक शंका आहे, आज या या अजडावर ताथवडे ड.पी.चा वषय आहे. 
एमआरट पी अमडेड लॉ २०११  मधील से शन २६ म ये वेगळ  ो हजन आहे. से शन 
३० म ये लॅिनंग ऑथोर ट  व लॅिनंग किमट  आहे. टॅ ड ंग किमट ने २ म ह यांत 
यांचा अहवाल दला आहे. से शन ३० म ये हटले आहे, सदर अहवाल जा तीत 

जा त ६ म ह यांत रा य शासनाकडे दला पा हजे. दो ह  लॉ एकमेकांना कॉ ॅड टर  
आहेत. हा वषय आपण मा.महापािलका सभेसमोर ठेवलेला आहे. याला रा य शासन 
मा यता देणार आहे. २ म ह यांचा वचार करता आज या सभेत हा वषय पा रत 
हायला पाह जे. अशी आमची धारणा आहे, नंतर ६ म ह यांत रा य शासनापयत हा 
वषय जायला पाह जे. हा िनणय आज या िमट ंगम ये न घेता पुढ ल िमट ंगम ये घेऊ 
शकतो का? याब ल सभागृहाला मागदशन हावे. अ यथा आ ह  आम या अिधकारांवर 
गदा आणू इ छत नाह . अ यथा से शन १ मधील ६२ माणे यात ऑफ सर नेमायची 
ो हजन आहे. पुणे महापािलकेत अशा कारचा डपी देत असताना जवळपास ८ म हने 

सभागृहासमोर तो वषय पडून होता. यांनी ९ या म ह यात िनणय घेतला होता. 
आप याकडे माचपयत अवधी आहे. आमची धारणा आहे, पुढ ल िमट ंगम ये यावर 
िनणय घेता येईल. याब लचा खुलासा कायदा स लागार यांनी करावा अ यथा 
नगररचना ड ड ट पी यांनी खुलासा करावा.  
     
मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मुळात िमट ंग होणार आहे का, चालू झाली 
का नाह . या वषयावर फार मोठ  चचा घडवून आण याचा िनणय यायची गरज नाह . 
िनणय यायचा असेल तर या वषयावर सवाना बोलू ाव.े  
 
मा.महापौर – हा वषय तहकूब करणार आहोत. सवानी बोलायचे नाह .  
 
मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब,िनणय यायचा नाह तर चचा क न यातून फार 
मोठ  ांती होणार आहे का.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, या िमट ंगनंतर हा वषय घेता येईल का. 
एवढा अवधी आहे का? वषय पुढे घेता येत असेल तर कंवा आजची डेडलाईन असेल 
तर या वषयावर आज चचा करायला पाह जे. एक तासासाठ  सभा तहकूब क  शकतो 
कंवा पुढे वषय घेता येत असेल तर िमट ंग तहकूब क  शकतो. याची मा हती यायची 
आहे. आजच २० तार ख ह  शेवटची तार ख आहे का नाह  याचा फ  खुलासा हावा.  
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मा.भदाणे (उपसंचालक, नगररचना) – मा.महापौर साहेब, MRTP Act  या से शन २१ 
ते ३१ पयत डे हलपमट लनॅ या तरतूद  आहेत. यानुसार २८ या ४ म ये तरतूद 
आहे या माणे ताथवडे गावा या डे हलपमट लॅनसाठ  कारवाई पूण केललेी आहे. 
से शन २८ आहे, यात सूचना/हरकती घेण,े किमट  थापन करायची आहे. ती सु ा 
से शन २६ खाली किमट  थापन करायची तरतूद केली होती. से शन २८ नुसार 
किमट  थापन केली, या किमट पुढे या सूचना/हरकती के या, यानुसार से शन २८ 
नुसार यात २ म ह यांची टाईम िलिमट होती. या सव सूचना/हरकतींवर सुनावणी 
घेऊन वद न टाईम िलिमट लॅिनंग ऑथोर ट  यांनी दले पाह ज.े से शन २८ मी वाचून 
दाखवते – (वाचून दाखवल.े) काय ात २ म ह यां या आत लॅिनंग ऑथोर ट  यांना 
किमट ने रपोट द यानंतर िनणय घेणे अपे त होते. तशीच तरतूद आहे. से शन ३० 
नुसार से शन २८ ची कारवाई पूण क न लॅिनग ऑथोर ट  यांनी शासनाकडे सबिमट 
करायची तरतूद केली आहे. (तरतूद वाचून दाखवली.) से शन ३० खाली याची कारवाई 
करायची आहे. ती प लश झा यानंतर ६ म ह यांत करायची आहे. याला पुढे शासनाने 
से शन ३० म ये ो हजन केली आहे. (वाचून दाखवल.े) याचा अथ असा आहे, 
से शन २६ पासून से शन ३० पयत मेन टाईम िलिमट ६ म ह यांचा आहे. जनरली 
सव ठकाणी ६ म ह यांत होऊ शकत नाह  हणून शासनाने अजून ६ म ह यांचे 
ए सटशन दलेले आहे. It is agreegate. हणजे से शन २६ पासून सबिमट करेपयत 
से शन ३० पयत शासनाला सबिमट करेपयत द.६/३/१४ला क लट होईल. ६ 
म ह यांचे ए सटशन ध न. मेन से शन २८ मधील ो हजनम ये २ म ह यांत 
ऑथोर ट  यांनी िनणय यायचा आहे.  
    
मा.सीमा सावळे - मा.महापौर साहेब, इरादा जाह र के यापासून सांगा. कोणी काय 
करायचे याचा आजच िनणय यायचा आहे.  
 
मा.भदाणे (उपसंचालक, नगररचना) – मा.महापौर साहेब, ३ वषाची टाईम िलिमट आहे. 
से शन २६ साठ  २ वष, २६ ते ३० साठ  १ वष आहे हणजे 6 months original & 6 
months extend. 

--------- 
मा.अपणा डोके - ने सन मंडेला - द ण आ फ े चे माजी अ य , िससराम ओला - 
क य कामगार मं ी आ ण रोजगार मं ी,अ ण उद वराव ड गीकर-महापािलकेचे माजी 
आयु  ी.अिनल ड गीकर यांचे बंध,ू  भागवत देसाई - ये  वातं य सैिनक व 
ये  सामा जक नेत,े वनय आपटे- ये  अिभनेते, द दशक, नारायण क डबा सोनवण-े

सु िस द सनई व सुं वादक, अशोक गोगावल-ेिनवृ  तहसीलदार व िस द संगीतकार 
अजय अतुल यांचे वड ल,मधू रेगे-माजी कसोट पटू, प.ैदेवराम राणोजी पवळे -
महापािलका थायी सिमती या माजी सभापती सुमन पवळे यांचे चुलत सासरे,  गोकुळ 
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पवार-हा य कवी,अशोक बोदडे-जनसंपक वभागाचे शासन अिधकार  आ णा बोदडे 
यांचे बंधू यांना दांजली अपण करावी व सभा तहकूब करावी अशी वनंती करत.े 

 

मा.सुभ ा ठ बरे  - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

मा.योगेश बहल - ह  सभा  शु वार दनांक १०/०१/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा. पयत 
तहकूब करावी अशी वनंती करतो. 
 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे शु वार दनांक १०/०१/२०१४ 
रोजी दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. सवाना नाताळ व नवीन 
वषा या हाद क शुभे छा य  करते. 
 
 
 
 
 

       (मो हनीताई वलास लांडे) 
     महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २४ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/१२/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
दनांक – १०.०१.२०१४    वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर २०१३ ची तहकूब               
मा.महापािलका सभा शु वार द.१०.०१.२०१४ रोजी दपार  ु 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 होत.े 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 

६. मा.सौ. वाती मोद साने 
७. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
८. मा.थोरात विनता एकनाथ 

९. मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१२. मा.आ हाट मंदा उ म 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१४. मा.काळजे िनतीन ताप 

१५. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१६. मा.जगद श शेटट  

१७. मा.बाबर शारदा काश 

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ट  

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२२. मा.पवार संगीता शाम 

२३. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 



10 
 

२४. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२७. मा.भारती फरांदे 

२८. मा.जावेद रमजान शेख 

२९. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३०. मा.भालेराव ितभा ाने र 
३१. मा.नंदा वकास ताकवण े

३२. मा.नेटके सुमन राज  

३३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४. मा.भ डवे संिगता राज  

३५. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३६.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३७. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३८. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३९.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
४०.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

४१.  मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४२. मा.अपणा िनलेश डोके 

४३. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४४. मा.जय ी वसंत गावडे 

४५. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४६.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४७. मा.शेख अ लम शैकत 

४८. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४९. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५०. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५१. मा.म डगेर  वषा वलास 

५२. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५३. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

५४. मा.सुपे आशा र वं  

५५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५६. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
५७. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
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५८. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

५९. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६०. मा.महेशदादा कसन लांडगे 
६१. मा. दा बाजीराव लांडे  

६२. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

६३. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६४. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६५. मा.सावळे िसमा र वं  

६६. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६७. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

६८. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६९. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७०. मा.कदम सदगु  महादेव 

७१. मा.कैलास महादेव कदम 

७२. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७३. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

७४. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७५. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७६. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७७. मा.काळे वमल रमेश 

७८. मा.पाडाळे िनता वलास 

७९. मा. वनोद जयवंत नढे 

८०. मा.तापक र अिनता म छं  

८१. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८२. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८३. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५. मा.आ पा उफ ीरंग चंद ुबारण े

८६. मा.बारणे माया संतोष 

८७. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८८. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८९. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९०. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९१. मा.च धे आरती सुरेश 
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९२. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९३. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

९४. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९५. मा.जवळकर वैशाली राहुल 

९६. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९७. मा.जगताप राज  गणपत 

९८. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९९. मा.जगताप नवनाथ द  ु

१००. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०१. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०२. मा.जम सोनाली पोपट 

१०३. मा. शांत िशतोळे  

१०४.मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१०५.मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०६.मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०७.मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०८.मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०९.मा.संजय केशवराव काटे 

११०.मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१११. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११२.मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित. आयु , 
मा.माने,मा.खांडकेकर,मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु -सहा.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, 
मा.डॉ.रॉय- .आरो य वै .अिधकार ,मा.भदाण-ेउपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , 
मा.सवणे, मा.शरद जाधव, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत-काय.अिभयंता,मा.कांबळे-
.िश णािधकार  (मा यिमक),मा.ऊबाळे- .अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पवार-
.कायदा स लागार, मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

----------- 
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मा.नारायण ब हरवाडे -  मा.महापौर साहेब, सोजाबाई दाद बनसोडे ू - आमदार आ णा 
बनसोडे यां या मातो ी, दाजीकाका गाडगीळ- सराफ उ ोग े ातील ये  उ ोजक व 
पी.एन. गाडगीळ उ ोग समुहाचे मुख, सुरेश खळदकर - िस  सनई वादक, िसताबाई 
जवळकर- ये  सामा जक कायक या, फा ख शेख - िसने अिभनेते, चं भागा सहाद ू
नेवाळे, शांताबाई बबन दघे यांना दांजली अपण करावी अशी वनंती करतो. 
 

मा.उ हास शेटट  – मा.महापौर साहेब, माळशेज घाटातील बस अपघातात आ ण वां े-
डेहराडून ए स ेसला आग लागून मृ यूमुखी पडलेले वासी दांजली अपण करावी 
अशी वनंती करतो. 
 

मा.तानाजी खाडे  - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

मा.मंगलाताई कदम - ह  सभा  गु वार दनांक १६/०१/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा.    

                  पयत तहकूब करावी अशी वनंती करते. 
 

मा.उ हास शे ट  - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे गु वार दनांक १६/०१/२०१४ 
रोजी दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
 
 
 
 

       (मो हनीताई वलास लांडे) 
     महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २४ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/१२/२०१३, १०/०१/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
दनांक – १६.०१.२०१४    वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे २० डसबर २०१३ ची तहकूब          
मा.महापािलका सभा गु वार द.१६.०१.२०१४ रोजी दपार  ु 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 होत.े 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापु. 
५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
८. मा.सायकर अजय शंकरराव 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहल गुलाबु  

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१५. मा.जगद श शेटट  

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ट  

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२१. मा.पवार संगीता शाम 

२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
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२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा.भारती फरांदे 

२५. मा.जावेद रमजान शेख 

२६. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२७. मा.भालेराव ितभा ाने र 
२८. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२९. मा.नंदा वकास ताकवण े

३०. मा.नेटके सुमन राज  

३१. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३२. मा.भ डवे संिगता राज  

३३. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३४. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३५. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३६.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

३७. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३८. मा.अपणा िनलेश डोके 

३९. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४०. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४१. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४२. मा. साद शे ट  

४३. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४४.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४५. मा.शेख अ लम शैकत 

४६. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४७. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४८. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४९. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

५०. मा.सुपे आशा र वं  

५१. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५२. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
५३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५४. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५५. मा.महेशदादा कसन लांडगे 
५६. मा. दा बाजीराव लांडे  



16 
 

५७. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

५८. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५९. मा.सावळे िसमा र वं  

६०. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६१. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

६२. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६३. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६४. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६५. मा.कदम सदगु  महादेव 

६६. मा.िगता सुशील मंचरकर 

६७. मा.कैलास महादेव कदम 

६८. मा.छाया जग नाथ साबळे 

६९. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७०. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७१. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७२. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७३. मा.काळे वमल रमेश 

७४. मा.पाडाळे िनता वलास 

७५. मा. वनोद जयवंत नढे 

७६. मा.तापक र अिनता म छं  

७७. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७८. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७९. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८०. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८१. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८२. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

८३. मा.बारणे माया संतोष 

८४. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८५. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८६. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८७. मा.कलाटे वाती मयुर 

८८. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८९. मा.च धे आरती सुरेश 

९०. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
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९१. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

९२. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९३. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९४. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९५. मा.जगताप राज  गणपत 

९६. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९७. मा.जगताप नवनाथ द  ु

९८. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९९. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१००. मा. शांत िशतोळे  

१०४.मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१०५.मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०६.मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०७.मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०८.मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०९.मा.संजय केशवराव काटे 

११०.मा.पाट ल सु जत वसंत 

१११. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११२.मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.गावडे, 
मा.टेकाळे,मा.माछरे,मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर,मा.माने,मा.कुलकण ,मा.दरगुडेु -सहा. 
आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास 
अिभयंता, मा.पा टल-सहशहरअिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.भदाण-ेउपसंचालक 
(नगररचना),मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.शरद जाधव, मा.साळवी,मा.पठाण,मा.कुलकण , 
मा.दांगट, मा.काची-काय.अिभयंता, मा.उबाळे- शा.अिधकार  (िश णमंडळ), मा.कांबळे- 
.िश णािधकार  (मा यिमक),मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे 

अिधकार  सभेस उप थत होते. 
----------- 

मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

----------- 
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मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, जे  सा ह यक, कवी वचारवंत व दिलत पँथरचे 
सं थापक प ी नामदेव ढसाळ, श हद अशोक कामटे यांचे वड ल ले.कनल मा तराव 
कामटे या मा यवरांचे दःखद िनधन ु झाले आहे. यांना दांजली अपण करावी अशी 
वनंती करतो. 

 

मा.उ हास शेटट  -  मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

मा.अपणाताई डोके - ह  सभा शिनवार दनांक १८/०१/२०१४ रोजी दपार  ु १.०० वा.   
पयत तहकूब करावी अशी वनंती करत.े 
 

मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब,दिलत सा ह यक, प ी पुर कार वजेते नामदेव 
ढसाळ, दिलतांवर होणारा अ याय, अ याचार यासंदभात पेटन उठणारे व नवनवीन ू
क वतांना ज म देणारे, यांचे दःखद िनधन झाले आहेु . आज यांची अं यया ा आहे. 
यां या जा याने खरोखरच दिलत समाजाची फार मोठ  हानी झाली आहे. 

आम यासारखे जे थोडेफार लोक समाजात आहेत, याम ये यां यासार या 
सा ह यकांचा फार मोठा वाटा आहे. हणून यांना ांजली दे यासाठ  मी उभी आहे. 
या ने याला, या सा ह यकाला, या कवीला मी दिलत प रवारा या वतीने वन  

ांजली अपण करत.े तसेच िशवसेने या वतीने ांजली अपण करत.े   
 

मा.महापौर - प ी नामदेव ढसाळ व ले.कनल मा तराव कामटे यांना ांजली वाहन ू
उप थत स मा.सद यां या संमती माणे शिनवार दनांक १८/०१/२०१४ रोजी दपार  ु
१.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
 
 
 

       (मो हनीताई वलास लांडे) 
     महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २४ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/१२/२०१३, १०/०१/२०१४, १६/०१/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – १८.०१.२०१४     वेळ – दपार  ु १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे २० डसबर २०१३ ची तहकूब          
मा.महापािलका सभा शिनवार द.१८.०१.२०१४ रोजी दपार  ु १.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होत.े 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापु. 
५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 
८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१३. मा.आ हाट मंदा उ म 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१५. मा.काळजे िनतीन ताप 

१६. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शेटट  

१८. मा.बाबर शारदा काश 

१९. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१. मा.उ हास शे ट  

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
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२३. मा.पवार संगीता शाम 

२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.तानाजी वठठल खाडे 

२६. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२७. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२८. मा.भारती फरांदे 

२९. मा.जावेद रमजान शेख 

३०. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३१. मा.नेटके सुमन राज  

३२. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३. मा.भ डवे संिगता राज  

३४. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३५. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३६. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३८. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

३९. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४०. मा.अपणा िनलेश डोके 

४१. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४३. मा.जय ी वसंत गावडे 

४४. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४५. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४६. मा.शेख अ लम शैकत 

४७. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४८. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४९. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५०. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

५१. मा.सुपे आशा र वं  

५२. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५३. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
५४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५५. मा.जािलंदर (बा पू) िशंदे 

५६. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
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५७. मा.महेशदादा कसन लांडगे 
५८. मा. दा बाजीराव लांडे  

५९. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

६०. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६१. मा.ननवरे जत  बाबा 
६२. मा.सावळे िसमा र वं  

६३. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६४. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

६५. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६६. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६७. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६८. मा.कदम सदगु  महादेव 

६९. मा.िगता सुशील मंचरकर 

७०. मा.कैलास महादेव कदम 

७१. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७२. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

७३. मा.आसवाणी स वता धनराज 

७४. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७५. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७६. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७७. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७८. मा.काळे वमल रमेश 

७९. मा.पाडाळे िनता वलास 

८०. मा. वनोद जयवंत नढे 

८१. मा.तापक र अिनता म छं  

८२. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८३. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८४. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८५. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८७. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

८८. मा.बारणे माया संतोष 

८९. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९०. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
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९१. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९२. मा.कलाटे वाती मयुर 

९३. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९४. मा.च धे आरती सुरेश 

९५. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९६. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

९७. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९८. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९९. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

१००. मा.जगताप राज  गणपत 

१०१. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

१०२. मा.जगताप नवनाथ द  ु

१०३. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०४.मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०५.मा. शांत िशतोळे  

१०६.मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१०७.मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०८.मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०९.मा.काटे राज  िभकनशेठ 

११०.मा.शडगे आशा सुखदेव 

१११.मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११२मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११३.मा.संजय केशवराव काटे 

११४.मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
११५.मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११६.मा.पाट ल सु जत वसंत 

११७.मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११८.मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , 
मा.गावडे, मा.टेकाळे,मा.माछरे, मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, मा.माने, मा.कुलकण , 
मा.दरगुडेु -सहा.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.पा टल-सहशहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल, 
मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.शरद जाधव, मा.साळवी, 
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मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.दांगट, मा.काची - काय.अिभयंता, मा.उबाळे- शा.अिधकार  
(िश णमंडळ), मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , 
मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

----------- 
 मा.उ हास शेटट  – मा.महापौर साहेब, दाऊद बोहर  समाजाचे धमगु  सैयदना मोह मद 

बुरहानु न यांचे दःखद िनधन तसेच यां या अं यया ेचे वेळ  झाले या गद तील ु
चगराचगर त मृ युमुखी पडले या १८ नागर कांना ांजली अपण करणेत यावी.  

  
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
--------------- 

मा.महापािलका सभा .२२ म ये वषय .७ मधील “सदर ठरावाला अनुमोदन 
देणेत येत आहे” या मजकूरनंतरचा “मा.अ णा भालेकर” हा मजकूर वगळून याऐवजी 
“मा.आरती च धे” हा मजकूर समा व  करणेत येवून या द तीसह दु .१९.१०.२०१३, 
२५.१०.२०१३, १६.११.२०१३ व २१.११.२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे 
मा.महापौर यांनी कट केले. 

---------- 
ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
--------------- 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 

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

   दनांक - १८/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/वा.क/का व/१४६/  
        २०१३ द.३१/७/२०१३ 

                           २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१०९  द.२१/०९/२०१३ 

     ३) मा.महापािलका ठराव मांक ३९६ दनांक २१/११/२०१३ 
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     मा.शहर सुधारणा सिमती सभा दनांक २६/०८/२०१३ ठराव .२७ नुसार,               
पुण े शहर वाहतूक पोिलसांनी केले या मागणीनुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह तील 
िनयो जत बी.आर.ट . मागातून अवैधपण/ेअनिधकृतपणे संचलन करणा-या शहरातील 
इतर र यावर ‘नो पाक ग’ झोनम ये उभी राहणार  व शहरात इतर ठकाणी अवैध 
पाक ग क न वाहतूक चे सुरळ त संचलनात अडथळा ठरणा-या सव कार या वाहनांवर 
दंडा मक कारवाई करणेस व यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य 
शु क मनपा या पावती पु तका ारे वसूल क न यातील ५० ट के र कम वाहतूक 
पोिलसांना वाहतूक चे सा ह य खरेद  इ.साठ  ठेवून उव रत ५० ट के र कम 
महानगरपािलके या कोषागारात भरणा वाहतूक पोिलसांनी करावा. सदर तावानुसार 
मनपा र यावर अवैध पाक ग करणा-या व ‘नो पाक ग’ म ये उ या राहणा-या आ ण 
बी.आर.ट . मागामधून अनिधकृतपणे संचलन करणा-या सव कार या वाहनांवर 
कारवाई कर यासाठ  आ ण यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य 
शु क खालील माणे आकारणेत यावे. 
 

उपरो  माणे वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या 
पावतीपु तका ारे वसुल कर यासाठ  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम २०८ 
अ वये मनपाचे अिधकार वाहतूक पोिलसांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
  
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.उ हास शेटट  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला उपसूचना मांडतो –  

मनपा र यावर अवैध पाक ग करणा-या व ‘नो पाक ग’ म ये उ या राहणा-या 
आ ण बी.आर.ट . मागामधून अनिधकृतपणे संचलन करणा-या सव कार या वाहनांवर 
कारवाई कर यासाठ  आ ण यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य 
शु क खालील माणे आकारणेत यावे. 

 

अ. . वाहनाचा कार वमोचन व शासक य 
शु क र कम पये 

१ अवजड वाहने क, बस, ेलस इ. ५,०००/- 
२ रोड रोलर, इतर यं  सामु ी ३,०००/- 
३ हलक  वाहने १० टनापयत मता २,५००/- 
४ कार, जीप इ. २,०००/- 
५ सहा आसनी र ा, टे पो इ. १,५००/- 
६ वयंचिलत दचाक  वाहनेु  १,०००/- 
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उपरो  माणे वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या 
पावतीपु तका ारे वसुल कर यासाठ  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम २०८ 
अ वये मनपाचे अिधकार वाहतूक पोिलसांना दान करणेस मा यता देणते यावी. 
 

मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, पुणे ज हयाचे वाहतुक शाखेने 
सुच वलेले हे दरप क आहे. आ ण हे दरप क सुच वत असताना अवजड वाहन,े क, 
ेलससाठ  .५,०००/-, रोडरोलरसाठ  .३,०००/- असे ठेवलेले आहे. नंतर वाहनांना 

आपण कमी केलेले आहेत. मा.आयु  साहेबांना याबाबतचा खुलासा करायला सांगावा. 
इथे महानगरपािलके या े ात ड .पी.चे कती रझवशन ता यात घेऊन संबंिधत 
यावसाियकांची सोय केली आहे. ामु याने दंड आकारत असताना पेमे ट घेताना 
सूचवले हणून दंड करत असतो. वाहतुक ला अडथळा ठरत असेल तर दंड आकारला 
पा हजे पण यां यावर अ याय झाला नाह  पा हजे. या वषया या अनुषंगाने मी एक 
म ह यापुव  प  दले होत.े महापािलका े ात अनेक मंगल कायालय ेआहेत आ ण या 
मंगल कायालयांना पा कग नाह . वाहनतळासाठ  जागा नस या कारणाने ती वाहने 
र यात येऊन उभी राहतात व ॅ फक जाम होते. अनेकांना याचा ास होतो. दसरे ु
ामु याने हणजे बीआरट  र यावर भ व याम ये अडथळा ठ  नय.े परंतू बीआरट  

र ता होत असताना जी दकाने आहे ती शहरा या म यवत  भागाम ये आहेतु . जे 
यापार  आहेत. यां याकडे जाणारा येक नागर क,सवसामा य माणसे आहेत, 
यांचेसाठ  पा कगची यव था नस याने दकाना या समोर पा कु ग करणारे यां यावर 

दंड आकारला जाणार असेलतर हा या दकानदारावर अ याय ु आहे, या नाग रकावंर व 
यावसाियकांवर देखील अ याय आहे. यांचा आपण सहानुभूतीपवूक वचार केला गेला 
नाह . वषय ठेवत असताना मोघमपणे बीआरट  र यावर असे हटले आहे. काह  
भागात दकानेु  र याला अितशय खेटन आहेू त. ितथे पा कगची यव था केली नाह तर 

अ. . वाहनाचा कार वमोचन व शासक य 
शु क र कम पय े

१ अवजड वाहने क, बस, ेलस इ. ५,०००/- 
२ रोड रोलर, इतर यं  सामु ी ३,०००/- 
३ हलक  वाहने १० टनापयत मता २,५००/- 
४ कार, जीप इ. २,०००/- ऐवजी १००/- 
५ सहा आसनी र ा, टे पो इ. १,५००/- ऐवजी १००/- 
६ वयंचिलत दचाक  वाहनेु  १,०००/- ऐवजी ५०/- 
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मग तो औंध-रावेत र ता असेल, आळंद  र ता असेल, उ ा भ व यात होणारा काळेवाड  
माग असेल, इथे देखील पा कग राहणार नाह . आपण वाहतुक पोलीसाला तडजोड 
कर यासाठ , पैसे घे यासाठ  चालना देतो काय असा  उप थत होतो. मा.महापौर 
साहेब या वषया या अनुषंगाने मी काह  सूचना के या हो या. सभागृहात वषय मांडत 
असताना या शहरामधील वाहतुक संदभात लेखी प  दले होते क , पुणे महापािलकेत 
ठराव मंजूर करत असताना याची मा हती या. पंपर  िचंचवड महापािलकेत हा ठराव 
मंजूर होत असताना भ व यात सवसामा य माणसाला याचा ास होणार नाह  याची 
खबरदार  घेतली पा हजे. असे प  देऊनह  आजतागायत मला शासनाकडून कुठ याह  
कारचा खुलासा दला गेला नाह . हा ठराव कर त असताना सव सद यांना एक वनंती 

राह ल क , या वषया या अनुषंगान े भ व यात अडचणी वाढ नयेत याची सवानीू  
खबरदार  घेतली पा हजे. आपण लोक ितिनधी या ना याने या सभागृहात िनवडून येत 
असताना, एखादा वषय मंजूर होत असताना या वषयाचे गांिभय ल ात घेऊन 
भ व यात नागर कांचे हाल होणार नाह त हे देखील पा हले पा हजे. शासनाची 
जबाबदार  आहे या शहराम ये पा कगची यव था असणे अ यंत आव यक आहे. 
शासनाने आजतागायत जागा ता यात घेत या नाह त. या घेत या अस या तर तेथे 

पा कगची यव था झाली असती. दचाक  वाहनेु , कार यांचे दर कमी करतोय. मोठे 
यवसायीक क चालक, बसचालक यांना वाहनतळासाठ  जागा नसेल तर ते र यावर 
गा या उ या करतात. हा ठराव करत असताना, याची सु वात करत असताना 
जाचकपणे सु वात होत असताना भ व यात केवळ पैसे वसूल करणे हा उ ेश यामागे 
नसावा. या भागात भ व यात गा या लावू नये, वाहतुक ला अडथळा ठ  नय,ेअनेक 
अपघात टळावेत हणून याची अंमलबजावणी कर त असताना याला देखील काह  
तर  कालावधी दला पा हज.े पोलीस खा याने जर  सुच वले असेल तर  यांनी देखील 
या भागात संपणू शहराचा स ह करत असताना या शहरातील पा कग या यव थेबाबत 
महापािलकेला काह  सूचना के या आहेत का. अनेक नागर क र याव न वाहनांचा 
वापर करतात. शहरात अनेक दकाने आहेतु . पोलीस खा यान ेयाबाबत सूचना के या 
असतील तर यादेखील इथे सांगा यात, एव या मा या सूचनांचा वचार करावा.   
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, ख-या अथाने हा 
वाहतूकदारां या जीवनमरणाचा  आहे. आ ाच मा. ीरंग बारणे यांनी स व तर 
सांिगतल.े जवळ जवळ द.३१/७/१३ ला हा ठराव घेतला होता, कती म हने झाले, 
वसुली सु  आहे. . ५,००० यायला सु वात केली नाह . .३,०००, .२,००० ची 
पाव या पु तके दली आहेत का. आजपयत छापून झाली आहेत, यवसाय सु  झाला 
आहे. यांनी याचे पैसे महापािलकेत जमा केले आहेत का. वसूल केले तर  गेले ५/६ 
म हने आ ह  वाहतूकदारांची क ड  झालेली आहे. दररोज जवळजवळ १५० गा या 
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असतात. कुठलीह  घोषणा नाह . फ  कायदा क न पोिलसांनी दंड आकारणी करणे हे 
सगळे चूक चे आहे. यांनी काड छापले आहेत. दररोज इथे एक गाड  उभी करा. पैसे 
घेतले जाणार नाह त. बंधने तेव या पळवाटा हा कार ठरलेला असताना पोिलस 
सांगतात तसे तु ह  करायचे. आज ते शहरात करोडो पयांचा माल इथे आणतात. 
दररोज १५०० गा या इथ ेबाहे न येतात. माल घेऊन जातात. आ हाला कधी बोलवले 
का. एवढ  वाहतूक नगर  बनवली. कती गा या येतात. २५ ट के माल असेलतर यावर 
कधी वचारणा केली आहे. केवळ तु ह  सांगता, पोिलस सांगतात. यांना माल िमळावा, 
पैसे िमळावेत हणून ठराव केला आहे. या ठरावाचा वरोध केला पाह जे. ठराव कॅ सल 
करा. कशासाठ  पैसे घेताय. महापािलकेकडे पैसे नाह त हणून. बीआरट  रोडवर गा या 
उ या करायला जागा नाह . वाहनतळे कुठे केली आहेत का. िनगड  ना यावर कधी 
गेलात, वाहतुक नगर ला कधी फरकलात तर ितथे नगरसेवकाने पैसे खा ले ते कधी 
खा ल.े या याकडून वसूल करत नाह त. हा आम यावर लादलेला कर आहे. भूदड 
घालताय. हा ठराव कॅ सल करा. आ ह  पैसे देणार नाह . पाचशे पये दलेतर  पावती 
फाडली जाणार नाह . तु हाला िलहन देतोू . येक ाय हरकडे पैसे नसतात. ाय़ हरला 
लुटले जाते हणून मोटर मालक एवढे पैसे देत नाह त. जेव याखा यापुरते पैसे दले 
जातात. ह  व तु थती आहे. चुक ची प त आहे. तु ह च हा ठराव कॅ सल करावा ह  
माझी कळकळ ची वनंती आहे. तु ह  या चोरांना पैसे वसूल करायला लावू नका. काड 
प त चालू करा. हा ठराव कॅ सल करा ह  माझी मागणी आहे.  
 
मा.महेशदादा लांडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज या महासभेत २/३ 
वषय असे आहेत, ते गा यां या संदभातील वषय आहेत. दर वाढवायचे वषय आहेत. 
मी काह  सूचना के या हो या. ामु याने मी येकवेळ  का सांगत असतो. येक 
ठकाणी पा कगबाबत फार मोठ  अडचण आहे. परत एकदा सांगावे लागेल. भोसर , 
काळेवाड  इथे ल  वेधू इ छतो. आप याकडे ाय हेट बस या ाय हरांकडून दंड वसूल 
करतात. दवसा वसूल करत नाह . सं याकाळ  ५.०० नंतर यांची यवसायाची वेळ 
आहे. रा ी १०/११ या दर यान या ाय हेट बसेस एकाला एक लागून उ या असतात. 
याच वेळ  कामगार कंपनीतून सुटलेले असतात. घरातील भिगनी माकट ंगसाठ  बाहेर 
आले या असतात. शाळा सुटले या असतात. यावेळ  या बसेस र यावर उ या 
असतात. यावेळ  यां यावर कारवाई होत नाह . याचवेळ  यां यावर दंड मारला 
पाह जे. अशा लोकां या गा या लाव यामुळे नाहक वापरावर प रणाम होतो. अशावेळ  
धंदा कुठे होतो. मी ब-याच वेळा सांिगतल.े गावातला ीज ॉस क न बाहेर लावायला 
सांगा. यासाठ  आप याकडून ॅ फक वभागाला कळवा. यामुळे या गा या ीज या 
शेवट  थांबतील. आपला फायदा होणार का. याची मा हती नाह . यावेळ  एलबीट तून 
एवढा फायदा होईल असे वाटले होत,े तसे काह च झाले नाह . तसेच यातून 
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महापािलकेला एवढे एवढे उ प न िमळणार, पण यातून काह  होत नाह . आपण 
उ प नाचे धोरण बदं करतो. सं याकाळ या वेळ  कोणता अिधकार  ितथे दंड मारायला 
जाणार आहे. एखादा सद य हणणार, टपर वा यांमुळे, हातगा यांमुळे, भाजी वकणा-
यांमुळे र ता जाम आहे. याकडे कोण बघणार. माझी वनंती आहे, सं याकाळ  ५.०० 
नंतर यां यावर कडक कारवाई करा. यांना सु ा िश त लागले. 
     
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सवात मह वाचा वषय आहे. 
खरेतर वाहतूक सुरळ त हो यासाठ  आहे का महापािलकेचे उ प न वाढव यासाठ  हा 
वषय घेतला आहे. मा.आ पा बारणे, मा.बाबासाहेब धुमाळ यांनी आ ा सांिगतल,े 
सवाना ाधा य दले पाह जे. वाहतुक कशी सुरळ त होईल. खरेतर आप याला वाटते, 
पंपर  िचंचवडमधील वाहतुक सुरळ त हो यासाठ  पा कग यव था करणे गरजेचे आहे. 
ठक ठकाणी पा कग मॉल बांधले पाह जेत. हा शहरातील सग यात मह वाचा वषय 
आहे. आप याकडे भरपूर सम या आहेत. चारचाक  गा या पूणपणे र यावर येतात. 
यात उ लेख केला आहे. अनिधकृत संचलन करणा-या सव वाहनांवर कारवाई करायची 
आहे. रा ी र यावर गा या उ या असतात. सगळ कडे ह च प र थती आहे. आपण 
उ प न वाढव याचे धोरण न ठेवता बेिसक अशा योजना असा यात. नागर कांना िश त 
लावायची, यासाठ  आधी पा कगची यव था करणे गरजेचे आहे. चौकाचौकात गा या 
पाक कर याव न खूप मोठ  भांडणे होत असतात. थमतः पा कग यव था शहरात 
करावी. येक भागात यं णा उभी करावी. याचा वचार करावा. या वषयाला आमचा 
वरोध राह ल.   
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, माझा भाग . १४ ा पोट 
नगर , यात क, ेलस संपूणपणे र यावर उभे राहतात. वारंवार चचा केली आहे, प  
दले आहे. ॅ फक पोिलस, ॅ फक डपाटमट, जथे नागर क राहतात, जथे र यावर 
क, ेलस लागलेले आहेत. यांना िश त लावायचा य  करणार आहोत. यानंतर 

एकह  दसला नाह  पाह जे. ितथे लोकव ती आहे. मी वारंवार त ार क न सु ा मला 
उ र िमळालेले नाह . एखादा इ पे टर येतो, क हलवतो, र यावर २/२ ेलस उभे 
असतात. अशा ठकाणी कायदा करा. जेणेक न परत या र यावर ेलर कंवा क 
लागले नाह  पाह जेत. आपण ितथे आलात तर लोकांना याचा फार ास होतो आहे हे 
कळेल. म हला बाहेर पडतात यावेळ  हे लोक र यावर आंघोळ करत असतात. या 

ीने ल  ाव.े  
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मा.सुलभाताई उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय मागील 
िमट ंगम ये झाला होता यावेळ  यावर चचा झाली होती. यावेळ  मी देखील जागेचा 
उ लेख केला होता. आयु  साहेबांनी हे ऐकले आहे. जसे मा.महेश लांडगे यांनी 
सांिगतल,े राजमाता जजाबाई पथा या कडेला जो लॉट आहे, ितथे बसेस लागतात. 
पैस घेतले जातात. ितथे पाईपलाईन फोडली आहे. यातून जे पाणी बाहेर पडते, यात 
हे ाय हर आंघोळ  करत असतात. वयंपाक करत असतात. आपण याची चौकशी 
केली होती. पा याचा अप यय होतो आहे. एमआयड सीचे पाणी आहे. याबाबत 
प यवहार केला पाह जे. आयु  साहेब आपण ये पद  आहात. आपण जे िनयम 
बनवता, या िनयमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करता. आपण जे हा दसु-याला 
िनयम पाळायला मजबूर करते ते हा वतः िनयम पाळले पाह जेत. इथे महापािलका 
कोणतेह  िनयम पाळताना दसत नाह . मंगल कायालये असतील, शॉ पंग कॉ ले स 
असतील, ितथे काह  ठकाणी अनिधकृतपणे हॉटेल यवसाय सु  आहे. कमिशयल 
यवसाय करतात. ितथे ाय हर जेवायला गे यावर यांची वाहने ते बाहेर थांबवणार. 
ितथे गा या थांबव या हणून यांनी दंड सु ा भरायचा. इथे नागर कांची छळवणूक 
सु  आहे. दचाक  वाहनांचा वापर म हला जा त करत असतातु . यांना प नास पय े
सु ा दंड भरणे श य नाह . पे ोलचे भाव वाढले आहेत. आ हाला हे प नास पये सु ा 
मा य नाह त. आपण आधी वाहनतळा या जागा ता यात या यात, वाहनतळे िनमाण 
करावीत. नंतर जे जे लोक कमिशयल वापर करतात यां यावर दंड आका न तो वसूल 
करावा. यावसाियकांकडे येणा-या ाहकांची यांनी सोय करावी. आपण वतः आधी 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाह ज.े नंतर हे िनयम लावले पाह जेत. मी मागील 
वष  सूचना मांडली होती. याचा सु ा खुलासा आपण करावा.  
     
मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शहरातील वाहतूक 
यव थत, सुरळ त हो यासाठ  पा कगचा अितशय मह वाचा वषय आहे. या संदभात 
वषय आला आहे. जे शासक य शु क, पावती पु तके देऊन जो काह  दंड आकारला 
जाणार आहे, यात ५० ट के महापािलका व ५० ट के वाहतूक खाते यां याकडे ह  
र कम वग कर याचा हा वषय आहे. हा वषय मंजूर कर यापूव  मी काह   मांडू 
इ छतो क , आ ापयत महापािलके या मा यमातून जी आर णे वकिसत केली होती 
ती शहराची वाहतूक यव था सुरळ त हो यासाठ  पा कग असणे आव यक आहे. 
शहराला िश त लाव यासाठ  महापािलकेने वतः कती आर णे वकिसत केली, 
यापुढ ल हजन काय, यासंदभात शहरातील वाहतूक चांग या प तीने हावी हणून 
वचार केला पाह जे. चचा कर यापूव  काय कृित केली ते आधी कळवाव.े यासंदभात 
आधी खुलासा करावा. आर णे ता यात घेऊन कती सावजिनक वाहनतळे सु  आहेत, 
याचा प ह यांदा खुलासा हावा नंतर चचा कर यात यावी.    
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मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मागील म ह यात या 
वषयावर चचा झाली होती. मी वतः मा या वॉडाबाबत एक प  आयु  साहेबांना दले 
आहे. तसेच स मा. नगरसे वका सुलभाताई ऊबाळे यांनी सु ा दले होते असे या 
हणा या. ये  नगरसेवक मा. ीरंग बारणे यांनी प  दले आहे. या प ांवर काय 

कारवाई केली आहे. आपण ॅ फक पोिलसाला या प ांबाबत, मी जे काह  तु हाला दले 
होते, याबाबत ॅ फक पोिलसांना, या वभागाला आपण काह  वचारणा केली आहे का. 
कारण या ठकाणी आजह  वाहने उभी आहेत. टायर पं चर क न उभी केली आहेत. 
मागील म ह यात तु हाला मी आवाहन केले होते. तु ह  बघून या. मला वाटत नाह , 
कोण या अिधका-याने त परतेने हे काम केले असेल. हा वषय ठेवताना आयु  साहेब, 
आपण ॅ फक पोिलसांबरोबर यां या वभागाबरोबर चचा केली असेल तर ते सु ा इथे 
जाह र करावे. आ हाला सांगावे, आपण कोणता वषय यां यासमोर ठेवला आहे. यांनी 
तुम याकडे जे प ीकरणे केले आहे ते सु ा प  केले पाह जे. मा.सुलभाताई ऊबाळे 
यांनी जो वषय मांडला क , दचाक  वाहनांना दंड आकाु  नय.े याला माझी सु ा हरकत 
आहे. नाह तर आ ह  दचाक वाले सगळे येऊन आयु  साहेबां या कंवा महापौरां या ु
गाड जवळ लावून बाजाराला जात जाऊ. आपण आपले िनयोजन केले आहे का. गा या 
कुठे लावाय या. आप या ड.पी. म ये आपण पा कगचे जे जे बोलत आहोत. एखाद  
तर  जागा ता यात घेतली आहे का. ितथे वसूली केली आहे का. आपण वसुलीच करत 
नाह . आधी कायालय बुक करायच,े ऑडर ायची नंतर नव-यासाठ  नवर  शोधायला 
सु वात करायची. आपण पा कग झोन तयार केलेला नाह , वसूली केलेली नाह . आपण 
ड.पी. त कोणता लॅन केला होता, ितथे काय वसूली केली होती. पुणे महापािलकेत 
फुले मंडईत जशी पा कग यव था केली आहे, तसे िनयोजन आहे का. या माणे दंड 
लावून दचाक  काय पण सायकलवा यांना सु ा दंड लावाु . पैस कमवायचे हा एकच 
उ े य असेल तर पायी चालणा-यांवर, उभे राहणा-यांवरदेखील दंड लावा. तुम याकडे 
र याचे िनयोजन जे करतात यांनी पु हा प  करावे क , आपण जो वाहतूक वभाग 
सु  केला आहे, यां याकडून प ीकरण पाह जे आहे. र ता तयार करत असताना 
शहरात फूटपाथ हे जवळजवळ र या या लेवलला केलेले असतात. ितथे ५/६ फूट 
लॉ स बसवले हणून याला फूटपाथ ह् णायच.े ितथून सु ा वाहनांची वाहतूक होत 
असते. जसा गा यांचा वषय घेतला तसा पादचा-यांचा वषय मी इथे घेत.े याचे 
प ीकरण करावे. र यापासून फूटपाथ कती ऊंच असावेत, िनयमांत याची काह  

तरतूद आहे का. आपण तुघलक  कारभार करताय. ५,००० या, ३,००० या. 
मा.बाबासाहेब धुमाळ यांना मला सांगायचे आहे, ते ऑल इं डया हेईकल असोिसएशनचे 
अ य  होत.े तुम यासाठ  वाहतूक नगर त खास य़व था केली आहे. लॉट दलेले 
आहेत. तुम याकडून नॉिमनल पैसे घेतले आहेत. या ठकाणी आप या गा या पाक 
होतात का नाह त. मी मा या वॉडमधून जाते यावेळ  वाहतूक नगर तील वाहने ितथे 
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कशासाठ  येतात. आपण याची जबाबदार  यावी. आपण आणखी ४५०० लॉटस ्
मागवून या. दले नाह त तर क  सरकारकडे जा. या ठकाणी यांनी यव था केली 
आहे. तर ह  एकच जागेत सगळ कडे जथे जथे पा कग आहे. कती दंड आकारावा 
याब ल काह  हणणे नाह . परंतू ठक ठकाणी वाहन,े ट हलर याचे दर कमी ू

करावेत अशी माझी सु ा इ छा आहे. प ीकरण वचारले होत.े र याचे व फूटपाथचे 
िनयोजन काह  प े पाठवणार असाल तर आप या ड.पी.त पा कग झोन आहे का, 
लॉट आहेत का, वकिसत केली आहेत का, कशाची डमांड केली आहे का कंवा 
घे याचा य  केला आहे का याचे उ र ाव.े     
 
मा.महापौर – संबंिधत अिधका-यांनी खुलासा करावा.  
 
मा.कुलकण  (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा सद य, हा 
वषय सभेपुढे मा यतेसाठ  ठेवलेला आहे. यात स मा. सद यांनी मु े उप थत केले 
आहेत. वाहतुक चे िनयं णासाठ  हा वषय सभागृहापुढे ठेवलेला आहे. काह  
स मानिनयांनी मु ा उप थत केला क , य़ातून उ प न िमळावे हा उ े य आहे का. 
तशी अव था िन त नाह . जून २००९ म ये असाच वषय सभागृहापुढे ठेवला होता. 
यात सव कार या वाहनांसाठ  अिधकृतपणे जागा देऊन कंवा अनेक ठकाणी 

नोपा कगम ये पा कग केलेतर शासक य शु क वसूल कर याचा वषय आहे. यावेळ  
शासनाने फ  यापार  योजनासाठ  फ  आकारणी करावी असा िनणय घेतला होता. 
या िनणया माणे वाहतकू पोिलसांकडून २००९पासून कारवाई चालू आहे. या वषयात 

हा मु ा प  क  इ छतो, हा ठराव क न धोरणा मक िनणय घेत यानंतर शहरातील 
असं य र यांवर पोिलसांना अिधकार ा  होईल असे नाह . धोरणा या अनुषंगाने 
कोणकोण या र यांवर अशा कारे शासक य शु क आकारणी करायची याचा ताव 
पोिलस वभागाकडून महापािलकेकडे दला जाणार आहे. ा सोट वभाग, पोिलस खाते, 
वाहतूक शाखेचे उपआयु , पोिलस िनर क यांची आढावा बैठक दर म ह याला होते. 
याम ये चचा होईल. या ठकाणी या र यांवर तातड ने कारवाई करणे अपे त 

आहे, अशाच र यांवर केली जाईल.  
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, तु ह  शहराचा वषय का ठेवताय. एकदम शु क 
आकारणीचा वषय ठेवताय. कुठे कुठे नो पा कग झोन आहे ते सांगा. तुमचे िनयोजन 
नाह  आ ण उगागच वषय ठेवताय.  
 
मा.कुलकण  (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा सद य, 
पोिलस खा याकडून यावेळ  पेिसफ क ताव देतील यावेळ  करणार आहोत. 
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बीआरट  र याचा उ लेख केला आहे. साधारणतः ए ल/मे पासून िनगड /दापोड , 
सांगवी/ कवळे या २ र यांवर बीआरट  सु  होणार आहे.     
  
मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, रा ी िनगड  ना यावर कती गा या उ या 
केले या असतात. यां याकडून पैसे घेतलेले आहेत.  
 
मा.कुलकण  (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा सद य, या 
मु ावर पोिलस अिधका-यांशी बोलता येईल. आपण फ  यापार  कार या वाहनांवर 
आकारणी करायचे अिधकार २००९ या ठरावा माणे दलेले आहेत. बगर परवाना 
वाहनांवर पोिलस कारवाई करत असले तर  ते चुक चे आहे. महारा  वाहन काय ाखाली 
पोिलसांना अिधकार आहेत. याची अंमलबजावणी पूणपणे होत नाह .  
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, महारा  हेईकल ऍ ट हा आप यालाह  
मा हत आहे. आपण हा श द वापरलात. यात ाय हेट वाहने, यापार  वाहने याचा 
अथ काय आहे तो सांगावा. 
 
मा.कुलकण  – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा सद य, महारा  हेईकल 
ऍ ट या काय ाखाली पोिलस वाहतूक वषयक कारवाई, याची अंमलबजावणी करतात.  
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, पंपर  िचंचवड, पुणे इथे एकह  वाहन अडवले 
तर  यावर कारवाई या काय ाखाली केली जाऊ शकत नाह . फ  बेकायदेशीर 
वाहनांकडून शु क वसुल करावे. ना यांवर वाहने उभी राहतात यां याकडून सु ा शु क 
वसूल केले जात.े कवाले इथे माल आणायला तयार नाह त. ५,००० भाडे वाढवून देणार 
असाल तर मी येतो असे सांगतात. यामुळे भाडे देखील वाढले आहे. तुम या चुक मुळे 
शहरात माल यायला तयार नाह . हा चुक चे वषय आहे. हा वषय मागे या.  
 
मा.कुलकण  – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा सद य, या- या ठकाणी 
िनयमबा  आकारणी होते, हे िनयोजन आढावा बैठक त पोिलसां या िनदशनास आणून 
दे यात येईल. हे फ  यापार  योजनासाठ  दले आहे. बगर यापार  योजनासाठ  
महारा  मनपा अिधिनयमा या कलम २०८ खाली कारवाई करायचे अिधकार दलेले 
नाह त. तसे होत असेल तर हे िनदशनास आणून दले जाईल. 
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मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, परवा आकुड  पुला या 
आत या बाजुला वाहने उभी राहतात, ितथे ॅ फक पोिलस न हता. १०० मुले उभी होती. 
ड.वाय.पाट ल अिभयां क  महा व ालयाची मुले होती. मला फोन आ यावर मी देखील 
तेथे गेल.े मला नाव सु ा मा हत होत.े आयु  साहेबांना सांगणार होत.े येक 
मुलाकडून एक हजार पयांची मागणी केली गेली. यांना लाज वाटली पाह जे, मुलांना 
सु ा ास देतात. मुलांकडून एक हजार पये काढ यानंतर यांना जायला सांिगतल.े 
नंबर लेट बरोबर नाह . नंबर लेट ितरक  लागली आहे. परवाना झोनम ये सु ा 
चोर चे काम करतात. आपण यांना अिधकार देत आहोत. पण यां यावर आपले 
िनयं ण असणार आहे का. वाहतूक पोिलस दंड वसूल करतात मग साधे पोिलस सु ा 
दंड वसनू करतात, तसा कायदा आहे का. तसे तुम या वाचनात आले आहे का. ॅ फक 
पोिलसांवर कं ोल असणार आहे का. उ ा मला अडवले तर मी तु हाला फोन क  का. 
तु ह  काह  करणार आहात का. हा सगळा कार आधीपासून चालू आहे. आपण हा 
वषय क न यां या हातात कोलीत देतोय. मी मागील वेळ  सु ा बोलले होत.े आ ा 
सु ा बोलते आहे. आपले िनयोजन नसताना गा या लावायला ितबंध करतोय. हे 
ल ात यावे. कोणतेह  लॅिनग नाह , िनयोजन नाह , असा माझा आरोप आहे. 
आम या प ांचे काय केले ते सु ा सांगाव.े  
  
मा.सीमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, एवढ  चचा कशासाठ  होत ेतर 
या बीआरट  लाईनम ये कोणतेह  वाहन आले नाह  पाह ज.े यासाठ  चचा चालू आहे. 

माझा सवाल आहे क , बीआरट साठ  आपण पेशल ट केले आहेत. मंुबई-पुणे 
र यावर आपण ॅकेडस ्मा न टस तयार केले आहेत् . यावर खरेतर चचा हायला 
पाह जे. हणजे पुढचे  आपोआपच सुटतात. गेले सहा म ह यांपूव  ेझटेशन दले 
होते. मी मागणी केली होती. प हले से ट  ऑड ट कधी करणार आहात. याब ल मी 
आयु  साहेबांचे अिभनंदन करते. आय.ट .आय. पवई यां याकडून आपण से ट  ऑड ट 
केले आहे. माझी हरकत आहे क , आय.ट .आय. पवई यांना सु ा सूचना देता आली 
नाह . मूळात शहराचा वकास पूव च झाला अस यामुळे इथे र ता ं द करणासाठ  
आप याला जागा राह लेली नाह . आहे या जागेत बीआरट  ट थापन केला आहे. 
या ठकाणी ॅकेडस मारले आहेत् . या या बाजूला गेलो क  भास होतो आपण 

मंुबईला तर आलो नाह  ना. डा या बाजुला ॅफ क जाम होणार असेल तर बीआरट  
रोडम ये लोक घुसणारच. आपण इथे लोकांकडून सूचना/हरकती माग व यात का. 
बीआरट एस हा आपण लोकांवर लादलेला ोजे ट आहे. आपण लोकांना हा ोजे ट 
दाख वलात का. एका तासात ६३ बसेस जाणार असे बीआरट एस या रपोटम ये आहे. 
हणज े एका िमिनटाला एक बस ठेवणार, ह  पुढे जाऊन थांबलीतर या 

बीआरट एसम ये सु ा ॅफ क जाम होणार. यांनी यां या बसेस पेशल टम ये 
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याय या. यांनी आम या टम ये सु ा बसेस घुसडाय या. यांनी पाह जे तसा खेळ 

करायचा. यांना बंधन नाह . आमचेह  नागर क कर देतात. यांनी मा  सगळ  बांधने 
पाळायची. यांना मा  सग या बाजुने बोलायच.े तुम या र यावर आ ह  उभे राहतो, 
ास घेतो हणून अड च ट के टॅ स घेता. आपण जेएनएनयूआरएमचा फंड वकारला. 

आप यालाह  िनयम करताना आनंद होत नाह . परंतू िनयम करणार असाल तर 
कमान जथे र ता करायला जागा नाह , क  शकत नाह  ितथे बीआरट एसचा ल 
लावू नये. आ ा जशा बसेस जातात, तशा गे या पाह जेत. या वषयाचे मूळ न धरता 
केवळ या ठकाणी दंड आकारला पाह ज.े आ ह  स ाधार  आहोत,हकूमशहा आहोु त. 
लोकांनी आ हाला िनवडून दले आहे. ह  वशेषण ेतुमचीच होती. तु ह च भाषण केले 
आहे. आ ा लोकांचा कळवळा येत असेल तर पुण-ेमुंबई रोडवरचा बीआरट एस र ता 
थांबवले पाह जेत. या ठकाणी मॉल, दकानेु , कमिशयल बांधकामे चालू आहेत, यांचा 
सव झाला पाह जे. खरेतर बांधकाम परवानगी घेऊन काम केले आहे का, नॉमस माणे ्
बांधकाम झाले आहे का, नसेलतर ती दकाने पाडणार आहात काु . मुंबई-पुणे हायवेची 
जागा इथे या जागा १० ट के म ये ता यात आले या आहेत. इंड यल झोनमधील 
जागा आहेत, यासाठ  शासना या नवीन आदेशाची वाट पाह ली. या जागा ता यात 
घेत या अस या, ४/५ मजली वाहनतळ उभे केले असते तर हा  कदािचत िनमाण 
झाला नसता. आप या चुकांमुळे इथे लोकांना भूदड सोसायला लावतो हे प  आहे. 
बीआरट  मधून वाहने गेलीच नाह त असे होणार नाह . आजुबाजु या र याची वडथ ्
बघा. शहरात होणारे अपघात बघा. हे बिघतले तर पा कगसाठ  जागाच रहात नाह . 
बीआरट एसम ये यात िनयम सु ा आहेत. पा कगसाठ  जागा दली पाह जे. पाथ-वे 
दला पाह जे. तो कुठे आहे. आप याकडे पा कगची जागा कुठे आहे. हे सोयी करपणे 
वसरता. दसर कडे ु मा  असे िनयम करतो. आयु  साहेब, आपण इथे नसताना आ ह  
जेएनएनयूआरएमचा फंड उचलला आहे का, मागे झाले ते तु हाला पुढे रेटायचे एवढेच 
करायचे आहे. मी कौतुक करेल क ,तु ह  बीआरट संदभात ेझटेशन दल.े याचा 
आय.आय.ट  पवई यांनी रपोट दला. तु ह  याच ेपु हा एकदा अवलोकन कराव.े खरेच 
आप याकडून होणार नाह . िमिनटा िमनटाला जीव जाईल अशी प र थती आहे. शु क 
यायचे का िनःशु क करायचे यापे ा लोकांचे जीव जाणार आहे का हे मह वाचे आहे. 

लोकांचा जीव जाणार असेल पैसा देऊन सु ा जीव वकत घेता येत नाह . हे सु ा 
िततकेच वार स य आहे. हे सूय काशाइतके व छ आहे. बीआरट  करायची का नाह  
याचा सु ा आपण वचार करावा एवढे सांगत.े   
 
मा.मंगलाताई कदम – हा वषय बीआरट एस संदभात आहे. आज हा वषय बिघतला 
तर पु याम ये जे हा बीआरट  चालू के यानंतर प ह यांदा इतके ऍ सडंट झाल,े मृ यू 
होणा-या लोकांची सं या बिघतली तर खरोखरच ध कादायक गो ी िनदशनास येतात. 
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बीआरट एसची यव था, अंमलबजावणी करायची असेल तर यासाठ  उपाययोजना 
न क  अंमलात आणली पाह जे. आपण हटले आहे क , पंपर  िचंचवड शहराची पूव  
असणार  २ ते ५ लाख लोकसं या व आज शहराची लोकसं या २० लाख झाली आहे. 

येक कुटंबात येक य ग णक चारचाकू , दचाक  गा या आहेतु . एका घरात ४ ते 
५ वाहने आहेत. येकाला वाटत,े माझा र ता सहज र या माग थ झाला पाह ज.े 
समाजात वावरत असताना समाजाची प र थती बिघतली जात.े कुठेह  वाहने लावतात. 
वाहने कुठेह  सोडून जातात. शहर यव थत र या माग थ हायला पाह जे. शहरात 
बकालपणा होऊ नये. शहरातील लोकसं या इतक  वाढली आहे. इथून पुढे आणखी 
वाढणार आहे. नवीन इमारतींना असणारे पा कग बघता, आज मॉलस,् मंगल कायालये 
असतील, ब ड ंग परिमशन देताना इमारतीम ये पा कग यव थेचे काय करणार. दंड 
वसूल करायचा. दकानदारु , हॉटेलवाले, मंगल कायालये यां यावर सु ा दंड आकारला 
जावा. आज बीआरट चा वषय आहे. या टम ये जथे जथे मला वाटत,े वाहतूक 
यव थेचा पूणपणे सव केला आहे. ह  यव था यव थत होणे गरजेचे आहे. बाहे न 
जाणार  वाहने आहेत. पा कग बोड नसेल ितथे वाहने लावली तर आप या गा या 
ितथून सुलभ रतीने चालू शकतील का. क येक देशांची लोकसं या कतीतर  पट ने 
आहे. ितथे पोिलस यं णा सु ा नाह . यां या कारातून डायरे ट दंड वसूल केला 
जातो. आपण सुधारायचे नाह  असे ठरवले असेल तर रोडरोलर असतील, सवसामा य 
लोक असतील. ह  कामगार नगर  आहे. सोसाय यां या बाहेर क लागतात. १५/१५ 
दवस ेलर सोडून जातात. कं पले ट केलीतर अ जबात सॉ ह होत नाह . नागर क 
टायर पं चर करतात. अशा गो ी घडत असतात. मा या वॉडात पीएमपीएमएलचे क  
ितथे आहे. मी वतः कायालयात गेले असताना बिघतले, आज ा सपोट नगर तले 
क, ेलस यांनी तो पूण र ताच बंद केला आहे. बसेस बाहेर यायला र ता न हता. 

चारचाक , क ितथे येतात. या क ाने या वाहनांची यव था न क  करावी. 
नागर कांना ास कशाला हायला पाह जे. ेलर चालवणारा माणूस ेलर र यावर 
लावून र ता अडवणार असेल तर या यावर शंभर ट के दंड आकारणी झाली पाह ज.े 
म ये कुदळवाड त जो अपघात झाला होता, यात नेह नगरमधील इनामदार नावा या 
गृह थाचा एकुलता एक २२ वष य मुलगा आज मरणयातना सोसतोय. या लोकांना 
र यावर ेलर लावायला अिधकृत परिमशन दली आहे तर हे लोक नागर कां या 
जीवाशी खेळत आहेत. वाहने थांबव याबाबत कुठेतर  िनयम पाह जेत. ते झाले नाह  
तर शहराचा वकास कसा होईल, बकालपणा कसा दर होईलू . यावेळ  वाहतूक शाखेने 
कार, जीप साठ  दंड आकारला आहे. २,००० पय,े ३,००० पये नाह तर वाहतूक शाखेचे 
लोक दंड वसूल करायची गरजच नाह , हे यो य नाह . येक टकाणी येक 
दवसाला चोर ची बातमी येते आहे. बायकांचे चालणे सु ा मु क ल झाले आहे. 
दचाक व न चांगले कपडे घालून येतातु . पायी चालणा-या म हलांचे मंगळसू  ओढन ू
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नेतात व सरळ सरळ जातात. लाईटचा फोकस डो यावर घालतात. नागर कांना चालणे 
सु ा मु क ल झाले आहे. कॉलेज वग असू ा, माझा तुमचा मुलगा असू ा. 
या याकडे गाड ची कागदप े असलीच पाह जेत. नंबर लेट असली पाह जे का नको. 

गाड ला डु कर हॉन कशाला हवा. आ ह सु ा फोन करतो. सहा आसनी र शांमुळेसु ा 
ॅ फक जाम होते. डा या हाताला वळ यासाठ  र ता रकामा पाह जे. सरळसरळ डा या 

हाताला उ या असतात. यांना वळण नाह  कारण यांना दंड बसत नाह . खरेतर 
कुलकण  साहेबांनी खुलासा करायला नाह  पाह जे. भानुदास गायकवाड यांनी खुलासा 
करायला पाह जे होता. यांनी सव केला होता. यांना सगळ  ठकाणे मा हत आहेत. नो 
पा कगचे बोड आहेत ितथे सु ा गा या पाक के या जातात. बड हॅली इथे सगळे ेलर 
सोडून जातात. ा पोट नगर तील येक य चे ेलर आहेत. िनगड  पोिलस 
टेशनम ये वतः पाव या वसूल केले या आहेत. तु ह च एमआयड सीतील 

महापािलकेचा भूखंड भा याने दलेला आहे. अजंठानगरचा भूखंड भा याने दला आहे. 
असे भूखंड दले आहेत. इतर ठकाणी सु ा भूखंड भा याने दले आहेत. मी वतः 
वनंती केली होती, महापािलकेचे असे भूखंड जर भा याने घेणार असतील तर पा कगची 
यव था शहरात कशी होणार. पुणे महापािलकेने फुले भाजी मंडईत आयन टॉक ज इथे 
भाजी व ला जाणा-या, येणा-यांसाठ  पा कगची यव था केली आहे. ह  काळाची 
गरज आहे. यानुसार वागले पाह ज.े २,००० पये दंड आकारला नाह . िश त ह  
िश तच असते. िश त कधीतर  लागली पाह जे. हणून हा दंड हणून नाह तर िश त 
लागावी हणून. पैसे गोळा कर यासाठ  नाह . पैसे गोळा कर यासाठ  उ प नाचे इतर 
ोत बिघतले पाह जेत. येक वेळ  हा वषय करायचा नाह  असे हटले तर हा वषय 

शहराचा नाह . हा वषय उपसूचनेस हत मंजूर कर यात यावा अशी वनंती करते.           
 
मा.सुजाता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 
ठराव मांक - ४१९       वषय मांक - १ 
दनांक -  १८/०१/२०१४      वभाग-  मा.आयु   
  

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/वा.क/का व/१४६  
        /२०१३ द.३१/७/२०१३ 

                        २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४१०९  द.२१/०९/२०१३ 

   ३) मा.महापािलका ठराव मांक ३९६ दनांक २१/११/२०१३ 
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        मा.शहर सुधारणा सिमती सभा दनांक २६/०८/२०१३ ठराव .२७ नुसार,               
पुण े शहर वाहतूक पोिलसांनी केले या मागणीनुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह तील 
िनयो जत बी.आर.ट . मागातून अवैधपण/ेअनिधकृतपणे संचलन करणा-या शहरातील 
इतर र यावर ‘नो पाक ग’ झोनम ये उभी राहणार  व शहरात इतर ठकाणी अवैध 
पाक ग क न वाहतूक चे सुरळ त संचलनात अडथळा ठरणा-या सव कार या वाहनांवर 
दंडा मक कारवाई करणेस व यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य 
शु क मनपा या पावती पु तका ारे वसलू क न यातील ५० ट के र कम वाहतूक 
पोिलसांना वाहतूक चे सा ह य खरेद  इ.साठ  ठेवून उव रत ५० ट के र कम 
महानगरपािलके या कोषागारात भरणा वाहतूक पोिलसांनी करावा. सदर तावानुसार 
मनपा र यावर अवैध पाक ग करणा-या व ‘नो पाक ग’ म ये उ या राहणा-या आ ण 
बी.आर.ट . मागामधून अनिधकृतपणे संचलन करणा-या सव कार या वाहनांवर 
कारवाई कर यासाठ  आ ण यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य 
शु क खालील माणे आकारणेत यावे. 

उपरो  माणे वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या 
पावतीपु तका ारे वसुल कर यासाठ  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम २०८ 
अ वये मनपाचे अिधकार वाहतूक पोिलसांना दान करणेस मा यता देणचेी 
मा.महापािलका आयु  यांची मागणी असली तर  मनपा र यावर अवैध पाक ग 
करणा-या व ‘नो पाक ग’ म ये उ या राहणा-या आ ण बी.आर.ट . मागामधून 
अनिधकृतपणे संचलन करणा-या सव कार या वाहनांवर कारवाई कर यासाठ  आ ण 
यापोट  सदर वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क खालील माणे आकारणेत 

याव.े 

अ. . वाहनाचा कार वमोचन व शासक य 
शु क र कम पये 

१ अवजड वाहने क, बस, ेलस इ. ५,०००/- 
२ रोड रोलर, इतर यं  सामु ी ३,०००/- 
३ हलक  वाहने १० टनापयत मता २,५००/- 
४ कार, जीप इ. २,०००/- 
५ सहा आसनी र ा, टे पो इ. १,५००/- 
६ वयंचिलत दचाक  वाहनेु  १,०००/- 

अ. . वाहनाचा कार वमोचन व शासक य 
शु क र कम पय े

१ अवजड वाहने क, बस, ेलस इ. ५,०००/- 
२ रोड रोलर, इतर यं  सामु ी ३,०००/- 
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उपरो  माणे वाहनधारकांकडून वमोचन व शासक य शु क मनपा या 
पावतीपु तका ारे वसुल कर यासाठ  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम २०८ 
अ वये मनपाचे अिधकार वाहतूक पोिलसांना दान करणेस मा यता देणते येत आहे.  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ०  
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

--------- 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  
        वषय मांक - २ 

 दनांक - १८/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प .वै /३/का व/१५८७/२०१३,  
  द.१/११/२०१३ 

         २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४७७४  द.१२/११/२०१३  
 

  मनपा हदद म ये कारखान,े उ ोगधंदे यांचेकडून उ ोगधंदा परवाना फ  वसुल 
करणेत येते तथा प, णालय व दवाखाना यांना कसलीह  फ  आकारली जात नाह .  
यामुळे णालय व दवाखाने यांचेकडुन न याने वै क य परवाना फ  आकारणे 

आव यक आहे.  स या मनपा हदद त खालील माणे णालये व दवाखाने या 
वभागाकडे न दणी झालेले आहेत. 

अ.  बेड सं या णालय/दवाखाने 
सं या शेरा 

१ ते १० २२२ 
११ ते ४९ ११९ 
५० ते १०० १४ 
१०१ ते ४९९ १० 

१ 

५०० चे पुढे २ 
 एकुण ३६७ 
२ लिनक/ ड पे सर  ७७० 

य ात पंपर  िचंचवड म.न.पा. 
े ात लिनक, ड पे सर , लॅबोरेटर , 

क सलटेशन, पशु दवाखाने, 
फ जओथेरेपी व इतर वै क य सेवा 
पुर वणा-या सं था एकुण अंदाजे 
५००० आहेत 

३ हलक  वाहने १० टनापयत मता २,५००/- 
४ कार, जीप इ. २,०००/- ऐवजी १००/- 
५ सहा आसनी र ा, टे पो इ. १,५००/- ऐवजी १००/- 
६ वयंचिलत दचाक  वाहनेु  १,०००/- ऐवजी ५०/- 
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मनपाचे उ प न वाढ चे ने - म.न.पा. हदद तील णालये व दवाखान े
यांचेकडून खालील माणे वै क य परवाना फ  आकारणे आव यक आहे. 

वर ल माणे फ  आकारणी केलेस खालील माणे म.न.पा. स वा षक उ प न िमळेल. 
अ.  णालये बेडसं या सं या दर र. . 
१ १ ते १० २२२ १०००/- २२२००० 
 ११ ते ४९ ११९ २०००/- २३८००० 
 ५० ते १०० १४ ४०००/- ५६०००/- 
 १०१ ते ४९९ १० १००००/- १०००००/- 
 ५०० चे पुढे २ २५०००/- ५००००/- 

२ 

लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर ,क सलटेशन
, 

पशु दवाखान,े फ जओथेरेपी व इतर 
वै क य सेवा पुर वणा-या सं था 

५००० 
अंदाज े ५००/- २५०००००/- 

 एकुण   ३१,६६,०००/- 
 म.न.पा. हदद तील  णालये व दवाखाना/त सम लिनक यांना वर ल माणे 
वै क य परवाना फ  आकारणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - मनपा 
ह म ये कारखाने, उ ोगधंदे यांचेकडून उ ोगधंदा परवाना फ  वसूल करणेत येते. 
तथा प, णालय व दवाखाना यांना कसलीह  फ  आकारली जात नाह . यामुळे 

अ.  बेडची सं या फ  ( ित 
वष ) दंड 

१ १ ते १० १०००/- 
२ ११ ते ४९ २०००/- 
३ ५० ते १०० ४०००/- 
४ १०१ ते ४९९ १००००/- 
५ ५०० चे पुढे २५०००/- 

६ 

लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर ,क
सलटेशन,पशु दवाखान,े 

फ जओथेरेपी व इतर वै क य 
सेवा पुर वणा-या सं था 

५००/- 

१ ए ल ते ३० जुन या 
कालावधीत र कम जमा न 
केलेस ित म हना फ  चे 
१०%  तथा प कमाल १२०% 
वा षक दंड 
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णालय व दवाखाने यांचेकडून न याने वै क य फ  ित वष  ऐवजी ित मािसक 
परवाना फ  आकार यास मा यता देणेत यावी.  
 
मा.कैलास थोपटे –   मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.सुजाता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 
ठराव मांक -४२०       वषय मांक -२ 

दनांक -  १८/०१/२०१४      वभाग-  मा.आयु    

 
   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /३/का व/१५८७/२०१३,  
               द.१/११/२०१३ 

                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४७७४  द.१२/११/२०१३ 
  

  मनपा हदद म ये कारखान,े उ ोगधंदे यांचेकडून उ ोगधंदा परवाना फ  वसुल 
करणेत येते तथा प, णालय व दवाखाना यांना कसलीह  फ  आकारली जात नाह .  
यामुळे णालय व दवाखाने यांचेकडुन न याने वै क य परवाना फ  आकारणे 

आव यक आहे.  स या मनपा हदद त खालील माणे णालये व दवाखाने या 
वभागाकडे न दणी झालेले आहेत. 

अ.  बेड सं या णालय/दवाखाने 
सं या शेरा 

१ ते १० २२२ 
११ ते ४९ ११९ 
५० ते १०० १४ 
१०१ ते ४९९ १० 

१ 

५०० चे पुढे २ 
 एकुण ३६७ 
२ लिनक/ ड पे सर  ७७० 

य ात पंपर  िचंचवड म.न.पा. 
े ात लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर , 

क सलटेशन, पशु दवाखाने, 
फ जओथेरेपी व इतर वै क य सेवा 
पुर वणा-या सं था एकुण अंदाजे 
५००० आहेत 

   मनपाचे उ प न वाढ चे ने - म.न.पा. हदद तील णालये व दवाखान े
यांचेकडून खालील माणे वै क य परवाना फ  आकारणे आव यक आहे. 
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 वर ल माणे फ  आकारणी केलेस खालील माणे म.न.पा. स वा षक उ प न िमळेल. 
अ.  णालये बेडसं या सं या दर र. . 
१ १ ते १० २२२ १०००/- २२२००० 
 ११ ते ४९ ११९ २०००/- २३८००० 
 ५० ते १०० १४ ४०००/- ५६०००/- 
 १०१ ते ४९९ १० १००००/- १०००००/- 
 ५०० चे पुढे २ २५०००/- ५००००/- 

२ 
लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर , 

क सलटेशन,पशु दवाखान,े फ जओथेरेपी 
व इतर वै क य सेवा पुर वणा-या सं था 

५००० 
अंदाज े ५००/- २५०००००/- 

 एकुण   ३१,६६,०००/- 
 म.न.पा. हदद तील  णालये व दवाखाना/त सम लिनक यांना वर ल माणे 
वै क य परवाना फ  आकारणेस तसेच मनपा ह म ये कारखान,े उ ोगधंदे 
यांचेकडून उ ोगधंदा परवाना फ  वसूल करणेत येते. तथा प, णालय व दवाखाना 
यांना कसलीह  फ  आकारली जात नाह . यामुळे णालय व दवाखाने यांचेकडून 
न याने वै क य फ  ित वष  ऐवजी ित मािसक परवाना फ  आकार यास 
मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल - ७९        ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

अ.  बेडची सं या फ   
( ित वष ) दंड 

१ १ ते १० १०००/- 
२ ११ ते ४९ २०००/- 
३ ५० ते १०० ४०००/- 
४ १०१ ते ४९९ १००००/- 
५ ५०० चे पुढे २५०००/- 

६ 

लिनक, ड पे सर ,लॅबोरेटर , 
क सलटेशन,पशु दवाखान,े 

फ जओथेरेपी व इतर वै क य 
सेवा पुर वणा-या सं था 

५००/- 

१ ए ल ते ३० जुन या 
कालावधीत र कम जमा न 
केलेस ित म हना फ  चे 
१०% तथा प कमाल १२०% 
वा षक दंड 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                                                                                                                                          

        वषय मांक - ३ 

दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/१/का व/१४४५/२०१३,    
               द.०३/१०/२०१३ 

                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४९१६  द.२६/११/२०१३  
 
मा. डा सिमती दनांक ०३/१०/२०१३ ठराव मांक ४६ व मा. वधी सिमती 

दनांक १२/११/२०१३ ठराव मांक १० नुसार, तावासोबत जोडणेत आले या मनपा 
डा धोरण मसु ास मा. थायी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी 

िशफारस करणेस तसेच पान ३० वषय . १ मधील अनु मांक ८ म ये कै. बोधनकार 
ठाकरे डा संकुल ऐवजी नावात द ती क न कैु . बोधनकार केशव ठाकरे डा 
संकुल/ केट ंग ाऊंड यमुना नगर िनगड  असा मजकूर समा व  कर याची द ती ु
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,या ठकाणी डा धोरणाचा 
वषय सभागृहासमोर आलेला आहे. सभागृहातील सव सद यांना वनंती करतो, या 
शहरात कु ती, खो-खो अनेक कारचे खेळ आहेत. या शासनाने आणखी १४ खेळ 
समा व  केले आहेत. यात तुमची आमची सवाची मुले, शहरातील व ाथ , 
कॉलेजमधील व ाथ  असतील. आज शहरात खेळा या मा यमातून पंपर  िचंचवड 
नगर चे नाव पूण देशात उंचावले आहे. यासाठ  महापािलकेने कट ब  रहावे. हे 
महापािलकेचे कत य आहे. हणून या ठकाणी अनेक स माननीय सहका-यां या वतीने 
केले या सूचनेनुसार या ठकाणी शहरात आपण मोठमो या योजना के या. याब ल 
मा. डा सिमतीचा सभापती हणून सद यांचे अिभनंदन करतो. जवे या कारचे वषय 

डा धोरणातील ुट  यासाठ  हा वषय सभागृहात आणला आहे. डा धोरण करत 
असताना गेले ६ म हने आदरणीय महेश लांडगे असतील, सभागृहात जे खेळाडू सद य 
आहेत, सव सद यांनी यात सहभाग घेतला आहे. हे धोरण करत असताना स मा. 
सद यांना येकाला डा सिमतीचा सभापती या ना याने मी एक प  दले होते. गेले 
३ म ह यांपूव  हे प  येका या घर  घरपोच झाले आहे. शहरात खेळाडंूसाठ  काय 
सु वधा असा यात, डा धोरण कशा प तीने मांडले जावे यासाठ  सद यांकडून मी 
सूचना दे याची मागणी केली होती. यानुसार मा याकडे २५ उपसूचना आ या आहेत. 
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हा वषय मंजूर करताना या उपसूचना समा व  क न वषय मंजूर करणार आहोत. 
अनेक नवनवीन योजना या डा धोरणात आण या आहेत. एकूण २५ उपसूचना 
आहेत. याला क हर ंग लेटर दले आहे. धोरणात काह  द या हो याु , याचा सु ा 
उ लेख करतोय. सव सद यांना वनंती करतो क , क हर ंग लेटर जोडून या उपसूचना 
सादर करत आहोत. हा वषय उपसूचनेसह त मंजूर कर यात यावा अशी सभागृहाला व 
मा.आयु  साहेबांना वनंती करतो.       
 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.महेशदादा लांडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डा धोरणाचा हा वषय 
यातील ुट , अडचणी दर कर यात बरेच म हने घालवले आहेतू . डा धोरणा या या 
वषयात शासक य भाग वेगळा ठेवावा हे मी येक वेळ  सांिगतले होत.े या गो ी 
करणे आव यक होते. येक कोणकोणता अिधकार  कोणकोण या सद या या 
संपकातील आहे. शासक य अडचणींमुळे हे धोरण लांबवले गेले होत.े जे डा िश क, 

डा अिधकार  नेमायच,े यांची पदो नती हा पूण भाग शासक य मुख हणून 
तुम याकडे रहावा. खेळाडंू या योजना राबवाय या हे धोरणात समा व  हावे. ए ककडे 
खेळाडंूसाठ  डा धोरण करतोय. मला येक सद याला वचारायचे आहे, कोण याह  
वॉडातील, पंपर  िचंचवडमधील कोणताह  खेळाडू असू ा, याचा स कार इथे येऊन 
करायला कोणाला अडचण वाटत.े यासाठ  एवढ  वष का जातात. कोणाला एवढे मह व 
दले जाते. कोणाचा अमु य वेळ या खेळाडंू या स कारासाठ  जातो. कोण याह  
सद याने इथे सांगाव.े आपण यांना सभागृहात बोलवून यांचा बहमान करतो का ु
अपमान करतोय. यांना इथे बोलवायचे यो य काम करा. पंपर  िचंचवड शहराकडून 
भारताला एखादा खेळाडू ा. आपण यां यासाठ  काय करणार. आपण स कार करायला 
यां यासाठ  वेळ देत नाह . नुसते डा धोरण क न उपयोग नाह . अनेक खेळाडंूना 
श त ा, समाजात चांगले उदाहरण ा. यांना चांगली साधने ा. यांचा स कार 

ह च यांना ब सी आहे. यांना जथे पुर कार िमळतो ितथे यांचा बहमान होतोु . 
मा या वॉडात या एखा ा खेळाडूला वाटत,े याचा स कार महापौरां या ह त,े 
आयु ां या ह ते हावा. पण आप याला वेळ नाह . असे कुठले यु  पेटले आहे क  
तु हाला स कार कर यासाठ  वेळ नाह . डा धोरण कशाला करताय. तु हाला 
खेळाडंूब ल आपुलक  नाह . डा धोरण करायची काय गरज. काह तर  करा, नुसते 
बोलू नका. आपले बाक चे उ ोग आहेत. सग यांना सम या आहेत. सगळ कडे वकास 
जर करायचा आहे तर यांना अपमानीत क  नय.े खेळाडू द क योजना चालू केली 
होती. ान बोिधनीत आ दवासी समाजातील व ाथ  आहेत. पपंर  िचंचवड शहरातील 
ते नाह त. यांचा संपूणपणे खच शाळा करत.े यांना सु ा एखाद  अट िशिथल क न 
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सहभागी क न या. आ दवासी त णांसाठ  महारा  शासन व वध योजना राब वते 
आहे. ान बोिधनी शाळा यात भाग घेत ेआहे. याचा सु ा आपण वचार करावा. 
आम या समोर खेळाडंूचा स कार होऊ ा. महापािलका सभा अधा तास केलीतर  
कोण याह  नगरसेवकाची तशी त ार असेल तर तसे सांगाव.े आमचा वकास कमी 
आहे. टाईम वे ट होतो. नाह तर  अनेक गो ींमुळे आपला वेळ जातोय.  
    
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज पु हा एकदा डा 
धोरणाचा वषय आला आहे. अनेक वेळा थायी सिमतीपुढे हा वषय मांड यात आला. 
धोरण देताना िन तपणे यावर बोलतो. इतक  खंत वाटते, धोरण राब वताना याची 
आव यकता समोर आणणे सो पे आहे. एका ठकाणी कुठेतर  डा बोिधनीकडून 
पधा भर व या जातात. कोण याह  कारचे यश िमळवायला आपले व ाथ  िनकामी 

ठरतात. आम या मुलां यांत मता नाह  असे मुळ च नाह . यांना मागदशनाचा अभाव 
असतो. खेळाडंूसाठ  द क योजना राबवतो. यावेळ  तुटपूंजी र कम देतात, ती सु ा 
वेळेवर िमळत न हती. आज सु ा यांना कट िमळालेले नाह . ते स म असते तर, 
यांचे पालक आिथक या स म असते तर यांनी तुम यापुढे हात पसरवले नसत.े 
यांना वाटते, ४ आणखी िमळतात. यातून मुलांचे सा ह य घेता येऊ शकेल या 

अपे ेने ते आप याकडे येतात. आपण यांना िनराश कर यापे ा वेगळे यां या पदरात 
काह च टाकत नाह . डा बोिधनी शाळेचे कती अज आप याकडे आले आहेत. 
माग या कराय या. घरांतून मदत घेतात असे होत नाह . शाळेतील व ाथ  घड यासाठ  
य़ा माग या केले या असतात, या वेळेत पूण होत नाह त. येक वष  ह  अडचण 

आहे, ह  सम या आहे. िन त नकाराथ  भूिमका घेऊन डा धोरणाबाबत खेळाडंूकडे 
बिघतले जात.े हे थांबले पाह ज.े व ाथ  घडव यासाठ  सग या सोयी लागतात. या 
या वेळेला या सु वधा मुलांना िमळणे गरजेचे असते. द क योजनेत िनयम काय 

आहेत. या वषा या खेळाडूला जर पुढ ल वष  द क योजनेत सािमल करतो. याला 
िश ण िमळाले नाह  ह  याची चूक आहे का. तो मुलगा इथे बाद के यासारखी गो  

आहे. या गो ी कुठेतर  थांबवा यात. डा धोरण राब वताना त परतेने या या गो ी 
राब व या पाह जेत. या वष चे बील या वष  काढलेतर  िन त काह  फरक पडणार 
नाह . कमान डा धोरणातून तर  खेळाडू घडतील. िन तपणे पंपर  िचंचवड शहराचे 
नाव देशात, जगात चमक यािशवाय राहणार नाह . यावेळ  डा धोरणामाफत िश क 
महापािलकेत जू झाले होत,े यावेळ  यांनी जू होत असताना ायमर  िश क 
हणून जू झाले होत.े ॅ युएशन पूण करताना यांना सांिगतले होत,े डा िश क 
हणून जू हा. मािगल पूण वष आपण यांना तािसका द या हो या. िश कां माणे 

सु या देत होतो. यां याबाबतीत कोणताह  स म िनणय घेतलेला नाह . काय ा माणे 
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असे करता येते का. ते िश क हणून इतके दवस इथे राह ल.े इथून पुढे ८ तास 
नोकर  यांना देता येते का याचा खुलासा करावा.    
 
मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी आपण डा 
धोरणाचा वषय सभागृहापुढे आणला आहे. मूळात डा धोरण ठर वत असताना याची 

य  अंमलबजावणी होत नाह . यामागे खर  कारणे आ ह  सग यांनी अनेक वेळा 
भांड या माणे सांिगतली आहेत. डा वभागातील टाफ याला कारणीभूत आहे. ते 
मुळात डा वभागातील कामाब ल उदासीन आहेत. यामुळे कोणतीह  योजना 

य ात राब वली जात नाह . इथे अनेक कमचार  देखील खेळाडू आहेत. वेगवेग या 
वभागांत काम करतात. या कमचा-यांना खेळात इंटरे ट आहे यांची या वभागात 
ा फर केलीतर याचा आऊटपुट िन त ते देऊ शकतील. या ीने पाऊल उचलाव.े 

आप याकडे नवीन अिधकार  आले आहेत. यावेळ  मी मागणी केली होती, टाप 
बदलून मागीतला नाह  का. यांनी सांिगतले, आ ह  मागणी केली होती, तशी आमची 
मागणी मंजूर झाली नाह . आप या शहरात अनेक आर णे ता यात येत आहेत. ह  
आर णे महापािलका लगेच डे हलप क  शकत नाह . तसे असेल तर ता पुर या 
व पात डांगण हणून येक आर णाचा वापर करावा. िन तपणे याचा फायदा 

होईल. एकूण सहका-यांना वाटते आहे, शहरात मुलांना खेळायला जागा राह ले या 
नाह त. मोबाईल, ट. ह . क यूटर यात मुले बं द त होतात. यामुळे जी आर णे 
ता यात येतात ती वकिसत करा. डांगण हणून वकिसत करावीत. शहरातील 
मुलांसाठ  खूप चांगला उपयोग होऊ शकतो. वेगवेग या शहरांत डा संकुले उभारली 
जातात. या धत वर भोसर  इथे एमआयड सीत लांडगे कु ती क  सु  केले आहे. याचे 
टडर िनघा यानंतर तां क अडचणींमुळे ते करायचे राहन गेलेू . अशा कारचे डा 
संकूल वेगवेग या खेळांसाठ  जसे हॉक साठ  ाऊंड केल.े पंपर  िचंचवड शहराचे 
आंतररा ीय पातळ वर नाव झाले आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड शहरात चांगले खेळाडू 
घडतील. इथे चांगले काय म खेळाडू आहेत. माझी इ छा आहे, यांना या े ात काम 
करायची इ छा आहे यांना अपॉ ट केलेतर िन तपणे आप याला खूप फायदा होईल.  
     
मा.उ हास शेटट  – मा.महापौर साहेब, हा खेळाडंू या आवड चा वषय आहे. खेळाडंूना 
बोलायला दलेच पाह जे. मी मा.महेशदादा लांडगे यांनी मांडले या स कारा या 
वषयाला, मा.अ जत ग हाणे यांनी मांडले या सूचनांना अनुमोदन देतो. खरोखरच 
शहरात खेळाडू घडत नाह त. एखादा खेळाडू रा ीय, आंतररा ीय पातळ वर गे यावर हा 
सग यात मोठा सोप कार असतो, याचा स कार. यांना सभागृहात बोलवून यांचा 
स कार केलातर यां या आई-वड लांची छाती अिभमानाने फुलते. डा धोरण ठर वता 
असताना सगळे खेळाडू िम  बोलत असतात. स कार करताना आयएएस ऑ फसर 
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असतात. यांना कौतुक वाटते.धोरण ठरवायचे झालेतर डा वभागाची प र थती 
पाहाल तर ते फ  महापौर चषक आयो जत करतात. इतक च यांची मयादा राह ली 
आहे. आपला महापौर चषक यायचा हणजे आपले काम संपल.े मा यासार या 
नगरसेवकाला बरोबर घेऊन तु ह  फूटबॉल पधा या, हॉलीबॉल पधा या. शहरातील 
खेळाडंूना याचा कतपत उपयोग होतो. एक वातावरण िनिमती न क  होत.े बॉ संग 
पधा, कु ती पधा असू ा. महापािलकेचे काम फ  महापौर चषक इतकेच मया दत 

आहे का. आज डा वभागाला मरगळ आली आहे. यांना एवढेच वाटते, ८ तास काम 
करायचे. यांना काम करायचा उ साह राह लेला नाह . पोटस मेन घडवले पाह जेत् . 
१०० कोट ंचे बजेट केले आहे. ५ कोट  कप यांसाठ  तरतूद केली आहे. पोटस साठ  ्
सा ह य खेळाडंूना ा. एवढा िनणय केला पाह जे. १ ते ७ वष तो खेळाडूच असतो. 
नंतर याची डे हलपमट होत.े नंतर याची आवड िनवड कळते क  तो कोण या 
प तीचा पोटसमन होऊ शकतो. हा अ वल खेळाडू होऊ शकतो का. कु ती खेळू 
शकतो का. आप याकडे डांगणे नाह त. याबाबत आप याला उपाय य़ोजता येत 
नाह त. डा िश यवृ ी देताना ६ म हने झाले यांना धोरण ठरवता येत नाह . काय 
केले पाह जे. एकाच ए सवाय नावा या य ला टडर देता. हॉक  ट क घे यासाठ  
इतर डा सा ह याचे रेट चंड आहेत. या आयटमसाठ  एकच रेट िमळणार आहे का. 
हणून यात पधा करा. तु ह  हणणाल एकच टडर आले. तर तु ह  ते रटडर केले 

पाह जे. तु ह  िन वदा या करा. तु हाला वतःला वाटत नाह  का, कसे केले 
पाह जे. यामुळे पोटस मन यांची सा या् -सा या गो ींसाठ  उपे ा होते. यां या 
माग यांची पूतता होत नाह . मग धोरणाचा काय उपयोग. जोपयत मनापासून इ छा 
होत नाह , शहरात पोटस मन घडले पाह जेत् , शहराचे नाव नॅशनल, इंटरनॅशनल 
लेवलवर गेले पाह जे, तोपयत महापौर चषकासाठ  पयाय नाह . फ  यातून वातावरण 
िनिमती होत.े मी सतत बोलत राहणार. या धोरणाचा अ जबात उपयोग होणार नाह . 
टाफवर तर अ जबात प रणाम होणार नाह . यांना काह  मह व सु ा नाह . केट 
लेअर, ऍथेले ट स िशकवणारे, फूटबॉल, बॅडिमंटन िशकवणा-यांची अशी प र थती 
झाली आहे. तु हाला चॅलज करतो. एखा ा िश काला वचारा, फूटबॉलची ाऊंड साईज 
कती असते. ऍथेलेटला पाईस याचा काय उपयोग असतो, यातील टाटर याचा काय 
उपयोग असतो ते सांगाव.े यांना फ  युट  करायची आहे. या वभागात जो यासाठ  
काम करेल असा एक चांगला अिधकार  नेमावा. मुळात व ा याना ाऊंड पाह जे असे 
नाह . मदनलाल िधं ा टे डयमम ये कतीतर  लाखो पये खच केले याची आज 
प र थती पाहन याू . शेजार  मोठे गटर केले आहे. लहान लहान मुळे कती वेळा 
पडलेली आहेत. आ ह  सग या गो ी सांगाय या. या गो ी तु ह  के या पाह जेत. एवढे 
चांगले लॉन टाकले आहे, याचे मटेन स केले पाह ज.े हे लॉन आठव यातून एक दवस 
बंद ठेवून यावर पाणी मारा. डा धोरण असेच राहणार. महापौर चषक पधसाठ  
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फ  डा धोरणाचा उपयोग होणार. डा अिधका-यांनी शाळा पातळ वर कती दवस 
पधा घेत या. यां यात पधा लाव या तर आई वड लांना कती अिभमान वाटेल, 

माझा मुलगा मुलगी सव कृ  लेअर आहे. फ  नॅशनल लेवल, इंटरनॅशनल लेवल 
यांना ो साहन. ो साहन ाऊंड लेवलवर िमळाले पाह ज.े पेपरम ये मुलांचे फोटो आले 
पाह जेत. यांचे आधी गट करा, ड करा. आ ह  पधा घेतो. या मुलांचे फोटो आले 
पाह जेत, यांना ो साहन िमळाले पाह जे. ािधकरणातील बॅडिमंटन कोट बघा. ितथे 
टडर पास झाले असे आ ा सांिगतल.े याची काय प र थती आहे. काह  लोक 
फटनेससाठ  खेळतात, काह  लोक वेळ आहे हणून खेळतात. आपली खूप मोठ  
जबाबदार  आहे. खेळाडू िनमाण करायचा असेलतर इ छा असेल तर नुसते धोरण तयार 
क न उपयोग नाह . डा िश कांचा इथे उपयोग होत नाह . जनगणनेसाठ  यांचा 
वापर करतात. याचा ज र वचार करावा. नागर कांची सनद आपण जाह र केली आहे. 
यात डाचा उ लेख केलेला नाह . यात सांिगतले पाह जे. माझी वनंती आहे, मा.महेश 
लांडगे यांनी सांिगत या माणे पुढ ल वष  शंभर ट के जे खेळाडू नॅशनल लेवल, 
इंटरनॅशनल लेवलवर जातील यांचा सभागृहाम ये स कार करा. खूप मोठ  लाईन 
लागली आहे. कोणीह  प  देतो, मा या वॉडातला कायकता आहे. याचा स कार करा. 
यां यात पधा लाग या पाह जेत. आज याचा स कार झाला, उ ा माझा झाला 

पाह जे. इथे आप याकडे स कार वकारायला लाईन लागली पाह जे अशी माझी 
मागणी आहे. पुढ ल वष  थायी सिमतीम ये अ जबात घेऊ नका. व ा याचा अपमान 
क  नका. डा वभागाक रता एक चांगला आयएएस ऑफ सर चांगला पोटस मन ्
ा. आम या मानधनातून र कम या पण एक चांगला डा अिधकार  या.  

 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर डा धोरण हणजे 
कागद  धोरण आहे. मा.उ हास शे ट  यां या मताशी मी शंभर ट के सहमत आहे. 
आजपयत डा वभागाचे अिधकार , कमचार  यांना कधी अडवले आहे का. शहरात 
खेळांत गती कर यासाठ , खेळाडंूना गती कर यासाठ  धोरण झा यानंतरच गती 
होईल का. यानंतर फार मोठे खेळाडू घडतील का. मुळात मानिसकता घडली पाह जे. 
काम करणा-या कमचा-यापासून अिधका-यांपयत मानिसकता बदलली पाह जे. तोपयत 
अशी धोरणे फ  कागदावर राहतील. या सभागृहात अशी अनेक धोरणे पाह ली आहेत. 
अित र  आयु  क डे साहेबांनी डा लाय र  केली होती. याची आज अव था काय 
आहे. मा या कारक द त मगर टे डयम झाले आहे. आज ४ वेळा द ती झालीु . 
को यावधी पये खच केल,े आज याची अव था काय आहे. ितथे केट खेळायला 
जातात. हे टे डयम ऍथेले ट स यां यासाठ  आहे. आजची प र थती पाह लीतर ितथे 
सु वधा तेव या िमळत नाह त. धोरण केवळ नावापुरते राहत.े महापौरां या नावाने डा 
चषक भरवले जातात. ते सु ा केवळ िन वदा येसाठ  भरवले जातात. खेळाडंूसाठ  
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नाह . मा.उ हास शे ट  यां या मताशी मी शंभर ट के सहमत आहे. महापािलके या 
जीमची तीच प र थती आहे. को यावधींचे सा ह य खरेद  केले होते. शहरात खाजगी 
जमम ये म ह याला दोन हजार पये घेतले जातात. यांची प र थती पहा. यावेळ  
साईचे कोच होते, ते चांगले खेळाडू घडवायचे काम करत होते. आप या अिधका-यांनी 
याच प तीने कोच बंद केल.े अिधकार  केवळ आम यापे ा चांगले राजकारण करतात. 

कोण याह  सद याला ास दे याची भूिमका ठेवली. दसर कडे ु वकृत राजकार याची 
भूिमका डा अिधकार , डा पयवे क करतात. पधा केवळ गवगवा कर यासाठ  
होते. खेळाडू घडव यासाठ  होत नाह . कागदावरचे धोरण कागदावरच राहणार आहे. 
कोणी कतीह  ओरडू ा, सांगू ा, मानिसकता बदललीतर ख-या अथाने धोरणाला अथ 
राह ल. थेरगाव बोट लबला ११ म ह यांची मुदत ठेवली. ४ म हने पावसा यात जातात. 
रा य शासना या पाटबंधारे वभागाकडे परिमशन दे यासाठ  १ कोट  डपॉ झट 
ठेव याची अट घातली आहे. हे १ कोट  कुठून आणणार. धोरण ठरवताना याचा 
अ यास केला नाह . केवळ एखा ा टेबलवर बसून कोणा यातर  सांग याव न मा हती 
गोळा क न केलेले आहे. खेळाडू घडत नाह त. मानिसकता बदलली पाह जे. खेळाडंूची 
मानिसकता दखवायचे काम डा वभागा या मा यमातून केले जातेु . आयु  साहेब, 
तु ह  या धोरणाची खरपणे अंमलबजावणी कराल का नाह  शंका आहे. आज या 
पेपरम ये तुम या बदलीची बातमी आहे. पुढ ल िमट ंगम ये तु ह  असाल कंवा नसाल 
मा हत नाह . मी पेपरमधील बात यां या अनुषंगाने सांगतोय, महापािलकेत सग या 
गो ी बोलत असताना आय़ु  याची अंमलबजावणी िन त करतील. आयु  साहेब 
राहतील कंवा नाह , कमचा-यांना, अिधका-यांना इतके कडक आयु  नको आहेत 
हणून सांगतोय. आ ह  आमचा वेळ घालवत असताना आप या जबाबदार बरोबर 

महापौरांची सु ा जबाबदार  मोठ  आहे.   
     
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, धोरण िन त चांगले असत.े या वभागात 
काह  िमळत नाह  हणून अिधका-यांना इथे इंटरे ट नसतो. मा या वॉडात मदनलाल 
िधं ा टे डयम येथे किम र शमा यांनी ह जट घेतली होती. मॅट ३ वषापूव च ेहोते. 
लॉन बसवायचा िनणय घेतला. ७ लाखाचे टडर काढले. १८ म हने झाले, काम झाले 
नाह . थाप य वभागाने डा वभागाकडे दल.े मटन स कोण करणार, का केला 
नाह . डा वभागात वचारले तर ते हणाल,े मटेन स कॉ ॅ ट नाह . थाप य 
वभाग हणाला, दोन मनु य पाणी मारायला ठेवले होत.े ितथे आ ा जाऊन बिघतले 
तर दसेल, इतक  हालत खराब आहे. िसिनअर िसट झन मला सांगतात, बघा 
महापािलकेचे काम. लॉन कुठेह  नाह . यावेळ  डा वभागाकडे हॅ ड ओ हर केले 
यावेळ  यांनी ताबडतोब मटन स कॉ ॅ ट मागवायला पाह जे होते. किमशनर यांना 

अिधकार आहे. ५/१० लाखाची डायरे ट ऑडर दे याचा अिधकार आहे. काँ ॅ ट ायला 
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पाह जे होत.े आ ा लाखो पये खच क न लावलेले लॉन कुठे आहे असे मला नागर क 
वचारतात. तसेच बॅडिमंटन कोटाचे मटेन स आ ा सु  झाले आहे. ५/५ वष पा ठमागे 
लागतो. यायामशाळेसाठ  ५/५ वष सा ह य िमळत नाह  असे डा वभागाचे काम 
आहे. या वभागात काम करणार  य , इंटरे ट घेऊन काम करणार  पाह जे. अिधका-
यांना इंटरे ट नसतो. येक अिधका-याला २/३ वषासाठ  ितथे टाका, काम करायलाच 
पाह जे. मदनलाल िधं ा टे डयमचे लॉन झाले यासाठ  जबाबदार कोण आहे. थाप य 

डा वभागाला सांगते, डा वभाग थाप य वभागाला सांगते. पेपरम ये फोटो 
छापून येतात. मला वनंती करायची आहे क , धोरणे चांगली असतात. याची 
अंमलबजावणी करताना पूअर इ लमटेशन होत.े चांगली अिधकार  टाका, चांगले काम 
करतो. याला फ  तोच वभाग ा. अनेक वेळा ऍड शनल चाज हणून हा वभाग 
दलेला असतो. या वभागाला एक चांगली अिधकार  ा. धोरण ठरवताना या माणे 
काम होते का नाह  याकडे ल  ावे.   
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, गेले ६ म हने डा 
धोरणा या वषयार चचा चालू आहे. हा वषय प ह यांदा आला होता यावेळ  खूप 
उपसूचना आ या हणून परत हा वषय डा सिमतीकडे पाठवला. यात द ती क न ु
वषय पु हा महापािलका सभेकडे आणला आहे. परंतू यावेळ  डा धोरण टाईप झाल े
यावेळ  यात श दां या या द या झा या आहेतु , या नस यातर आज 

द यांसाठ  उपसूचना ा या लाग या नस याु . २०/२५ उपसूचना श दां या 
द यांसाठ  आहेतु . श दां या द तीत ध चा मा होतोु . हणून पु हा ा या लाग या. 
हे काम नीट झाले असते तर उपसूचना ा या लाग या नस या. तु ह  नेहमी चांगले 
काम करता. पूव  फोटो काढन आणून दाखवले होतेू . ाऊंड बांधले आहे, याखाली हॉल 
आहे. ाऊंडवरचे सा ह य हॉलम ये ठेवाव.े चांग या गो ींसाठ  उपयोग झाला पाह जे. 
शहरात महापािलकेची एवढ  डांगणे आहेत, यांना िस यु रट  आहे का. जसे 
मा.आर.एस. कुमार यांनी सांिगतले क , मदनलाल िधं ा टेड यमवर जेवढे मोठे ाऊंड 
आहे, या ५/६ एकर या ले ाऊंडव न माती उधळली जाते. याचा बंदोब त कसा 
करावा हे एकाह  टे निशयनला मा हत असावे असे वाटत नाह . टे डयम या 
आजूबाजूला २७ सोसाय या आहेत. यांची त ार आली आहे. नागर कां या त ार ची 
दखल तु ह  लवकर घेतली पाह जे. नागर कांनी त ार ंत हटले आहे, दररोज 
ाऊंडवर ल लाल माती ास घेताना सनातून नाकात घेत असतो. याचे काह  केले 

का. ाऊंडवर पाणी कुठून येणार, बोअरमधनू मारले पाह ज.े रोलर फरवला पाह जे. 
महापािलके या यायामशाळा चाल वताना बचत गटांना .२,०००/- म ह याला मानधन 
दले जाते. खाजगी यायामशाळांचा दजा व महापािलके या यायामशाळांचा दजा बघा. 
बचतगटांना .२,०००/- दलेतर याचे लाईट बील .४०,०००/-, पाणीप ट  इ. वसूल 
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करतो. हणजे एखा ा सं थेने यायामशाळा फुकट चालवा यात अशी महापािलकेची 
अपे ा आहे. आप या यायामशाळांत नेमके काय चालते. प े खेळले जातात. 
गैर यवहार चालले जातात. मग तु ह  कर का घेता. अशा कतीतर  यायामशाळा 
आहेत, या बंद पड या या थतीत आहेत. ाऊंड बंद पड या या थतीत आहेत. 
कुठेह  जागा नाह , ॅक नाह . नागर कांसाठ  तु ह  एवढ  कामे करता. मग शहरात 
मो या माणावरचे असे एखादे तर  ड ंगण असले पाह ज.े नागर कांना खेळा या 

ीकोणातून केट ंग, फूटबॉल, सायकलवर यायाम करायचा असेल तर यासाठ  मोठे 
ाऊंड उपल ध हायला पाह जे. जे हा होते यावेळ  मगर टेड यमची प र थती काय 

झाली आहे. मी फोटो काढन दाखवले आहेतू . आमची कामे कुठे होत नाह त. सगळ  
कामे करणार  मंडळ  आहेत. यातून काय िन प न झाल.े जैसे तैसे प र थती आहे. 
खेळाडंूना टॉयलेटला जाता येत नाह . बाथ म व छ अव थेत नाह . याला टडर नाह . 
आ हाला सु ा वाटत,े सगळेच ीकर परदेशी हावेत. पण अशी प र थती आहे का. 
खेळाडू िनमाण होऊ शकत नाह . कारण खेळाडूला ाऊंड नाह . योजना कागदावरच 
राहते. मंगलाता चा वॉड मॉडेल वॉड के हा होईल. मा या वॉडात सायकल ॅक क न 
नेमके काय झाले. याची अंमलबजावणी कुठे झाली नाह . ाऊंडबाबतीत तशीच 
प र थती आहे. सग या सद यांनी धोरण राबवायचे. ाऊंडबाबत नेमके काय होते. 
माती टाकली जात.े दसु-या दवशी १,००० पये भा याने ाऊंड दले जाते. हे मी 
पाच/सहा वेळा बोलले आहे. ाऊंड कोणालाह  भा याने िमळू नय,े भा याने दे यासाठ  
परिमशन िमळू नये,. या- या गो ीसाठ  ते ाऊंड केले आहे याचसाठ  याचा 
उपयोग कर यात यावा. खरेतर क डे साहेबांची यावेळ  आठवण येत.े ते यावेळ  
अित र  आयु  हणून या महापािलकेत होते, शहरातील खेळाडंूना खरोखरच याय 
िमळत होता. धनराज प ले, शामराव देवांग यांनी सांिगतल,े पंपर  िचंचवडम ये 
आ हाला स मानाची वागणूक िमळत नाह . काम करायला उ साह वाटत नाह . ते हा 
क डे साहेब हणाले, नेमके काय करायच.े महापौरांना सांगायच,े इथे महापौर चषक 
घेतला गेला पाह जे. महापौर चषक दरवष  घेतला जातो. आपले अिधकार  तो कतपत 
मनावर घेतात. लोकांपयत जातच नाह . पधा बघायला १० लोक सु ा नसतात. फ  
यांनी घेतला यांना वाटते, मा या वॉडात काय म घेतला. अिधकार  याची पु ती 

करतात का. महापौरांचे नाव वाप  नका. कमीत कमी एक लाख लोक काय म 
बघायला आले पाह जेत. जो चांगले काम करतो, यांना ितथे का घेत नाह त. ितथे जो 
दजा असला पाह ज,े तो नसतो असे हणून चालणार नाह . या या गो ी कराय या 
आहेत, या फ  कागदावर असू नयेत. याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली 
पाह जे. डा धोरण करताना खरोखरच आनंद होतो. िन तपणे सद य हणत 
असतात, नागर कांसाठ  जतके जा त देता येईल तेवढे देता यावे. या ीकोणातून 
दे याचा य  करतो. बोट ंग बाबतीत कोणी मजा कर यासाठ  बोट ंग करायला जाणार 
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नाह . एक पॉ ट ठेवला तर, खेळाडू तयार हो यासाठ , ॅ ट स कर यासाठ  बोट ंग दले 
जाईल. आप याला करमणूक कर भरावा लागणार आहे. शासना या पाटबंधारे खा याने 
१ कोट  पये भरा असे सांिगतले आहे. नद म ये अनिधकृतपणे बोट ंग चालूच आहे. 
पु यातील ज हािधकार  कायालयाकडून नोट स येईल क , १ कोट  भरा. हे ठेवले आहे. 
या माणसाला कट ंग कसे ठेवले आहे. हणजे ितथे अनिधकृतपणे काम चालते. ितथे 
पधा भरणार आहेत. दमािनया मॅडम या उ ोग े ातील इतके मोठे नाव असले तर  
यांनी हॉक  पधा खूप मो या माणात घे याचे काम केले आहे. व ा याना फॉरेनला 

घेऊन जातात. ॅ ट ससाठ  १ कोट  भरावे लागले तर  चालतील. हे पॉ ट िनमाण केले 
पाह जेत. आज नुसती चचा न करता याची कागदावर अंमलबजावणी झाली पाह ज.े 
नगरसेवक पोटितडक ने बोलतात. काह  बोलतात, काह  बोलत नाह त. तर सु ा यां या 
मनात ह च भावना आहे. शहरात चांगले पोटस मन् , चांगले कायकत िनमाण झाले 
पाह जेत. खेळलो तर शहर सु ढ होईल, तरच नागर कांचे आरो य उ म असेल. या 

ीकोणातून वचार करावा. आपण जम चालवणार, याचा टाफ, इ ा टर, 
िस युर ट साठ  खच होणार. खरेतर इतर सं थांना इतके कमी लेखु नका. म ह याला 
लाखो पये खच होतात. कमीत कमी .१०,०००/- मानधन ा. डांगणे भा याने देऊ 
नका. वभागात काम करणार  िश क मंडळ  यांची एकदा परेड या. ते खरेच खेळतात 
असे वाटते का. यांची काम करायची इ छा आहे का. ते काम क  शकतात का 
खुलासा ावा. अ यथा या- या खेळासाठ , या- या िश कांना ितथे टाकावे अशी 
वनंती करते.   
     
मा.सुजाता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

ठराव मांक - ४२१      वषय मांक - ३ 

दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/१/का व/१४४५/२०१३,    
              द.०३/१०/२०१३ 

                 २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४९१६  द.२६/११/२०१३  
 

मा. डा सिमती दनांक ०३/१०/२०१३ ठराव मांक ४६ व मा. वधी सिमती 
दनांक १२/११/२०१३ ठराव मांक १० नुसार, तावासोबत जोडणेत आले या मनपा 
डा धोरण मसु ास मा. थायी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी 

िशफारस करणेस तसेच पान ३० वषय . १ मधील अनु मांक ८ म ये कै. बोधनकार 
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ठाकरे डा संकुल ऐवजी नावात द ती क न कैु . बोधनकार केशव ठाकरे डा 
संकुल/ केट ंग ाऊंड यमुना नगर िनगड  असा मजकूर समा व  कर याची द ती ु
कर यास मा यता देणेस तसेच सलग तीन वष रा ीय पधत (शालेय कंवा 
संघटनेमाफत) सहभागी होऊन ा व य िमळ वले या खेळाडूचा रोख रकमेसह 
पा रतो षक देऊन स मान करावा. भाग १ (ड) अनु म णका २ िश यवृ ी – याम ये 
फ  खु या व र  खेळाडंूचा समावेश न करता सव वयोगटातील खेळाडंूचा समावेश 
करावा. तसेच वंटर ऑिलं पक व एिशयन वंटर चॅ पयनिशप याचा समावेश हावा. 
भाग १ (ड) अनु म णका ३ आंतररा ीय पधा आिथक सहा य – सव वयोगटातील 
खेळाडंूचा समावेश हावा तसेच महारा ाबाहेर होणा-या रा ीय पधासाठ  २५,०००/- 
पे ा अिधक खच असेल तर आिथक सहा य कराव.े ४-१ भाग १ ई खेळाडू द क 
योजना – के टंग या खेळाची मुलांम ये असलेली े झ पाहता रोलर के टंग, आईस 
के टंगचा समावेश हावा. ४-२ भाग १ इ – डा सिमती – डा सिमती नेमतांना 

धोरणा माणे एखा ा खेळाचा अजून वा छ पती पुर कार ा  पुर काराथ  आप या 
शहरात नसेल तर उदयो मुख खेळाडंूचा वचार करता शहराबाहेर ल पण आप या 
शहरात येऊन मागदशन ( े िनंग) देणा-यांचा वचार केला जावा. भाग १ अनु म णका 
२ अट  िनयम . याम ये रोलर के टंगचा समावेश कर यात यावा.  

पान १४ भाग १ ड – िश यवृ ी अ. .१ – म.न.पा. प रसरातील व ाथ  
खेळाडंूसाठ  शालेय डा िश यवृ ी याम ये उप .१० मधील “परंतु डा िश यवृ ी 
अदा केली अस यास ती वसूल केली जाईल. ” हा मजकूर वगळ यात यावा. 

पान . १७, रा ीय व आंतररा ीय डा पधत सहभाग झाले या खु या व र  
खेळाडंूना आिथक सहा य अथवा डा िश यवृ ी अदा करणेबाबतचे धोरण याम ये अट  
व िनयम अ. . ९- म ये, “ व हत नमु यातील अजासाठ  डा वभागाकडे शु क 
र. .१००/- भरणे आव यक आहे.”  हा मजकूर वगळून, “ व हत नमु यातील अज 
म.न.पा. संकेत थळाव न उपल ध क न घेता येईल. ”  

पान .४० – जलतरण तलावाचे िनयम – जलतरण तलावावर ल सभासदांसाठ  
सूचना, याम ये अ. . ३१ नंतर, सभासदां या जलतरण पासेसची मुदत, यानंतरचा 
मजकूर वगळून, “ जलतरण तलावाचा ितमाह , सहामाह , वा षक पासधारक सभासद व 
कोण याह  म ह यात होता येईल. पासधारक हो यासाठ  ए ल, जुलै, ऑ टोबर, 
जानेवार  या म ह याची वाट पहावी लागणार नाह .  असा मजकूर समा व  करावा.  

 पान .२० – भाग १ ई – १) खेळाडू द क योजना – याम ये संघाला द क 
घेणे इ. बाबींवर खच कर यास मंजुर  दली आहे. या मजकुरानंतर, “ महारा  शासन, 
नगर वकास वभाग, प रप क . जी.ई.एन.१०९८/ ा. .-२१/९८/न व-२४ मं ालय, 
मंुबई-४०० ०३२ द. ९ माच १९९८ म य,े (दोन) महानगरपािलकांनी/नगरपािलकांनी 
आप या वा षक खचापैक  विश  ट के (५) ट के खच डा े ासाठ  करावा असे 



53 
 
बंधन असावे असे नमूद आहे. यानुसार म.न.पा.ने एकूण वा षक खचापैक  ५ ट के 
खच डा े ासाठ  कर यासाठ  आव यक ती तरतूद करावी, यामधून सव कार या 

डा सु वधा, व वध कार या डा पधा तसेच डा सु वधा, डा पधावर होणारा 
सव कार या खचाचा समावेश असावा,  हा मजकूर समा व  करावा. २) अट  व 
िनयम .९ म ये, “ खेळाडू द क योजनेत रा ीय तर डा पधसाठ  िनवड झाले या 
खेळाडंूना लाभ दे याकर ता, “एक डा सिमती  याऐवजी एक सिमती नेमावी.  अशी 
द ती करावीु . ३) अट  व िनयम .९ म ये, डा सिमतीत खालील सद य नेमावेत 
यातील,“ डा  श द वगळावा तसेच मा.सभापती, डा सिमती व सद य याऐवजी 
“मा.सभापती, डा सिमती अथवा १ सद य, डा सिमती  असा मजकूर समा व  
करावा.  

पान . २५ – भाग – १ ग, अनुदाने – अ) ट प -१ म ये िनयम . ५ व ९ 
मांक केले यामधील “ मांक केले  हा मजकूर वगळ यात यावा.  

पान .३० – भाग २ व वध डा सु वधा म ये, “म.न.पा. या सव डा 
सु वधांसाठ , मा.आयु  यांचे मा यतेने १ सा ा हक सु ट  राह ल. सा ा हक सु ट  
बदल याचा अिधकार मा.आयु  यांना राह ल. डा सु वधां या द ती कामासाठ  ु
अथवा म.न.पा. या व वध कार या डा पधा काळात नाग रकांना डा सु वधांचा 
लाभ घेता येणार नाह . याबाबत तशी सूचना संबंिधत डा सु वधा ठकाणी ३ दवस 
अगोदर लावणे आव यक आहे.  असा मजकूर समा व  करावा. तसेच “म.न.पा. डा 
सु वधा, भाडे कराराने चाल व यास घेत यास अथवा सेवा शु क त वावर चाल व यास 
घेत यास तेथील पाणी बल, वीज बल संबंिधत चाल व यास घेणार  सं था भरेल. 
परंतु या िमळकतीचा कर म.न.पा. भरेल. डा सु वधा चाल व यास घेतले या सं थेने 
सदर ठकाणी नेमले या कमचा-यास कमान वेतन काय ानुसार वेतन देणे बंधनकारक 
राह ल. आव यक ते सव शासन कर या संबंिधत सं थेने भरणे बंधनकारक राह ल 
तसेच भ व य िनवाह िनधी काय ानुसार आव यक वाट यास या संबंिधत कमचा-याचा 
भ व य िनवाह िनधी संबंिधत कायालयात जमा क न तसा पूतता अहवाल म.न.पा. कडे 
सादर करणे बंधनकारक राह ल.  असा मजकूर समा व  करावा.  

पान .३१ – भाग- २ व वध डा सु वधा – िनयम खालील माणे राहतील 
याम ये अ. . ७ मधील, “तसेच आर ण शु क परत केले जाईल.  हा मजकूर 
वगळ यात यावा. तसेच अट .१५ म ये बहउ ेशीय मैदानाचीु , सां कृितक 
काय मासाठ  परवानगी फ  रा ी १०.०० पयतच दली जाईल हा मजकूर समा व  
करावा.  

पान .३५ – ५) हॉक  पॉली ास मैदान मधील अ. . ५,६ नजरचुक ने दले 
गेले आहेत ते फ  आकडे वगळ यात याव.े  
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पान . ४१ – उ हाळ  िश बरासाठ  म.न.पा. जलतरण तलाव भा याने 
देणेबाबत या अट  मधील अ. . ११, “मितमंद, अपंग मुकबधीर व अंध व ालयातील 
व ा याना पोहो या या सरावासाठ  तलाव सवलती दरात उपल ध क न दे यात 
येईल.  हा मजकूर वगळून, “अपंग व ालयातील व ा याना/नाग रकांना पोहो या या 
सरावासाठ  तलावावर वनामू य वेश दला जाईल. परंत ु अशा अपंग व ाथ  / 
नाग रकाकडे ४० ट के अपंग वाचे स म वै क य अिधकार  यांनी दलेले माणप  
असणे आव यक आहे. याकामी यांनी व हत नमु यात अज करणे आव यक आहे. 
व ालयामाफत एक त व ाथ  पोहो या या सरावासाठ  ये यापूव  र तसर अज देऊन 
परवानगी घेऊन व ा याना पोहो या या सरावासाठ  आणणे आव यक आहे. यांची 
सव कारची जबाबदार  संबंिधत व ालयाची राह ल.  असा मजकूर समा व  करावा.  

पान . ६० – भाग ४ – व वध डा सु वधा दरप क – १) बहउ ेशीय मैदान ु
– उप . ४ -“भोसर  त यात जवळ ल मैदान भोसर  याऐवजी “भोसर  तळे मैदान 
भोसर ” अशी द ती करावीु . 
 पान . ६६-भाग-४- व वध डा सु वधा दरप क – .१३ म ये “म.न.पा. 
व वध डा सु वधांचे शु क, दर ३ वषानी स म सिमतीची मा यता घेऊन, 
गतवष या दरात १० ट के दर वाढ कर यात येईल.” असा मजकूर समा व  करावा. 

पान .२१ भाग -१- ई- खेळाडू द क योजना – म ये अट  व िनयम याम ये, “ 
अट .२३ वगळून, खेळाडू द क योजनासाठ , महारा  शासन, डा व युवक सेवा 
संचालनालय यांचे तफ आयो जत रा य तर य शालेय डा पधत सहभागी झाले या 
SSC बोड, CBSC BOARD, अंध व अपंग शालेय व ाथ  तसेच इंटर युिनविसट , 
आंतर व ापीठ (रा ीय) तरावर सहभागी झालेले खेळाडू तसेच रा ीय शालेय डा 
पधा नॅशनल कूल गेम/ कूल गेम फेडरेशन ऑफ इं डया तफ आयो जत रा ीय 

शालेय डा पधत सहभागी झाले या खेळाडंूनाच लाभ घेता येईल. फेडरेशनमाफत 
घेतले या रा य/रा ीय डा पधत सहभागी झाले या खेळाडंूना याचा लाभ घेता 
येणार नाह .  असा मजकूर समा व  करावा. 
पान .६६ भाग -४  व वध डा सु वधा दरप क म ये खालील माणे िश ण दर 
समा व  करावे. 
अ. 
. 

डा सु वधेचे नाव िश णासाठ  
ित दन 

ताशी  दर र.  

शेरा 
 

१ संत ाने र डा संकुल 
येथील एथेलेट स मैदान  

र.  ५०० /- 

२ वाश कोट  र.  ५००/- 
३ टेबल टेिनस सटर  र. .५००/- 

नाग रकांसाठ  सरावा या 
वेळा व मागदशकांसाठ  
िश णा साठ  वेळा िन त 

कर याचे अिधकार मा. 
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४ के टंग ाउंड  र. .५००/- 
५ ल न टेिनस कोट   र. .५००/- 
६ बॅडिमंटन कोट   र.  ५००/- 

आयु  यांना राह ल .सराव 
वेळेत िश ण देता येणार 
नाह . तसेच रा य व रा ीय 
खेळाडंूना सरावासाठ  
आर णा या वेळा राखून 
ठेव याचे अिधकार 
मा.आयु  यांना राह ल  

तर  पान .६६ भाग -४  व वध डा सु वधा दरप क म ये वर ल  माणे िश ण 
दर समा व  करावे. 
 पान .५३  भाग-२  म.न.पा. यायाम शाळा म ये अट  व िनयम याम य,े 
"अट .२३ “, यायाम शाळे या इमारतीतील पारंपा रक आखाडे यायाम शाळेम ये 
समा व  करावे. सदर यायाम शाळा सेवा शु कावर देताना या सोबत आखाडेह  
चाल व यास दले जातील. 
अट .२४ – यायाम शाळेस सा ा हक सु टया  व शासक य सु टया म.न.पा कम या-
या माणे देय राह ल.  
अट .२५ –म.न.पा.अिधकार ,कमचार , सद य यांना कोणतीह  डा सु वधा ( यायाम 
शाळा सभासद व) मोफत दली जाणार नाह  यांनाह  डा सु वधांची िनयमानुसार फ  
भरणे बंधनकारक राह ल”, या अट ंचा समावेश करावा. 
 पान .६  भाग -१-ब -,२ वभाग ,रा य,रा ीय तर  शालेय डा पधसाठ  
िनवड झाले या व ाथ  खेळाडंूना पधासाठ  पाठ वणे –उ े .२ म ये, खेळाडूस 
ित दन दैिनक (भोजन) भ ा र. .२००/- व याचे समवेत जाणा-या डा 

िश क/मागदशक/ िश क  यांना ित दन दैिनक (भोजन)भ ा र. .२००/- दे य 
राह ल. याम ये बदल कर याचे अिधकार स म सिमतीस राह ल. या मजकुराचा 
समावेश करावा. 

पान . २१ , भाग -१-ई -,खेळाडू द क योजना – अट  व िनयम- .२५ म ये 
खेळाडू द क योजने अंतगत खेळाडंूना बाहेर ल व वध डा पध साठ  पाठ व यात 
येईल. यां या सोबत १ डा िश क/मागदशक/ िश क पाठ वला जाईल यांना 
वभाग,रा य,रा ीय शालेय डा पधसाठ  िनवड झाले या व ाथ  खेळाडंूना /तसेच 
डा िश क/मागदशक/ िश क  यांना  या माणे वास भ ा दला जातो 

या माणे वास भ ा दे य राह ल. तसेच दैिनक भ ाह  या माणेच दे य राह ल. 
अट  व िनयम- .२६ म ये ,खेळाडू द क योजने अंतगत लाभ घेणा-या खेळाडंूना सव 
कार या डा सु वधा उदा. आहार भ ा, डा गणवेश,पी.एम.पी.एम.एल. बस पास या 
द या जाणार  अस यामुळे यांना येथून पढेु ,शालेय डा िश यवृ ीचा लाभ देता 
येणार नाह . या मजकुराचा समावेश करावा. 
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पान .६२, भाग -४ – व वध डा सु वधा दरप क म य,े .४- ी संत ाने र 
डा संकुल, इं ायणी नगर भोसर  या मजकुरानंतर, “येथील एथलेट स मैदान ” हा 

मजकूर समा व  करावा. तसेच “आर णाचा द ड तास १ याचचे” हा मजकूर वगळून 
”तपिशल” हा मजकूर समा व  करावा. तसेच सदर त यातील रकाना . ३,४ म ये 
पधसाठ  या मजकुरानंतर, “ सरावासाठ  ” हा मजकूर समा व  करावा.  

 पान . ५७, भाग .३ शासक य अनु . १ डा पयवे क अट  िनयम शत  
अ. .१ म ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या लोकसं येत झालेली वाढ ल ात घेऊन 
नागर कांना मुलभूत सु वधा दे याची कामकाज प ती सुल  हावी, यासाठ  
महापािलकेने सहा भागांची िनिमती केली आहे. परंतु, या भाग शासन 
यव थापनेम ये डा बाबत वचार होणे आव यक आहे. भागात मैदाने, 
यायामशाळा, जलतरण तलाव, बॅडिमंटन हॉल, लॉन टेिनस व डा आर णे इ. 
सु वधा वचारात घेता नागर कांना व खेळाडंूना भागांतगत डा सु वधा दे यासाठ  

येक भागात एक डा अिधकार  या माणे सहा भागात सहा डा अिधकार , 
डा पयवे कांमधुन सेवा ये तेनुसार िनयु  दे यात यावी, असा मजकुर समा व  

करणेत यावा. 
पं.िचं. म.न.पा. या डा धोरणात साहसी खेळांसंदभात खालील माणे बदल असावेत. 
 मु ा .१ 
  आपण आप या डा धोरणाम ये पान मांक २२ वर ६ ला बंग वॉल 
उभार यात येतील असे हटले आहे. परंतु आपण आप या डा धोरणाम ये १० कंवा 
अिधक डा क  उभार याचे योजले आहे. या दो ह  बाबी वचारात घेता पान मांक 
२२ वर ल मसु ात आपण ६ ऐवजी येक डा क ात एक ला बंग वॉल 
उभार यात यावी असा बदल करावा. 
 मु ा .२ 
  डा धोरणातील प रिश  “ह” मधील भाग .२ म ये (पान मांक ३६ 
ते ३८) ला बंग वॉल (िगयारोहण िभंत) भाडेकराराने चाल व यास देणेबाबत या अट  
शत नुसार कोणतीह  सं था सदर ला बंग वॉल (िगयारोहण िभंत) चाल व यास तयार 
नाह  असे िनदशनास आले आहे.  
  सदर डा धोरणातून ला बंग वॉल (िगयारोहण िभंत) भाडेकराराने 
चाल व यास देणेबाबत या अट  शत  वगळ यात या यात व सदर ला बंग वॉल 
(िगयारोहण िभंत), पोट ला बंग या खेळातील अनुभवी अशा सं थेला सेवाशु क 
देऊन कमीत कमी ५ ते १० वषासाठ  चाल व यात दे यात यावी.  
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मु ा .३    
   डा धोरणातील प रिश  “ह” मधील भाग .४ म ये (पान मांक ६३) 
वर लाई बंग वॉल (िगयारोहण िभंत) साठ चे दरप क दले आहे. सदर दरप क 
पुढ ल माणे आहे.  
 
अ. . डा सु वधा तपशील जुने दर 

र. . 
ता वत 

दर र. . 
अनामत 
र. . 

५ म.न.पा. िगयारोहण िभंत सभासद फ  ----- ५०० ५०० 
 

सदर ता वत दरप काम ये पुढ ल माणे दर असावेत. 
 

अ. 
. 

डा सु वधा 
तपशील 

ता वत दर 
र ज. 

(Registration 

for life time) 
फ . र. . 

ता वत 
दर ती 
तास र. . 

ता वत 
दर ती महा 

र. . 

ता वत 
दर ती 
साल र. . 

५ म.न.पा. िगयारोहण 
िभंत सभासद फ  

१०० १०० १००० ९००० 

 
 सदर ता वत दरप कापे ा जा त र कम या ठकाणी आकारता येणार नाह . 
परंतु जर या ठकाणी सदर ता वत दरप कापे ा कमी र कम आकारायची असेल तर 
सदर ला बंग वॉल चाल वणा-या सं थेस याचे ह क राहतील.  

मु ा .४   
  ऍड हटर पोटस ह  काळाची गरज आहे् . साहसी डा कारांमुळे नेतृ व 
गुणांचा वकास, धैय, िचकाट , क पकता, साहसीवृ ी, िनसगाशी एक पता, 
सकारा मकता, सांिघक भावना जणे इ. बाबींचा वकास होतो. आप कािलन िश णात 
व सेवेत देखील ऍड हचर पोटसचा मोलाचा वाटा आहे या ीकोणातून महारा  
शासनाने देखील न वन धोरणानुसार ऍड हचर पोटस ला वशेष ाधा याने वचारात ्
घेतलेले आहे. महारा  शासना या या धोरणाशी सुसंगत असे धोरण प.ंिचं. मनपाने 
राब व याचे ठर वले आहे. यासाठ  ऍड हचर पोटस ला वशेष ाधा याने वचारात ्
घेऊन डासाठ  खच कर यात येणा-या एकूण रकमे या दहा ट के र कम सव 
ऍड हचर पोटस साठ  खच कर यात यावी् .  
 डा धोरणातील प रिश  क मधील २ ड (पान .३५-३६) माणे म.न.पा. 
रायफल शुट ंग क  वेशासाठ  िनयम व अट  दले या आहेत.  
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 पंपर  िचंचवडमधील खेळाडंूना आंतररा ीय पातळ वर ने यासाठ  सदर क ा या 
िनयम व अट ंम ये खालील माणे बदल करणे आव यक आहे.  

१. सदर क ाची वेळ ह  सकाळ  ८ ते रा ी ८ असावी. 
२. रायफल शुट ंग क ाम ये खालील अ याधुिनक सा ह य पुर व यात याव.े  

 Automatic Pulley 
 Imported Pistol 
 Imported Rifle 
 Imported Pellets 
 Rifle Shooting Kit, Stand 
 Target, Air Compressor 
 Etc. 

३. या क ात सुर ा यव था पुर व यात यावी. 
४. सदर रायफल शुट ंग क  चांग या प तीने चालावे यासाठ  पंपर  

िचंचवडमधील एखा ा अनुभवी सं थेला सेवा शु क देऊन सदर क  चालवाव.े 
१) पान . ७, भाग-१ ब, अ. .५ महापौर चषक डा पधाचे आयोजन करण,े 

अट , िनयम, शा ती अ. . ९, उप. . २ म ये, “महापौर चषक रा य तर 
डा पधा आयो जत करावयाची झा यास, महारा  रा य संबंिधत डा 

संघटना ह , महारा  ऑिल पक असोिसएशनशी संल न असणे बंधनकारक 
आहे. तसेच महापौर चषक ज हा तर डा पधा आयो जत करावयाची 
झा यास, पुणे ज हा संबंिधत डा संघटना ह  या महारा  रा य संबंिधत 

डा संघटनेशी संल न असणे आव यक आहे व सदर रा य डा संघटना 
महारा  ऑिल पक असोिसएशनशी संल न असणे आव यक आहे” असा 
मजकूर समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
अनुकूल -  ७९       ितकूल – ० 

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

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

        वषय मांक - ४ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३,  

           द.२१/०६/२०१३ 

                 २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .३७ द.०६/०९/२०१३ 

        ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४०१ द.२१/११/२०१३ 
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         डॉ.के.अिनल रॉय, वै क य अिधकार  यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० 

या वेतन ेणीम य े आरो य वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास 

मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, हा वषय तहकूब करणेत यावा अशी सूचना 
मांडतो. 
 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डॉ.के.अिनल रॉय, वै क य 
अिधकार  यांना पदो नतीने नेमणूक दे याचा वषय आला आहे. या वषया या 
अनुषगांने काह  गो ी िनदशनास आणून देऊ इ छतो क , प हला  अनिधकृत 
बांधकामाचा आहे. या डॉ टरांनी िचखली गावात अनिधकृत बांधकाम केले होत.े या 
मा यमातून यां यावर फौजदार  गु हा दाखल झाला आहे. द. ५/९/२०१३ रोजी गु हा 
दाखल झाला असताना यांना पदो नती देत असालतर हा वषय यो य वाटत नाह . 
आम या भागात अनेक लोकांवर गु हे दाखल केलेले आहेत, यावेळ  काह  लोकांनी 
बांधकाम काढले. काह  लोकांवर गु हा दाखल झाला यांना बांधकाम काढले हणून हा 
वषय मांडला असे समजत.े यांनी बांधकाम काढले असेल तर यां यावर न दवलेला 
गु हा काढणार होतो का. एकाला एक याय, एकाला एक याय. सवसामा य 
नागर कांवर गु हा दाखल झाला असेल तर याला शेवटपयत कोटात चकरा     
मारायला लावत असाल तर ते यो य नाह . ड.पी.एच. संदभात सांगतो, ड .पी.एच. ची 
पर ा देत असताना डॉ.रॉय यांनी पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य अिधकार  पदावर 
काम करत असताना जो दोन वषाचा कालावधी होता, या कालावधीत पंपर  िचंचवड 
मनपात सु ा ९ ते ५ या वेळात काम केले होत.े यांची ड.पी.एच. कर यासाठ  
ड .वाय. पाट ल इथे सु ा १० ते ६ या वेळात ९७ ट के हजेर  लावली आहे. पंपर  
िचंचवड मनपा या मा यमातून यांनी महापािलकेचा पगार घेतलेला आहे. पगार घेत 
असताना ितकडे ड .पी.एच. ची पर ा सु ा दलेली आहे. ए ककडे ड .पी.एच. पर ेसाठ  
९७ ट के हजेर  लावलेली असताना, ए ककडे पािलकेचा पगार सु ा घेतला असेल ह  
गो  मा या पचनी न पड याइतक  आहे. हा वषय आप यासमोर येतो आहे तो यो य 
वाटत नाह . आपला ठराव असताना कोटाचा िनणय आला आहे, ड.पी.एच. पर ा पूण 
झा यानंतर यांना वै क य अिधकार  पदावर पदो नती देणार होतो. या पदासाठ  ५ 
वषाचा अनुभव लागतो. डॉ.अ यर यांना अनुभव नसताना यांनी पदो नतीचा वषय 
आणला होता. डॉ.अ यर यांना महापािलके या मु य कायालयात असताना १९८० म े 
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यावेळचे चीफ ऑड टर यांना औषध खरेद बाबत जो चौकशी अहवाल दला होता. 

डॉ.अ यर यांना यां या कालावधीत अनाव यक औषध खरेद  क न महापािलकेचे 
नुकसान केले हणून वैय क जबाबदार धरले आहे. पुरावे न  कर याबाबत यांना 
आ ह  महापािलका सभेत जाब वचा  हणून डकाफडक  छो या दवाखा यांत औषधे 
िश ट केली होती. यांनी यां या पदावर १० वष कालावधी पूण केला. यावेळ  डॉ. 
अ यर यांना १०/- पये दंड झाला होता. कोटाचा सु ा िनणय आहे. ड .पी.एच. पर े 
बरोबर ५ वषाचा अनुभव अस यािशवाय पदो नती देता येत नाह . हा कोटाचा िनणय 
आहे. ितसर  गो  हणजे, गे या वष  १३ डसबरला पुढार  वतमानप ा या मा यमातून 
एक वषय आला होता. यात पंपर  िचंचवड महापािलकेत इंजे श स तालेरा हॉ पीटल ्
इथे सापडली होती. अनाग द  कारभार चालला आहे. हे सव होत असताना डॉ टर या 
पदावर आहेत यांचे ल  आहे का नाह . औषध खरेद  व त ाचार चालला आहे 
का. हे आप यासमोर आणून दले आहे. हे आप यासमोर सादर करतोय. महापािलकेची 
इंजे शन असतील तर यात कळाले आहे का. साह  यांना आपण जाब वचारला होता. 
लेखिनकाला स पे ड केले आहे. चोर सोडून सं याशाला फाशी. आप या भागात औषधे 
वकायचे काम तो एकटा साह  क  शकतो का. मु य सु धार सुटले आहेत. गर बाला 
सजा ायचे काम झाले आहे. मी आप याला जाह र वनंती करतो क , जो पदो नतीचा 
वषय आला आहे, तो मागे यावा. हा वषय परत पुढे येणार नाह . डॉ टरांवर गु हे 
दाखल आहेत. यांनी जी भाषा वापरली होती. आय.ट .आर. ऍ ट या कलम ६६ ए, 
६६ बी नुसार सजा होत.े आप याकडे या मा यमातून त ार केली होती. याची केस 
सु ा चालू आहे. हा वषय मागे यावा. या पदो नतीला आमचा कायम व पी वरोध 
राह ल.  
      

मा.महापौर - वषय मांक ४ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ४२२      वषय मांक - ४ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . शा/१/का व/८१२/२०१३,   

            द.२१/०६/२०१३ 

                  २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .३७ द.०६/०९/२०१३ 

         ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४०१ द.२१/११/२०१३ 

. 
वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
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अनुकूल -  ७९      ितकूल – ०  

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

मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.       

       वषय मांक - ५ 

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .सशअ/३१५/२०१३,  

           द.२७/०८/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३० द.१२/११/२०१३ 
 

     पंपर  िचंचवड शहराचे सां कृितक आ ण कला धोरण मा.महापौर, स माननीय 
पदािधकार , शहरातील व वध कला े ातील कलावंत आ ण सां कृितक सं था यां या 
कडून ा  झाले या सुचना/अिभ ाय वचारात घेऊन तयार कर यात आले आहे. 

तावा सोबतचे प रिश  अ, ब, क, ड, इ, प, व फ प ाम ये नमुद सां कृितक आ ण 
कला धोरणास मा यता देणेत येत आहे.  

 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हे सां कृितक धोरण मा य 
करताना व वध सं था व कलावंत यांना वचारात घेतले आहे. या प तीने खेळाडू 
तयार करतो, या प तीने पंपर  िचंचवड महापािलकेत कलावंत तयार करायचे काम 
करावे लागेल. सां कृितक ऍकेडमीचा वचार करता संपूण भागांत एकतर  सां कृितक 
ऍकेडमी हावी. मुंबई इथे कॉलेज तर य व वध पधा घेत या जातात. तशा कार या 
फोकल डा स, सोलो डा स, व ृ व पधा असेल कॉलेज व ा यासाठ  घेत या 
जा यात. कलावंत तयार करणे मह वाचे आहे. डा े ात केले या प तीने कलावंत 
द क घेऊन या प तीने पंपर  िचंचवड महापािलकेत सां कृितक धोरणाची सु वात 
करावी. आपण वरसागरसारखे बरेचसे काय म करतो. पुणे महापािलकेत वसंत उ सव 
चालू आहे. असे अनेक काय म देणे महापािलकेचे कत य आहे. हे करणे मह वाचे 
आहे. आज या प तीने एखाद  सं था, व वध देशांबरोबर मै ी करार केला आहे. मंुबई 
महापािलकेत कलावंतांची देवाणघेवाण, दळणवळणाचे काम करतो, हे आपण सु ा 
करावे. सदर ठरावाला उपसूचना देते – पुणे इंटरनॅशनल फ म फे टवल पंपर  
िचंचवड शहरातह  आयो जत करणेस मा यता देणेत यावी.  
 

मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
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मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक - ४२३      वषय मांक - ५ 

दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  
 

   संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .सशअ/३१५/२०१३,   

             द.२७/०८/२०१३ 

                  २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३० द.१२/११/२०१३ 
 

     पंपर  िचंचवड शहराचे सां कृितक आ ण कला धोरण मा.महापौर, स माननीय 
पदािधकार , शहरातील व वध कला े ातील कलावंत आ ण सां कृितक सं था यां या 
कडून ा  झाले या सुचना / अिभ ाय वचारात घेऊन तयार कर यात आले आहे. 

तावासोबतचे प रिश  अ, ब, क, ड, इ, प, व फ प ाम ये नमुद सां कृितक आ ण 
कला धोरणास तसेच पुणे इंटरनॅशनल फ म फे टवल पंपर  िचंचवड शहरातह  
आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल - ७९        ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------- 
मा.सुजाता पालांडे - महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

                                                                                                                            
        वषय मांक - ६ 

दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  
 

 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३,  

            द.०३/०९/२०१३ 

                 २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ तावासोबत 
नमुद केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेली आहे यास तसेच मनपा िमळकत 
वाटप िनयमावली २०१३ मधील भाग-५ म ये िमळकत विनयोगाचा ाधा य म 
ठर वणेत आला आहे.  तथा प सदर नमुद १ ते ७ ाधा य वगासाठ  जा हर िन वदे ारे 
काह  वगासाठ  िन वदा ा  न झालेस कंवा कमी सं येत ा  झा यास इतर आर ीत 
वगासाठ  या िमळकती वाटप करणेचे अिधकार मा.महापािलका सभेला असतील.  
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याम ये या आर ीत वगासाठ  शासन िनणय / आदेश असतील याला बाधा न येता 
मा.महापािलका सभेस िनणय घेता येतील यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ तहकूब करणेत यावा. 
 

मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.   
 

मा.महापौर - वषय मांक ६ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ४२४      वषय मांक - ६ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३,  

            द.०३/०९/२०१३ 

                 २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 
 

वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल - ७९       ितकूल – ०  

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

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

       वषय मांक - ७ 

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडल प  .नगररचना/१७/२७९/२०१३, 
           द.०८/१०/२०१३ 

         २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३५ द.१२/११/२०१३ 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आर णे तसेच िनळ , लाल पुररेषा व 
नद चे सव ण करणे कामा या र कम पये २.५५ कोट चे खचास शासक य मा यता 
िमळणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड मनपाचा जूना व न वन 
मंजूर वकास आराखडयातील सव आर णे  तसेच सव र त,े सव न ांबाजूची िनळ  व 
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लाल पुर रेषा सव ण करणे व अनुषंगीक कामे करणे या कामास र. .४,००,००,०००/- 
(अ र  र. .चार कोट ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ तहकूब करणेत यावा अशी सूचना 
मांडतो. 
 

मा.सुिनता वाघेरे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौर - वषय मांक ७ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक -४२५      वषय मांक - ७ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नगररचना/१७/२७९/२०१३, 
             द.०८/१०/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३५ द.१२/११/२०१३ 
 

वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल -  ७९      ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
  ठराव मांक - ४२६     वषय मांक - ८ 

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 
   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/ब /०२/का व/  

   ८५/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 

                 २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३९ द.१२/११/२०१३ 
 

       ब भाग काय े ात भाग .२१ मधील प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे (पान .१८१ अ. .८८) असे आहे. सदर कामास अंदाजप क सन 
२०१३-१४ म ये २ लाख एवढ  तरतूद असून अंदाजप क य र कम पये ४ लाख एवढ  
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आहे.  सदर कामास मा. थायी सिमती म ये वाढ व तरतूद र. .६४,००,०००/- ठराव 
.४१८८ दनांक २४/०९/२०१३ अ वये मंजूर  िमळालेली आहे.  सदर कामास 

अंदाजप क य र कम कमी पडत अस याने र. .९९,००,०००/-चे खचास न याने 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.
         -------  
मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.        

ठराव मांक - ४२७      वषय मांक - ९ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

 संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था. क प/जा/का व/  

 २८०/२०१३, द.०५/१०/२०१३ 

               २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१४२ द.१२/११/२०१३ 
       मुंबई-पुणे र ता पंपर  चौक ते िनगड  डांबर करण, देखभाल व द ती ु
करणेकामी येणा-या र. .१,४९,५८,३००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख 
अ ठाव न हजार ितनशे फ ) पयतचे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास 
मा यता देणेत येत आहे.  
  

मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

         

ठराव मांक - ४२८     वषय मांक - १० 

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  
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   संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था. क प/जा/का व/  

           २७९/२०१३, द.०५/१०/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१४३ द.१२/११/२०१३ 
 

      मंुबई-पुणे र ता दापोड  ते पंपर  चौक डांबर करण, देखभाल व द ती ु
करणेकामी येणा-या र. .१,४९,७६,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास लाख 
शहा र हजार फ ) पयतच े पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 
   
मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  
         वषय मांक - ११ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 
   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१३८६/२०१३,  

            द.१८/१०/२०१३ 

                 २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६२ द.९/१२/२०१३ 
      
 पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव उप अिभयंता ( थाप य) पदावर ल अिधका-यांची 
शै णक अहता, सेवाजे ता, गोपनीय अहवाल, आर ण व अनुभव कालावधी इ याद  
सेवा वषयक तपशील पडताळून तसेच ी.संजय कांबळे, उपअिभयंता यांना आदेश 
.आ.क /का व/१०३/१३, द.६ ए ल २०१३ अ वये केलेली शा ती वचारात घेऊन 

खालील माणे नमुद उपअिभयंता( थाप य) पदावर ल अिधका-यांना कायकार  अिभयंता 
( थाप य) पदावर पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० या वेतन ेणीम ये 
थमत: एक वष कालावधीकर ता पदो नतीने  नेमणुक दे यास मा यता देणेत येत आहे 

  
अ. . अिधका-याचे नाव शै णक 

पा ता 
वग 

१ ी. क हेरे बमलरॉय रामराव ड .सी.ई. खुला 
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२ ी. कांबळे संजय दनकर ड .सी.ई. खुला 
(अनु.जाती) 

 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब सदर ठरावाला उपसूचना देतो -  

 उपअिभयंता पदावर ल खालील पद वकाधारक उमेदवारांची १७ वष इतक  दघ 
सेवा झाली अस याने यांना कायकार  अिभयतंा पदावर पदो नती दे यास मा यता 
देणेत यावी. 

१) फा क शेख २) वलास जगताप ३)सुधीर र पारखी ४)जीवन गायकवाड 

५) दप पुजार  ६) संजय भोसल े ७) वशाल कांबळे ८) संजय घुब े

९) शांत पाट ल    
 

मा.राज  जगताप  –   मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.सुजाता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

  यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक - ४२९      वषय मांक - ११ 
दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  

 

 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१३८६/२०१३,  

           द.१८/१०/२०१३ 

                 २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६२ द.९/१२/२०१३ 
 

      पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव उप अिभयंता ( थाप य) पदावर ल अिधका-यांची 
शै णक अहता, सेवाजे ता, गोपनीय अहवाल, आर ण व अनुभव कालावधी इ याद  
सेवा वषयक तपशील पडताळून तसेच ी.संजय कांबळे, उपअिभयंता यांना आदेश 
.आ.क /का व/१०३/१३, द.६ ए ल २०१३ अ वये केलेली शा ती वचारात घेऊन 

खालील माणे नमुद उपअिभयंता( थाप य) पदावर ल अिधका-यांना कायकार  अिभयंता 
( थाप य) पदावर पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० या वेतन ेणीम ये 
थमत: एक वष कालावधीकर ता पदो नतीने नेमणुक दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . अिधका-याचे नाव शै णक 
पा ता 

वग 

१ ी. क हेरे बमलरॉय रामराव ड .सी.ई. खुला 
२ ी. कांबळे संजय दनकर ड .सी.ई. खुला 

(अनु.जाती) 
 

तसेच उपअिभयंता पदावर ल खालील पद वका धारक उमेदवारांची १७ वष इतक  
दघ सेवा झाली अस याने यांना कायकार  अिभयंता पदावर पदो नती दे यास 

मा यता देणेत येत आहे. 
१) फा क शेख २) वलास जगताप ३)सुधीर र पारखी ४)जीवन गायकवाड 

५) दप पुजार  ६) संजय भोसल े ७) वशाल कांबळे ८) संजय घुब े

९) शांत पाट ल    
अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे - महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                                                                                   
         

ठराव मांक - ४३०      वषय मांक - १२  

दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  
 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१४०६/२०१३,  

           द.२२/१०/२०१३ 

                 २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६३ द. ०९/१२/२०१३ 
 

  पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव उप अिभयंता ( व ुत) पदावर ल अिधका-यांची 
शै णक अहता, सेवाजे ता, गोपनीय अहवाल, आर ण व अनुभव कालावधी इ याद  
सेवा वषयक तपशील पडताळून तसेच शासन प रप क .एसआर ह -२००५/ . .२/ 
१००५/१२, द.२५/०२/२००५ मधील तरतुद नुसार खालील माणे नमुद उपअिभयंता 
( व ुत) पदावर ल अिधका-यांना कायकार  अिभयंता ( व ुत) पदावर पे बॅ ड र. .१५६००-
३९१०० ेड वेतन ६६०० या वेतन ेणीम ये थमत: एक वष कालावधी कर ता 
पदो नतीने नेमणुक दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

  
अ. . अिधका-याचे नाव शै णक पा ता वग 

१ ी. गलबले बाळासाहेब यशवंत ड .सी.ई. खुला 
२ ी. घोडे वण आ णासाहेब ड .सी.ई. खुला (इ.मा.व.) 
३ ी. केदार  पांडूरंग साबा ड .ई.ई. अनु.जमाती 
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मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

         

ठराव मांक - ४३१      वषय मांक - १३ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ब / व/ड/का व/२४९/  

           २०१३, द.१९/११/२०१३ 

                 २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६४ द. ०९/१२/२०१३ 
  
 मंुबई पुण ेर  यावर ल दापोड  ते फुगेवाड  सी.एम.ई. र ता ं द करणातील र ता 
सुधारणा करणे या कामांतगत व ुत वषयक कामासाठ  येणा-या र. .८६,१८,५००/- 
(अ र  र. .शहाऐंशी लाख अठरा हजार पाचशे फ ) चे खचास शासक य मा यता 
देणेत येत आहे.   

 
मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

         

ठराव मांक - ४३२      वषय मांक - १४ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ब / था/७/का व/१६५/२०१३, 
                 द.०५/१२/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६७ द. ०९/१२/२०१३  



70 
 
  मनपाचे ब भागातील िचंचवड प रसरात वॉड सटर बांधणे व १० कलमी 
काय मासाठ  आव यक कामे करणेकामी र. .५.०६ कोट चे कामास सुधार त शासक य 
मा यता देणेत येत आहे.   

 
मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.          

ठराव मांक - ४३३      वषय मांक - १५ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ब / था/५/जा/२५८/२०१३, 
                द.०५/१२/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६८ द. ०९/१२/२०१३ 
 पयटन वकास आराखडयांतगत मोरया गणपती मंद र प रसर चापेकर मारक 
कामास र. .१२,२९,६६,९९२/- (अ र  र. .बारा कोट  एकोणतीस लाख सहास  हजार 
नऊशे या णव फ ) इतक  सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
   
मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.          

ठराव मांक -४३४       वषय मांक - १६ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/अमु/६१९/२०१३, 
                द.०५/१२/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१६९ द.०९/१२/२०१३ 
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      भाग .१७, से. .२६ म ये नाटयगृह बांधणेकामी येणा-या 
र. .४१,७३,६२,५००/- (अ र  र. .ए केचाळ स कोट  याह र लाख बास  हजार पाचशे 
फ ) खचाचे पुवगनणप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

  
मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.    

       वषय मांक - १७ 

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/कमु/१४०४/२०१३, 
               द.०५/१२/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१७० द. ०९/१२/२०१३ 
 

      पुणे आळंद  र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयत (इं ायणी नद ) 
वकास आराखडयातील र यावर सी.ड .व स बांधणे, वकिसत करणेकामी येणा-या 
र. .३,७५,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  पं याह र लाख फ ) चे पुवगनणप कास 
व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.शांताराम भालेकर - महापौर साहेब सदर ठरावाला उपसूचना देतो - 
 भोसर  नािशक महामागावर िशतलबाग येथे फुटओ हर ीज बांधणे (िन वदा . 
८/१-२०१२/१३) िन वदा र. .७१,०५,०८७/-अ वये काम काढ यात आलेले आहे. िन वदा 
ॉ ग माणे िनयो जत असलेले फुट ओ हर ीजचे डझाईन हे जु या प तीचे आहे. ते 
डझाईन अ याधुिनक प तीचे ६१.०० मी. ं द माणे तयार क न यानुसार फुट ओ हर 
ीज बांधणेसाठ  र. .६,००,००,०००/- (अ र  सहा कोट  फ ) खच अपे त आहे. तर  

सुधार त खचास शासक य मा यता देणेत यावी. 
 

मा.उ हास शेटट  - महापौर साहेब, सदर उपसुचनेला अनुमोदन आहे. 
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मा.सुजाता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक - ४३५      वषय मांक - १७ 

दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  

  
 संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/कमु/१४०४/२०१३, 
                द.०५/१२/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१७० द. ०९/१२/२०१३  
 

          पुणे आळंद  र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयत (इं ायणी नद ) 
वकास आराखडयातील र यावर सी.ड .व स  बांधणे, वकिसत करणेकामी येणा-या 
र. .३,७५,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  पं याह र लाख फ ) चे पुवगनणप कास 
व या माणे काम करणेस तसेच भोसर  नािशक महामागावर िशतलबाग येथे फुटओ हर 
ीज बांधणे (िन वदा . ८/१-२०१२/१३) िन वदा र. .७१,०५,०८७/-अ वये काम 

काढ यात आलेले आहे. िन वदा ॉ ग माणे िनयो जत असलेले फुट ओ हर ीजचे 
डझाईन हे जु या प तीचे आहे. ते डझाईन अ याधुिनक प तीचे ६१.०० मी. 
ं द माणे तयार क न यानुसार फुट ओ हर ीज बांधणेसाठ  र. .६,००,००,०००/- 
(अ र  सहा कोट  फ ) खच अपे त आहे. तर  सुधार त खचास शासक य मा यता 
देणेत येत आहे. 

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------- 
मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.         

        वषय मांक - १८ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .क / था/१४०५/२०१३, 
               द.०५/१२/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१७१ द. ०९/१२/२०१३ 
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      पंपर  िचंचवड शहराचा एका मक पयटन वकास आराखडा तयार क न याची 
ट या ट याने अंमलबजावणी करणे (१) बालनगर  कामास  येणा-या 
र. .१८,५०,००,०००/- (अ र  र. .अठरा कोट  प नास लाख फ ) चे सुधार त 
पुवगनणप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.संजय वाबळे - महापौर साहेब सदर ठरावाला उपसूचना देतो -  

 पंपर  िचंचवड शहराचा एका मक पयटन वकास आराखडा तयार क न याची 
ट याट याने अंमलबजावणी करण.े (१) बालनगर  कामास येणा-या 
र. .१८,५०,००,०००/- (अ र  अठरा कोट  प नास लाख फ ) चे सुधार त 
पुवनगकप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेकामी ऐवजी सदर कामास 
र. .२५,५०,००,०००/- (अ र  र.  पंचवीस कोट  प नास लाख फ ) चे सुधार त 
पुवनगणकप कात व या माणे काम करणेस मा यता देणेत यावी. 
  

मा.वसंत काटे  - महापौर साहेब, सदर उपसुचनेला अनुमोदन आहे.. 
 

मा.सुजाता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

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

 

ठराव मांक - ४३६      वषय मांक - १८ 

दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  

  
 संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .क / था/१४०५/२०१३, 
               द.०५/१२/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१७१ द. ०९/१२/२०१३ 
  

      पंपर  िचंचवड शहराचा एका मक पयटन वकास आराखडा तयार क न याची 
ट या ट याने अंमलबजावणी करणे (१) बालनगर  कामास येणा-या 
र. .१८,५०,००,०००/- (अ र  र. .अठरा कोट  प नास लाख फ ) चे सुधार त 
पुवगनणप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेची मा.महापािलका आयु  
यांची मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड शहराचा एका मक पयटन वकास आराखडा 
तयार क न याची ट याट याने अंमलबजावणी करण.े (१) बालनगर  कामास येणा-या 
र. .१८,५०,००,०००/- (अ र  अठरा कोट  प नास लाख फ ) चे सुधार त 
पुवनगकप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेकामी ऐवजी सदर कामास 
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र. .२५,५०,००,०००/- (अ र  र.  पंचवीस कोट  प नास लाख फ ) चे सुधार त 
पुवनगणकप कात व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------- 
मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.      

ठराव मांक - ४३७      वषय मांक - १९ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/कमु/१४०७/२०१३, 
                द.०५/१२/२०१३ 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१७२ द. ०९/१२/२०१३  
      

   पुणे आळंद  र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयत (इं ायणी नद ) 
वकास आराखडयातील र ता वकिसत करणेकामी येणा-या र. .६,००,००,०००/- (अ र  
र. .सहा कोट  फ ) चे पुवगनणप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.        

        वषय मांक - २० 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  

    
 संदभ:-१) मा. ितभा भालेराव यांचा ताव 

  २) अ भाग सिमती सभा दनांक ०९/१०/२०१३ ठराव मांक १९५    

                  ३) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४३ द. १०/१२/२०१३ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आकुड  णालयाम ये सुतीगृह, 
कुटंबक याणू , ज ममृ यू व दैनं दन ण तपासणीची कामे केली जातात. सदर 
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णालय हे अपुरे पडत असून याचा व तार करणे अ यंत गरजेचे आहे. णालयाचे 
शेजार  आर ण .२७१ ह  अड च एकर जागा आहे.  या जागेवर असलेले खाजगी 
शाळेचे आर ण र  क न ती जागा णालया या व तारासाठ  आर त करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा. ितभा भालेराव  - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला उपसूचना देत े-  

मौजे आकुड  येथे मनपाचे णालय आहे. सदर णालय अपुरे पडत अस याने 
सदर णालया या बाजुला आ. . २७१ मा यिमक शाळा व आ. . २६८ बेघरांसाठ  
घरे, दकानदाराचे पुनवसनु , दकान क  यांचे आर ण आहेु . णालयाची जागा कमी 
पडत अस याने आ. . २७१ मधील ३० आर व आ. . २६८ ची संपुण २० आर जागा 
अशी एकूण ५० आर जागा णालया या व तार करणासाठ  आर त करणेस व 
आ. . २६८ चे २० आर े  हे आ. . २७१, मा यिमक शाळा मधील ता यात 
आले या जागेत थलांतर त करणेस व वर ल सव करणी महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिध. १९६६ या कलम ३७ अ वये कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी. 

 

मा.जावेद शेख  - महापौर साहेब, सदर उपसुचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुजाता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर -  उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 
 

ठराव मांक - ४३८      वषय मांक - २० 

दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  
 

 संदभ:- १) मा. ितभा भालेराव यांचा ताव 

   २) अ भाग सिमती सभा दनांक ०९/१०/२०१३ ठराव मांक १९५    

                  ३)  मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .४३ द. १०/१२/२०१३ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आकुड  णालयाम ये सुतीगृह, 
कुटंबक याणू , ज ममृ यू व दैनं दन ण तपासणीची कामे केली जातात. सदर 

णालय हे अपुरे पडत असून याचा व तार करणे अ यंत गरजेचे आहे. 
णालयाचे शेजार  आर ण .२७१ ह  अड च एकर जागा आहे.  या जागेवर 

असलेले खाजगी शाळेचे आर ण र  क न ती जागा णालया या व तारासाठ  
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आर त करणेस तसेच मौजे आकुड  येथे मनपाचे णालय आहे. सदर णालय 
अपुरे पडत अस याने सदर णालया या बाजुला आ. . २७१ मा यिमक शाळा व 
आ. . २६८ बेघरांसाठ  घरे, दकानदाराचे पुनवसनु , दकान क  यांचे आर ण आहेु . 

णालयाची जागा कमी पडत अस याने आ. . २७१ मधील ३० आर व आ. . 
२६८ ची संपुण २० आर जागा अशी एकूण ५० आर जागा णालया या 
व तार करणासाठ  आर त करणेस व आ. . २६८ चे २० आर े  हे आ. . 
२७१, मा यिमक शाळा मधील ता यात आले या जागेत थलांतर त करणेस व 
वर ल सव करणी महारा  ादेिशक व नगररचना अिध. १९६६ या कलम ३७ 
अ वये कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------- 
मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

        वषय मांक - २१ 
दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  

 

 संदभ:-१) मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव 

                 २) मा. डा सिमती सभा ठराव .५४  द.०८/११/२०१३ 
 

अ भाग काय े ात भाग मांक १३ यमुनानगर िनगड  येथील से. .२१ 
अंतगत आ णाभाऊ साठे डांगणाचा समावेश होतो.  सदरचे मैदानाचे े फळ सुमारे 
४-५ एकर आहे.  सदरचे मैदान दाट लोकव ती या भागात येत असलेने नाग रकां या 
सोयीसाठ  १) जॉिगंग ॅक, २) मैदानाचे सपाट करण, ३) हॉिलबॉल कोट, टेिनस कोट, 
बा केटबॉल कोट इ., ४) मैदानाचे सशुोिभकरण, वृ ारोपण, लॉ स इ., ५) रखवालदार 
िनवास थान (watchman quarter), ६) वाहनतळ यव था (पाक ग), ७) िसमािभंत गेट 
द तीु , रंग सफेद , ८) पावसाळ  पा याची यव था (SWD) बंद पाईप गटस, ९) 
रा ी या पधासाठ  आव यक व ुत यव था, हायमा ट इ., १०) टेज इ. थाप य 
वषयक कामे करणेस तसेच सदर कामाचा अंतभाव मनपा या सन २०१४-१५ चे 
अंदाजप कात करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.वैशाली काळभोर - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.भारती फरांदे  - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  
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ब भाग काय े ात भाग . २३ केशवनगर, िचंचवड येिथल महासाधू मोरया 
गोसावी डांगणाचा समावेश होतो. सदर मैदानाचे े फळ सुमारे २ ते ३ एकर आहे. 
सदरचे मैदान दाट लोकव ती या भागात येत असलेने नागर कां या सोयीसाठ  १) 
जॉिगंग ॅक २) मैदानाचे सुशोिभकरण ३) हॉिलबॉल कोट, टेिनस कोट, बा केट बॉल 
कोट ४) मैदानाचे सुशोिभकरण, वृ ारोपण, लॉ स ५) यायामशाळा, सुर ार क खोली 
६) ये  नागर कांसाठ  वरंगुळा क  ७) रंग सफेद  ८) पावसाळ  पा याची यव था 
(SWD) बंद पाईप गटस ९) रा ी या पधसाठ  आव यक व ुत यव था, हायमा ट 
इ. १०) टेज वरती लोखंड  छत व ुत वषयक कामे करणेस तसेच सदर कामाचा 
अंतभाव मनपा या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा. ितभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, सदर उपसुचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुजाता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर - उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक - ४३९      वषय मांक - २१ 
दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव 

                   २) मा. डा सिमती सभा ठराव .५४  द.०८/११/२०१३ 
 

 अ भाग काय े ात भाग मांक १३ यमुनानगर िनगड  येथील से. .२१ 
अंतगत आ णाभाऊ साठे डांगणाचा समावेश होतो.  सदरचे मैदानाचे े फळ सुमारे 
४-५ एकर आहे.  सदरचे मैदान दाट लोकव ती या भागात येत असलेने नाग रकां या 
सोयीसाठ  १) जॉिगंग ॅक, २) मैदानाचे सपाट करण, ३) हॉिलबॉल कोट, टेिनस कोट, 
बा केटबॉल कोट इ., ४) मैदानाचे सुशोिभकरण, वृ ारोपण, लॉ स इ., ५) रखवालदार 
िनवास थान (watchman quarter), ६) वाहनतळ यव था (पाक ग), ७) िसमािभंत गेट 
द तीु , रंग सफेद , ८) पावसाळ  पा याची यव था (SWD) बंद पाईप गटस, ९) 
रा ी या पधासाठ  आव यक व ुत यव था, हायमा ट इ., १०) टेज इ. थाप य 
वषयक कामे करणेस तसचे सदर कामाचा अंतभाव मनपा या सन २०१४-१५ चे 
अंदाजप कात करणेस तसेच ब भाग काय े ात भाग . २३ केशवनगर, िचंचवड 
येिथल महासाधू मोरया गोसावी डांगणाचा समावेश होतो. सदर मैदानाचे े फळ 
सुमारे २ ते ३ एकर आहे. सदरचे मैदान दाट लोकव ती या भागात येत असलेने 
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नागर कां या सोयीसाठ  १) जॉिगंग ॅक २) मैदानाचे सुशोिभकरण ३) हॉिलबॉल कोट, 
टेिनस कोट, बा केट बॉल कोट ४) मैदानाचे सुशोिभकरण, वृ ारोपण, लॉ स ५) 
यायामशाळा, सुर ार क खोली ६) ये  नागर कांसाठ  वरंगुळा क  ७) रंग सफेद  
८) पावसाळ  पा याची यव था (SWD) बंद पाईप गटस ९) रा ी या पधसाठ  
आव यक व ुत यव था, हायमा ट इ. १०) टेज वरती लोखंड  छत व ुत वषयक 
कामे करणेस तसेच सदर कामाचा अंतभाव मनपा या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------- 
मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.        

        वषय मांक - २२ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  

  
   संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/८५४/  

             २०१३, द.१९/१०/२०१३  

          २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४१६, द.२१/११/२०१३ 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये कासारवाड  येथे मनपामाफत 
मैलापाणी शु करणासाठ  ट पा . १,२ व ३ असे एकुण तीन Sewage Treatment Plant  
आहेत. सदर लॅ टम ये स थती सवसाधारण ७४ ते ८० एम.एल.ड . मैलापा यावर 

या केली जाते. स थतीत यायु  पा याचा पुनवापर काह  माणात मनपाचे 
उ ानासाठ  करणेत येतो व उव रत पाणी नद पा ाम ये सोडणेत येत.े CME येथे 
कासारवाड  STP पासून पं पंग ारे पाणी पुर वणे या कामाचे अंदाजप क तयार केले 
असून सदर कामाची एकुण अंदाजप क य र कम २,४७,४८,२११/- इतक  येत 
असलेबाबत, यांना यापूव  कळ वलेले आहे. यानंतर यानंी दनांक २५/०७/२०१३ 
रोजीचे प ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम मनपाकडे डपॉझीट 
हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, द तीकामी ु
ित म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेली आहे. तसेच सदरचे काम 
यांनी वर त पणू क न देणेबाबत कळ वलेले आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME 

यांचेकडून सन २०१३-१४ चे अंदाजप कानंतर ( हणजे २५ जुलै २०१३ रोजी) प  
िमळाले असून या वभागामाफत सदर कामाचे खचासाठ ची तरतुद या वषा या 
मनपा या अंदाजप काम ये करणेत आलेली नाह . परंतू सदर कामासाठ  आव यक 
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असणार  र कम CME कडून मनपाकडे जमा होणार असलेने या र कमेतून सदर काम 
मनपामाफत क न घेणेस येणारे अंदाजे सुमारे र. .२,४८,००,०००/- चे र कमेस 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मािगल िमट ंगम ये हा वषय आला होता. 
यावेळ  मी सांिगतले होते, हा वषय पंपर  िचंचवड शहरासाठ  चांगला आहे. शु करण 

केलेले पाणी सीएमई वापरणार होते, ते पैसे देणार होत.े यातून आिथक नुकसान होणार 
नाह तर आिथक फायदा होणार आहे. या सं थेसाठ  हा वषय आणला आहे, ती सं था 
शहरातील नागर कांना ास देते आहे. यांना सूचना हावी हणून हा वषय तहकूब 
ठेवावा. बोपखेल भागातील नागर कांना, महापािलका कमचा-यांना सीएमईतून जाऊ येऊ 
देत नाह त. दघीतून या असे सांगतात. िमिलटर  ह  नागर कां या संर णासाठ  आहे. 
ते संर ण कर याऐवजी नागर कांना ास देतात. याची यांना जाणीव क न देणे 
आपले कत य आहे. हणून हा वषय आणखी २ म हने तहकूब करणेत यावा अशी 
सूचना मांडतो. 
 

मा.संजय वाबळे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौर -  वषय मांक २२ तहकूब कर यात येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक -४४०     वषय मांक - २२   

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 

    संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/  

८५४/२०१३, द.१९/१०/२०१३  

           २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४१६, द.२१/११/२०१३ 
 

वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल - ७९      ितकूल – ०  
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
------- 
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मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २४ ते ३० ाधा याने घेणेत 
येवुन वषय मांक २३ शेवट  घेणेत यावा अशी मी सूचना मांडतो. 
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौर - वषय मांक २४ ते ३० ाधा याने घेणेत येवुन वषय मांक २३ शेवट   

घेणेत येत आहेत.  

------- 
मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक २४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

        वषय मांक - २४ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु   

 
  संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/७१/२०१३,  

          द.१८/११/२०१३ 
 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका यांचे सांडपा यामुळे          
मुळा-मुठा व िभमा नद चे पाणी द षत झा यामुळे बािधत गावांम ये आरु .ओ. यं णा 
बस वणेबाबत मा. वधानसभा अ य  यांचे अ य तेखाली द.९/७/२०१३ रोजी 
वधानभवन येथे झाले या बैठक त यांनी बािधत गावांसाठ  आर.ओ. यं णा 
बस वणेक रता येणारा खच एकूण र. .१०.१३ कोट  दो ह  महानगरपािलकेने समसमान 
सोसावा असे सुिचत केल.े यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने एकूण र कमे या 
५०% र कम र. . ५.०६५ कोट  पुणे ज हा प रषद यांना द. ३१/७/२०१३ चे 
धनादेशा वये अदा करणेत आली आहे. तदनंतर द.४/९/२०१३ रोजी मा. वभागीय 
आयु , पुणे यांचे अ य तेखाली व संबंिधत अिधकार  व लोक ितिनधी यांचे 
उप थतीत बैठक आयो जत कर यात आली होती. सदर बैठक म ये वर ल दले या 
र कमेम ये फ  ८२ गावांसाठ  आर.ओ. यं णा बस वणे श य होत आहे. या 
यित र  जादा ३४ गावांम ये आर.ओ. सयं  बस वणे आव यक अस याचे िनदशनास 
आले आहे. या गावांक रता एकूण ३.७७ कोट  इत या अिधक िनधीचा आव यकता 
अस याने दो ह  महानगपािलकेने सदरचा िनधी सम माणात पुणे ज हा प रषदेकडे 
वग करणेबाबत ठरले आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह याची 
र कम .१८८.५० ल  पुणे ज हा प रषदेकडे वग करणेबाबत वभागीय आयु  यांनी 
द.३०/१०/२०१३ चे प ा वये कळ वले आहे. बैठक त झाले या िनणयानुसार बािधत 
जादा ३४ गावांसाठ  आर.ओ. सयं  बस वणकेामी म.न.पा.चे ह याची ५०%  
र. .१८८.५० ल  पुणे ज हा प रषद यांना देणसे मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.राजु िमसाळ – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २४ तहकूब करणेत यावा अशी 
सूचना मांडतो. 
 

मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौर - वषय मांक २४ तहकूब कर यात येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक -४४१     वषय मांक - २४ 

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/७१/२०१३,  

 द.१८/११/२०१३ 

 

वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल - ७९       ितकूल – ०  

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

मा.शांताराम भालेकर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.                                                                                                                                                           

ठराव मांक -४४२      वषय मांक - २५ 

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग- मा.नगरसिचव  

मा. वधी सिमती 
 

अ) दनांक दनांक ०४/१०/१३ व १८/१०/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत   

   आहे. 
ब) दनांक १८/१०/१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

क) दनांक १/११/१३ व १२/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.उ हास शे ट   – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

अनुकूल -  ७९       ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
------- 
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मा.शांताराम भालेकर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २६ वर मी पुढ ल माण ेठराव 
मांडतो.                                                                                                                                                           

ठराव मांक - ४४३      वषय मांक - २६ 

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग-  मा.नगरसिचव 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

 अ) दनांक ०४/०९/१३ व १९/०९/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

   ब) दनांक १९/०९/१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

   क) दनांक ०३/१०/१३, १७/१०/१३, २१/१०/१३ व १२/११/१३ चा सभावृ ांत  
    कायम करणेत येत आहे.  

   ड) १७/१०/१३, २१/१०/१३ व १२/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  
      आहे.  

   इ) ०६/११/१३ व १२/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
  ई) २०/११/१३ व २२/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

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

मा.शांताराम भालेकर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.                                                                                                                                                     

ठराव मांक - ४४४      वषय मांक - २७ 

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग-  मा.नगरसिचव 

मा. डा सिमती 
 

अ)  दनांक ३०/१०/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

     ब) दनांक १७/१०/१३,२१/१०/१३ व ०८/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करणते  

        येत आहे. 

  क) दनांक ०८/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

 मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
अनुकूल – ७९       ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--------  
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मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २८वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
  ठराव मांक -४४५      वषय मांक - २८ 

दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . था/बीआरट एस/८५५/२०१३,  

         द.१९/१२/२०१३ 
 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील नाग रकांना सावजिनक वाहतूक 
सेवा पुर वणेअंतगत बीआरट एस बस सेवा चालू करणेचे िनयोजन हाती घेतले आहे. 
याम ये दापोड  ते िनगड  कॉर डॉर, सांगवी ते कवळे कॉर डॉर, नािशक फाटा ते 
वाकड कॉर डॉर, काळेवाड  फाटा ते देहू-आळंद  कॉर डॉर व देह आळंद  र ता या ू
बीआरट एस कॉर डॉरचा समावेश आहे. दापोड  ते िनगड  र याचे रोड से ट  ऑड ट 
आय.आय.ट . पवई, मुंबई या क  शासना या सं थेकडून क न घेतले आहे. सदर 
रोड से ट  ऑड टनुसार सदर र याचा वापर करणा-या नाग रकांचे सुर तते या व 
बीआरट एस बस सेवा वना अडथळा वाहतुक या ीने सदर र यावर ल 
अंडरपासेस, मज इन, मज आऊट व सदर र यामधील चौक येथे काह  सुधारणा 
सुच व या आहेत. सदर सुधारणाअंतगत दशादशक फलक लावण,े बस लेन रंग वण,े 
चौकांम ये झे ा ॉिसंगचे प टे रंग वण,े व ुत िस नल बस वणे, व ुत दवे 
बस वणे, बस टॉपचे रँप वाढ वण,े यांना रोिलंग करणे इ. बाबींचा समावेश असून 
सावजिनक बांधकाम वभागाचे सन २०१२-१३ चे दरसुचीनुसार अंदाजप क य 
र. .१,७२,००,०००/- इतक  येत आहे. दापोड  ते िनगड , सांगवी ते कवळे व 
नािशक फाटा ते वाकड, काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  र ता या र यावर ू
बीआरट एस बस टेशन बांधणेचे काम पुण झा यानंतर येक बस टेशनसाठ  
वॉडन, सुर ार क व साफसफाईसाठ  मजुर यां या नेमणुका करा या लागणार 
असून यासाठ  अनु मे र. .२,३०,००,०००/- व र. .१,८०,००,०००/- इतका खच 
येणार आहे. दापोड  ते िनगड  या बीआरट एस कॉर डॉरवर ल बसेस या भोसर पयत 
जाणार आहे. याक रता भोसर  येथील लायओ हरखाली बस टिमनल तसेच पुणे 
नािशक हायवे व टे को रोड जवळ ल पे ोल पंपाशेजार ल जागेत बस पा कग 
करणेक रता सदर जागा वकसीत करणे आव यक असून यासाठ  सुमारे 
र. .१,८५,०,,०००/- इतका अंदा जत खच येणार आहे. सांगवी ते कवळे र यावर ल 
EHV Electrical Line खाली ४ बीआरट एस बस टेश स येणार असून ITMS सुरळ त 
काया वत राहणेसाठ  EHV Line ला आव यक ती उपाययोजना करणे आव यक 
असून यास र. .५०,००,०००/- एवढा अंदा जत खच अपे त आहे.  
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  दापोड  ते िनगड  व सांगवी ते कवळे या बीआरट एस कॉर डॉरवर माच-ए ल 
२०१४ म ये बीआरट एस बससेवा सु  करणेचे मनपाचे िनयोजन असून िन वदा 
िस  करणे व य  कामे करणे यासाठ  लागणारा कालावधी याचा वचार करता 

सदर या वषयास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १ के 
अंतगत खालील माणे मा यता घेणे आव यक आहे.  

 

१) मंुबई-पुणे र याचे दापोड  ते िनगड  या दर यान या कॉर डॉरच े र. .१,७२,००,०००  

रोड से ट  ऑड टनुसार थाप य व व ुत वषयक कामे करणे. 
२) दापोड  ते िनगड  व सांगवी ते कवळे या बीआरट एस र यावर ल  र. .२,३०,००,००० 

बीआरट एस बस टेशनसाठ  वॉडन, सुर ार क व साफसफाईसाठ   

मजुर यांची नेमणुक करणे. 
३) नािशक फाटा ते वाकड व काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  याू   र. .१,८०,००,००० 

बीआरट एस र यावर ल बीआरट एस बस टेशनसाठ  वॉडन, सुर ा 
र क व साफसफाईसाठ  मजुर यांची नेमणुक करणे.  

४) भोसर  लायओ हरखाली बस टिमनल वकसीत करणे तसेच पुणे  र. .१,८५,००,००० 

नािशक हायवे टे को रोड जवळ ल पे ोल पंपाशेजार ल जागा  

वकसीत करण.े 
५) सांगवी कवळे र यावर ल EHV व ुत लाईनखाली येणा-या  र. .५०,००,००० 

बीआरट एस बस टेशन या भागात EHV Line ला आव यक ती  

उपाययोजना करणे. 
एकूण अंदाजप क य खच   र. .८,१७,००,००० 

 तर  दापोड  ते िनगड , सांगवी ते कवळे या बीआरट एस र यांवर बीआरट  बस सेवा 
सु  करणेसाठ  उपरो  उ लेख केले या अ.नं.१ ते ५ या कामांना एकूण 
र. .८,१७,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.   
 

मा.द ा साने  – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.
         -------  
मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
          वषय मांक - २९ 

 दनांक - १८/०१/२०१४     वभाग - मा.आयु  
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   संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /२/का व/१८११/२०१३,  

  द.१८/१२/२०१३ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाम ये महारा  
शासनातफ राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना राब व याचे ता वत असून 
याम ये पवळे व केसर  रेशनकाड धारक नाग रकांना मोफत आय.पी.ड . सु वधा 

पुर व यात येणार आहेत. तथा प, सदर योजनेअंतगत असणा-या लाभा याना ओ.पी.ड . 
सु वधासु ा मोफत उपल ध कर यात यावी. याक रता द.३/१२/२०१३ रोजीचे मा. थायी 
सिमतीम ये ठराव . ५०३४ ठराव पा रत कर यात आलेला आहे. 

वाय.सी.एम. णालयाम ये एम.आर.आय. व िसट  कॅनची सु वधा 
आऊटसोिसग ारे उपल ध क न दे यात आलेली आहे. यासाठ  णांना पैसे भ न 
सदरची सु वधा ा  क न यावी लागत.े परंतु राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजनेअंतगत लाभा याकडून कोण याह  कारची र कम वकार याची तरतूद नाह .  

वाय.सी.एम. णालयातील व वध ओ.पी.ड . मधून एम.आर.आय. व िसट  
कॅनसाठ  अंदाजे २५-३० णांना दररोज रेफर कर यात येते. अशा णांकडून 

योजनेचे लाभाथ  हणून महानगरपािलकेस र कम वकारता येणार नाह .  

वाय.सी.एम. णालयातील एम.आर.आय. व िसट  कॅनसाठ  रेफर कर यात 
येणा-या पवळे व केसर  रेशनकाड धारक नाग रकांना मोफत सु वधा उपल ध क न 
देणे आव यक आहे. यासाठ  खच कर यात येणा-या रकमेची ितपूत  उ  सं थेस 
महानगरपािलकेमाफत क न ावी लागणार आहे.  

सबब, राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत दाखल होणा-या पवळे व 
केसर  रेशनकाड धारक नाग रकांना एम.आर.आय. व िसट  कॅन सु वधा मोफत 
उपल ध क न देणे संयु क राह ल असे मत आहे. तसेच अशा रकमेची ितपूत  उ  
सं थेस महानगरपािलकेमाफत क न देणेस मा यता देणेत येत आहे.   

 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला उपसूचना देते – १) पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या अ य ७ णालयांम े दाखल होणा-या ह बाहेर ल पवळे 
व केसर  रेशन काड धारक नाग रकांना मोफत सु वधेचा लाभ लागू राहणार नाह . २) 
वाय.सी.एम. णालयाम ये बी ऐलकेअर या सं थेमाफत चाल व यात येत असले या 
एम.आर.आय. व िसट  कॅन सटर योजनेम ये समावेश कर यात आलेला असून 
कॅथलॅब वभागाचाह  याम ये समावेश कर यात यावा व याकामी बी ऐलकेअर 
यांचेसमवेत तसा करारनामा कर यात यावा. ३) वाय.सी.एम. णालयाम ये राजीव 
गांधी जवनदायी आरो य योजनेचे लाभाथ  हणून पा  न ठरले या पंपर  िचंचवड 
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शहराबाहेर ल णांना मोफत सु वधा उपल ध क न दली जाणार नाह . ४) सदर 
योजनेअंतगत लाभाथ  हणून पा  नसलेले पंपर  िचंचवड शहराचे ह तील पवळे 
रेशनकाडधारक नाग रकांनाह  महानगरपािलकेमाफत मोफत जेवण पुर व यास मा यता 
देणेत येत आहे.  
 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सव णालयांम ये आजी व माजी नगरसेवकांना व यांचे 
कुटं बयांना मोफत उपचार महानगरपािलकेमाफत उपल ध क न दे याू स मा यता 
दे यात यावी. 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर उपसुचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला उपसूचना देतो - पंपर  
िचंचवडमधील अंध, अपंग व मितमंद यांना महानगरपािलका सव दवाखा यांम ये 
(वाय.सी.एम.एच. व मनपा इतर हॉ पटल) मोफत उपचार दे यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

 
मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब, सदर उपसुचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजनेत रा य शासनाने पंपर  िचंचवड महापािलकेचा समावेश केलेला आहे. १२ 
म ये केला आहे. वा त वक एवढे मोठे हॉ पीटल चालवतो, आपण यावर केलेला खच 
पाहता ७ए िमळाला पा हजे. तो िमळालातर आप या प रसरातील द ड/दोन लाख 

णांना मोफत व इतर सु वधा सेवा वाढवून िमळतील. यासाठ  महापौर साहेब आपण 
आयु ांना व शासनाला आदेश ावेत. याचा फायदा प रसरातील जा तीत जा त 

णांना होईल. अपर ेडसाठ , ए लससाठ  अ लाय करणा-या णांना नॉमस माणे ्
विलनीकरण करावे अशी सूचना करतो. 

 
मा.शमीम पठाण- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज सव सद यांना सांगते क , 
आपण आप या स माननीय आयु  ीकर परदेशी यांचे अिभनंदन केले पाह ज.े यांनी 
ह  योजना वायसीएम साठ  लागू केली आहे. अनेक कारणांसाठ  आयु  साहेब 
अिभनंदनास पा  आहेत. ह  योजना फ  पंपर  िचंचवडम ये लोकमा य 
हॉ पटलम ये, ड .वाय. पाट ल हॉ पटलम ये लागू केली आहे. आपण या योजनेसाठ  
लगेचच तयार  दश वली होती. तसेच ब-याचशा णांना सवलती या दरात उपचार 
करतोय. शासनाकडे योजना आहे, याचा सु ा आप याला लाभ होईल. इतर 
कारणांसाठ  जसे आ ा सांिगतले होत,े णांना जेवण मोफत ाव.े गर ब नागर कांसाठ  
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ठक आहे. जेवढे क  तेवढे कमीच पडत.े काह  गो ींसाठ  या योजनेत शासनाचा 
हातभार लागणार आहे. णांना याची मा हती हावी यासाठ  वतमानप ांमधून अट  
जाह र के या पाह जेत. णालयां या बाहेर िनयम लावल े पाह जेत. ठरा वक उ प न 
गटातील, पवळा व केशर  रंगाचे रेशन काडधारक, योजनेम ये क  सरकारने मंजूर 
के या आहेत या मांका या सु वधा प कारांनाह  ह  योजना लागू आहे. रेशन काड 
सँ शन करतात, यांना ह  योजना लागू पडत असेल तर यांना या योजनेचा लाभ 
होतो. जी नावे आहेत, नंबर आहेत. अशी नावे, नंबर लावले पाह जेत. हणजे लोकांचा 
मिनरास होणार नाह . या योजनेत २४ तासांची मयादा आहे. पेशंट गेलातर तो लगेच 

दाखल होत नाह . हा २४ तास कालावधी वाढवून यावा. या योजनेसाठ  याचा लाभ 
पूणवेळ हणजे २४ तासांनंतर सु ा ावा अशी वनंती करते. पु हा एकदा ह  योजना 
राब व याब ल अिभनंदन करते.   

 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, राजीव गांधी योजना  
वायसीएम हॉ पटलम ये करणार आहोत. वायसीएम हॉ पटल कंवा इतर हॉ पटलस ्
चा वचार करता आप याला ए ेड िमळायला पाह जे होता. यासाठ  आपण योजना 
मंजूर करतो आहोत. याच बरोबर आ ह  सग यांना सांगतोय, द ड लाखापयत खच, 
जेवण सगळे  असणार आहे. परंतू या योजनेअंतगत अपड स ऑपरेशनला मा यता 
नाह . अपड स फुटले तर याला मा यता आहे. छोटे पु तक काढले गेले पाह ज.े 
जेणेक न नागर कांना कळाले पाह ज.े हा आप या हॉ पटलमधील योजनेतील भाग 
नाह . लोकमा य, िनरामय हॉ पट स इथे णांना गे यावर याला मा हती पाह जे् . 
कोण या योजनेअंतगत अंतभाव केला आहे, कोण या अट  शत  आहेत. कोणकोणते 
आजार आहेत. याचे पु तक काढाव.े ५/१० पये चाज यावा. या-या आजारावर या 
या गो ी उपल ध होणार आहेत. रेशन काडाबाबत मु ा आहे. योजना मो या माणात 
राब वताना नागर कांसाठ  येक वॉडात एक सटर उभे केले पाह जे. कंवा भागात 
सूचना द या पाह जेत. फॉमस वकारले पाह जेत् . रेशनकाड अपडेट आहे का, णाने 
आजार  पड यानंतर रेशन काड घे यापे ा ते आधीच या याजवळ असेल तर २४ 
तासांची मयादा असेल कवां आपण तर ४८ तासांची मयादा असावी असे हणतो. 
नागर कांनी आधीच रेशन काड काढन ठेवावेू , अशी तरतूद चारह  भागांत जथे जथे 
हॉ पटल आहे ितथे ितथे हे थ काड कराव.े ह  योजना राबवली तरच ह  योजना 
नागर कांपयत पोहोचेल. हा वषय उपसूचनेसह त मंजूर कर यात यावा.  

    
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

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

 

ठराव मांक - ४४६      वषय मांक - २९ 

दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु  
 

   संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /२/का व/१८११/२०१३,  

  द.१८/१२/२०१३ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाम ये महारा  
शासनातफ राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना राब व याचे ता वत असून 
याम ये पवळे व केसर  रेशनकाड धारक नाग रकांना मोफत आय.पी.ड . सु वधा 

पुर व यात येणार आहेत. तथा प, सदर योजनेअंतगत असणा-या लाभा याना ओ.पी.ड . 
सु वधासु ा मोफत उपल ध कर यात यावी. याक रता द.३/१२/२०१३ रोजीचे मा. थायी 
सिमतीम ये ठराव . ५०३४ ठराव पा रत कर यात आलेला आहे. 

वाय.सी.एम. णालयाम ये एम.आर.आय. व िसट  कॅनची सु वधा 
आऊटसोिसग ारे उपल ध क न दे यात आलेली आहे. यासाठ  णांना पैसे भ न 
सदरची सु वधा ा  क न यावी लागत.े परंतु राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजनेअंतगत लाभा याकडून कोण याह  कारची र कम वकार याची तरतूद नाह .  

वाय.सी.एम. णालयातील व वध ओ.पी.ड . मधून एम.आर.आय. व िसट  
कॅनसाठ  अंदाजे २५-३० णांना दररोज रेफर कर यात येते. अशा णांकडून 

योजनेचे लाभाथ  हणून महानगरपािलकेस र कम वकारता येणार नाह .  

वाय.सी.एम. णालयातील एम.आर.आय. व िसट  कॅनसाठ  रेफर कर यात 
येणा-या पवळे व केसर  रेशनकाड धारक नाग रकांना मोफत सु वधा उपल ध क न 
देणे आव यक आहे. यासाठ  खच कर यात येणा-या रकमेची ितपूत  उ  सं थेस 
महानगरपािलकेमाफत क न ावी लागणार आहे.  

सबब, राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत दाखल होणा-या पवळे व 
केसर  रेशनकाड धारक नाग रकांना एम.आर.आय. व िसट  कॅन सु वधा मोफत 
उपल ध क न देणे संयु क राह ल असे मत आहे. तसेच अशा रकमेची ितपूत  उ  
सं थेस महानगरपािलकेमाफत क न देणेस मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच १) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ य ७ णालयांम े दाखल 
होणा-या ह बाहेर ल पवळे व केसर  रेशन काड धारक नाग रकांना मोफत सु वधेचा 
लाभ लागू राहणार नाह . २) वाय.सी.एम. णालयाम ये बी ऐलकेअर या सं थेमाफत 
चाल व यात येत असले या एम.आर.आय. व िसट  कॅन सटर योजनेम ये समावेश 
कर यात आलेला असून कॅथलॅब वभागाचाह  याम ये समावेश कर यात यावा व 
याकामी बी ऐलकेअर यांचेसमवेत तसा करारनामा कर यात यावा. ३) वाय.सी.एम. 
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णालयाम ये राजीव गांधी जवनदायी आरो य योजनेचे लाभाथ  हणून पा  न 
ठरले या पंपर  िचंचवड शहराबाहेर ल णांना मोफत सु वधा उपल ध क न दली 
जाणार नाह . ४) सदर योजनेअंतगत लाभाथ  हणून पा  नसलेले पंपर  िचंचवड 
शहराचे ह तील पवळे रेशनकाडधारक नाग रकांनाह  महानगरपािलकेमाफत मोफत 
जेवण पुर व यास मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव णालयांम ये आजी व माजी 
नगरसेवकांना व यांचे कुटं बयांना मोफत उपचार मू हानगरपािलकेमाफत उपल ध क न 
दे यास तसेच पंपर  िचंचवडमधील अंध, अपंग व मितमंद यांना महानगरपािलका सव 
दवाखा यांम ये (वाय.सी.एम.एच. व मनपा इतर हॉ पटल) मोफत उपचार दे यास 
मा यता देणेत येत आहे.  

  

अनुकूल - ७९       ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------- 
मा.तानाजी खाडे - महापौर साहेब, वषय मांक ३० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   
                                                                                                                 

ठराव मांक - ४४७     वषय मांक - ३० 

दनांक -  १८/०१/२०१४     वभाग-  मा.आयु   
 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /२/का व/१८१३/२०१३,  

          द.१८/१२/२०१३ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाम ये महारा  
शासनातफ राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना राब व याते ता वत असून 
याम ये पवळे व केसर  रेशनकाड धारक नाग रकांना मोफत आय.पी.ड . सु वधा 

पुर व यात येणार आहेत. तथा प, सदर योजनेअंतगत असणा-या लाभा याना ओ.पी.ड . 
सु वधासु ा मोफत उपल ध कर यात यावी. याक रता द.३/१२/२०१३ रोजीचे मा. थायी 
सिमतीम ये ठराव .५०३४ ठराव पा रत कर यात आलेला आहे. 

राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना ह  स या फ  वाय.सी.एम. 
णालयातच राब व याचे ता वत असून सदर योजनेअंतगत पवळे व केसर  

रेशनकाडधारक नाग रकांना मोफत आय.पी.ड . व ओ.पी.ड . सु वधा पुर व यात येणार 
अस याने यामुळे वाय.सी.एम. णालयाम ये णसेवेवर याचा अित र  ताण 
पड याची श यता आहे. तथा प, महानगरपािलके या अ य सात णालयांम ये मोफत 
आय.पी.ड . व ओ.पी.ड . सेवा मोफत उपल ध क न द यास तसेच २१ 
दवाखा यांम येह  मोफत ओ.पी.ड . सेवा पुर व यास याचा फायदा शहरातील पवळे व 
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केसर  रेशनकाड धारक नाग रकांना महानगरपािलके या सव णालयांम ये व 
दवाखा यांम ये घेता येईल.  

सबब, महानगरपािलके या अ य सातह  णालयांम य े वाय.सी.एम. 
णालया माणेच पवळे व केसर  रेशनकाड धारक नाग रकांना मोफत आय.पी.ड  व 

ओ.पी.ड . सु वधा तसेच २१ दवाखा यांम ये मोफत ओ.पी.ड . सेवा उपल ध क न 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.    
 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल -  ७९      ितकूल – ० 

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

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
 

       वषय मांक – २३ 

दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/१६/२३२/  
          २०१३, द.१९/१०/२०१३ 
             २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४१७, द.२१/११/२०१३ 
 
 मौजे ताथवडे हे गाव शासन अिधसूचना . पीसीसी ३००७/१२६७/ 
. .१७४/०७/ न व-२२, दनांक ३०/०७/२००९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

ह त समा व  झालेले आहे. याबाबतची अिधसूचना महारा  शासन राजप ात दनांक 
०६/०८/२००९ रोजी िस  झालेली आहे. महारा  ादेिशक व नगररचना अिध.१९६६ 
या कलम २१ मधील तरतुद नुसार सदर न याने समा व  ताथवडे गावाची ा प 
वकास योजना तयार क न ती ३ वषा या आत शासनास मंजुर साठ  सादर करणे 
आव यक आहे. यास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.सवसाधारण 
सभेने ठराव . ७२८ द. २१/०८/२००९ अ वये उ  अिधिनयमा या कलम २३ व २४ 
मधील तरतुद नुसार मौजे ताथवडे या गावा या े ासाठ  वकास योजना तयार 
कर याचा इरादा जाह र केला आहे. सदर इरा ाबाबत दनांक ०१/०१/२०१० रोजी जा हर 
केला असून सदर सूचना शासना या राजप  दनांक १४/०१/२०१० म ये िस  झालेला 
आहे. सदर े ाची वकास योजना तयार कर याकर ता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या महासभेने संदभ .२ या ठरावाने उपसंचालक, नगररचना, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांची नगर अिधकार  हणून नेमणूक कर यास मा यता 
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दलेली आहे. यास अनुस न महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम २४ अ वये मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना तयार कर याकामी 
उपसंचालक, नगररचना, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांची नगररचना अिधकार  
हणून कायालयीन आदेश . नर व/का व/५/ ५८/२०११, द.०५/०३/२०११ अ वये 

नेमणुक केली आहे. यानुसार ताथवडे गावाचा व मान जिमन वापर नकाशा 
उपसंचालक, नगररचना, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी द.२०/०१/२०१२ रोजी 
सादर कर यात आला आहे.  
 उपरो  वकास योजना तयार कर याचा इरादा महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम २१(१) अ वये जाह र के यापासुन ३ वषा या आत शासनास 
सादर करणे आव यक आहे. सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा 
द.१४/०१/२०१० या शासन राजप ात िस  झालेला आहे. तथा प महारा  ादेिशक 
व नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील सुधार त तरतुद नुसार आणी याअ वये शासनाने 
प  . टपीएस-१८११/१८४८/ . .२१९/११/न व-१३ द.०५/१२/२०११ अ वये दले या 
मागदशनानुसार सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा द.०५/०४/२०११ रोजी 
झाली अस याचे गृह त धर यात येत आहे. सदर द.०५/०४/२०११ इरादाची तार ख 
गृह त धर यास तदनंतर ६ म ह या या आत हणजेच द.०४/१०/२०११ पयत व मान 
जिमन वापर नकाशा तयार करणे उ  अिधिनयमातील तरतुद नुसार आव यक आहे. 
यामुळे व मान जिमन वापर नकाशा तयार करणेकर ता द.०५/१०/२०११ ते 
द.२०/०१/२०१२ पयत मुदतवाढ दे याबाबत मा.महासभेने ठराव घे याकर ता 
मा यतेसाठ  सादर.  
 मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम २६(१) अ वये िस  कर याकर ता मा.महासभेने संदभ 
.३ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर वकास योजना द. ७.३.२०१३ या 

महारा  शासन राजप ात िस  झाली आहे.  
सदर वकास योजना िस नंतर ा  होणा-या हरकतधारकांना सुनावणी 

दे याकर ता उ  अिधिनयमा या कलम २८(२) अ वये िनयोजन सिमतीम ये मनपा या 
थायी सिमती मधील ३ सद य ी.जगताप, ीमती बारणे, ीमती वाघेरे यां या 

नेमणुक बाबत मा.महासभेने ठराव . २८१ द.९/०५/२०१३ रोजी मा यता दलेली 
आहे. तसेच मा.संचालक नगररचना, महारा  रा य पुणे यांनी द. ४/०४/२०१३ चे 
प ा वये नगररचना वभागातील िनवृ  अिधकार  ी.कोलटकर, ी.कुलकण , ी.रानडे 
यांची िनयोजन सिमतीम ये सद य हणुन िनयु  करणेत आले आहे. यानुसार 
कायालयीन आदेश .नर व/का व/१०/ताथवडे/ ५७२/२०१३ द.१२/०८/२०१३ अ वये 
िनयोजन सिमती थापन करणेत आली आहे. सदर िनयोजन सिमतीने 
द.२१/०८/२०१३ ते द.३१/०८/२०१३ पयत संबंिधत हरकत धारकांना सुनावणी देवुन 



92 
 
िस  वकास योजने या अनुषंगाने यांचा अहवाल द.११/१०/२०१३ या प ाने सादर 

केलेला आहे. िनयोजन सिमतीने सादर केलेला अहवाल मा.महासभे या मा यतेसाठ  
सोबत सादर कर त आहे. सदर वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिध.१९६६ या कलम ३० अ वये शासनास मंजुर साठ  सादर करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो आहे -  मौजे 
ताथवडे या गावांची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम २६(१) अ वये िस  कर याकर ता मा.महासभेने ठराव .२३७, 
द.२०/०२/२०१३ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर वकास योजना 
द.७.३.२०१३ या महारा  शासन राजप ात िस  झाली आहे. सदर वकास योजना 
िस नंतर ा  होणा-या हरकतधारकांना सुनावणी देवुन उ  अिधिनयमा या कलम 

२८(२) अ वये िनयोजन सिमतीने यांचा अहवाल द.११/१०/२०१३ या प ाने सादर 
केलेला असुन सदर अहवाल मा.महासभे या मा यतेसाठ  तसेच सदर वकास योजना 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिध. १९६६ या कलम ३० अ वये शासनास 
मंजुर साठ  सादर करणेकर ता मा यता िमळणेकर ता तुत वषय महासभेपुढे ठेव यात 
आलेला आहे. उ  अिधिनयमा या कलम २६(१) अ वये वकास योजना िस  
झालेनंतर ६ म ह या या व तदनंतर वाढ व ६ म हने असे एकुण १ वषा या आत 
हणजे कलम २६ अ वये राजप ात िस चा द.७/३/२०१३ पासुन १ वष 
द.६/३/२०१४ पयत शासनास सादर होणे आव यक आहे. त पुव  १ म हना कलम 
२८(४) अ वये महासभेने घेतलेला िनणय जनते या अवलोकनाथ ठेवणे आव यक आहे. 
यामुळे मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना कलम ३० अ वये शासनास सादर 

करणेकर ता वाढ व ६ म हनेसाठ  ( द.६/९/२०१३ पासुन पुढ ल सहा म हने) मुदतवाढ 
देणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, मुदतवाढ ची उपसूचना वकारली आहे.  
 
मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आज या ठकाणी अनेक म हने 
वृ प ांमधून गाजणारा वषय हणजे ताथवडे वकास आराख या या वषयावर अनेक 
उलटसुलट चचा झाली. खरेतर ड.पी हणजे डे हलपमट लॅन. डे हलपमट लॅनम ये 
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डे हलपमट न क  कोणाची. डे हलपमट यांची झाली, यात टाऊन लॅिनंग या भदाणे 
मॅडम असतील, या वभागातले अिधकार  असतील, स ाधार  प ातले असतील, व वध 
ठेकेदार, ब डर असतील. या सग यांसाठ  ड.पी. मंजूर करायचा घाट या ठकाणी 
घातला जातो आहे. आ हाला मा हत आहे, या प तीने त कािलन आयु  शमा साहेब 
असतानाच हा ड.पी. सभागृहासमोर का आला नाह  याचा खुलासा भदाणे मॅडम यांनी 
करावा. भदाणे मॅडम हणजे उ कृ  उदाहरण आहे पंपर  िचंचवड शहरा या टाऊन 
लॅिनंग वभागाच.े भदाणे मॅडमला हे चांगले मा हत होत,े शमा साहेब,आयु  साहेब गेले 
क  आपण सोयी माणे बदल क  शकतो, थै या या थै या कमवू शकतो. बोलताना 
नवीन सद य बोलायला लागला तर याला िनबंध हणायचे, ह  आपली परंपरा आहे. 
या ठकाणी हा ड.पी. का सादर केला गेला नाह . शमा साहेब गे यानंतर खरेतर या 
ड.पी.त वेळोवेळ  यो य ते बदल केले गेले ते वतः या वाथासाठ , सामा य 
नागर कांची डे हलपमट कुठेतर  कडेला लोटली गेली. आपली कशी भरभराट क न घेता 
येईल याचे िनयोजन अ यतं चांग या प तीने कर यात आल.े मा.आयु  साहेब, खरेतर 
जे हा ड.पी. लॅन केला जातो, ते हा तो य ात जागेवर जाऊन करावा लागतो. 
टेबलवर बसून होत नाह . कुठेतर  फॉरेन कं जची मदत घेतली पाह ज.े आयु  
साहेबांनी एकदा सांिगतले होते, फॉरेनम ये दोरा पकडून र ता आखला जातो. तसे 
आप याकडे केले जात नाह . ताथवडे इथे ब डर धा जणे वेगवेगळे र ते टाकले गेल.े 
सामा य नागर कां या घरांव न र ते टाकल.े ब डरांसाठ  जागा मोक या के या गे या. 
यां या सोयीसाठ  केले गेले. या ठकाणी जे काह  असं य बदल सूचवले होत,े याबाबत 
पंपर  िचंचवड शहरात िशवसेने या वतीने मो या माणात चळवळ उभी केली होती. 
सूचना/हरकती घेत या गे या. शेतक-यांचे, नागर कांचे मेळावे घेतल,े यां या अडचणी 
जाणून घे याचा य  केला. यांनी अनेक वेळा सांिगतल,े आम या घराव न र ता 
जातो आहे. या- या हरकती घेत या, यात ते बदल घेतले. किमट ने या काह  
माणात वचारांत घेत या. यामुळे काह  माणात नागर कांची घरे वाचव यात 

समाधान आ हालाह  िमळाले. तर  आम या हरकती/सूचना पूणपणे मा य झा या 
नाह त. यामुळे नागर कांवर अ याय झाला आहे. ब डरांसाठ  चांग या सवलती 
स ाधा-यांनी के या, भदाणे मॅडम यांनी के या आहेत. अनेक वेळा आम या प ावर 
टका केली जाते. परंतू ३७ माणे आ ह  हरकती/सूचना यायला काह च हरकत नाह . 
अनेक वेळा सभागृहात ३७ या मॉड फकेशन के या जातात, कोण करतो, हे 
सग यांना मा हत आहे, ओपन िस े ट आहे. वतःचे घर भरायच,े वतःचा फायदा 
करायचा. नागर कांचे हत साधायची प त इथे नाह . यामुळे खरेतर हरकती/सूचना 
घेणे आमची परंपरा आहे. यावेळ  नागर क सु वधा मागतो, यावेळ  नागर काचे हत 
साधता यावे. इथे ताथवडे ड.पी. चा वषय अ यंत चुक या प तीने इथे आला आहे. 
मी वनंती करते क , जो ड.पी. आप यासमोर आला आहे, तो कुठेतर  नागर कां या 
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हताचा नाह . पेपरम ये वृ  आले होत,े ताथवडेतील ाम थांनी सभा घेऊन सांिगतले, 
जी फेरफार केली, बदल केला ते िन तपणे आमचे यश आहे. आ ह  लोकांना जाग क 
केले. याचा अिभमान वाटतो. िन तपणे मा या घराव न र ता जातो आहे हे मला 
मा हत नसत.े नागर ंकाना सू  करायचे काम शासनाकडून कधीच केले जात नाह . 
वनंती करते, ताथवडे गावाचा जो काह  ड.पी. केला, यात दफनभूमीचे आर ण, 
शाळेचे आर ण कुठे टाकले आहे हे कोण या धुंद त केले गेल.े यात बस टिमनस कुठेह  
ठेवलेला नाह . कोणी ड .पी. तयार केला यांनी यांची भरभराट क न घेतली, झो या 
भर या. यात सगळे ल  बाजूला ठेवले. या ठकाणी बेिसक गो ी टाकायचे भान 
आम या भदाणे मॅडम यांना राह ले न हते. या ठकाणी दोन पूररेषांचे नकाशा, या या 
पा ठशी असणा-या, सव ात वैशाली घोडेकर हो या. यांनी यात पु हा एकदा कात 
टाकायचे काम चांग या प तीने केल.े यांना कती मह व ायच,े यां यावर कती 
व ास ठेवायचा हे समज याइत या तु ह  सु ा जाणकार आहात. तु ह  इतक  वष 
राजक य वातावरणात राह ला आहात. वनंती करते, हा वषय फेटाळून लावावा.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या आम या प ा या 
महापौर हो या. वैय क नाव घेऊन कोणी कोणाब ल बोलू नय.े यां या वषयी 
कोण याह  गो ीवर बोलणे आ ह  सहन क  शकत नाह . यांनी श द माघार  यावेत. 
स ाधार  प ाने झो या भर या, अमुक केल,े तमुक केल.े कोण काय करते, दवसभर 
द र घेऊन कोण दारोदार हंडते हे सग यांना मा हत आहे. आ ह  काय बोलतो ते 
आम या ल ात असते. आज या या सभागृहात नाह त याचा अथ यांचे नाव यायचे 
असा होत नाह . या सभागृहात नस यातर  या या शहरा या थम नागर क हो या, 
महापौर हो या, असे असताना यांचे नाव घे याचे कारण नाह . माघार यायची सवयच 
नाह . िशवसेनेचे गटनेते इथे आहेत यांनी सांगावे अशा कारे नाव घेणे यो य आहे 
का? महापौरां वषयी सभागृहात असे बोलणे यो य नाह .  
 
मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृह सु  होत असताना 
या ठकाणी अनेक वषय झाले. सभागृहात तेवढ  सद य सं या न हती. परंतू ताथवडे 
ड.पी. चा वषय आला सभागृह फुल झाल.े नेमके या वषयात काय आहे. काय दबले 
आहे हे या ठकाणी सद यांना कळत नाह . वरवर अ यास केलातर  आ ह  नवीन 
सद य आहोत. आमचा खोलवर अ यास झालेला नाह . ताथवडे वकास 
आराख याबाबत महापािलका सभागृहात अनेक वेळा वषय आला तर  तो बाजूला ठेवला 
गेला. मला कळले नाह  क  हा वषय वारंवार का पुढे ढकलला जात होता. हे सगळे 
होत असताना पेपरम ये अनेक बात या आ या. मोठमोठे लेख िल हले गेल.े रंगले गेल.े 

यारोपा या फैर  छेड या गे या. नेमका कोण रोष घेतोय. शहरात सवसामा य 
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लोकांम ये  िनमाण झाला क , ताथवडे वकास आराख यात असे काय आहे. यावर 
चचा केली जात.े या ठकाणी हे नागर कांना समजवायला तयार नाह . हे होत असताना 
आर णात जे फेरबदल झाले, जे मो या माणात फेरबदल झाल.े जवळ जवळ २५ 
ट के आर णे यानंतर बदलली गेली. परंतु हे बोलत असताना कोणाचा य शः 
नामो लेख करायची खरेतर गरज नाह . परंतु या ड.पी.म ये ख-या अथाने शासनाची 
भूिमका आहे, यावेळ  वकास आराखडा तयार केला गेला. या अिधका-यां या 
अिधप याखाली तयार केला गेला. कारण या फेरबदलात असेह  होते, यां या घराव न 
र ता गेला, या ठकाणी जागा यो य नाह  हणून हरकती न द व या गे या.  
िनमाण होतो, अिधकार  य  जागेवर जाऊन आर ण टाकत नाह त का? पा कगचा 
वचार केलातर अिधकार  मु ामुनच चुक करतात. चुका के यािशवाय यां या थै या 
भरत नाह त. प ह यांदा चूक करायची, नंतर या सुधारायचे नाटक करायच.े या ठकाणी 
या सवासाठ  जी सिमती नेमली गेली होती, या या मा यमातून जे काह  बदल झाले. 
या एकंदर त काराम ये मी खरेतर शासनाला धारेवर धरतो. शासनाकडून अशा चूका 
मो या माणात कशा झा या? ड.पी.साठ  मो या माणात हरकती आ या. आधी चूक 
करायची नंतर याची द ती कर यासाठ  ितथे संगनमताने घोडेबाजार करायचाु . हा 
अ यंत दयनीय असा वषय इथे शहरातील नागर कांनी पाह ला आहे. ये  मंडळ  इथे 
बोलतीलच. परंतु हा शहरातील सामा य नागर कांना पडलेला  आहे. मा.महापौर 
साहेब, आपण अितशय जाण या आहात. तुमचे सभागृहातील कामकाज अितशय 
पारदश  आहे. तुमचा कौतुक कर यासारखा कारभार आहे. खरेतर आ ापयत जे 
वाद त िनणय झाल,े ितथे कुठेह  महापौरांचा पश दसला नाह . इतके चांगले काम 
आपण केलेले आहे. हणून शहरातील जनतेला आप याकडून अपे ा आहे क , ताथवडे 
लॅन सभागृहात मंजूर कर यापूव  यात अनेक , शंका िनमाण झा या आहेत. यात 
कुठेतर  पारदशकता िनमाण हावी. सभागृहात व सभागृहाबाहेर यव थत र या िनणय 
हावा हणून या सिमतीवर चौकशी सिमती नेमावी. स य काय आहे, कोण या 
आर णांत बदल केल,े या गो ींत कोण या कार या काय घडले गेले हे जनतेसमोर 
आणणे गरजेचे आहे. पारदशकपणे िनणय करायची गरज आहे. पािलके या मा यमातून 
स मा.मु यमं यांना या वषयी प  िलहन शासक य सिमती नेमावीू . यात जोपयत 
पारदशक िनणय होत नाह , अहवाल सादर केला जात नाह , तोपयत हा वकास 
आराखडा मंजूर केला जाऊ नये अशी ने यांना व प ने यांना मी या ठकाणी वनंती 
करतो.    
 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ताथवडे ड.पी. चा हा वषय 
भरपूर वाद त होत चालला आहे हणजे आहेच. मला असे वाटत,े या ठकाणी 
ताथवडेम ये इत या शै णक सं था आहेत, हाय-वे आहे असे असताना ितथे एकह  
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बसडेपो नाह . बसडेपो आर ण ितथे कर यात याव.े या वाद त वषयातील ाचार 
बाहेर काढायचा असेल तर हा वषय इथेच थांबवावा. वषय मंजूर क  नय.े संपूण 
अिधकार , पदािधकार  यां या पंपर  िचंचवड शहर संशयाने पाहते आहे. यात काह  आहे 
का या ीने सगळ कडे पाह ले जाते आहे. जोपयत स य या वषयातुन बाहेर येत 
नाह , तोपयत तो मंजूर केला जाऊ नये अशी आप याला वनंती आहे.  
 
मा.शेखर ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,ताथवडे ड .पी.चा वषय बरेच 
दवसांपासून चालला आहे. माझी वनंती आहे क , हा वषय मंजूर करावा. पण मला 
या वषयावर अ यास कर यासाठ  एक म ह याची मुदत ावी. शेतक-या या १०/२० 
गंु यांवर आर णे पड यानंतर यांनी काय करायचे? माझा वरोध नाह  पण हा वषय 
मंजूर होत असताना दो ह  नगरसेवकांनादेखील वचारात यायला पाह जे होत.े मी 
या वषयी प यवहार केला होता पण मला याचे उ र िमळाले नाह . यात काय ाचा 

 आहे. मी मागासवग य घरातील त ण आहे. मी िनवडून आलो आहे पण मला यात 
घेतले नाह . हा वषय मंजूर केलातर मी आ मदहन करेल. या वषयावर अ यास करा, 
यानंतर हा वषय मंजूर करावा.  

 
मा.कैलास कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ताथवडे वकास आराख या या 
मा यमातून या शहरात वकास झाला पाह जे या मताशी आ ह  य शः ठाम आहोत. 
परंतू हा ड .पी. तयार झाला आहे, जो सभागृहापुढे मांड यात आला आहे. आज या 
सकाळ वृ प ाम ये बातमी आली होती. महापौर साहेब आपले सु ा टेटमट होते, 
स मा. सद यांचे सु ा टेटमट होते. एक स मा.सद य हणतात,भदाणे मॅडम यांनी हा 
वकास आराखडा तयार केला आहे. दसरे स माु . सद य हणतात, आयु  साहेबांनी हा 
वकास आराखडा तयार केला आहे. न क  हा वकास आराखडा भदाणे मॅडम यांनी 
तयार केला आहे का, आयु  साहेबांनी तयार केला आहे का शासक य इमारतीबाहेर 
तयार झाला आहे. आयु  साहेब, तुम या बाबतीत देखील संशयाची पाल चुकचुकत.े 
आज आयु  साहेबांनी हा ड.पी. मंजूर केला याचा अथ काय? यासंदभात जी किमट  
नेमली होती, ती शासक य सिमती होती. या ठकाणी मी देखील वरोध न द वला होता 
क , हा ड.पी. ब डरधा जणा असणार आहे. या ठकाणी नागर कांचे हताचा 
नस याकारणाने या ड.पी. ला माझा वैय क वरोध असणार आहे.           
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ख-या अथाने जवळजवळ 
4/5 म हने झाले हा वषय तसाच खतपत पडला आहे. काय गौडबंगाल आहे कळत 
नाह . आ ाच रा वाद चे थािनक नगरसेवक यांनी इथे अंतःकरणपूवक आपली यथा 
मांडली. ख-या अथाने तो यांचा वॉड आहे मग यांना व ासात का घेतले नाह . हे 
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ददव आहेू . ते सु ा िनवडून आले आहेत. आयु ांब ल आम या मनात ेम आहे. 
भदाणे मॅडम आपण सु ा इतके दवस या वषयात होता. तुम याब ल मला आदर 
होता, या बाई काह तर  क न जातील. शेवट  तु ह  आम या भावनांवर नांगर फरवला 
असे माझे प  मत आहे. कारण या ठकाणी हा ठराव होताना एक म ह याची मुदत 
ावी. कदािचत शिनवारचे आपण चांगले काम करत नाह . याला अंध ा हणता येत 

नाह . आपण देवाला मानणार  मंडळ  आहोत. तर सु ा या ठकाणी या नगरसेवकांनी 
आपली ेमाची भावना य  केली, सूचना मांडायला एक म ह याची मुदत ावी. भदाणे 
मॅडम यांना मी वनंती करतो क , कदािचत आपण ठराव ठेवला आहे. आपण इथे 
समोर येऊन मो या अंतःकरणाने सांगाव,े एक म हना मुदत देतो. नाह  हटले तर 
माझी इ छा आहे, या वषयावर मतदान यावे. मा.कैलास कदम इथे बसले आहेत. 
तुम या यतुीतील आहेत, ते सु ा आम याबरोबर मतदान करायला तयार आहेत. भाजप, 
आरपीआय, अप , मनसे काह  दसु-या प ांचीदेखील मंडळ  इथे आहेत. ते सु ा हात 
वर करतील. आपण मतदान याव.े माझी इ छा आहे, एकदा होऊन जाऊ ा. महापौर 
साहेब, आप या कारक द ला दोन/अड च वषाचा इितहास आहे. आपण बोलता,तुमचा 
हसरा चेहरा आहे. आपण मतदान या नंतर आपला िनकाल दला तर  चालेल.    
 
मा.यमुनाताई पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय मांडला आहे तो 
सग या शेतक-यांना मंजूर आहे. मग कशासाठ  थांबायचे याचा खुलासा करावा.  
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ताथवडे या वषयासाठ  कोरम 
फुल आहे. प कारांचे ल  आहे. माझे पण मत आहे, ताथवडेचा ड.पी. मंजूर कर यात 
यावा. ड.पी. बनवत असताना सो पे आहे. किमशनर व भदाणे मॅडम यांनी तो चांगला 
तयार केला असेल, नंतर किमट न,े यातील रटायड शासक य अिधका-यांनी यात 
वशेष ल  देऊन चांग या प तीने ड.पी. तयार केला आहे. हा वषय सभागृहापुढे 
चचसाठ  आला आहे. येक जण याचे मत मांड यासाठ  उभा आहे. मी आयु ांना 
सांगू इ छतो, हा ड.पी. बनवत असताना यात गाडन, शाळा, र याचे रझवशन 
सग या गो ी ए.सी. केबीनम ये बसून बनवणे सो पे आहे. परंतू याचे इ लमटेशन 
करताना मोठ  कसरत असते. जुनी गावे असू ा. नवीन गावे असू ा. िचखली 
ािधकरण असू ा. इथे ड.पीची अव था काय आहे? आर णांची प र थती काय 

आहे? कती ट के आर णे आप या ता यात आलेली आहेत? कती आर णांवर 
अित मणे आहेत? एमआयड सी असू ा. ािधकरण असू ा, रेड झोन आहे, परूरेषा 
सु ा आहे. या गो ी आप या िनदशनास आणून द यातर  मा या वॉडात जु या 
ािधकरणांत या प तीने ड.पी. तयार झाला, यावेळ या लोकसं येनुसार, 

प र थीतीनुसार या ठकाणी आर णे दाखल झाली. गाडन, ले ाऊंड, शाळा अशी 
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आर णे, एम.आय.ड .सी.ने, ािधकरणाने टाकली तर  काह  आर णे नको हणून ती 
वग केली होती. यावेळ  यावर सूचना/हरकती घेणे गरजेचे होत.े आज लोकां या 
हरकती घेत यानंतर, सुनावणीनंतर फायनलाईज होत असते. द वाड  प रसरात एका 
शाळेचे आर ण आहे. ते आयु  साहेबांना मा हती आहे. तु ह  ितथ े अित मण 
काढ यासाठ  नोट स दली होती. हे आर ण ािधकरणाचे होत.े आप या महापािलकेने 
टाकलेले आर ण न हत.े ािधकरणाने यां या गरजे माणे यांना शाळेची आव यकता 
होती हणून या ठकाणी 1 एकर 40 गंु यांवर आर ण टाकले. ितथे दाट व ती होती. 
जागेचा मोबदला िमळणार न हता. यांचा हेतू सा य होणार न हता हणून ह  जागा 
द वाड त वग केली. नंतर तु ह  ताबा घेतला, या जागा मालकाला सूचना/हरकतीसाठ  
संधी दली नाह . आज गेले १५/१६ वष, ह  ॉपट  आर णात आहे. 50/60 घरे कुटंबे ू
ितथे एक/द ड गंु यात घरे बांधून राहतात. ितथे धािमक थळ आहे, चच आहे. आपण 
आज ह  आर णे काढायला िनघालात. 15 वषापूव  ह च आर णांतील शाळा बांधायचा 
य  केला असता तर आज जी 50 कुटंबे उ व त होणार आहेत ती कुठेतर  वाचली ू

नसती का? आपले अिधकार  पण कुठेतर  चुकले आहेत. अनिधकृत वर शा तीकर 
लावताय. घरे पाडताय. जागा मालकाने घरे वकली आहेत. याला दोन पैसे िमळाले 
आहेत. ह  व ती काढन पु हा मूळ मालकाला मोबदला िमळणार आहेू . जी ५०/६० घरे 
ितथे आहेत, यांचा काय दोष आहे? सु म कोटाने आदेश दला हणून तु ह  ह  
बांधकामे तोडायला िनघालात. यांची जबाबदार  न हती का? महापािलकेची जबाबदार  
न हती का? मग याने केलेले यो य व यांनी केले ते चूक आहे का? १५ वषात ितथे 
चंड कुटंबे मोठ  झाली आहेतू . यांना बाहेर काढताय हे कतपत यो य आहे. ितथे 

शाळेचे आर ण टाकताय. पण शेजार  शाळा आहे का नाह  हे तु ह  वचारात घेत नाह  
का?  इथे ऑलरेड  दोन अनिधकृत शाळा आहेत. सट उसूलासारखी मोठ  शाळा आहे. 
ितथे 40 गंु यांम ये शाळेचे आर ण टाकून काय िमळणार आहे? आज महापािलके या 
शाळांची प र थती काय आहे? आप याकडे व ाथ  येत नाह त. हे कुणासाठ  करताय. 
ह  पळवाट आहे. तु ह  या ठकाणी हणालात, आ ह  परपज चज करतोय. आज 
लॅिनंग करताय, हे यावेळ  केले असतेतर ह  50 कुटंबे वाढली नसतीू . यां यावर 
टांगती तलवार आली नसती. या लोकांनी कज घेऊन, रटायरमटनंतर घरे बांधली 
आहेत. यावेळ  यांना वेठ स धरले असते तर ह  वेळ आज आली नसती. माझी न  
वनंती आहे. ड.पी. करताना याचा वचार केला का. अशीच प र थती पूररेषेची, रेड 
झोनची आहे. डे हलपमट क  देत नाह . आहे या जागा ता यात घेत नाह . मा या 
वॉडात 3 आर णे आहेत. आज प र थती काय आहे? आप याकडे यं णा नाह , फंड 
नाह . उ ा आर णे टाकताय, याचा पो झशन आहे का? 128 नगरसेवक कोण 
कोणावर आरोप करतोय. आप याकडे पैसे नाह त. अशा प र थती आहे, एलबीट तून 
पैसे गोळा क  शकत नाह . फंड नाह . लोकांना आ ासने देताय. ले ाऊंड क , 
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ना यगृह क , काय उपयोग आहे, आहे या प र थतीचा वचार करणे गरजेचे आहे. 
लोकां या जागा आहेत. यांचा  िमटवू शकत नाह . जु या आर णांचा  मांडू 
शकत नाह . कवळे,रावेत, वाकड इथे पूररेषेतली आर णे आहेत. याचा आपण वचार 
या ठकाणी केला आहे का? ितथे लाय र चे आर ण असले तर  ितथे लाय र  क  
शकत नाह . ती डे हलप क  शकत नाह . तुम या िनयमा माणे रेडझोन कंवा पूररेषेत 
डे हलपमट क  शकत नाह , क  देत नाह . याची पूतता करता येईल का याचा वचार 
केला आहे का? माझा ड.पी. पा ह यानंतर र हस फंडची चांगली मोकळ  जागा ठेवली 
आहे. या या शेजार  नॉन डे हलपमट झोनचा एक तुकडा ठेवला होता. तेवढा ठेऊन 
परत अित मण कर यासाठ  वाव देताय. जो मालक असेल तो ितथे थोडेतर  बांधणार 
नाह  का?  परत ह  वेळ येणार नाह  का?  एसट पी लॅन, वॉटर टँकसाठ  ितथे 
आर ण ठेवले होत.े पण पूर रेषेतील ह  जागा ता यात घे यासाठ  ो हजन केलेले 
आहे का? उ ा ड.पी. झा यानंतर आर णे झा यानंतर ितथली काय प र थती होणार 
आहे. पूररेषेतील लॉट ता यात यायचा आहे का? जागा ह तांत रत करत असताना १ 
तारखेपासून तु हाला डबल पेमे ट करावे लागणार आहे. आ ा या प र थतीत अवॉड 
करायला पैसे नाह त. डे हलमटला पैसे नाह त. या ठकाणी आर णे ता यात घेताना 
तु हाला डबल भावाने, रेड  रेकनर माणे ावे लागणार आहे. याचे सोसस तयार केले 
आहेत का? उ ा पेपरम ये बात या आ यानंतर ितथे टप-या टाकायला सु वात होणार 
आहे. आप याकडे यं णा आहे का. शेतकर  काय हणणार, माझी जागा गेली आहे. 
गोरगर बांचे नुकसान होते याला कोण जबाबदार आहे? माझी आप याला न  वनंती 
आहे, या गो ींचा वचार करत असताना डे फनेटली वचार करा. हा वषय ज र मंजूर 
करा. हा काय ाचा,िनयमाचा भाग आहे. पण द वाड साऱखी प र थती शहरात होता 
कामा नये. याची मा यता तुम याकडे दली आहे. तु ह  हणता, मी कोटाचे आदेश 
पाळतो. तु ह  बोलून मोकळे होता. तु हाला बोलणे सो पे आहे. आ हाला फेस करताना 
अवघड होते. आज लोक जेवत नाह त. १५ दवसांची नोट स दली आहे. तु ह  
नगररचनाला वचारा, तु ह  ािधकरणाला वचारा, सूचना/हरकतींची संधी यांना का 
दली नाह ? मग यांनी घरे बांधली असती का? ते गोरगर ब आहेत, अिश त आहेत. 
यांना मा हत नाह . मा कग करायचा वषय तहकूब झाला. झाले ते झाले आ ा 

मा कग क न काय िमळणार आहे याचा वचार करा. तु ह  दोघे िमळून फायनल 
करता, किमट  फायनल करते. ितिनधी हणून काम करत असताना आ हाला उ र 
ायला अडचण होते. तु ह  सूचना/हरकती द या हो या का? तु ह  टॅ स गोळा 

करताय. पाणीप ट  गोळा करताय, शा ती कर गोळा करताय मग याचा फायदा काय? 
पाक ग झोनची प र थती वाईट आहे. आ ा मा.बाबासाहेब धुमाळ, मा.मंगलाताई कदम 
यांनी सांिगतल.े ितथे तशी ो हजन आ ाच क न ठेवा. छोटे-छोटे रोड असतात, 
दकाने असतात नंतर प र थती काय होतेु ? फ  लोकांना हॉटे स दसतात् . आज 
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शो म,हॉ पट स ची प र थीती काय आहे् ? याचा कोणी वचार करत नाह . ाय हेट 
कोिचंग लासेस आहेत. याचा कोण वचार करतो? आपण करत असताना भ व यात 
अडचण होता कामा नये. ितथे न क  वचार करावा लागेल. आर णे हा आपला 
अिधकार आहे. आपण करणारच आहात. आ ह  संमती देणार आहोत. तु ह  केलेले 
काम चांगले असेल असे गृ हत धरतो. आम या द वाड या वषयाचा न क  वचार 
करावा. यात थोडे काह  चा सेस असतील तर याचा न क  वचार करावा. 
 
मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ताथवडे ड.पी.चा वषय 
या ठकाणी सभागृहात चचसाठ  आलेला आहे. या ठकाणी िनयोजन सिमतीने काह  बदल 
केलेले आहेत. या बदलांना आमचा या ठकाणी वरोध आहे. कारण तु ह  पा हले 
असेल, १९ नंबरचे आर ण आहे. ितथे ाथिमक शाळा व खेळा या मैदानाचे आर ण 
िनयोजन सिमतीने याचा रमाक मारला आहे. ाथिमक शाळेचे आर ण मो या 
रहदार या र यावर यो य वाटत नाह . मग कोणी कुठेतर  नद  कडेला करणार का. 
जथे र ता असेल ितथेच शाळा पाह जे. का ना यापाशी शाळा करायची हणून या 
मु ाला वरोध आहे. ह  जागा र हवासी वभागात क हट करा हे यो य नाह . २) २१ 
नंबरचे आर ण – ितथे मा यिमक शाळा व खेळाचे मैदान असे आर ण आहे. याला 
काय रमाक िमळाला आहे क , मा यिमक शाळेचे आर ण काढन टाकाू . हणजे कोणी 
िशकलेच नाह  पाह जे. कोणी खेळलेच नाह  पाह जे. मैदान नको असे हटले आहे. 
याचे र हवासी वभागात पांतर करा. टाऊन लॅिनंग या लोकांनी या भागात कती 

व ती होईल, कसे र ते पाह जेत, कती आर णे पाह जेत. संपणू किमट ने अ यास 
करते, या प तीने आर णांचे िनयोजन करत.े इथे शाळाच नको असे हटले आहे. 
कारण कोणी िशकलेच नाह  पाह जे. अनेक ठकाणी आयु ांनी चांगला वषय आणला 
आहे. लोक पा कग क न जातात, दंड मारला पाह जे हे यो य आहे. पा कग पा हजे. 
इतक  लोकसं या वाढली आहे. हजारो गा या तासन तास अडकून पडतात. अशा 
ठकाणी वाहनतळ पाह जे. िनयोजन सिमतीने ड .पी. तयार केला. .२५म ये सांिगतले 
आहे, वाहन तळाची जागाच काढन टाकाू . वाहने लावायची नाह त. यांनी उ र दले, 
र यावर वाहने लावा. कसाकाय अ यास करतात. .२६ नंबरच े बघा. रटेलसाठ  
पधा चालत.े अनेक परदेशी कंप या भारतात येतात. यां यासाठ  जागा उपल ध क न 
दली पाह जे. असे स ल लेवलवर ठरते आहे. यांनी सांिगतले रटेलचे रझवशन काढन ू
टाका. याची आव यकता नाह . ह  जागा र हवासी वभागात क हट करा. ३२ नंबरचा 
तशाच प तीचा वषय आहे. मा यिमक शाळा व खेळाचे मैदानाचे आर ण वगळूनच 
टाका. मुले ट. ह  पुढे जाऊन बसली पाह जेत. कोणी िशकले नाह  पाह ज,े खेळले नाह  
पाह जे. अशा प तीचे िनयोजन इथे केले आहे. वाचनालय – वाचलनालयांची गरजच 
नाह . यांचे आर ण काढन टाकाू . ते सु ा र हवासी भागांत क हट करा. ४२ 
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मांका या वषयात – एक जिमन मालकाचा वचार केला गेला आहे. चांगला िनणय 

घेतला आहे. याब ल िनयोजन सिमतीचे अिभनंदन करतो. या ठकाणी एवढे वषय 
करतो. वा त वक पाहता हा ड.पी. टाऊन लॅिनंग यांनी ड लेअर केला, यावेळ  
याब ल कोणतीह  चचा न हती. सग यांनी भदाणे मॅडम यांचे अिभनंदन केले होत.े 

एका हशार म हलेने चांगला डु .पी. आप यासमोर दला आहे. असे वाटले खरोखर 
अ यासपूवक मांडला आहे. कोणावरह  अ याय केला नाह . आर णे टाकताना शेतक-
यांचा वचार केला आहे. असा प तीचे वातावरण िनमाण झाले होत.े यावेळ  
महापािलकेने िनयोजन सिमतीची िनयु  केली, यावेळ  यांचे टेटमट आल.े शेतक-
यां या जागांवर आर णे टाकली आहेत व ब डर लोकांना या ठकाणी साईड दली 
आहे. चंड माणात भदाणे मॅडम व यां या सहका-यांनी कर शन केले आहे अशी 
बात या पेपरमधून वाचनात आ या, यावेळ  सवा या मनात पाल चुकचुकली. 
सगळ कडे हा वषय चचला आला. भदाणे मॅडम यांनी यातून काह तर  काळेबेरे केलेले 
आहे. िनयोजन सिमतीने दु त क न चांगला आराखडा समोर आणला असे यांचे 
टेटमट होते. परंतू यावर पूण कळस झाला. पपंर  िचंचवडचा ब डर आसवानी यांनी 

डायरे ट मु यमं यांकडे त ार केली क  मा याकडे िनयोजन सिमती ५ कोट  मागत 
आहे. एवढे मोठे कर शन ितथे चालले आहे. बातमी आ यानंतर सवसामा य माणसात, 
शहरात वेगळ  चचा होते आहे. आयु  साहेब, आज इथे सग यांना वाचव यासाठ  एक 
ामा णक माणूस काम करतो आहे. याचे ददव वाटतेू . आयु  साहेब वेगवेगळे वषय 

आणून शहराला िश त लावायचा य  करत आहेत. ९१,००० िमळकती न दव या गे या 
न ह या. लबाड लोक बांधून राहत आहेत. भाडे घेत होत.े महापािलकेचे पाणी वापरत 
होते. या लोकांना या माणसाने शोधून शोधून काढल,े यां यावर टॅ स लावायचा य  
केला. सगळे वषय इथे आले. अनिधकृत पा कग करतो याला दंड मार याचा वषय 
आला आहे. एक डॉ टर माणूस मा तरचे काम करतोय. चांगले घडवायचं काम करतोय. 
याला सु ा बदल याचा घाट इथे घातला जातोय. यासाठ  आ ह  इथे चंड आंदोलन 

क . हे सु ा मु ाम इथे सांगायचे आहे. िनयोजन सिमतीकडून या चुका झा या 
असतील तर या पु हा द त कराु . चांगला आराखडा करा. जेणेक न समाजाचा आ ण 
पंपर  िचंचवड शहराचा फायदा होईल.  
 
मा.जावेद शेख – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,आज या या वषयाला माझा 
वरोध नाह . परंतू आमचे सहकार  मा.उ हास शे ट  यांनी द वाड तील आर ण मांक 
५४८ ब ल वषय मांडला. हा वषय मा या भागातील आहे. बरेच दवस शे ट  साहेब 
व मी िमळून या नागर कांशी चचा करतोय. काय उपाययोजना करता येतील यासाठ  
आमचे य  चालू आहेत. यासंदभात आयु  साहेबां या केबीनम ये २/३ दवसांपूव  
मूळ जिमन मालकांना आणले होते. सवानी वनंती केली होती, हे लोक सव नंबर   
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म ये २०० मीटर आतम ये ह तांतर कर यासाठ  तयार झाले आहेत. माझी आप याला 
वनंती होती, या सग या गो ींसाठ  वेळ जाणार आहे. काल तुमचा अिधकार  आला. 
यांनी आढावा घेतला. आलेख पा हला. परंतू अजूनपयत यांनी मा य़ासमोर आराखडा 

ठेवला नाह . मला कळाले नाह . अजून ह  जागा दाखवतात, या जागेत आर णाची 
पूतता पूणपणे होणार का नाह . २१ तारखेला यां यावर कारवाई होते आहे. माझी 
मनापासून वनंती आहे, तु ह  तुम या कमचा-यांना बांधकाम काढन या हणून वेळ ू
देताय.  या नागर कांना वेळ का देत नाह . पेपरम ये वेळोवेळ  बात या आ या. 
नागर कांना कोणी वेळ देत नाह . यावेळ  उ र दले होते, १८ तारखेला पाहू. आज 
िमट ंग होईल. सोमवार  पु हा जी.बी. आहे. तुम यासमोर कधी येणार, तु ह  कधी 
पाहणार. कधी करणार. माझी आप याला वनंती आहे, स या या कारवाईला थांबवावे. 
खरोखरच एखा ा माणसाला ितिनधी क न दसर  जागा ह तांतर त कर यासाठ  ु
मनधरणी करतोय. ते देखील  तयार झाले आहेत. या माणे नागर कांची घरे तुटणार, 
या माणे यांचे सु ा घर तुटणार आहे. आज हे नागर क इतके हतबल झाले आहेत. 

काह  जण कोटात धावायचा य  करत आहेत. कोणाकोणा या हातापाया पडत आहेत. 
मूळ मालका या हातापाया पडतात. मूळ मालकाला चचा कर यासाठ  वेळ दला नाह . 
नागर कांची जी साठगाठ बनली यात दरावा िनमाण होईलु . परंतू यासाठ  एक िन त 
व पाचा वेळ ावा लागणार आहे. तो आ हाला िमळावा. हा आमचा अिधकार आहे. 

आर ण १९९५ ला पडले होत.े १९९७ नंतर बांधकामांना सु वात झाली. ती २००७ पयत 
होत राह ली. यावेळ  आपला अिधकार  वग झोपला होता का? काय करत होता. 
थाप य वभागातील जे कायकार  अिभयंता होत,े नागर कांना सांगायचे हे यांचे काम 

होते. इते बांधकाम कराल तर भ व य काळात पाडणारच एवढे सु ा हे सांगू शकले 
नाह त. माझी मनापासून वनंती आहे, आप या अिधका-यांना आपण जी सूचना केली, 
हे पुढे थांबवा. परंतू नागर कां या वतीने मी वनंती करतो, काह  झालेतर  ह  २१ 
तार ख वगळता पुढ ल म ह यातील तार ख ठेवावी. यात ४/८ बंधू भिगनी आहेत. 
मु य माणूस तयार झाला आहे. नागर कां या वतीने पु हा एकदा आपण या गो ी 
ऐकाल. महापौर साहेब, पु हा एकदा वनतंी करतो, आपण आयु  साहेबांना सूचना 
ा यात. 

 
मा. वमल जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ताथवडे या वषयात 
खरोखरच मागासवग यांवर अ याय होतो आहे. आ ाच या भागातील नगरसेवक 
मा.शेखर ओ हाळ यांनी सांिगतल.े सातबारावर महार वतना या जागा वगळून आर णे 
टाकली आहेत. ह  आर णे सोडून ठेकेदार प तीने जो कार चालले आहे. हा खरोखरच 
मागासवग यांवर अ याय झाला आहे. मा.शेखर ओ हाळ यांना सु ा व ासात घेतले 
पाह जे होत.े हा चाललेला कारभार कुठेतर  थांबला पा हजे.  
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मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर ताथवडे ड.पी. या 
वषयात संपूण सभागृहाचे व संपूण शहराचे वेगळे ल  लागले आहे. काय गोलमाल 
आहे यात. काय आिथक यवहार झाला आहे, यासंदभात सात याने वृ प ाम ये येणा-
या बात या, या अनुषंगाने ताथवडे प रसरात राहणारा नागर क असेल, पपंर  िचंचवड 
शहरात राहणार नागर क असेल तो सात याने या ड .पी बाबतीत शंका उप थत करतो 
आहे. खरेतर या- या वेळ  हा वषय सभागृहात आला, यावेळ  प हले थम मी या 
वषयाला वरोध केला होता. आयु  साहेब, द.२०/१/१२ रोजी मंजूर  घे यासंदभात 
यावेळ  प हले थम सभागृहात वषय आला, यावेळ  देखील १के खाली वषय आला 

होता. या वषयाला मंजूर  दे यासंदभात वषय आला, तो देखील १ के खाली वषय 
आला. यावेळ  १के खाली वषय सभागृहात आला, यावेळ  याला खरपणे वरोध 
केला होता. यावेळ  मी सांिगतले होत,े शहर सुधारणा सिमतीतनू हा वषय 
मा.महापािलका सभेसमोर येऊ ा. तु हाला एवढ  घाई झाली होती. द.१९/१०/१३ ला 
मा.महापािलका सभेत वषय आला होता. याला जवळपास ३ म हने झाले आहेत. 
वषय आणायची एवढ  घाई केली. वषय आणला. हा वषय १के खाली आला नसतातर 
यावेळ  यावर सखोलपणे स मानिनयांनी चचा केली असती. तुमचे प ाचे सद य 

शंका उप थत करतात. मा.शेखर ओ हाळ या थािनक नगरसेवकाला व ासात घेतले 
नाह  असे ते सांगतात. मा. वलास नांदगुडे यांनी तर सिमतीवर जा हरपणे आरोप केले 
आहेत. कदािचत या आरोपांत त य असेलह . ते स म आहेत. ते थायी सिमतीचे 
अ य  होत.े जवळपास ते महापािलकेचे ये  नगरसेवक हणून काम करतात, हे न 
कळ याइतके ते लहान नाह त. ते मा या शेजार  बसतात यामुळे शंका येऊ शकत.े हा 
ड.पी. आयु ां या लॉकरम ये ६ म हने ठेव यात आला होता. िनयोजन सिमती या 
मा यमातून यात फेरफार करायचे होते. हणून बदल घडायला सु ा कोण भेटतो का, 
कोण येऊन िमळतो का हणून स ा झाले या असताना देखील आयु ां या ितजोर त 
हा ड.पी. ६ म हने पडून होता. मग शंकेची पाल चुकचुकणार नाह  का. मी जाह रपणे 
सांगतो, रा य शासनातील िच लाळ नावा या स हअरने को यावधी पये गोळा करायचे 
काम ड .पी. या मा यमातून याने केलेले आहे. िनयोजन सिमतीसमोर याचे नाव 
घेऊन सांिगतले तर  कोणीह  या यावर आजपयत कारवाई केलेली नाह . जोपयत तो 
सापडत नाह , याला पकडत नाह , तोपयत या यावर ल ाचार िस  होणार नाह . 
एखादा स मा. सद य जे हा आरोप करतो, सिमतीपुढे देखील जा हरपणे सांिगतल.े या 
ड.पी.चे काम करणा-या या संप ीची चौकशी करा. मग यांची चौकशी का केली नाह . 
मग या सभागृहातील कोणातर  सद यावर आरोप होतो. मुळात हा ड.पी. करत 
असताना मो या माणावर शासनाने चूक केली आहे. मा.योगेश बहल यां या शेजार  
मी जाऊन बसलो होतो. प कारांना वाटले मी काह  पाहतो आहे. या उपसूचना 
मांडणार आहेत ते पाहतोय. जो बदल झाला हा ड.पी. चुक या प तीने केला आहे. 
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नगररचना वभागाने चुक चे काम केले आहे. जाह र आरोप आहे, शासनाचे चुकले 
नसत,े चुक चा कारभार केला नसतातर, सद य सु ा आरोप करायला धजावले नसत.े 
ताथवडेम ये ामपंचायतीतील अनेक घरे आहेत. ितथे इंड यल झोन टाकला. 
लोकां या राह या घरांवर र ता टाकला आहे. सद य आरोप का करणार नाह . 
सिमतीकडे याय मागायला का जाणार नाह त. यां याकडे याय माग यासाठ  
गे यावर काह तर  झाले असेल. मी सिमतीला सु ा दोषी ठरवतो. बाहेर जे आरोप होत 
होते, सिमतीने याला देखील याच वेळ  उ र ायला पाह जे होत.े ड.पी. करताना 
नगर वकास वभाग चुकला आहे, शासन चुकले आहे. ए.सी.त बसून, पंचतारांक त 
हॉटेलम े जाऊन याची रचना केली आहे. ड.पी.चा वषय १के खाली सादर करताना 
याचा नकाशा देखील दाखवला नाह . हे लपून राह लेले नाह  क  हा नकाशा बाहेर 

हजार दोन हजार पयांना माकटम ये िमळतो आहे. तु ह  काह  लपवून ठेवले नाह . 
पाह जे तसा िमळतो आहे. संबंिधत वभागा या मुखांशी हात िमळवणी क न याचा 
कोणी कताधता नाह , जो कुणापयत पोचू शकत नाह  अशा गर बां या जागेवर 
रझवशन टाकायचे काम झाले आहे. ड.पी. करताना तो पारदशक झालेला नाह . 
गर बाला, शेतक-याला याय िमळालेला नाह . ड.पी. आवजून ब डरसाठ  झाला आहे. 
ब डर लोकांनी यात को यावधी पये ओतले आहेत. यांनी माल घेतला आहे, यांचे 
भले झाले आहे. र हवास भागातील नागर कांचे व शेतक-यांचे भले झालेले नाह . आयु  
साहेब, या संदभात सखोलपणे चचा झाली आहे. बहमता या जोरावर इथे डु .पी.ला 
मंजूर  िमळेल. पण याक रता यात मला राजकारण ब कूल करायचे नाह . परंतू 
चुक या प तीने ड.पी. झाला आहे हे या भागाचे स मा.नगरसेवक सभागृहात 
सांगतात ह  व तु थती आहे. ह  व तु थती लपवायचे कारण नाह . पशुसंवधन 
खा याची जवळपास १०० एकर जागा यशदासाठ  रझवशनसाठ  ठेवली आहे. यासाठ  
पशुसंवधन खा या या जागेतील र ता वळवला आहे. हणून केवळ चुक या प तीने 
काम होत असेल तर ते चुक चे होते आहे. चुक या कामाला आ ह  वरोधक असलो, 
आ ह  सं येने कमी असलो तर  या ठकाणी ख-या अथाने या ी वाचा फोडायचे काम 
आ ह  करत असतो. वतमानप ांचे ितिनधी मा यमे देखील गर ब माणसावर ल 
अ याय दर कर यासाठू , ाचार बाहेर काढ यासाठ  काम करतात. यांनी दले या 
बात या चुक या नाह त असे मा यासार या सद याला सांगावे लागत.े यावर गांिभयाने 
वचार हावा. आप या हातात काह  राह ले नाह . पण आप या हातात काह  राह ले 
नाह  असे हणून चालणार नाह . महापािलकेचे आयु  हणून आपली बदली झाली 
नाह तर , बहमता या जोरावर या वषयाला मंजुर  िमळाली तर  यावर महापािलकेचे ु
आयु  हणून अिभ ाय देताना, अहवाल देताना आपण स मपणे आपला अिभ ाय 
ावा एवढेच या िनिम ाने सांगतो.        
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मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बहचिचत ताथवडेचा वकास ु
आराखडा ब-याच कालावधीनंतर सभागृहात मंजूर साठ  ठेव यात आला आहे. मा.महापौर 
साहेब, या वकास आराख यासंदभात या- या काह  बात या वतमानप ांम ये आ या 
हो या, या या काह  हरकती/सूचना ा  झा या आहेत, यावर मला सभागृहाचे 
ल  वेधायचे आहे. सव थम शासनाने या काह  भयंकर चूका के या आहेत याकडे 
मी ल  वेधू इ छते. यावेळ  वतमानप ाम ये बातमी आली होती क  हा १,००० 
कोट ंचा कॅ प आहे. काह  इले ॉिनक िमड या यांनी सु ा यासंदभात मोठमो या 
बाईटस द या गे या् . एवढा मोठा कॅ प हट यानंतर अथातच आम या प ाचे सव 
नेत,े सव राजक य मंडळ ंचे याकडे ल  वळाले. आपले नगरसेवक, थािनक पदािधकार  
या ठकाणी काय करत आहेत अशी वचारणा झाली. यात सग यात मह वाचे काम 

टाऊन लॅिनंग या लोकांनी केले आहे. जे आरोप झाल,े दोन नकाशे झाले याचा 
खुलासा इथे यव थत झाला पाह जे. त कािलन आयु  ी.आिशष शमा असताना जो 
नकाशा तयार कर यात आला तो यां या क टड त असताना तो बाहेर गेला कसा, 
याला कोण जबाबदार याची थम चौकशी झाली पाह जे. तो नकाशात व आ ा दले या 
ा ट नकाशात काय बदल झाले याचा सु ा खुलासा या ठकाणी झाला पाह ज.े दध का ू

दध व पाणी का पानी होईलू . कोणी काय बोलतेय कोण काय बोलतेय यात खरे काम 
करणारे नामािनराळे राहतील. खरा दोषी कोण. आयु  साहेब, झार तले शु ाचाय शोधून 
काढायचे काम आपले आहे. आपली बदली होणार, झाली मा हत नाह  तर  ताथवडे 
ड.पी. चा िनणय होईपयत आपण जाऊ नये अशी आमची वनंती आहे. वकास 
आराख यात सव न.ं ९९ हा सग यात मोठे े , सांग यात आले ते र हवासी े  केले 
गेल.े कृ ष उ प न बाजार सिमतीची सग यात मोठ  लॅ ड इथे होती. ह  टोटल लॅ ड 
कती आहे. यावर कती आर णे इथे पडली आहेत. कंवा ह  जागा यलो कर यामागे 
योजन काय आहे, या लॅ डसंदभात मा.शासनाकडे मा.उ च यायालयात काह  खटले 

चालू आहेत का, जर खटले चालू असतील तर हे बदल का केले. एवढे डेअर ंग कोणी 
केले, हा सगळा भाग र हवास केला हा माझा मूळ  आहे. दसरे माु .उ हास शे ट  
यांनी मघाशी सांिगतले, काह  ठकाणी इंड यलचे रझवशन पडल.े काह  इमारतींत 
सामा य नागर कांनी लॅट वकत घेऊन ते ितथे राहतात. यांना क लशन आहे. 
ब ड ंग परिमशन आहे अशा इमारतींवर इंड यलचे रझवशन कसे काय टाकले आहे. 
इथे कानाडोळा कसे काय झाला, यासाठ  काय उ र शोधले याची कारणिममांसा तु ह  
केली पाह जे. टाऊन लॅिनंग या त कािलन अिधका-यांनी, त कालीन आयु  होते 
यांनी काय केले याची सु ा चौकशी झाली पाह जे. आ ह  प ा या वतीने फार मो या 
माणात हरकती/सूचना द या गे या. मा.िनयोजन सिमतीने या सूचनांचा वचार 

क न काह  बदल देखील केले. यासाठ  यांचे मनापासून आभार मानेल. आम या या 
सूचना/हरकतींचा वचार क न बदल केले गेले. परंतू हे बदल करत असताना या 
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सूचनां या आधारे िनयोजन सिमतीम ये जी ३ त  मंडळ  आ ण ३ आमचे नगरसेवक 
आहेत. परंतू या नगरसेवकांना टे नकल ान अस याचे काह  कारण नाह . जो 
रेिशयो आहे या माणे सांिगतले गेले. Proposed land use analysis - residential 
area  311.64 hectre area,  commercial 30.39,  industrial 4.30, Public  105.27, 
Public utility 5.79, Transport & communication 88.48, Garden, Play ground 
8.40 , total developed area 609.9.  & non-develop area 17.08, water body area 
10.77, total area  637.75  हा रेिशयो आहे. या माणे डे हलपमट लॅन बनवला गेला. 
िनयोजन सिमतीतील त  लोकांवर माझा ामु याने आरोप आहे क , या 
हरकती/सूचना घेत या गे या, या ल ात घेत या. चुक या प तीने सु ा काम केले 
आहे. हे यांचे काम होत,े जर  कोणीह  आला या ठकाणी याने सांिगतले आ हाला 
इथले आर ण बदलायचे आहे. या पा ठमागे शेतकर  न क  आहेत का, हे तपासणे या 
त  लोकांचे काम होते. तसे करताना इथे दसले नाह  हणून माझी त  लोकांवर 
थम हरकत आहे. हे रटायड असले तर  ते शासनाचे अिधकार  आहेत. यां यावर पण 

कारवाई झाली पाह जे. यांची पशन, ज  केली पाह जे. ॅ युईट , ॉ हडंट फंड सगळे 
शासनाने र  केले पाह जे. द.७ माच २०१३ रोजी ताथवडे गावाचा ड.पी. िस  झाला 
होता. द.४ ए ल २०१३ पयत सूचना हरकती घे यात आ या. िनयोजन सिमतीने द. 
११ ऑ टोबर २०१३ रोजी तो सादर केला. िनयमा माणे डसबर २०१३ पयत यावर 
िनणय घेणे आव यक होत.े परंतू यावेळ  नगररचना वभागाने ितथे चुक चे काम केल.े 
यावर आरोप यारोप झाले. बाजारात एक एकरला ४० लाखाचा भाव फुटला. यांना 

काह  कळत नाह  यांनी सु ा यात आपली पोळ  भाज याचा य  केला. या 
भागातील जे थािनक नगरसेवक आहेत यांना मा  या ठकाणी काह च मा हत नाह , 
यांना काह  कळाले नाह . या बांधकाम यावसाियकां या जागांवर ल आर णे 

वगळली, याब ल सु ा माकटम ये चचा सु  आहे. या अनुषंगाने यांचे सातबारे 
दाखवले आहेत, या बांधकाम यावसाियकांची नावे यावर आहेत, ते सव नंबर 
आर णातून वगळले आहेत. यात ामु याने गु मुख सुखवानी, भोजवानी, मथानी, 
घन याम आसवानी. कुठलीतर  घन याम आसवानीची ऑ डयो लप ऐकली होती. ते 
बोलतात असे यात ऐकले गेले आहे. आ ह  आिथक यवहार केला आहे असे ते 
सांगतात. यां यावर या सग यांवर फौजदार  दाखल झाली पाह जे. घन याम आसवानी 
यांची १०,००० चौ.मी. े  आहे, गु मुख सुखवानी यांची १०,००० चौ.मी. एकूण जागा 
आहे. मा. वलास नांदगुडे यांनी सािगंतले यां यासाठ  शाळेचे आर ण डिलट केले 
आहे. या या सातबाराचे मालक गु मुख आसवानी, सुखवानी आहेत. सव 
नं.१३६,१३७,१३९,१४०म ये िनयोजन सिमतीने हे आर ण थलांतर केले आहे. या 
आर णात सु ा इंड यल झोन आहे. एका ठकाणी फामसी कॉलेज, दसर कडे ु
रेिसडे शयल भाग या सव नंबरम ये आहे. जे हा हे िश ट करतोय, यावेळ  
यां यावर अ याय होत नाह  का? या जागेची बाजारभावातील कंमत मला मा हत 
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नाह . मी ब डर नाह . माझा कुठेह  सातबारा नाह . पण आज ितथे १० कोट  इतक  
बाजारभावातील कंमत आहे. ितथे र हवास झोन हणून आपण बदल करतोय. 
िनयोजन सिमतीतील या त  लोकांनी ह  शाळा व शाळेचे मैदान िश ट केले आहे. 
या ठकाणी उ ोग े ातील वाहनतळ र  केले आहे. तो र हवास भाग केला आहे. हे 
सु ा मा. वलास नांदगुडे यांनी मघाशी सांिगतले होते. आयटआर लागू असताना हा भाग ू
इंड यल होतो. आपला रेिसडे शयलचा िमयम बुडतोय. यामुळे महापािलकेचे सु ा 
आिथक नुकसान होते आहे. आर ण .२५ म ये – वाहनतळाची सव नं १३६, १५७ 
एकूण े  ४००० चौ.मी. याचा आजचा बाजारभाव ४ कोट  अंदाजे आहे. मो हनी 
ब डर, मतानी ब डर यां या नावाचा उ लेख इथे झाला आहे. याला क णू आसवानी 
या ब डरचे नाव हटले आहे. दसरे नाव साईस हसचे खासदार सुरेश कलमाड  यांचे ु
बंधू मुकेश कलमाड  यां या नावाने आहे. वाहनतळाचे आर ण पूणपणे र  करत 
असताना का र  केले तर ितथे र ता नाह . आधी ितथला २४ मी.चा र ता र  केला 
नंतर ितथे र ता नाह  हणून वाहनतळाचे आर ण र  केल.े कती तां क, शाप बु चे 
लोक आहेत. हा र ता मुंबई-बगलोर ए स ेस हायवेला कने ट होऊन गावात आला 
आहे. या र यात जी घरे येतात. घरे असतील तर र ता िश ट होऊ शकतो 
डाय हजन देऊ शकतो. मग कले टर एन.ए. असून सु ा वेणी नगरम ये आपण 
र यासाठ  २०० घरे पाडतोय. का तर र ता झाला पाह जे. हा वरोधाभास नाह  का. 
डे हलपमट करत असताना या शहरातील अनेक घरे पाडली आहेत. मग ते नागर क 
नाह त का. मग या ठकाणी कोणासाठ , कशासाठ  या गो ी के या गे या असा माझा 

 आहे. या जागेवर ल वाहनतळाचे आर ण वगळायला आमचा वरोध आहे. झोिनंग 
बदलून सव . ११२, १७३ व १७४ मधील यू लाईनपलीकड ल ीन झोन र हवास 
े  करावे असे हटले आहे. सव . १७३, १७४ याचे मालक बांधकाम यावसाियक 

आहेत. मेहता, सुखवानी ा. िल., मतानी, लंुकड, मारवाड , गाद या अशी सग यांची 
नाव ेआहेत. यांचे सातबारे मी बरोबर आणले आहेत. आर ण . १३ चा म ट परपज 
बदल यात आला. इथे किमट ने सांिगतले, घरे आहेत. टाऊन लॅिनंगम ये गेले यांना 
वचारले ितथे घरे असतील तर याचा बीएलयू नकाशा दाखवा. या ठकाणी बीएलयू 
नकाशा आहे. इथे आर णात कुठेह  घरे नाह त. गु मुख दास यांनी इथे घरे दाखवली. 
इथे सु ा कुठे घरे दसत नाह त. अशा कार या िशफारसी  क न दशाभूल केली गेली 
आहे. सव नं. १३ १४ म ट परपजचे आर ण बदलले आहे. ह  सग या प रसरातील 
आर णे सव न.ं २७ इथे वाहनतळाचे आर ण टाकले गेले आहे. वाहनतळा या शेजार  
सव नं. ४२ व ६१ म ये रटेल माकट, सगळा २५ एकरचा भूखंड र हवासी भाग 
कर यात आला आहे. या भूखंडाची बाजारभावातील कंमत ९० कोट  आहे. शेजार  
वाहनतळा या जागेवर कमिशयलचे आर ण टाकले गेल.े जेणेक न ब डरची 
बाजारभावातली कंमत वाढली पा हजे. सग यात जा त कंमतीने जिमनी वक या 
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गे या पाह जेत अशी सोय कर यात आली आहे. िसंगापूर माकट या धत वर माकट 
हावी अशी सग या इथ या आमदारांची, खासदारांची, सग या पदािधका-यांची, अ जत 
दादा यांची सु ा इ छा होती. परंतू यांना या ठकाणी वचारले नाह . या प रसरातील 
थािनक यावसाियकांसाठ  रटेल माकट झाली असती, यांना संधी िमळाली असती. 
याचा सु ा र हवास झोन हणून बदल केला आहे. या जागेचे मालक याचे नाव 

तु हाला सांगते. भागीदार कृ णकुमार शहा, संजय ह रश िमरचंदानी, संजीवनी 
एंटर ायजेसचे जैन, अगरवाल अशा बांधकाम यावसाियकां या नावाने ितथे सातबारे 
आहेत.सव नं. ६१ र हवासी केला आहे. या ठकाणी वाहनतळाचे आर ण आहे ते 
३६,००० व न १२,००० किमट ने केले आहे. म ट पपज आल,े कमिशयल रझवशन 
टाकल.े नवीन अमडमट माणे द.७ ए ल २०११ माणे िनयोजन सिमतीवर हरकत 
घे याचा अिधकार शासनाकडे घेतला आहे. यामुळे शेतकर  तुम याकडे दाद मागू शकत 
नाह त. पवार, कंुभार, जगदाळे, ल ढे या शेतक-यांचे सातबारे ितथे आहेत. यां यावर 
अ याय होतो आहे. यांनी कुठे दाद मागायची. र हवास करायचा असेल तर सूचना 
आहे. र हवासी करायच े असेल तर सव . २७ र हवासी े  करा. या ठकाणचे 
शेतकर  तर  आनंद  होतील. ब डरां या सोयीसाठ  नवीन र ता सूचवला आहे. जो 
ब डर या फाय ाचा आहे. बाक चे अनेक र ते डिलट केले गेले आहेत. सव . ६३, 
६४ चे उ ान े  १०,००० चौ.मी. याची अंदाजे कंमत १० कोट  आहे. हे उ ानाचे 
आर ण पूणपणे डिलट केले आहे. नाग रकांना सोयी-सु वधा िमळा यात. यासाठ  काह  
आर णे मानांकना माणे करायला पाह जेत. परवा ई.ड यू.एस.चे उ ाटन होत 
असताना मा.मु यमं ी व मा.दादांनी देखील सांिगतल,े या प रसरात एवढ  घरे होत 
आहेत तर नागर कांना सोयी-सु वधा द या पा हजेत. इथे गाडन करा, शाळा बांधा, 
हॉ पटले असे ए ककडे नेते मंडळ  सांगत असताना, वकास आराख यातून सगळ  
आर णे डिलट करतोय. िनयोजन सिमतीने कारण सांिगतल,े इथे घरे आहेत. 
नागर कांचे एकह  घर मलातर  दसले नाह . सातबा-यावर नावे सांगत.े अथव, व तक 
– पटेल, गोयल, ओपल ॉपट ज संजय िमरचंदानी हे सगळे बांधकाम यावसाियक या ्
ॉपट चे मालक आहेत. आर ण .१९ – ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदान सव .१४६, 

१४७ े  ८,००० चौ.मी. – याची कंमत अंदाजे ८ कोट  आहे. पूणपणे र  केला. हे 
े  र हवास सु ा झाले पाह ज.े बीआरट या मो या जं शनवर ह  शाळा अस यामुळे 

ती र  केली आहे. शाह कॉलेज कुठे आहेू , इं जिनअर ंग कॉलेज कुठे आहे ह सगळ  
कॉलेज हाय-वे वर आहेत. व ा याना ये याजा यासाठ  सोय हावी हणून केले असेल. 
या कॉलेजला बॅक ए  देऊ शकतो. ते िश ट न करता पूण डिलट करायला, यलो 

करायला आमचा वरोध आहे. सव सातबारे व चाट, यासंदभातील सिमती या िशफारसी 
आप याकडे सगळे सोपवले आहे. पु हा एकदा आप याकडे देत आहे. यासंदभात 
मा.मु यमं यां या ऑ फसला त ार केली आहे. माझा वरोध आहे. िशवसेनेने यावर 
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हरकती घेतले या आहेत. नंतर अहवाल िस  झा यानंतर गटबाजी होते. 
वतमानप ातून चुक या बात या पसरवायचा कोणाचा काय हेतू आहे ते समजत नाह . 
आ ह  कोणाला सांगून करत नाह . माझा या संपूण ड.पी.ला वरोध राह ल. असा कारे 
चुक चे काम झाले असेलतर र  झाला तर  चालेल. नािशकचा ड.पी. र  केला आहे. 
ितथे मनसेची स ा आहे. पु या या ड.पी.ची केस मा.उ च यायालयात गेली आहे. वष 
झाल.े आप या ह तील एका गावाचा ड .पी. आ ण याची चचा सग या महारा ात, 
भारतात होत,े आपली बदनामी होते. आप याला अिधकार नाह  परंतू या शहराचे आयु  
हणून, महापौर हणून, सभागृहाचे सद य हणून ह  येकाचीच जबाबदार  आहे. 

यात काह  चुक चे झाले असेल तर िन तपणे याची चौकशी झाली पाह ज.े 
आप याकडून तो टे गेला पाह जे. नाह तर आ ह  शासनात जाणार आहोत. धान 
नगर वकास यां याकडे त ार करणार आहोत. सरकार थोडे दवसांनंतर याचा िनणय 
घेणार आहे. अ यथा आ ह  कोटात जाऊ अशी या ठकाणी सूचना करते.          
  
मा.सुिनता वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला महापौर साहेबांना एकच 
वनंती करायची आहे. आ ह  ताथवडे गावा या वकास आराख या या िनयोजन 
सिमतीत ३ सद य होतो. आम याबरोबर शासनाचे ३ सद य होत.े वकास आराख यात 
जे बदल केले आहेत ते वचारपूवक केले आहेत. ब-याच नगरसेवकांनी हरकती आण या 
हो या. शाळा बदला, हाय-वे वर शाळा नको आहे. आ ह  एकंदर जागेवर जाऊन पाहणी 
केली होती. वेळोवेळ  पेपरम ये िनवेदन दले होत.े हरकती माग व या हो या. शाळेचे 
आर ण काढायचे कारण एवढेच होते. ितथे आधीच शाळा अ त वात आहे. ५०० 
क.मी. अंतरावर दसु-या शाळेला परवानगी िमळत नाह . यामागे आमचा अ जबात हेतू 
नाह  क , मुलांनी खेळू नय,े िशकू नये. आ ह  सग यांचा वचार क नच हा आराखडा 
तयार केला आहे. िनयोजन सिमतीचा आ हाला अनुभव नाह . सग यांनी आ हाला नावे 
ठेवली आहेत. शेवट  मा.महापािलका सभेत िनणय होणार आहे. महापािलका सभेने काय 
तो िनणय यायचा तो यावा. हा वषय आपण मंजूर करावा अशी वनंती करत.े      
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर कलम ३७ची कारवाई 
असू दे, नाह तर ताथवडे गावचा ड.पी. असू दे, सावजिनक र या हरकती घे याचा 
पायंडा जर कोणी पाडला असेल तर मला वतःब ल चंड अिभमान वाटतो क , या 
सग याला मी सु वात केली आहे. अशा कार या हरकती/सूचना माग व यासाठ  
नोट सी िस  हाय या काह  जणांची ह  दसर  टम असेलु , काह ंची पाचवी टम असेल 
यांनी सांगावे, यापूव  अशा हरकती/सूचना घेत या हो या का. तर याचे उ र नाह  

आहे. नाह  असेच हणावे लागेल. कारण हरकती/सूचना मागवाय या असतील तर 
तु हाला या वषयाचा अ यास लागतो. परंतू अ यास करत असतानासु ा या सग या 



110 
 
ड .पी.चा अ यास करत असताना आ हालासु ा या संशया या नजरेतून जावे लागले, 
आमची सु ा न टे ट झाली आहे. हे ददवाने सांगतेू . एकानेह  सांगाव,े माझे यांना 
आ हान आहे, कोणी पैसे घेतले, कसे घेतले ितथे िसमा सावळे इन हॉ ह होती का, 
स ाधार  प ाने, मा या वप यांना पण माझे यासाठ  आ हान आहे. यावेळ  
शालजोड तून मारतो, यावेळ  ते आ हाला कळत नाह  इतके दधखुळे आ ह  िन तच ू
नाह . एखादा माणूस चांगल ेकाम करत असेलतर या या पा ठशी उभे राहायच.े पण ते 
होत नाह . कोणा यातर  िस वर जळायच,े कोणालातर  कमी लेखायचे हणजे मी 
मोठा होतो क  काय ह  भावना ददवाने राजकार यांम ये आ ण अिधकाू -यांम येसु ा 
जायला लागली आहे. माझी िनंग झाली, याब ल मला वाईट वाटत नाह . दध का ू

दधू, पानी का पानी मी करणारच आहे. सग या सभागृहाला मा हत आहे, हायकोटात 
कोण जाते. महापािलके या बाजुने हणायला जात.े मी महापािलकेसाठ  हायकोटात 
लढले बीआरट  संदभात व उ प न बुडून नये हणून, पु या माणे बीआरट संदभात ४०० 
कोट  अडकून पडू नयेत हणून हाय़कोटाने िनणय बदलायला सांिगतला. हे माझे प हले 
यश आहे. ताथवडे वकास आराख याचा वषय यावेळ  १के खाली दाखल झाला होता, 
यावेळ  िशवसेना गटनेते ी. ीरंग बारणे यांनी खरेतर प हला आ ेप घेतला होता. 

खरेतर यां याकडे दल  केलेू . यां याकडे दल  क न आपण हा वषय ू १के खाली 
दाखल क न घेतला. यावेळ  खरेतर ताथवडे ड.पी. १के खाली का आला. हे 
वचार यासाठ  मा यासह त २/३ लोक सोडलेतर बाक  कोणी हालचाल केली नाह . 
परंतू यानंतर मा  यावर नको या चचा हायला लाग या. यावेळ  हा वषय 
रतसर मंजुर साठ  सभागृहापुढे आला असता तर मला वाटत नाह  एवढ  चचा आज 
घडतेय ती यावेळ  घडली नसती. महापौर साहेब, ताथवडे ा प वकास आराख याची 
केलेली कायवाह  एमआरट पी ऍ ट १९६६ या कलम २६नुसार कर यात आली आहे. 
सदर िनयोजन सिमतीची थापना एमआरट पी ऍ ट या कलम २८ नुसार कर यात 
आली आहे. कलम २८ काय सांगते – जर एखा ा िनयोजन सिमतीने अहवाल तयार 
केला असेल तर तो अहवाल संबंिधत महापािलका सभेकडे सुपूद केला पा हजे. यासाठ  
या िनयमांत मा.शहर सुधारणा सिमतीकडे जा याची तरतूद नाह . यामुळे या दवशी 

हा वषय १के खाली महापािलका सभेपुढे आला. याच दवशी खरेतर हा वषय १के 
खाली न आणता रतसर आणला असता तर यात िन तपणे वेगळे काह  करायला 
आ हाला संधी होती. बीएलयू,बीएलयूब ल खूप चचा झाली आहे. मोनाच नावा या 
सं थेने हा बीएलयू केला आहे. ह  सं था अ यंत नामांक त रेट ंग सं था आहे. संपूण 
महारा ात ड.पी. करणार  सं था आहे. हा बीएलयू करताना मोनाच सं थेने 
महापािलकेला प  िल हले आहे, भदाणे मॅडम यांनी इतके बदल सूच वले आहेत क  
संपूण गावाचा बीएलयूच बदलतो आहे. इतके आ ेपाह प  दडव यात आले आहे. कंवा 
याचे गांिभय कोणी घेतले नाह . पयायाने आपण घेतले नाह  असे या ठकाणी हणावे 
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लागेल. मोनाच सं थेने सांिगतले होत,े बीएलयूत रोज उठून भदाणे मॅडम इतके बदल 
सूचवत असतील तर आ हाला काम करणे अश य होईल. असे आयु ांना, भदाणे मॅडम 
यांना या सं थेने प  दले आहे. या फाईलम ये सु ा हे प  आहे. मग ाचार कोणी 
केला. िनयोजन सिमतीत जर ३ सद य माझे नगरसेवक बंधुभिगनी असतील, रटायड 
लोक असतील, मा.माया बारणे या नवीन सद य आहेत, खूप हशार आहेतु . सुिनता 
ता ची सेक ड टम आहे. मा.नवनाथ जगताप यां याब ल तर बोलायलाच नको. 
जगताप नाव अस यामुळे, जगताप हणजे ट ड आर कंग हणून सग यांना मा हत 
आहे. यां या जगताप नावामुळे सगळेजण यां याकडे तसेच बघतात. यात कोणी 

ाचार करायचे ठरवले असते तर  क  शकले नसत.े इतक  फूल ो हजन ड ड टपी 
भदाणे मॅडम यांनी केली होती. कोणाला कती िमळते, एकाला कती िमळते असे चालत 
असेलतर यासाठ  जागेवर जायची गरज नाह . मा.नवनाथ जगताप व यांचे सहकार  
यांना पा ठशी घालते असे नाह . परंतू जे स य आहे, ते सभागृहापुढे आले पाह ज.े एवढ  
चचा का करतो ते मला कळत नाह . गंमत सांगते, मला वाटत,े या यावरच हा ड.पी. 
र  होऊ शकतो. या- या मंडळ ंना वाटले, आपण शासनाला नवा ड.पी. करायला 
सांगू. या खेळाला सु वात करते.  

महापौर साहेब, कलम २६ नुसार ा प वकास योजना िस  कर यात आली. 
ठराव .२३७ अ वये मा यता दे यात आली. सदर ठरावा या शेवट या प र छेदाम ये 
मौजे ताथवडे या गावा या ता वत आराख याम ये सदर आर णे र ते त सम सोयी 
सु वधा या ह म ये कमाल ३ चटई े  िनदशांक वापरणे यो य राह ले. या माणे 
आराख यातील उपाययोजना असा यात व यास मा यता देणेत येत आहे असा उ लेख 
केला आहे. खरेतर ह  उपसूचना होती - (वाचून दाखवल)े  ह  उपसूचना मा. शांत 
िशतोळे यांनी मांडली होती. मा.राज  काटे यांनी उपसूचना वकारली होती. से शन 
२८ खाली मा.िनयोजन सिमती सूचना माग वते नंतर सुनावणी होते, हरकती सूचना 
येता    याची सुनावणी झा यानंतर जी.बी पुणे मा यतसेाठ  येते   
आपले सभागृह चालू असतानाच मी पा ठमागे जाऊन गॅझेट व नोट स दो ह  पाह ल.े ह  
उपसूचना वाचली होती. यावेळ  ताथवडे गावाचा वषय १के खाली सभागृहात आला 
होता या दवशी दलेली ह  उपसूचना होती. ताथवडे गावाचा ड.पी. करताना या 
हरकती/सूचना माग व या हो या, यात मा. शांत िशतोळे यांची देखील उपसूचना 
होती. ती समा व  का कर यात आली नाह . सभागृहाने मंजूर केले या ठरावात 
काटछाट करायचा अिधकार कोणाला नाह . आयु ांना नाह  ना भदाणे मॅडम यांना आहे.  
मग कोणी असे कसे केले. या हरकती / सूचना माग व या हो या या बेकायदेशीर 
हो या का. या एकाच मु ावर हा ड.पी. र  होऊ शकतो. आरोप करताय. लाज वाटली 
पाह जे. आपण काय करतोय याचे. मला मा हत आहे कोण-कोण झार तले शु ाचाय 
होते. कोणी रेकॉड ग केले, कसे केले ते मी ऐकले आहे. मा या वरोधात कसे हायचे 
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यासाठ  हा खटाटोप चालला होता. कोणी य  केला, माजी महापौर वैशाली घोडेकर 
यांनी. महारा भर गाजलेली, रा वाद या माजी म हला महापौर, बचत संघात ३ कोट ंचा 

ाचार करणा-या, टड आर दलाल असणा-या वैशाली घोडेकर यांनी ाचाराचे कुरण 
क न ठेवले आहे यांनी याब ल बोलू नय.े कोणी हरकती घेत या, कोणी कोणावर 
आरोप करायचा, रा ी झोपा येत नसतील. चा र य हनन करायचे, बदनाम करायचे. ते 
िनमूटपणे सहन करायच.े तु ह  ड.पी.वर बोलणार वाटते.  बोलणार नाह तर काय 
आ ह  रतसर या ठकाणी हरकती घेत या आहेत. न द व या आहेत. यावर सुनावणी 
झाली आहे. मी काह  बोलणार नाह . तुमचे व नवनाथ जगताप यांचे जा तच पटते ना. 
जा त पटते हणजे काय मी यांना िश या देते काय् . तो समोर बोलतो, तो चांगले 
बोलतो. मी चांगली बोलते. एखाद  गो  नवीन सद यांना कळत नसेल तर यांना 
सांिगतले पाह ज.े लाख या ाचारात यांना कुठे कुठे बसवायचे यावर िमट ंगा के या. 
मग हा ाचार नाह  का. मग तो यांचा िश ाचार आहे. महापौर साहेब, खरेतर जो 
ड.पी. सभागृहापुढे, शासनाने आणला होता, जी उपसूचना आली होती, यांचा यात 
अंतभाव नस यामुळे तो र  कर यात यावा अशी आप याकडे मागणी करते. सभागृहाने 
बेकायदेशीर वषयासाठ  वसंगत ठराव केला असला तर  असा ठराव महारा  मनपा 
अिधिनयमाचे कलम ४५१ अ वये तो वखंड त करायची तरतूद आहे. आयु  साहेब, 
मला वचारायचे आहे, मा. शांत िशतोळे यांची उपसूचना शासनाकडे पाठवली का, ती 
वखंड त केली का. यावर हरकती/सूचना मागव या आहेत. आयु  साहेबांकडून मला 
खुलासा हवा आहे. आयु  हणतील, माझा या मु ाशी, ड.पी.शी संबंध नाह . जर  
संबंध नसलातर  But you are Boss.  उपसूचना वगळली कशी. वगळली असेल तर हा 
सभागृहाचा अपमान नाह  का. जर ती उपसूचना चुक ची होती तर शासनाकडे जाऊन 
वखंड त हायला पाह जे होती. मा.नगरसिचव यांना सु ा सांगत,े तो संपूण ठराव 
शासनाकडे पाठवावा लागतो. नुसती उपसूचना पाठवून चालत नाह . तु ह  काय केल,े 
तुम या फाय ाचा ड.पी.चा वषय तेवढाच पास केला. मा. शांत िशतोळे यांची 
उपसूचनेला वाटा या या अ ता  लाव या. तसे असले तर  हे सभागृह लोकशाह साठ  
आहे. होम टाऊन हणून कोणी वापरायचे कारण नाह . माझी नगरसिचव यांना वनंती 
आहे, यांनी मला सांगावे. महारा  मन.पा. अिधिनयम १९४९ या कोण या कलमा या 
आधारे ह  उपसूचना ठरावातून काढली. उरले या अधवट मजकूराची अंमलबजावणी 
कशी कर यात आली यावर खरेतर शासनाने खुलासा केला पाह जे.  

मा यास हत ताथवडे गावातील अनेक नागर कांनी यां या घरांव न र ता जात 
असताना र याबाबत हरकती/सूचना घेत या हो या. या मह वा या काह  वषयांबाबत 
मा.िनयोजन सिमतीने कोणताह  अिभ ाय दलेला नाह . ा प वकास योजना नकाशा 
िस पूव या कारवाई संबंधी उप थत केलेले मु े मा.िनयोजन सिमती या अहवालात 

नमूद केले आहेत. मा.िनयोजन सिमती असे कसे हणू शकत.े यांना असे बोलायचा 
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अिधकार काय आहे. ा प आराख यावर हरकती/सूचना माग व या. यावर आमचे 
हणणे माग वले आहे. हणून या ठकाणी वषय आहे जर शासनाचे अिधकार  होते. 
यांनी अहवाल तयार केला. शासनातील यां या सहका-यांना ते उघडे पाडणार नाह त 
हणून खा ी होती हणून यांनी अशा कारचा अिभ ाय दलेला आहे. अ यंत चुक ची 

बाब आहे. खरेतर वकास योजना अहवाल व वकास िनयं ण िनयमावलीबाबत हरकती 
सूचनांबाबत मा.िनयोजन सिमती गठ त कर यात आली आहे. यात मा.सभागृहाने 
ठर व या माणे कायवाह  झाली नसलीतर  कायदेशीर मत देणे यांचे काम होत.े परंतू 
हे आमचे काम नाह  असे सांगू शकत नाह . ठरावातील मजकूर वगळून केलेली संपूण 
कायवाह  बेकायदेशीर आहे हणून ताथवडे ड.पी र  कर यात यावा. आपण हा ड.पी. 
र  केला नाह , सभागृह र  करणार नाह  हे मला मा हत आहे. का करणार नाह . २० 
लाख, २५ लाख, ५० लाख, २ कोट, ५० पे या हे श द ऐकून सु ा कान एवढे गरम 
होत आहेत. महापौर साहेब, जर आजचा हा ड.पी. र  केला नाह तर सव सद यांना 
इथे सांगते क , या ड.पी.साठ  मी हायकोटात जाणार आहे, दाद मागणार आहे. माझे हे 
हणणे ल ात घेऊन हा ड.पी. या ठकाणीच र  कर यात यावा.  

ताथवडे वकास आराखडा य  दोन ट यांत आहे. प हला ट पा ता वत 
जिमन वापर नकाशा तयार करणे, दसरा ट पा उपसूचनाु , हरकती/सूचनांचा िनणय, 
िनयोजन सिमतीने केलेले फेरबदल, या २ ट यांत काम करताना, ताथवडे गावाची 

ता वत जिमन वापर करताना मो या माणात ाचार झाला आहे. याची २/३ 
उदाहरणे देणार आहे. आयु  साहेब हणतात पूरावा ा. ाचार करताना कोणी मागे 
पूरावे ठेवत नाह त. कागदोप ी िस  होत असेलतर यां यावर कारवाई झालीच पाह जे. 
आम या गटने यांनी मागणी केली तशी स मा. ितभा भदाणे, उपसंचालक नगररचना 
यां या मालम ेची चौकशी झाली पाह जे. यांची सीबीआय कडून चौकशी झाली पाह जे. 
ताथवडेचा ता वत जिमन वापर नकाशा तयार करताना जो ाचार यात झाला 
यात फे ुवार  २०१२ रोजीच १४ १/२ इंचाचा हा नकाशा तयार झाला होता. २०१२ रोजी 

महापािलके या नगररचना वभागाची ताथवडेचा ता वत जिमन वापर नकाशा तयार 
क न एमआरट पी या कलम २६ अ वये िस साठ  मा.महापािलका सभेत सादर 
कर यात येणार होता. मा.महापािलका सभेत मा यता िमळावी असे त कािलन आयु  
आिशष शमा यांनी िच ट  िल हली होती. नगररचना वभागा या उपसंचािलका भदाणे 
मॅडम व त कािलन आयु  ी.आिशष शमा यां या सह ने पाठव यात आला होता. 
फे ुवार  २०१२ म ये तयार झाले या ा प वकास योजना आराखडा त बल एक 
वषानंतर हणजे फे ुवार  २०१३ पयत मांड यात आला नाह . खर  गोम तर इथेच आहे. 
शमा गेल,े नवीन आयु  ीकर परदेशी आल.े आय़ु  साहेब, तु ह  आ या-आ या 
तुम या मागे अनिधकृत बांधकामाचे झगाट लागल.े यातून मान वर काढतो न काढतो 
तोच दसरे येऊन धडकते आहेु . परंतू हाताखालची लोक सु ा काम करायला इमानदार 
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लागतात. एकटे ीकर परदेशी इमानदार आहेत हणजे सगळे चांगले असे होत नाह . 
खरेतर तु ह  भदाणे मॅडम यांना वचारायला पाह जे होत.े एक वषापूव  हा नकाशा 
तयार झाला तर  तु ह  काय करत होता. तोच नकाशा िशवसेनेचे गटनेते मा. ीरंग 
बारणे यांनी दाखवला होता. तो दोन हजार पयांत बाहेर िमळतो आहे. याला जमेल 
तशी याची दकानदार  चालू झाली आहेु . २०१२ म ये नकाशा झाला यात यावेळ  
पूररेषा न हती. सभागृहातील एका स मा.सद यांनी पूररेषेतील जागेची १० लाख गंुठा 
दराने व  केली आहे. यांचे सद य व र  करावे हणून प  देणार आहे. यांचे नाव 
घेणार नाह . यांना मला इथे बोलू ायचे आहे. खरेद खतावर यांचा फोटो आहे. 
सातबारावर यांचे नाव आहे. यानंतर ह  जिमन गोरगर ब लोकांना वकली. याचे 
तीन/साडेतीन कोट  छापले. या जागेवर आ ा पूररेषा आली. हणून ती पुसून टाकली. 
इथे कोणी फसवणूक केली. वतः या पदाचा गैरवापर करतात. सगळे उघ या डो यांनी 
बघतोय. सहन करत आहोत. यांचे भाषण झा यानंतर प  देणार आहे. महारा  मनपा 
अिधिनयमा या कलम ११ ड म ये सद य व र  कर याबाबत तरतूद आहे. जर 
सद याचे आिथक हतसंबंध असतील तर याचे पद र  कर याचा अिधकार आहे. 
पूररेषा, टडआरवर सद य बोलले आहेत. बीआरट वर सद य बोलले आहेत. यांची 
आजची शेवटची सभा असणार आहे. माझे काह  हायचे ते होऊन दे पण मी खपवून 
घेणार नाह . तु ह  केले नाह तर तु हाला पण सोडणार नाह . तुम या वरोधातसु ा दाद 
मागणार आहे. कोणाची जिमन होती, कोणाची आहे. पूररेशा कशी आली याची सु ा 
चौकशी करा. हणून एक वष नकाशा तयार करायला लागतो. दकानदार  करायची ु
होती. काह  लोकांचे महापािलका हणजे दकानदार चे ठकाण झाले आहेु . सग यांचे 
नाह . खरेतर फे ुवार  २०१२ म ये तयार असलेला ा प नकाशा एक वषानंतर १के 
खाली सभागृहापुढे येतो काय. सभागृह मंजूर  देते काय. आंधळ दळतंय, कु  पीठ 
खातयं असा शासनाचा कारभार चालला आहे. आयु  साहेब, खरेतर यात अनेक 
यावसाियकांचे हतसंबंध जोपासले गेले होते हणून बनबोभाट मंजूर  दली. 
काय ा या तरतूद माणे या हरकती/सूचना नकाशावर मांड या. या- या वेळ  
ड.सी. ल म ये बदल केले गेल.े लोक हता वरोधात होते, मी या- या वेळ  काय ा या 
चौकट त राहन हरकतीू /सूचना न द व या आहेत. याचा मला अिभमान वाटतो. महापौर 
साहेब, आपण मा यापे ा ये  आहात. परंतू ४/५ वषा या दर यान एकह  चुक चा 
फेरबदल शासन क  शकले नाह . स ाधार  आम यापे ा कतीतर  सं येने जा त 
असून सु ा शासनाकडून मंजूर  आणू शकले नाह त. खरेतर हे यश खरे बोलणा-यांचे 
यश आहे. खरे बोलायला धाडस लागत.े पैशांचा मोह टाळावा लागतो. मला तुम याशी 
भांडायचे आहे. तुम यावर कधी धावून चालत नाह  गोड बोलावे लागत.े हणून काह  
सद यांना व न पडायला लागले, काह तर  झाले आहे, काह तर  झाले आहे. एका 
प काराचे नाव घेत नाह . तो सु ा या ठकाणी लॅकमेल करत होता. याचे सु ा 
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ऑ डओ रेकॉड ग मा याकडे आहे. नाव घेतले तर इत या लोकांचे फोन, इत या 
लोकांचे ेशर गेले ४/५ म हने झेलतेय. जतका जा त वरोध, िततक  जा त ताकद 
माझी वाढत जाते. मला जतका वरोध जा त होतो, िततक  माझी काम करायची श  
वाढत जाते.  

खरेतर ताथवडे गावा या वकास आराख यात िस  झाला. या गावात गेले. 
जागेची, र यांची नकाशा घेऊन पाहणी केली. मग हरकती/सूचना मांड या. माझे 
अंकुश नावाचे पु तक ४०० पानांचे िस  केले आहे. माझे यापे ा यश काय असू 
शकते. यात मी या हरकती सूचना के या हो या, या मांड या आहेत. यापे ा दसर  ु
कुठली गो  असू शकत नाह . या दवशी आ ह  ा प वकास आराखडा घेऊन गावात 
फरत होतो, अनेक शेतक-यांनी अधा/एक गंु यांत बांधकाम केले आहे. ७० सालापासून 
ितथे ते रहायला होते. हे सगळे लोक आम यभोवती गोळा झाले. सगळे सांगायला 
लागल,े आमची इथे घरे आहेत, आमची इथे घरे आहेत. ल ात आल,े यव थत 
मागदशन करता येणार नाह  हणून गावक-यांचा जाह र मेळावा थेरगाव इथे मी 
बोलवला होता. सग यांना ओपन होता. यांना– यांना शंका होती यांनी या 
मेळा याला यायला पा हजे होते, ते आले नाह त. अ यास करायचा नाह . पण लॅकमेल 
क न चार पैसे कसे गोळा करता येतील अशा प तीचे यांचे वचार आहेत ते इथे 
फरकले नाह त. हरकती देताना कायदेशीर भाषेत या हरकती कशा याय या हणजे 
घरे वाचतील हे मी या शेतक-यांना नागर कांना नुसतेच सांिगतले नाह तर यांना िलहन ू
दले आहे. एखादा सव नंबर वाचला तर याम ये सव नं. २९ मो हनी लांडे, सव न.ं 
२९ िसमा सावळे असे वाचले हणजे सव न.ं २९ वर िसमा सावळे यांची जागा होते 
का. बाक  लोक पण असतात. जागेवर घरे दाखवली नाह त. हणजे घरे नाह त का. ती 
का दाखवली नाह त तर ब डरची जागा ितथे मोकळ  करायची होती. सवसमा य 
शेतक-यां या घरांवर आर ण टाकायचे होते हणून घरे दाखवली नाह त. सव नं. 
३७,३८ आर ण . १३ येथे म ट पपज हॉलचे  िशफारस केली आहे. या ठकाणी 
आर णच नाह . घरेच नाह त. सव न.ं२७ म ये आर ण बदलून ब डरला अिमिनट ज 
उपल ध कर यात आ या, पेमे ट कर यात आल.े याला माझे उ र आहे, हा आप या 
महापािलके या करसंकलन वभागाचा कागद आहे. सव . ३८ म ये कोणकोण राहतो, 
यां या िमळकती आहेत यांची नावे सांगत.े  वजय मा ती कंुभार – िमळकत . 

१०४११००५१२, व ठल मा ती कंुभार िमळकत . १०४११००५१३, दगडू कंुभार – 
िमळकत . १०४११००५१४, दिलप कसन कंुभार १०४११००५१६ व १०४११००५१५, सुभाष 
मथरे िमळकत . १०४११००५२६ ह  ६० ते ७० घरांची याद  मा याकडे आहे. ह  कुटंबे ू
आहेत. बीएलयूत हणतात, इथे घरे नाह त. भदाणे मॅडम यांना वचारा. यांनी ए.सी. 
ऑफ सम ये बसून नकाशा तयार केला आहे. यांना समोर आणा. ितथे घरे नसतील 
तर मी या सभागृहाचा रा जनामा देत.े माझे चॅलज वकारा. तु हाला गोरगर बांची घरे 
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दसत नाह त. अधा गुंठा, एक गंु यात झोप या असतात का. तु ह  लोकां या  
मंुड यावर बसून घरे बांधली हणून गोरगर बां या घरांची कदर येत नाह . सभागृहात 
मा. मोद ता हणकर एक सद य आहेत. ते काळेवाड  भागात रहायला आहेत. 
जवळपास २०० घरे पाडली आहेत. जो पूल जातो आहे, ए पायर इ टेटकडे. १९८४ म ये 
घरे बांधले आहे. ड.पी १९९५ म ये झाला होता. जे हा ड.पी. होऊन सु ा १४/१५ वष 
झाली असतील, यां यासार या असं य लोकांनी हरकती घेत या नाह त, यांना तुम या 
ईड यूएसम ये घरे दलेली आहेत. का ते लोक न हत ेका. यावेळ  या लोकांना कोणी 
सांिगतले असते क  तु ह  हरकती या तर तु हाला यावेळ  यां या घरांसाठ  हा 
ड.पी. र ता फरवायला लागला असता. दसर कडे टाकावा लागला असताु . थोपटे 
लॉ सजवळची घरे आ ा पाडलीत. ११ तारखेला या माणसा या मुलीचे ल न होते. 
याचे सु ा खरेद खत १९८४/८५ चे होत.े मी काळेवाड त १५ वष काढली आहेत. याने 

सांिगतल,े ११ तारखेला घरात ल न होते आ ण आपण १० तारखेला कारवाई केली. मी 
सु ा यांना काह  मदत क  शकले नाह . घर शोधावेच लागेल मी सु ा यांना 
सांिगतल.े असे असेल तर यांची जागा असताना, र ता असताना यां या जागेवर 
आर ण टाकले आहे हे यांना कळाले नाह . जर मी यांना हे सांिगतले तर मी काय 
पाप केले. खरेतर तो र ता िश ट केला. तुमचा सव नंबर केवढा, कती एकरचा आहे. 
तो लगेच ब डर या नावावर टाकला हणजे ब डरचा झाला का. मा यावर आरोप 
करणा-यानंा माझे आ हान आहे क , य  जावे, ितथे घरे आहे का नाह त आपण 
आप या डो यांनी बघाव.े मा.िनयोजन सिमतीने सव . ६३/६४ म ये आर ण . १६ 
गाडन या ठकाणी असलेले आर ण र  करायची िशफारस केली आहे. या ठकाणी 
घरेच नाह त. परत तोच कार, तोच खेळ. या ठकाणी सु ा सव . ६३ व ६४ वर, 
आप या महापािलकेचा कागद मा याकडे आहे. १९३८ मधील घरे आहेत. आप याच 
साईटव न ह ंट काढली आहे. आप याकडून काह  कागद य  घेऊन गेले आहे. 
सव . ६३ व ६४ म ये यांची घरे आहेत, ी.अशोक कांबळे हे मागासवग य 
समाजातील आहेत. आ ाच एका नगरसेवकाने सांिगतले मी आ मदहन करेन. आ ह  
काय मागसवग य, दिलत. मुळात आ हाला इ जत कमी, समाजातली आमची पत 
कमी. मग यां या बापाचे काय जातेय. हे कुठे ब बलत जाणार. मग यां या जागांवर 
आर ण टाका. अशोक कांबळे - िमळकत . १०४११००४१२, ल मी सोनवणे - िमळकत 
.१०४११००६०६, श ु न िभमा सोनवणे - िमळकत .१०४११०००१७, देवीदास सोनवणे - 

िमळकत .१०४११००७०८, सुरेखा सोनवणे – िमळकत . १०४११००३७६, नारायण 
कांबळे – िमळकत . १०४११००३७७, यशपाल कांबळे – िमळकत . १०४११००३८६ ह  
नावे मी फ  नमु यादाखल सांगते आहे. हे सगळे मागासवग य समाजातील लोक 
आहेत. या समाजात मी राहते या दिलत समाजातील ह  घरे आहेत. माझे कत य 
आहे, मा या समाजातील लोकां या घरावर जर र ता टाकत असतील तर िन तपणे 
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मी या वरोधात आवाज उठवला पाह जे. खरेतर या दिलत लोकांची घरे बीआरट साठ  
वनामोबदला ता यात घेतली आहे. यांनी दसु-या जागेवर घरे बांधली ितथे सु ा 
आपण र ता टाकला आहे. हणून या आर णाला मी वरोध केला. यां या घराव न 
र ता गेला, या ब डरची नावे मी वाचून दाखवली यां या सव नंबर मधून र ता 
गेला का. तु ह  पुढ ल वष  ोजे टर लावता आला पाह जे. हणजे नवीन 
नगरसेवकांनासु ा कळेल. प कारांनासु ा कळेल. लॉबीत बसले या नागर कांना सु ा 
कळेल. इथे उचलली जीभ लावली टा याला. ५ कोट , १० कोट  करोड असो, कागद 
पहायला ते कळतात का. खरेतर आज आप पाट चे ी.अर वंज केजर वाल यांनी 

ाचार िमटव यासाठ  प  काढला. भदाणे मॅडम यांनी ाचारासाठ  प  काढावा 
एवढे राजकारण, एव या खाल या दजाचे राजकारण करणा-या बाई मी आयु यात कधी 
पा ह या नाह त. यां याकड ल संप ीची सीबीआयकडून चौकशी करायला लावली 
नाह तर, ये या २/३ दवसांत सीबीआय चौकशी करायला मी लावणार आहे. राजकारण 
करतात काय, २/४ सो यागो यांना हाताशी धरले हणजे काह ह  करता येते असे 
यांना वाटले काय. असे होत नाह . मी या- या लोकांची नावे वाचली मा याबरोबर 
या लोकांनी सु ा इथे हरकती घेत या हो या. हणून मा.िनयोजन सिमतीने फ  
यां या घरांवर आर णे टाकली आहेत. तेवढा अ यास मी केला आहे. नागर कांनी 

दाखवा हटले तर  ते दाखवू शकत नाह . मा.िनयोजन सिमतीने आर ण .२५ 
वाहनतळाच ता वत २४ मी पूव-प म र ता र  करायची िशफारस केली आहे. 
मालक नस यामुळे आर ण र  करायची िशफारस केली होती. व तुतः आर ण . 
२५ वाहनतळा या उ रेकडे पूव-प म र या या जवळ सव न.ं ५९ ते १५६ या 
जागेवर वापरात असलेला अ त वातील र ता ा प नकाशातून गायब कर यात आला 
होता. मोनाच सं थेने यावर आ ेप घेतला आहे. या अिधका-यांना नकाशा कर यासाठ  
िनयु  केले होत,े ह  सं था अिधका-यांना जर असे सांगत असेल तु ह  इतके बदल 
सूचवता क  आ हाला या जागेचा संपूण ड.पी.च बदलावा लागेल. तो अ त वातील 
ा प नकाशातील र ताच नंतर गायब केला. खरेतर या ठकाणी २४ मी. या 

र याला या ठकाण या नागर कांनी हरकत घेतली आहे. भदाणे मॅडमचे कोणताह  
ग णत बघडले नाह . घेतले या पैशांचा संबंिधत वभागाकडून पूरेपूर फायदा क न 
यायचा हणून यांनी केलेली ह  सगळ  शाळा आहे. सव .१५९ ते १५६ मधील 

जागेवर ल ाितिनधीक नावे वाचून दाखवते. राहूल फुलपगार - िमळकत . १०४१२७१, 
अिभ जत िशंपी – िमळकत .१०४१३५१, ऋदयनाथ रामकृ ण - िमळकत .१०४१ ९३, 
वसंत नामदेव फसवे व बाबुराव िशंदे- िमळकत .१०४१३१९ व १०४११८९, रमेश 
रामकृ ण िभसे - िमळकत .१०४१३१६, सुरेश गारंबे – िमळकत . १०४१०, बबन 
शेळके - िमळकत .१०४१०५९ हे िमळकत मांक असून आपण यां याकडून िमळकत 
कर घेतोय. हे मी केलेले नाह . मग कसे हणून शकतो, या ठकाणी घरच नाह . 
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बीएलयू या न दणीत घर न हते. घरे कशी न हती. प  वाचा. यात काय सांगताहेत, 
एक नाह  दोन नाह  जवळपास ८५० िमळकती या ठकाणी आहेत. मी संपूण 
िमळकतींचा तपशील इथेच देणार आहे. यां या घरांवर आर णे टाकणार असाल तर, 
उपसंचालक भदाणे मॅडम यांना आज या आज घर  पाठवले पाह जे. सभागृहाने िनणय 
घेतला पाह जे. आपण पुरावा ा असे हणाल. काय पुरावा देऊ, कसा पुरावा ायचा. 
तु ह  येणार नाह . बाई कागदाने खोटे बोलणार. आ ह  म ह यातून एकदा तुम या 
समोर येणार. एकदा बोलायला संधी िमळणार . एक नंबरचा खोटारडा अिधकार  आहे. 
जागेवर जाऊन सगळे र ते बघायचे. माझी सद यांना वनंती आहे, खरोखर र ता आहे 
का नाह  ते बघा. एका सव नंबरम ये एकाच माणसाची जागा असत ेका. एक गंुठा, 
अ या गंु यातली घरे ीमंत लोकांची घरे नाह त. मा.महापौर साहेब, माझी आप याला 
वनंती आहे, आपण सु ा िनयोजन सिमतीला बरोबर या. भदाणे मॅडम यांना बरोबर 
या. य  जाऊन र यातील घरे बघा. घरे असतील तर यां यावर कारवाई केली 

पाह जे. भदाणे मॅडम यांनी राजक य पाट  जॉईन करावी. यांना खाल या दजाचे 
राजकारण चांगले करता येत.े  

मा.महापौर साहेब, ताथवडे वकास आराखडा योजनेनुसार सव नं. ४१ व ६५, वर 
आर ण .२६ म ये करकोळ बाजारचे आर ण ता वत कर यात आले आहे. ा प 
वकास अहवालात २०३१ साली ताथवडे गावाची संभा य लोकसं या ३५,००० होणार 
आहे. हा ड.पी. रपोट आहे. टाऊन लॅिनंग नॉमस,् १९६९ मधील रा य शासना या 
मंजूर मानांकना माणे हा ड.पी. २० वषासाठ  तयार कर यात येतो. १.४० हे टरचे 
आर ण करकोळ बाजारासाठ  आव यक आहे असे नमूद कर यात आले आहे. असे 
असताना १.४० हे टर ऐवजी यात ९ हे टर े  करकोळ बाजारासाठ  ठेवणे हे 
अवाजवी ठरते. सव .९९ ब ल बोलणारच आहे. करकोळ बाजारासाठ  एवढे मोठे े  
ठेवले आहे. या पा ठमागे काय गौडबंगाल आहे. याम ये यांनी ड.पी तयार केला 
या िनयोजन सिमतीचा अहवाल आहे क , यात सव . २६ म ये सदर वापरासाठ  

आर ण असून याचा उ े य समजून येत नाह . मोठे आर ण ठेव याचे कोणतेह  
प ीकरण दसून येत नाह  हणून हे आर ण वगळाव.े हे े  र हवास े  कर यात 

याव.े इथे सव .९९  व ड.पी. चा जवळचा संबंध आहे. यात रटेल माकटचा भाग, 
याच जागेत असले या कुमार ब डर यांची जागा आहे. इथे २ ते द ड एकर जागा 
यािशवाय आर ण टाकले गेलेले नाह . कुमार ब डर यांनी हायकोटात सांिगतले आहे, 
एका कृषी उ प न बाजार सिमतीसाठ  २० ते २२ एकर इतक  जागा पुर  पडते हणून 
माझी जागा या आर णातून वगळ यात यावी. यांनी कोटाला वनंती केली आहे. खर  
गोम इथे आहे. यां याकडे आर ण टाकायचे नाह . आर ण वगळता येत नाह  हणून 
रटेल माकट कती हे टरची केली. या ठकाणी मा याकडे संपूण पंपर  िचंचवड 
शहरातील जु या गावाचे जे करकोळ बाजार आहेत याची याद  आहे. करकोळ 
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बाजारासाठ  अ भागात आर ण सव . २८६ म ये सव . २० पैक  ०.३१ आर 
जागा, अ भाग आकुड  भाजी मंडई – सव . २७० पैक  ०.१० आर, अ भाग आकुड  
– सव . २६० म ये सव . १८० पैक  ०.१० आर, अ भाग आकुड  –आर ण . 
२५६ – सव . ४४,४५ पैक  ०.१० आर, अ भाग िचखली गाव आर ण . १/९२ – 
सव . १५५२ पैक  ०.१० आर हणजे मा.महापौर साहेब, संपूण जु या गावा या 
ड.पी.त या करकोळ बाजारासाठ  ६.५३ हे टर हे आर ण तसेच ठेवले आहे. हणजे हे 
लोक कती मूख होते. भदाणे मॅडम कती हशार आहेतु . काह  लोकांनी यांचे खूप 
गुणगाण गाईले हे लोक कोण आहेत हे मी सांगायची गरज नाह . पण संपूण शहरासाठ  
६.५३ हे टर े  असेलतर नवीन गावात करकोळ बाजारासाठ  एवढ  जागा ठेवायचे 
कारण काय. ितथे कुमार ब डरची जागा सो यात सोडवायची हणून इथे आर ण 
टाकायच.े सरकारकडून वचारणा होईल, काय झाले या आर णाचे. तर सांगता येईल, 
दसु-या २२ एकरम ये आर ण टाकले आहे. कुमार ब डरची जागा सहजासहजी सुटेल. 
भदाणे मॅडम यांनी काय घेतले असेल तर देऊन टाका. जर १.४ हे टर ऐवजी ९ हे टर 
आर त करायचे ठरले असेल तर खरेतर ह आर णे र  हायला पाह जेत. ितथे 
वेगवेग या ठकाणी करकोळ बाजारासाठ  छोट  छोट  आर णे ठेवली पाह जेत. 
महापािलके या जु या व वाढ व ह त करकोळ बाजारासाठ  एकूण ४७ आर णे आहेत. 
एकूण ६.७३ हे टर े  आर त आहे. हे आर ण १७ लाख लोकसं येला पूरक असेल 
तर ताथवडे गावाची आजची ११,००० लोकसं या २०३१ पयतची लोकसं या ३५,००० 
होणार असताना ितथे ९.८ हे टर ठेवायचे कारण काय. मग िसंगापूर या धत वर बाजार 
करायचा होता, का शिनिशंगणापूर या धत वर केला आहे. ड.पी. त मा  द ली हट या 
धत वर मॅडम करणार हो या. िसंगापूर ते द ली हे अंतर खूप आहे. उपसंचालकांना हे 
अंतर समजले नाह  क  काय समजून घेतले नाह  हा खरा  आहे. आजची ११,००० 
लोकसं या २० वषानंतर होणार  ३१,००० लोकसं या याला इतके मोठे े  आर त 
ठेवण े यो य होईल का याचा या ठकाणी वचार करायला पाह जे. हणूनच जर 
या ठकाणी जु या व न या वाढ व ह त १०/१० गंुठे आर णे असतील तर तशीच इथे 

असली पाह जेत. करकोळ बाजारासाठ  जी ४७ आर णे संपूण शहरात आहेत, यात 
१६.३२ हे टर एवढ च जागा ठेवली आहे. मग ताथवडे गावासाठ  ९ हे टर े  हणजे 
२२ १/२ हे करकोळ बाजारासाठ  आर ण कोणा या हतासाठ  ठेवले आहे. हे कोटात 
साबीत करायला मला फार वेळ लागणार नाह .  तसेच आर ण . २७ नुसार ३.६० 
हे टर े  हणजे ९ एकर े  वाहनतळासाठ  आर त कर यात आले आहे. 
वाहनतळाचे आर ण ताथवडे गावा या करकोळ बाजारासाठ  ता वत कर यात 
आलेले आहे. माझी सव सद यांना वनंती आहे क , या पा ठमागील गौडबंगाल काय ते 
समजून या. ए ककडे २२ एकर करकोळ बाजारा या आर णासाठ  जागा ठेवायचे, 
दसर कडे ु ९ एकर वाहनतळासाठ  जागा ठेवायची. हणज ेसव . ९० तसाच सुटतो. 
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यासाठ  क  सु ा करावे लागत नाह त. वाहनतळाचे आर ण व करकोळ बाजाराचे 

आर ण ब डर या सोयीसाठ  ता वत कर यात आले आहे. वाहनतळासाठ  इतके 
मोठे े  आर त करणे अनाव यक ठरेल. यामुळे हे आर ण ५ कंवा १० गंु यांचे 
करावे. यासाठ  यापूव  जु या गावाचा व वाढ व ह चा ड.पी. आहे, यातले एक 
उदाहरण वाचून दाखवते. अ भाग आकुड  – आ. .२९१ योजन वाहनतळ स. न. 
१४९ पैक  ०.१० आर, अ भाग आकुड  - आ. . २७१ सव . २७६ योजन वाहनतळ 
एमआयड सी - ०.५० आर, अ भाग आकुड  – ३०७, वाहनतळ एमआयड सी ०.७६ 
आर, िचखली - सव .१५६७ पैक  ०.७ आर. मा.महापौर साहेब, या या ा अ यास 
करायला देते. याम ये ड.पी. करताना फ  याच त , बाक  सगळे मुख असे 
समजायचे काह  कारण नाह . शासनाने करकोळ बाजार व वाहनतळासाठ  सुमारे ३२ 
एकरचे आर ण हे कोणा या हतासाठ  ठेवले होते. नगर िनयोजन मानांकना या 
कतीतर  पट ने जा त आर ण चुक या प तीने ठेवले आहे. िनयोजनाबाबत त  
असले या, शासनाने िनयु  केले या अिधका-यांनी ाधा याने इतके े ात आर ण का 
ठेवले याचा बोध झाला नाह  असे यां या अहवालात प  हटले आहे.  यामुळे 
ताथवडे गावाला आव यक असणार  आर णे ता वत क न उवर त आर णे 
वगळ याची माझी मागणी मा य कर यात आली. यां यासाठ  ह  आर णे कर यात 
आली होती या टोळधाड ंना याची खबर लागली. गेले २ म ह यांत जो वणवा लागला 
होता. याची आग मा या मनाला पार जाळून गेली. अजून तर  कोण या चुक या 
कामात मा यावर आरोप झालेला नाह . परंतू यात दोन जोडे मारायचा कार मागे 
झाला आहे. माझे ख चीकरण करायचा य  झाला आहे. तु ह  ाचार करता मग 
आ हाला कशाला बरोबर घेता. मा याकडे कोणी जाऊ नये, कोणी हणू नय,े आम या 
पा ठशी कोणी उभे राह नये हणून हेतूपुर सर खेळ कर यात आलाू . गेले २/३ म हने 
मी तेव याच ताकद ने हा खेळ पचवत आले आहे. यासाठ  शांतता न हती. मला 
पदाफाश करायचा होता. चार पाऊल मागे जाऊन पदाफाश करता येईल हे मला मा हत 
होते. हणून ह  आर णे कोणा या सोयीसाठ  ठेवली आहेत. आपण जाऊन बघाव.े 
कोणी सांगावे, या बाईने ाचार केला आहे. इथे लोक काह ह  बोलतात, सिमतीत 
असणा-यां या झोपा उड या. चांगले क  नका पण बदनाम क  नय.े चांगले काम 
करायला हंमत आहे यांना िन तपणे काम क  ावे. या ताथवडे ड.पी.त या- या 
नागर कांनी आर णासंदभात हरकती घेत या, मा.िनयोजन सिमतीने यांचे यां या 
घरापुरते आर ण सरकवले आहे, याब ल मी यांचे आभार मानत.े सव . ९९ 
बाबतीत खरेतर िनणय दे यात आलेला नाह . सव .९९ बाबत वेगवेग या कारचे 
आ ेप आहेत. तुमचा अिभ ाय आहे, जर  कृ ष उ प न बाजार सिमतीला यांना 
जिमन संपा दत करावयाची असेल तर  र हवास भागाब ल तो ताव शासनाकडे सादर 
क  शकते. महापािलकेला जागा ायची कंवा बाजारसिमतीला ायची कंवा कसे 
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याबाबत शासन तरावर यो य तो िनणय घेऊ शकते हणून या सव . ९९ साठ  
कृ ष उ प न बाजार सिमतीला जागा आर त कर याची आव यकता वाटत नाह . 
मंजूर ादेिशक योजनेम ये सव .९९चा भाग सावजिनक/िनमसावजिनक वभागांत 
दाखवला आहे. मा  वकास योजने या ड हएशन टेटमटम ये वभाग वकास 
योजनेचा अपुरा उ लेख अस याचा आ ेप आहे. हणून व तु थती काय आहे यात 
याची खातरजमा क न यो य या द ती करायची िशफारस आहे असे माु .िनयोजन 
सिमतीने सूच वले आहे. परत एकदा मॅडम म ये पड या, पुरावा आहे. हे डे हएशन 
टेटमट आहे, यात यांनी फ  सव .९९ची २००९ पयतची ह टर  समोर आणली 

आहे. याचा िनणय झालेला नाह . ताथवडे गावाचा वकास ादेिशक य़ोजनेत सव .९९ 
चे एक त े  शासक य, िनमशासक य म ये समा व  आहे. परंतू ा प वकास 
आराख यात हा भाग शासक य िनमशासक य वभागातून वगलून र हवास वभागात 
कर याचे ता वत कर यात आले आहे. यावर सिमती नेमणार आहे. हा वषय 
सभागृहापुढे जाणार आहे. यांना काम करायला काह  कोप आहे. ितथे हतसंबंध 
आडवे येतात हणून यासाठ  घाई झालेली आहे. हा ा प आराखडाच र हवास 
वभागात समा व  कर यात आला होता. र हवास वभागांत समा व  करताना याची 
कारणिममांस दे यात आली आहेत. यात सव . ९९ म ये कृ ष उ प न बाजार 
सिमती तालुका मुळशी यांची जिमन संपादन या मा.सव च यायालयाने दवाणी 
अ पल . ५६१४/०९ चा िनकाल र  केला असून शासनाला आव यकता अस यास, 
शासनाला आव यक असलेला भूसंपादन कायदा १९८४ या कलम ४ अ वये न याने 
नोट स काढायला परवानगी दली आहे असे उ ले खत केले आहे. ड हएशन 
टेटमटम ये कोटाने जागा  केली इतकेच िल हले आहे. यांनी पुढे पण सांिगतले, 

तु ह  जिमन ता यात घेऊ शकतो, याची कारवाई क  शकतो. कारण कलम ६ची 
कारवाई चुक ची झाली हणून जिमन मालका या बाजुने म.ेकुमार ब डर कोटात गेले 
होते. कोटाने यांना सांिगतल,े जिमन ता यात घेताना कारवाई चुक ची झाली आहे. ती 
र  करतो. हे ड हएशन टेटमटम ये का नाह . ह  ह टर  भदाणे मॅडम यांनी दलेली 
नाह . चुक या प तीने गोरगर बां या घरांव न र ता टाक यात आला. मी यां या 
िमळकतींची न द वाचून दाखवली आहे. ९२ एकर जागा आहे. यां याकडे ता यात आली 
नाह . याचे आ य वाटते. यांनी यांनी आ ेप घेतला. सव .९९ म ये आळ िमळ  
गुपिचळ . ५ कोट ंचा फायदा झाला. तो ब डरचा एक याचा आहे का तर नाह . सव न.ं 
९९ म ये यांची घरे आहेत, कुठे आहेत. र याशेजार  घरे आहेत का. ते बघायचे 
नाह . एव या काटेकोरपणे लॅन केला आहे. ड. ड.ट .पी. अ यंत हशारु , व छ शासन 
चाल वणा-या मा. ितभा भदाणे मॅडम. सव . ९९ म ये ह  यािचका र  केली असली 
तर  शासनाला आव यक अस यास भूसंपादन कायदा १९८४ या कलम ४ अ वये 
िन वदा नोट स काढायला परवानगी दली आहे. िनमशासक य/शासक य वभागातून 
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वगळ यात आले व ताथवडे गावा या ामपंचायतीतील ठरावा माणे १५०० चौ.मी. े  
पोिलस चौक साट , ४१,००० चौ.मी. पुनवसन घरांसाठ , १०,००० चौ.मी. ाथिमक 
शाळेसाठ  ता वत आहे. उव रत े  र हवास वभागांत समा व  कर यात आले आहे. 
याची बेर ज केली तर कती येते. र हवासम ये बदल केला आहे तो कती येतो. 
ए ककडे गर बां या घरांव न र ते जातात. याची थोड तर  लाज बाळगायची. थोड  
जा त नाह . कुठेतर  म घेतले पाह जेत. एवढे मोठे े  शासक य/िनमशासक यतून 
वगळून र हवासम ये समा व  केले आहे. तर सु ा गर बां या घरांवर आर णे टाकतो. 
खरेतर सव . ९९चे े  ठरा वक ब डरांचे हत जप यासाठ  सामा य माणसा या 
हताकडे दल  क न ते शासक यू , िनमशासक य वभागातून वगळले आहे. सदर 
जिमनीचे संपादन मोशी कृ ष उ प न बाजार सिमतीसाठ  कर यात येत होते. 
मा.सव च यायालयाने तां क कारणामुळे कलम ६ची कारवाई र  केली आहे. पण 
न याने एमआरट पी काय ा या कलम ४ अ वये नोट स काढायची कारवाई मा.सव च 
यायालयाने दवाणी अ पल . ५६१४ या यािचके या सुनावणीनंतर द. १८/८/२००९ 
या िनणयाअ वये कर यास परवानगी दे यात आली आहे. हे ड हएशन टेटमटम ये 

असायला पाह जे होत.े ते आलेले नाह . आयु  साहेब, एखादा अिधकार  हेतूपुर सर 
अशी लपवाछपवी करत असेल, तुम याकडे काय ात काह तर  असेल, यांना काय 
िश ा करायची. तु ह  एकटेच लढता. सगळ  भुतावळं आहे. तुम या चांगुलपणाचा 
गैरफायदा घेतात. तुम यापयत आ ह  पोचू शकत नाह  याचा गैरफायदा घेतात. सव 
.९२ म ये एकच जागा र हवासी केली. ए ककडे ड हएशन टेटमटनुसार २००९ पयत 

तु ह  कधी आलात महापािलकेत, कधी जॉईन झालात यानंतर काय ह टर  केली. 
आजह  सातबारावर कृ ष उ प न बाजार सिमतीचे नाव लागलेले आहे. कुठे ते 
ड हएशन टेटमटम ये आहे, मग ाचार झाला नाह  हणता, झाला आहे. यालाच 
तर हणतात ाचार. यापे ा दसर  या या कोणती असू शकते मला मा हत नाहु .  

सव च यायालयाने दवाणी अ पल .५६१४/२००९ या सुनावणीअंती या 
दवशी द.१८/८/०९ या िनणयाअ वये दले होते. या माणे मु य बाजारासाठ  
भूसंपादन काय ातील कलम ४ची नुसार कारवाई न याने सु  कर यात आली आहे. ती 
२००९ला सव च यायालयाने र  केली होती यानंतर कलम ४ ची कारवाई कृ ष 
उ प न बाजार सिमतीन,े मा.सव च यायालयाने पु हा सु वात केली होती. सदर 
मा हती मा.उपिनबंधक अिधकार  मावळ यांनी ३/६/२०१० ला एक प  दले होत.े प  
.भूसंपादन/का व/२९४/१० अ वय,े ह  मा हती संबंिधत महसूल वभागा या अिधका-

यांनी दली होती. सव न. ९४ या सातबारा या उता-यावर फेरफार .५२०० नुसार 
याबाबतची न द सु ा कर यात आली. ह  ह टर  २०१०ची आहे. २००९ ला सव च 
यायालयाने यांची यािचका र  केली होती. यांचे हणणे होत,े कलम ६ची कायवाह  

चुक या प तीने झाली आहे. कोटाने हटल.े तुमचे हणणे बरोबर आहे. ह  कायवाह  
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र  करतो. परत भूसंपादन करायला सांिगतले होते. या माणे कायवाह  सु ा चालू 
होती. हे प  आहे भूसंपादन/का व/२९४/२०१० महसूल वभागा या अिधका-यांनी 
पाठवलेले हे प  मला िमळू शकत,े मी वाचू शकत.े ते सु ा नगररचना या फाईलमधून. 
मग भदाणे मॅडम यांनी वाचले नसेल का. मग यांनी ाचार केला असे हणणार 
नाह  काय. दसरु  या या काय. मो ठा ब डर आहे. मोठे लागेबांधे आहे. 
गोरगर बां या घरांवर टाकलेली र याचे आर णे काढली हणून कांगावा करणा-यांनी 
याकडे हेतूपूर सर दल  केलेू . ड लोमॅट क आहेत. ड हएशन टेटमट कोणी का 
वाचले नाह . सव . ९९ ची ९२ एकर जागा िनमशासक य, शासक य मधून वगळून 
र हवास होते. मा.िनतीन काळजे हे नगरसेवक आहेत. यांची जागा ीन झोन मधून 
डे हलप करायला तु ह  यांना परवानगी देत नाह . यांची उपसूचना वकारत नाह . 
इथे ब डर अस यामुळे अिधका-यांचा दट पीपणा बघाु . तुमचे अिधकार  चांगले नाह त, 

ाचार  आहेत. ए ककडे मा.िनतीन काळजे द ड वषापासून य  करत आहेत. यांची 
वतःची जागा आहे ती र हवास होऊ देत नाह . आ ण ब डरची ९२ एकर जागा 

र हवासम ये क हट होत.े याला कोणी वरोध करत नाह . यात यांचा दट पीपणा ु
लपला आहे. खरेतर या बाबी या ड हएशन टेटमटम ये, ड.पी. रपोट म ये मांड या 
पाह जे हो या, या आ या नाह त. लपव या गे या. का आ ण या या पा ठशी कोण 
आहे याची सीबीआय चौकशी झाली पाह जे. जोपयत याची सीबीआय चौकशी होणार 
नाह , तोपयत एवढे े  िनवासी कसे केले गेले हे समोर येणार नाह . खरेतर सदरचे 
े  शासक य/िनमशासक य वभागातून वगळून र हवास वभागात ता वत 

कर याआधी याबाबतची सखोल चौकशी क न याची पडताळणी करणे अ यंत गरजेचे 
व िनय़मसंगत होत.े मा  सदर आराखडा करताना  हेतूने े रत असले या अिधका-
यांनी वकास योजना अहवालाची हणजे ड हएशन टेटमटम ये अपूण मा हती देऊन 
सभागृहाची व जनतेची दशाभूल व फसवणूक केली आहे. स मा.उपसंचािलका ितभा 
भदाणे यांनी सभागृहाची फसवणूक केली हणून यां यावर गु हा दाखल हायला 
पाह जे. आपण केल नाह तर  मी करणार, मी यांना सोडणार नाह . या कारचे 
गिल छ राजकारण करायचा यांनी य  केला आहे, यांना मी माफ करणार नाह . 
कारण ए ककडे ९२ एकरचे े  र हवास वभागात क हट करतो, दसर कडे तु ह  ु
केले या सग या ाचारात गर बांची घरे वाचतेय काय. ब डरला ध का बसतोय का 
यात यांनी जे भागात राजकारण केले यात या वतः अडक या आहेत. याचा शेवट 
मा  मी करणार आहे. खरेतर १० कोट , १५ कोट , २० कोट  फ  कोट  नाह तर 
पयाला सु ा मह व आहे. परंतू नगररचना उपसंचालक यांनी जी दशाभूल केली 
हणून माझी मागणी आहे, हा ड.पी. र  करावा. परत या चालू करावी. 

मा.हायकोटाचे िनणय मानावा लागेल. ९२ एकर े  सुमारे १,००० कोट  पयांचे आहे. 
ह  जागा सरळ सरळ शासक य िनमशासक य मधून डायरे ट ा पम ये र हवासम ये 
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टाकली आहे. हणून याची कंमत केली आहे. हे संपूण े  एकाच मापाचे आहे. 
एकाच कुमार ब डरकडे आहे. याचा मालक तटके आहे. ह  अ यंत गंभीर बाब आहे. 
महापािलके या अंदाधंुद कारभाराचे हे उ म उदाहरण आहे. मा या हरकतीबाबत 
िनयोजन सिमतीने सव नंबरची व तु थती काय आहे. वकास योजना अहवालात 
ड हएशन े ात यो य या द या करायची िशफारस केलीु  आहे. मा.िनयोजन 
सिमतीने काय केल.े यांनी सभागृहावर तो िनणय सोडला आहे. या ठकाणी आप याला 
माझा ताव आहे, कृ ष उ प न बाजार सिमतीला ह  जागा हवी आहे. सव .९९ या 
९२ एकर े ावर परत या ठकाणी कृ ष उ प न बाजार सिमतीचेच आर ण टाक यात 
यावे हा माझा ताव आहे. ताथवडे वकास आराख यात मा.िनयोजन सिमतीचा 
अहवाल १० ऑ टोबर २०१३ रोजी ९० दवसांपूव  आप याकडे दाखल झाला आहे. 
खरेतर या वषयाला ३ म हने झाल.े या ठकाणी मा.िनयोजन सिमतीने सांिगतले असेल 
क  सव .९९ म ये सभागृहाने िनणय यायचा आहे. यात ड हएशन टेटमटम ये 
द या सूच व या आहेतु . मला वचारायचे आहे, आयु  साहेब, आपण अशा काह  
सूचना, आप याकडे असे ताव घेऊन नगररचना उपसंचािलका भदाणे मॅडम 
आप याकडे आ या हो या का. ह  फसवणूक नाह  का. मग मी ड .पी. र  करा हणून 
कोटात जाणार आहे, यांना सोडणार नाह . ड हएशन टेटमटम ये मा.िनयोजन 
सिमतीने सांिगतले असेल तर यांचे सांग याचे ता पय आहे, यावेळ  हरकती घेत या, 
यावेळ  या सांिगतली शासनाकडे झालेला प यवहार आणला. जो मला िमळू 

शकतो. मग यांना िमळू शकत नाह  का. २००९ नंतरची मा हती यांनी दडवली आहे. 
यामुळे यां यावर कारवाई झाली पाह जे. याचा खुलासा खरेतर नगररचना 

उपसंचािलका भदाणे मॅडम यांनीच करावा. ड हएशन टेटमटम ये बदल का केले 
नाह . यां या नावाने ब ब मारलीच पाह जे. यांनी ाचार केला असेल तर शंभर 
ट के अटक झाली पाह जे. अटक झाली पाह जे का सोडले पाह जे. या या सभागृहा या 
कोण लागतात. यां यावर कारवाई झालीच पाह ज.े टडआरचा वषय माझा असेलतर 
मागे ठेवायचा, आशा शडगेचा असेलतर लगेच यायचा हणून यांना घेऊन नाचायच.े 
मॅडम आ यापासून नवीन कार, नवीन णाली सु  झाली आहे. यांना घर  सोडायला 
एक गाड  जाते व यायला दसर  गाडु . चाकणपुढे कसा यवहार चालतो, कोणकोण 
भेटत,े हा इथला वषय नाह . मला यां या ऍ शनची वाट बघायची आहे. मग याची 
रऍ शन काय होते ते बघा. सव . ९९ साठ  ९० दवस झाल,े हा वषय हायला 
पाह जे होता, तो केला नाह  का केला नाह  याचे यांनी उ र ाव.े उ र ायचे नसेल 
तर यांनी या सभागृहाची, महापािलकेची फसवणूक केली हणून यां यावर कारवाई 
हायला पाह जे. सव न. ९९ चे े  शासक य, िनमशासक य वभाग वगळून खो या 
मा हती या आधारे ता वत कर यात आले होते. सव . ४१ व ६२ म ये आर ण 
. २६ वर रटेल माकट, आर ण .२७ वर वाहनतळ सव न.ं ९९ म ये हे ब डर या 
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सोयीसाठ  टाकले आहेत. उ ा शासन वचारणारच. शासनाला तु ह  फसवू शकणार 
नाह . मी फसवू देणार नाह . मी नगर वकास खा याला त ार करणार. नुसती त ार 
करणार नाह . याचा पाठपुरावा पण करते आहे. तु ह  प  दले. प ाचे काय झाल.े 
काय झाले. एक दवस या एका स मानिनयांबरोबर बोलत हो या. या हणत हो या, 
या बा नी प  दले आहे. याचे उ र काय ायचे ते आ ह  बघू. आ ह  क  काय 

करायचे त.े हणून मी शासनाकडे जाणार, याचा पाठपुरावा करणार आहे. मी शंभर 
ट के कोटाचे दार वाजवणारच. हा ड.पी. हाणून पाडणार आहे. ब डरधा जणा ड.पी. 
आहे. तो हाणून पाडणार ड.पी.त इतक  पारदशकता झाली पाह जे. जागेवर कोण आहे, 
कोणाकोणाची घरे आहेत का, नाह . मॅडम बीएलयू नकाशा दाखवतोय. जागेवर जायचे 
टाळून ए.सी. मम ये बसून तो तु ह  जाह र केला आहे. सव .९९ चे े  मोकळे 
क न ते सव . ४१ व ४२ म ये टाकायचे जो कार मा.िनयोजन सिमती व 
नगररचना या उपसंचािलका यांनी केला आहे. तो मुळात फसलेला आहे. आ हाला 
हरकती घे याची यव था आहे. हणून एवढ  अंगाला आग लागली आहे. काय क  नी 
काय नको. मग रा वाद चे उंबरे झजवल,े िशवसेनेचे उंबरे झडवल,े भाजपाचे उंबरे 
झजवल,े झजवून काय होतेय. आ यात नाह तर पोह-यात कुठून येणार असा कार 
अिधका-यांनी क  नये. तु ह  ाचार केला हणून आ ह  उघडक स आणायचा हणून 
आ हाला ाचार  ठरवायचा य  यांनी केला. या या नगरसेवक यात आहेत 
यांचे आ ाच रा जनामे या. मी सांगायची काय गरज. मला थांबवायची यांची यांची 
हंमत असेल तर यांनी दाखवावी. करत नाह  हणून बोलत नाह . आ ा आ ह  तसे 
करत नाह . मी पण गोड बोलते, आ ण खोड मोडते. मी सु ा राजकारण िशकले. खरेतर 
नगर िनयोजन सिमती या मानांकना माणे रटेल माकटचे आर ण अवाजवी 
अस यामुळे ते ता वत करायला वरोध करते आहे. मावळ, डुडुळगाव, भोर, वे हा या 
भागातील शेतक-यांना कृ ष उ प न बाजार सिमतीमुळे माल वकायला जागा िमळेल. 
शहरातील नागर कांना व त भावात भाजीपाला, अ नधा य िमळेल. ितथे असं य 
त णांना रोजगार उपल ध होईल. हा भाग दल त क न सव ू . ९९ िनवासी भाग 
कर यात आला आहे. हणून महापौर साहेब, हा ताथवडे ड.पी. र  झाला पा हजे. 
िभंतीआडून बघणारे आपण मघाशी शांत िशतोळे हणाले वकास झाला पाह जे. पण 
वकासा या नावाखाली शहर भकास क न चालणार नाह . कुठेतर  थांबा. इथे कृ ष 
उ प न बाजार सिमती झालीतर आप याला सु ा शहरात ताजा भाजीपाला िमळेल. 
याचबरोबर शेतक-यांना इथून मुंबईला जाणे सो पे होईल. यांचे पण उ प न वाढेल. 

शेतकर  जगला पाह जे का नाह . मुंबईपयत माल येईपयत िन मा सडलेला असतो. 
यांचा वचार करणार आहात का नाह . आप या खे यांचे शहर करण झाले, ए ककडे 

क य कृ षमं ी मा.शरद पवार साहेब हणतात, खे याकडे चला. दसर कडे यांचे पाईक ु
असणारे शहरात रा वाद ची स ा असणारे स ाधार  गोरगर बां या पोटावर पाय ायला 
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िनघाले आहेत. हे कधी होणार तु ह  यांना पा ठशी घातले तर. जे शहर भकास 
करणार आहेत यांना आपण पा ठशी घातले नाह तर िन तपणे शेतकर , गोरगर ब 
आप याला आिशवाद द यािशवाय राहणार नाह त.  
 माझी नगरसिचव वभागाला वनंती आहे, बोल या या ओघात भदाणे मॅडम 
यांचा या ठकाणी एकेर  उ लेख केला असेल तर ितथे तू या जागी तु ह  असा 
उ लेख करा. सभागृहासमोर स मानिनयांसमोर यांची मी माफ  मागते. अशाच कारचे 
राजकार यांना कामकाजात यो य कारे वाप न घे याची खुबी यां याकडे आहे. मला 
नािशकपासून यांची ह टर  मा हती आहे. नािशकम ये माझे एक फॅिमिल ड आहेत. 
यांनी सांिगतले. भदाणे मॅडम यांना हणा या, तु ह  िसमा सावळना माझी मा हती 

पुरवता. तु ह  यांना सांगा, आम या नाद  लागू नका. यांनी फोन केला यांचे सु ा 
रेकॉड ग आहे. यांची ३०० एकर जागा आहे. या अिधकार  नाह ततर आम या पैक च 
एक नगरसेवक आहेत. आयु  साहेब, खरेतर आप या नावाखाली चंड मोठा ाचार 
चालू आहे. तु ह  एकटे चांगल े कती दवस लढणार आहात. जोपयत आपण ाचार 
शोधून काढणार नाह . या बा नी ह टर  िलह लेली नाह . काय कारवाई करणार आहात 
आपण. ९० दवस झाले सभागृहात वषय होऊन तर  कोणतीह  द ती झाली नाहु . 
मोठा ब डर आहे हणून, मोठ  य  आहे हणून. मो यांना साथ देता व गर बांना 
िचरडता. बाक  लोकांचा वापर करता. असे चालणार नाह . माझी आप याकडे खास 
क न मागणी असणार आहे, तुम यासारखे आयु  या शहराला िमळाले हे आमचे भा य 
आहे. तु ह  उ ा गे यानंतर आ हाला तुमचा फायदा क न घेता आला नाह , आ हाला 
शासन द त क न घेताु  आले नाह  हणून आ ह  कपाळकरंटे ठ . तु ह  इथेच 

रहावे. तु हाला मनापासून शुभे छा देत.े तुम यासारखे आयु  आ हाला पु हा भेटणार 
नाह त. तु ह  कडक कारवाई करता, आपण िन प पातीपणा करता. तु हाला सांिगतले, 
तु ह  चौकशी लावता. एवढे पुरावे शासनापुढे सादर करत.े सभागृहात बोलताना काह  
अपश द िनघाला असेल तर माफ  मागते. पु हा एकदा सांगत.े आपण ताथवडे ड.पी. 
र  करावा. अ यथा मला हायकोटाचे दार वाजवावे लागेल. पयायाने हा ड.पी.चा िनणय 
हायला २/३ वष लागतील. जोपयत ड हएशन टेटमटम ये बदल होत नाह , 
शासन स य लोकांपुढे आणत नाह , लोकांची घरे होती का नाह  हे सांगत नाह , 

तोपयत काह  हणा मी हायकोटात जाणार आहे. हा ड.पी. र  करावा. मा.महापौर 
साहेब, र  न के यास आप याकडे मी मतदान घे याची मागणी करत.े मी वरोध 
करणार आहे. या वषयावर मतदान या. गेले ४ महापािलका सभा झा या, आप याकडे 
वारंवार प  दले आहे. या सद यांचे हतसंबंध असतील यांना इथे बोलायची संधी 
देऊ नये. वारंवार हे सद य इथे बोलतात. महापौर साहेब, आपली स ा आहे. पण 
आप याला सु ा अिधकार आहेत. ते बोलले तर मी प  इथे देणार. मा या प ाचे इथे 
वाचन करावे. आज नाह तर उ ा तर  यावर कायवाह  करावी लागणार आहे. ध यवाद! 
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मा.अ जत ग हाण े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ताथवडे ड.पी.संदभात 
सग यांना ब-याच जणांनी मते मांडली आहेत. जवळजवळ सगळे वषय क हर केले 
आहेत. मा.िसमाता नी काह  बोलायचे ठेवले नाह . परंतू हा ड .पी. ठेवत असताना 
शासनावर आरोप झाले आहेत. जे हा शासन ड.पी. लॅन करत असत.े ते हा 

नागर कांम य,े शेतक-यांम ये याबाबत अ ान असते. नगरसेवक हणून आ ह  काम 
करतो. आ ा िमड यामुळे, मा हती अिधकारामुळे खूप मो या माणात जागृती िनमाण 
झाली आहे. पूव  ड.पी. लॅन हायचा,  फार कोणाला मा हती िमळत नसायची. आता 

येकाला येक गो ीची मा हती िमळत.े हा ड.पी. होत असताना या काह  चुका 
झा या, या चुका सुधारायचे काम िन तपणे िनयोजन सिमती या मा यमातून 
कर यात आले आहे. या हरकती/सूचना घेत या, या हरकती /सूचनांचा वचार क न 
सिमतीने चांगले काम करायचा ामा णक य  केला आहे. वकास आराखडा आहे, या 
गावाचा िनयोजनब  वकास हावा, शेतक-यांवर कंवा नागर कांवर अ याय होऊ नये, 
ितथ या सग या सुख-सु वधा नागर कांना िमळा यात या कोणातून खरेतर वकास 
आराखडा होत असतो. मािगल काळात च-होली, दघी, िचखली, रावेत, पुनावळे ह  गावे 
घेतली गेली, इथे गावे महापािलके या ह त घेत असताना या गावांतील लोकांना वरोध 
केला होता. महापािलकेत समा व  हायचे नाह , या मागचे मु य कारण ितथल े
शेतकर , नागर क यांची मानिसकता होती. हे शेतकर  कंवा नागर क वषानुवष या 
भागात राहतात. आमची शेती आहे, जिमन आहे, यावर आर ण पडू नये. यानंतर 
आ ह  भूिम हन, बेघर होऊ नय,े अशी मानिसकता ितथ या नागर कांची झालेली असते. 
तोच अनुभव नवीन गावे समा व  करत असताना येतो आहे.  महापािलका ह त नवीन 
गावे समा व  कर यासाठ  शासनाकडून य  होतोय. खेड तालु यातील प रसरातील 
नागर क याला वरोध करत आहेत. यां या मनात िभती आहे. आमची घरे जातील. 
र याचे आर ण पडेल, अशा चुका झा या, हणून आ हाला पािलकेत यायचे नाह  
अशी यांची मानिसकता होते. याची दसर  बाजू बिघतली तर महापािलकेत समा व  ु
झा यावर खरेतर खूप चांगला वकास होतो. या ामीण भागाकडे तसे बजेट नसते. 
ेनेज लाईन, पा याची लाईन, इ ा चर दे या या ीकोणातून ह  ामपंचायत 
कंवा नगरपािलका स म नसते हणून महापािलका व क  शासन िनणय घेत असत.े 
परंतू या मागील हा मु य मु ा आहे क , जे हा वकास आराखडा तयार होत असताना 
ितथ या नागर कांना व ासात घेणे अ यंत गरजेचे असत.े िसमाता नी खूप चांगले मु े 
मांडले आहेत. एव या मो या गावाचा वकास आराखडा करताना शासनाकडून चूका 
झा या आहेत. जु या रजनल लॅनम ये ९९ एकर मधील माकटचे आर ण वगळून तो 
रेिसडे शयल झोन कर यात आला आहे. दसर कडे मो या माणात रटेल माकटचे ु
आर ण टाक यात आले होत.े यामुळे एका ठकाणी कोणालातर  फेवर के यासारखे 
दसत.े दसुर कडे छोटे-छोटे जागा मालक यां या जागांवर मो या माणात आर णे 
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टाकली गेली. खरेतर आमचे िम  ी.नवनाथ जगताप यांचे अिभनंदन केले पाह ज.े 
यांनी खूप अ यास केला आहे. गुरव पंपळे यांचा यांना अ य़ास नाह  इतका अ यास 

ताथवडे गावाचा यांचा झाला आहे. कमान ६००/७०० घरे बेघर हो यापासून 
वाचव याचा यांनी यश वीपणे य  केला आहे. हणून आज या ठकाणी ब-याच 
जणांनी सांिगतले आहे, मा.िनयोजन सिमतीने चांगले काम केले आहे. काह  गो ी 
यां याकडून सु ा दल त रा ह या आहेतू . इथे प नेत,े प ा य  बसलेले आहेत. 
या काह  द या आहेतु , जसे मा.शारदा बाबर यांनी एक मु ा मांडला, या ड.पी. त 

बस टिमनससाठ  जागा असली पाह जे होती. शासनाकडून कंवा िनयोजन सिमतीकडून 
राहन गेले आहेू . िसमाता नी व सुलभाता नी वषय मांडला क , एकाच ठकाणी ९९ 
एकरचा रेिसडे शयल झोन केला, ितथे आर णे असली पाह जेत. यासंदभात आपण 
वचार करावा. जे काह  गैरसमज असतील ते दर कर यासाठ  य  करावेतू . यासाठ  
रा वाद  काँ ेस प ाचा नेहमीच य  रा हला आहे. आमचा सवाना बरोबर घेऊन काम 
करायचा य  रा हला आहे. स ाधार  हणून स े या जोरावर चुक या प तीने य  
केलेला नाह . िन तपणे सव प ा या लोकांना व ासात घेऊन नागर कां या हता या 

ीकोणातून काम करायचा य  केला आहे. हणून वकास आराखडा होत असताना 
या सूचना के या आहेत, िनयोजन सिमतीने जे काह  केले यात चुका असतील तर 
यात बदल क  शकतो. या िनिम ाने शासन व सभागृहाला व सव प ां या 

सद यांना माझी वनंती आहे क , हा आराखडा, एक गो  ल ात आला असेल तर 
ताथवडे गावातील नागर कांचा, शेतक-यांचा कोण याह  कारचा या गो ीला वरोध 
नाह . कोणताह  शेतकर , नागर क तुम याकडे येथे आलेला नाह . हा आराखडा होत 
असताना मा.िनयोजन सिमतीने काम केले यात आम यावर अ याय झाला आहे असे 
झाले नाह . हणून मला वाटते, स मा. सद यांनी या द या सुचव या आहेतु , या 
उपसूचना घेऊन हा वकास आराखडा मंजूर करावा असे सांगतो.  
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी एक व डम 
कोट वाचून दाखवते – Do not make your voice loud may other hear you, you 

make your attitude too loud that other that to listen you.  एव या जोरात ओरडून 
बोलू नका क  दसरे तु हाला ऐकत नाह त असे तुु हाला वाटतेय, तुमचा ऍट युड तसा 
ठेवा क  दसरे तु हाला ऐकायला मजबूर होतीलु . असा याचा मराठ तून अथ सांिगतला 
आहे. कोणी बोलताना मी म ये बोलले नाह . मी पूण पेश स ठेवून बोलते आहे. तु ह  
मला अ कल िशकवायची गरज नाह . या ठकाणी एक मराठ  हण आहे, बोले तैसा 
चाले याची वंदावी पाऊले. कोणाचा इितहास काय आहे, कोण काय आहे हे सग यांना 
मा हती आहे. महापौर साहेब, हा तुमचा अिधकार आहे. तु ह  सांगा. एक सद य बोलत 
असताना दसु-या सद याने बोलायचे नाह . मी क पिलटली सु वात करताना सव न.ं९९ 



129 
 
पासूनच सु वात केलेली आहे. सव नं.९९ बाबत मी सु वातीला सांिगतले होत,े इथे 
जागेवर आर ण टाकले गेले नाह . टोटल े फळ कसे आहे, यात काय काय ुट  
आहेत. हे मी प ह यांदा वचारले होते. मग यांना ुट  दस या हो या तर यांनी 
हरकती/सूचना का घेत या नाह . यावर मा.िनयोजन सिमतीने आर ण का टाकले 
नाह , ते का सोडले. कोण कोणाला मदत करतो, कोण कुठे जाऊन काय करतो इतके 
दधखुळे सभागृह नाहु . दधखुळ  जनताह  नाहु . बीएलयू मी बनवला नाह , यांनी 
बनवला, यांना वचारा. मी काय हटले, बीएलयूत हटले आहे, ितथे घरे नाह त. 
जागेवर जाऊन घरे आहेत का नाह  हे बघायला मला वेळ नाह . मला माझा नवरा, 
मुल,ं पंच, ल नकाय सग या गो ी असतात. मला यातून वेळ िमळणार नाह  कंवा 
मी एवढ  हशार नाह  क  मी एवढा काय ाचा अ यास क  शकतेु . माझी एवढ च 
वनंती आहे क , वकास आराखडा राब वत असताना शहरात अनेक ठकाणी घरे तुटली 
आहेत. यावेळ  कुठेह  हरकती/सूचना यायला कोणी आले नाह . यावेळ  से टर २२ 
मधील लोक घरघर क न, वजयनगरचे लोक घरघर क न तडफडताहेत. आमची सगळ  
मंडळ  गोरगर ब नाह त. यां याकडे कोणाचे ल  जात नाह . आज आपण काम करत 
असताना कोण कुठे कुठे जातो, काय-काय करतो, वॉडात कती काम करतो. सुसं कृत 
माणसाचे ल ण हेच असते क , याने घरापासून सु वात करावी. महापौर साहेब, माझी 
वनंती आहे, या महापािलका सभेत ड.पी. संदभात जे जे काह  बोलले गेले आहे, ते 
जसे आहे तसे त ार ंत समा व  क न यावे. यासंदभात आमचे हणणे आहे, 
शासनाने काय केल.े आ ह  यांची बाजू का घेतली. कोण कोणाला वाप न घेतोय हे 

जगाला मा हत आहे. हजार कोट ंचे आकडे कोणाचे आहेत ते बघा. आमचा अ यास 
कमी आहे. हे आ हाला कळत नाह  हे मा य करते. तुमची हशार  चालतेु . हायकोट 
तुमच,े आ हाला तेवढे कळते बाक यांना समजायचे कारण नाह . जथे जथे गरज 
आहे, ितथे आपण ल ात घेत नाह . आ ह  घरचे बघतो. आ ह  िन तपणे तसे पण 
क  शकतो. दाखवायचे लोकांचे हत, जाता जाता वतःचे हत साधायच.े सव न.ं९९ 
बाबत संपूण चौकशी झाली पाह जे. जी-जी आर णे सातबारावर दाखवली आहेत, 
ब डरची जागा दाखवली, आमचे लोक मोजणी करायला गेले न हत.े सग यांचे 
सातबारे तपासावेत. थम ा ट दलेला तेवढा तपासून गुगलव न मॅप काढला जातो. 
र ता कती गरजेचा आहे. तो डिलट करता येतो का. इकडे नको असेल तर ितकडे 
वळवा. र ता डिलट करणार असू तर गोरगर बां या नावाखाली सग या गो ी तु ह  
थांबव या पाह जेत. जा तीत जा त घरे वाचली पाह जेत. या मताशी आ ह  सहमत 
आहोत. मी गेले २ म हने ह च ब ब मारतेय. या दवसाची वाट बघत न हत.े कधीच 
बोलायचे होते. ७/१२ ऑन लाईन काढायला यायचे तर साईट कती दवस बंद होती. 
फ ड ंग कुठपासून कुठे आहे बघा. आयु  साहेब, तु हाला चांगले, हशार हटले आहेु , 
इमानदार हटले आहे. तु ह  तेवढे इमानी हणजे बाक चे सगळे बेईमान आहेत असे 
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होत नाह . माझी आप याला वनंती आहे, या करणाची सीबीआय चौकशीच काय पण 
१२८ लोकांची नाक  टे ट करा. कोण-कोण यात आहेत कोणालाह  सोडायचे नाह . 
ड.पी. होऊन गेला, यात ाचार झाला असेल तर ते करणा-या येक य ला इथे 
िश ा झालीच पाह जे. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बोले तैसा चाले याची वंदावी 
पाऊले. माझी मै ण मा.सुलभा ऊबाळे यांनी खूप चांगले उदाहरण दले. मी कोणाचे 
नाव घेतले नाह . मी साहेबांची तार फ केली. चांग या माणसाला आ ह  चांगले 
हणणारच. दध का दधु ु , पानी का पानी मी करणारच. पुढे काय वषय नाह . कोण 

कोणाला कसे िशकवत.े िशवसेना व  िशवसेना करता काय, सभागृहात शोभा होईल. 
या दवशी मी िशवसेनेची मबरिशप घेतली, या दवसापासून िशवसेनेबरोबर 

िशवसैिनकांबरोबर कोणी हरकती घेत या,सूचना घेत या. प ह या दवसापासून. मी 
मजाक म ये हटले नवनाथ काय करतोय, दे पैसे. तु हाला बोलले नाह . या 
सभागृहात ाचार करणारे अनेक सद य आहेत. मग त ड दाखवायला जागा राहते का. 
मग याला प  देऊ का याला प  देऊ. सगळा भाव कशासाठ . सुखवानी मघाशी 
दसला. काह  लोकांनी याची सुपार  घेऊन या या जागेवर आर ण टाकले. मग 
या या जागेवर आर ण टाकले ते काढा, ते काढा. यांची सु ा उपसूचना आली आहे. 

मग सभागृहाला, प कारांना व लोकांना पण कळेल कोण कोणा या बाजुने आहे. वषय 
असा आहे. मी जोराने बोलले हणून कोणाला ऐकू गेले नसेल. माझा आवाजच मुळात 
तसाच आहे. ख-याचा आवाज मोठाच असतो. भजन जोरात चालते. संतवाणी जोरातच 
असते. आ ा उपसूचना आ या नाह त तर मला सांगा. यां या उपसूचना आ यातर मी 
काय बोलले ते शंभर ट के बरोबर आहे. या यासाठ  हे सगळे करण िनघालेले आहे. 
यां या उपसूचना आ या हो या या येकाने द यात. सद य वाचतीलच. मग बघा. 

बोलायचे न हते ते मला बोलायला लावल.े जे जे ब डर आहेत, यां या जागेवर 
आर णे पडली होती ती सगळ  सगळ  उपसूचना देऊन काढणार आहेत. मग आपण 
या उपसूचना वकारणार आहात का नाह . वकारणार. या आसवानीसाठ , गर ब 

शेतक-यांसाठ . आसवानी नावाचा शेतक र असतो का. आ खे शहर, याने 
मु यमं यांपयत त ार केली. आसवानीसार या ब डरसाठ  एवढा तमाशा होऊ शकतो 
तर गोरगर बांसाठ  झालाच पाह जे. तो यांचा ह क आहे. आ ा उपसूचना आली तर 
बोलणा-यांनी आपली त डं काळ  करायची. या ठकाणी बसले या प कार बंधू भिगनींना 
माझी वनंती आहे क , आसवानीब ल अपश द काढले असतील, पण उपसूचना आली 
तर आपण िस  देताना यो य ते िलहाव,े यो य ते मांडावे. मी आजच हरकत घेत 
नाह तर गेले क येक वषापासून घेते आहे. गोरगर बां याच घरांसाठ  नाह तर 
झोपडप ट  पुनवसनातील लोकांसाठ . या योजनेतील लोकांचा सव केला, किमट  
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बसवली. २४७ लोक बोगस िनघाले. मा.तानाजी खाडे यांना वचारा. तु ह  उपसूचना 
काय देणार. तुमचे लागेबांधे आहेत. तसे आमचेह  काह जण तुम य़ा प ात आहेत. 
आ हाला सु ा उपसूचना कळा या आहेत. मला बदनाम करायचे असेल, तु हाला बघतो 
असे हणून मा या अंगावर माणसे सोडू नका. कु यासारखी मी यांना लाथ घालते. 
आयु  साहेब, माझी वनंती असणार एकतर ड.पी. र  करा. नाह तर यां या 
कोण याह  कारची उपसूचना वका  नका. या उपसूचना वकार यातर मी काह  
बोलायची गरज नाह . हात कंगन को आरसी या !  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आधी सांिगत या माणे मलाह  
या सभागृहात २५ वष झाली. ददूवाने अ या हळकंुडाने पवळे झाले या लोकांचे ान 
इतके वेळ ऐकावे लागल.े यामुळे ानात काह  भर झाली नाह . कायदा, एलयूट , 
ए झ ट ंग लॅ ड यूज, से शन २६, से शन २८ आ ा से शन ३० हे सग या जगाला 
मा हती आहे. िमड याने कोणाला सोडले नाह , प कारांनी सग या गो ी िलहन काढ याू . 
भदाणे मॅडमचे नाव एखा ा म हलेचे नाव, एखा ा अिधका-याचे नाव अशा प तीने 
घेऊन कोणावर आरोप क न काय िस  करायचे होते हे मलाह  कळत नाह . वा त वक 
पाहता, मा.आिशष शमा साहेब असताना हा आराखडा तयार झाला होता. ते ेिनंगला 
गेल.े हा आराखडा आयु ां या क टड त होता. अथात आयु ां या क टड त आराखडा 
होता. नवीन आयु  आ यानंतर िस  ायची, वतः या वा र ने ायची का शमा 
यां या सह ने ायची. शमा यां या काळात कले टर असतील, पालकमं ी असतील या 
लोकांना काह  बदल सूचवायचे असतील. आयु ांना तशा कारचे जर िनदश दले गेले 
तर से शन २६ हा महापािलका सभेसमोर ये याआधी वषय एकदा, दसु-यांदा, ितस-
यांदा आयु ांना वाटले बदल करावा तर हा आयु ांचा अिधकार आहे. एमआरट पी 
काय ाने हा अिधकार आयु ांना दला आहे. ह  बातमी िलक हायला नाह  पाह जे 
होती. ह  गो  िततक च खर  आहे. मा. ीरंग बारणे यांनी सांिगतले, हा नकाशा 
बाजारात उपल ध आहे. वषय सभागृहासमोर येईपयत ते से शन २६ पयत येईपयत 
शासनाकडून जी गु ता पाळली गेली पाह जे होती. ती पाळली गेली नाह . हे िततकेच 

ददव आहेू . परंतू यात बदल करायचा अिधकार हा मा  आयु ांना आहे. दर यान या 
काळात से शन २६ आधी परदेशी साहेब यांची बदली झाली असती तर, कदािचत दसु-
या आयु ांना िनदश असतेतर शेवट  आयु  सु ा मह वाचे आहेत. फ  भदाणे मॅडम, 
भदाणे बा ना बोल यात काह  अथ आहे का. चूका झा या आहेत हे पण मा य आहे. 
सव ण नीट झाले नाह  हे सु ा मा य आहे. िनयोजन सिमतीवर काह  आरोप झाल.े 
िनयमा माणे िनयोजन सिमतीकडे आहे. यांना से शन २६ म ये काय केल.े 
ए झ ट ंग मॅ युअलम ये काय केल.े या सग या गो ींचा ऊहापोह भरपूर वेळा झाला. 
यांना अिधक अ यास करायचा ते अिधक अ यास करतात. यांना घरचा अ यास 
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सोडून , आ या गावाचा अ यास करायचा ते आ या गावाचा अ यास करतात. यांना 
आपला पंच सोडून सव पंचाची काळजी यायची ते सग या पंचाची काळजी 
करतात. याचे काम याने कराव.े सग यांची ताकद इतक  असतेच असे नाह . जो तो 
या या ताकद माणे काम करत असतो. से शन ३० चा अिधकार महासभेचा आहे. 

आयु ांनी काय केल.े कंवा से शन २८ माणे मा.िनयोजन सिमतीने काय केल,े या 
दो ह ंचा िनणय बदलायचा अिधकार एमआरट पी १९६६ या से शन ३० माणे 
महासभेला आहे. मग उपसूचना ायची का, ते वगळायचे का ठेवायचे काय करायचे हा 
अिधकार महासभेचा आहे. महासभेने तो यावा, राबवावा. यांना वाटते हे चुक चे आहे, 
ते चुक चे आहे. मला परवा काह  प कारांनी वचारले होते. मी सांिगतले होते, आ ह  
जे करायचे ते िनयमानुसार करणार आहोत. िनयम सोडून काह  काम करणार नाह . 
या यित र  कोणाला पटले नाह तर ते मतदान घेऊ शकतात, हायकोटात जाऊ 

शकतात, हायकोटात समाधान झाले नाह तर सु म कोटात जाऊ शकतात. 
काय ाअ वये सवाना मुभा आहे, अिधकार आहे. आ ह  कोणालाच नावे ठेवली नाह त. 
आ हाला मा हत असत,े एव या अ यासपूवक लोक इथे येतात. आ हाला अिधकार 
असता, आ ह  आम या पालकमं यांना सांिगतले असते, या ३ लोकांबरोबर यांना सु ा 
इथे पाठवून ा. एवढा सभागृहाचा वेळ घे यापे ा मग एव या चुका आयु ांनी के या 
नस या, थायी सिमतीने के या नस या. वा त वक इतके हशारु , व ान लोक 
सभागृहात असताना अशा चुका कशा काय होतात. हा पण खूप मोठा  आप या 
सवासमोर आहे. या महापािलकेत ताथवडे गावातील दो ह  नगरसेवक रा वाद  प ाचे 
आहेत. एकाने खंत य  केली. दसु-याने पवार साहेबांना प  दले आहे. आ हाला 
आ ापयत प  दाखवायची सवय न हती. पण ददवाने काळा माणे बदलावे लागतेु . ते 
प  महापौर साहेब तु हाला देतो. नवले साहेबांचे प  आहे. ाम थांचे प  आहे, हा 
ड.पी. लवकरात लवकर मंजूर करावा. ते तुम याकडे प  या. माजी खासदारांचे प  
आहे, हा ड.पी. मंजूर करावा. आम याकडे २/४ अितकाय म लोक आहेत यांना 
वाटले. ते ितथे गेल.े काह  ाम थांनी सांिगतले, सग यांनी वरोध केला. न याने याचा 
उहापोह चालू झाला. अथात हा आरोप होईल. काह तर  बोलतील, करतील, यात हे क न 
दाखवा, ते क न दाखवा. हंमत असेल तर ते करा. हे करा. हंमत सवाना आहे. 
पु षांनी काह  बोलले तर ते िनयमबा  होत.े म हलांनी मा  त डसुख यायच.े 
सग यांचे कपडे काढन टाकायचेू . मोठेपणाने मग हणायच,े माझे काय चुकले असेल 
तर ते पोटात या. जो काम करतो तो चुकतो. जो काम करत नाह  तो बनचुक बरोबर 
असतो. आ ह  यवसाय करतो, लॅकमेिलंगचा धंदा करत नाह . यवसाय करताना 
आम याकडे शेतकर  ब बलत आले नाह त. नजराणा भरला, पैसे भरल.े रतसर पावती 
आहे. कायदा, कायदा काय, सव तु हाला एक यालाच कळतो का आ हाला कायदा 
कळत नाह  का. सारखे ओरडत सुटायचे हे करतो. तु हाला करायचे ते करा मुभा आहे. 
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सकाळपासून सं याकाळपयत झो या घेऊन फरायला मुभा दलीच आहे. या या 
उ कर यात हात घाला, या या उ कर यात हात घाला. उठलसुटलं उ कर यात हात 
घालायचा. आ हाला आमचा उ करडा वापरायचा आहे. मोशी या उ कर याचा  पडला 
आहे तो आधी सोडवा. माझे हणणे आहे, ९९ ब ल यावर उपसूचने ारे रा वाद चे सव 
मा यवर बसलेले असतील, यांनी सांिगतले, खासदारांना पण पा हजे, आमदारांना पण 
पा हजे. आ ह  शासनाकडे िसंगापूर या धत वर रटेल माकटचे रझवशन टाकले होत.े 
दसरे सांगाु , ब डर, ब डर, ब डर, या ब डरांकडे जाणारे लोक कोण आहेत. ब डरांची 
चापलूसी कोण करतो. ब डरांपयत िनरोप कोण देतो. यांना लॅकमेिलंग कोण करतो, 
यां या चौक यांमागे कोण लागतो, यांचे रेकॉड कोण चाळतो, यां या मागे वेळ कोण 

घालवतो हा मो ठा संशोधनाचा वषय आहे. दसु-याचे घर बघायचे. आप याला आप या 
घरात सुख िमळत नसेल तर माणूस गावभर फरतो. मी प कारांनाह  सांगू इ छतो 
क , आ ह  सव . ९९ वर मा.िनयोजन सिमतीने यात काह  आर ण टाकले न हत.े 
रा वाद वर टका हायला नको. यामुळे मागे सु ा िनयोजन सिमतीत सांिगतल,े इतके 
े ाला इत या हे टरमागे इतके आर ण टाकू शकतो. मग हे नॉमस ल ात घेता ्
या ठकाणी ६ १/२ हे टरवर रटेल माकटचे आर ण टाकले आहे. ५ १/२ हे टरचे 

पा कगचे आर ण टाकलेले आहे व एक हे टर वर म ट पपज हॉलचे आर ण टाकले 
आहे. या मा.नांदगुडे सांगत होते, लाय र , म ट  पपज हॉल इथे टाकले आहे. आ ह  
सव .९९ म ये ९२ एकरम ये ७/८ हे टर जागेवर रा वाद  प ा या वतीने हटले 
तर  चालेल ितथे आर ण टाकले आहे. ब डरला कोप दलेला नाह . या ठकाणी ितथे 
नाना ल ढे असतील, पवार, पा टल आहेत, काटे, जगताप आहेत या लोकां या जिमनी 
आहेत. या शेतक-यांनी ब डर होऊ नये का. काटे, जगताप यांनी ब डर हायचे नाह  
का. जगताप यांनी टड आर कंग हणाल.े यांनी टड आर केला मग ते काय चोर 
आहेत का. तु हाला िमळत नाह . कळत नाह . दसत नाह  तर रडता कशाला. टड आर 
सरकारने काय ाअ वये सवाना दलेला हा अिधकार दला आहे. कोणा या घरातून 
चो न आणलेला नाह . टड आर कंग हणायला. आयु  साहेब, आ ह  तु हाला वनंती 
केली होती, टडआर या िमट ंग लवकर या. सन २००९-१० नंतर नवीन धोरणा माणे 
रेड  रेकनरपे ा द पटु  दर दे याचा कायदा केला आहे. कले टर यांना अिधकार दला 
आहे, ५० ट के पयत ए स ा ावेत. यापुढे शेतकर  तु हाला जागा देणार नाह . उलट 
रेड  रेकनर माणे महापािलकेला डे हलप करता येणार नाह . अशी कतीतर  आर णे 
आहेत. दसरा वषय काढला गेला ीु .आसवानी यांचा. सव .५९/६० म ये आयु ांचा 
मूळ ताव ठेवला होता. यात िल हले आहे, िनवासी वभाग आहे. ितथे आर ण 
न हत.े ते आर ण चुकून टाकले गेल.े रागाने टाकले गेलं. कंवा िनयोजन सिमतीकडून 
टाकले गेल.े यावर चचा केली. अशी जागा आहे. ऐकवले क  ी. आसवानी यांनी 
घेतले असेलतर तो महापािलकेचा करदाता आहे, चोर आहे. तो कोण आहे. याने 
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तु हाला घाब न आ ह  उपसूचना ायची. कोटात जायचे असेल तर जा. एमआरट पी 
ऍ ट या से शन ३० अ वये आ हाला अिधकार आहेत. आ ह  या उपसूचना देणार. 
तु हाला मतदान यायचे असले तर या. आ ह  काय ाने मंजूर करणार. यांना 
कोटात जायचे आहे यांनी जाव.े काय ाने लोकांचे पॉ झट ह ते बघा. याचे वा टोळे, 
याचे वा टोळे. सकाळपासून द र घेऊन फरायच,े हे लोक दमत कसे नाह त मला 

मा हत नाह . जे करायचे ते िनयमाने करा. आ ह  िनयमांत हयगय करणार नाह .  
आ ा सांिगतले, ड.पी. मंजूर क  देणार नाह . सव अिधकार यांनाच देऊन 

टाका. आ ह  जातो घर . खरेतर मा. शांत िशतोळे यांनी जी उपसूचना मांडली होती. 
वतः मा. शांत िशतोळे व मा.अ जत ग हाणे मॅडम यां याकडे गेले होते. मॅडमनी 
वतः सांिगतल,े मा. शांत िशतोळे यांनी दलेली सूचना तु ह  का मला इनकाप रेट 

केली नाह . मॅडम यांनी आ हाला १६ डसबर १९९३चे महारा  शासनाचे नोट फकेशन 
दले. यात प  हटले आहे, (नोट फकेशनचे वाचन केल.े) ऍ ट काय हणतो – 
(वाचन केले.) याचा अथ असा आहे, जर महापािलकेन,े रा य शासनाने िनयमावली 
आहे या या अनुषंगाने १ चटई िनदशांक करायचे जर तु हाला बंधन टाकले आहे. 
से शन १५४ माणे असे डायरे श स असताना वाढ व करणार नाह . कोणा याह  
मनात येईल, ५ ावा, ४ ावे. अशा प तीने डॉ युमटम ये प लश क  शकत नाह . 
असा से शन/ ो हजन अस यामुळे मा. शांत िशतोळे यांनी दलेली उपसूचना यात 
मज करता आली नाह  या गॅजेट माण.े फ  तु ह  एक याने अ यास करायचा म ा 
घेतलेला नाह . आ हाला सु ा कळते. मी १० वेळा हटले. आ ह  तुम या वरोधात 
एकह  श द बोललो नाह . तु हाला राग का येतो. तु ह  अड च तास सभागृहाचा वेळ 
घेतला. तु ह  लोकांना सांगता, मा या नाद  लागू नका. जे नाद  लागतात या या 
कंबर यात लाथ घालत.े मी असे करत,े तसे करते. तुमचे नाव घेतले नाह .  
 

(मा.िसमा सावळे यांनी यावेळ  भाषणास आ ेप घेतला.) 
 
मा.योगेश बहल - सु वात तु ह  केली होती. या प तीने मी तु हाला वैय क बोललो 
नाह . जर बोललो असेलतर याब ल माफ  मागतो. दलगीर  य  करतो. तुमचे माझे 
य गत भांडण नाह . आर णाबाबत जे आरोप केले जातात, यात ९९ म ये या 
कारची आर णे टाकलेली आहेत, या ठकाणी या चुका झा या आहेत. या चुका 

द त करायचा य  आ ह  सु ा केला आहेु . हणून से शन २६, से शन २८ माणे 
या द या अपे त हो याु . या  से शन ३० म ये द ती क न याअनुषंगाने ु

साधारणपणे १३/१४ उपसूचना देऊन या द या कर याचा य  केला आु हे.       
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मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड शहराचा 
वकास यात जे हा पंपर  िचंचवड हे एक गाव होत,े हे गाव आता पंपर  िचंचवड शहर 
हणून ओळखले जाते. एखा ा गावाला िसट  असे के हा हटले जात,े ते हा बाहे न 

येणारे लोकदेखील या शहरावर ेम करतात. शहराचा वकास वाढत चालला आहे. 
आज लोकांची मागणी सु  झाली. पंपर  िचंचवडम ये आ हाला आ यानंतर इथे 
सग या सुखसोयी िमळतात. ेड सेपरेटर, उ डाणपूल आहे. पाणी यव था चांगली 
आहे. खूप लोकांचे हणणे आहे, िस ट हणून या- या गो ी असा यात या इथे 
िमळतात. कोणाला कमी लेखायचे नाह . जे हा पु यातून पंपर  िचंचवडम ये येताना 
दापोड त आ यावरच समजते आपण पंपर  िचंचवडम ये आलो आहोत. या 
महापािलकेला आिशया खंडातील ीमंत महापािलका हणतात. आपण इथे काम करता 
असताना, १९९७ म ये काह  गावे महापािलका ह त समा व  केली. यावेळ  आदरणीय 
नानासाहेबांचे हणणे होते, गावाचे गावपण रहावे. यांचा मान ठेवून यावेळ  ताथवडे 
गावाचा ड.पी.तून वगळल.े यानंतर यांनी वतःच मागणी केली होती. ाम थांची 
मागणी आली. ताथवडे गावा या पिलकडे हंजवड , अिलकडे पंपर  िचंचवड शहर आहे. 
मोठे मोठे र ते आहेत, पूल आहे. पा याची यव था यव थत आहे. सग या गो ी 
बघता ाम थांना वाटले, आ हाला महापािलकेत येणे गरजेचे आहे. आम या जिमनी 
चांग या कारे डे हलप झा या पाह जेत. आम या मुलाबाळांना चांग या प तीने काम 
करता आले पाह जे. जिमन व  के यानंतर जा त उ प न िमळ यासाठ , चांग या 
गो ी कर यासाठ  ताथवडे गावातील ाम थांना वाटले, आपण हा ड.पी. मंजूर क न 
घेतला पाह जे. या मा यमातून खासदारांचे हणणे होते या माणे ताथवडे गावाचा 
ड.पी. करायला घेतला. यावर बराच उहापोह झाला. सवसाधारण म हला हणून वाटत,े 
आजूबाजू या गावांनासु ा पंपर  िचंचवड सारखीच सु वधा िमळाली पाह ज.े साव पणाची 
भूिमका नको. सग या सु वधा िमळा या पाह जेत. या ठकाणी हा ताव सु ा मा य 
केला. क  सरकारनेसु ा १ जानेवार ला आ ह  प कार प रषद घेतली. ताथवडेचे लोक 
कती नशीबवान  आहेत. जलिन सारण यव था कर य़ासाठ  क  सरकारने पाणी 
पुरवठा यव था ४१.५० व ४०.५१ अशी तरतूद िमळाली. या याचा कायापालट कसा 
होणार आहे तो आ ह  समजू शकतो. चालतो तो चुकतो. चालणार नाह  तो बनचुक 
असतो. अशा प तीने कोण कुणाकडे गेला, कोणी काय केले यात काह  त य आहे 
असे वाटत नाह . यांना अिधकार आहेत यांनी हे अिधकार समाजाने दलेले आहेत 
यांनी ते न क  वापरावेत. सग या गो ींचे पो टमाटम झाले आहे. यावेळ  यांचे 

अिधकार आहेत यांनी यांनी ते अिधकार वापरले आहेत. शमा साहेबांना यांचा 
अिधकार होता. भदाणे मॅडम यांना यांचे अिधकार आहेत. परदेशी साहेबांनी यांचे 
अिधकार वापरले. सभागृहाला सिमतीला देखील अिधकार आहेत. ते पुढेह  वापरणार 
आहेत. सुिनताता नी हटले तु हाला वाटत असेल तर यांनी चूक केलीतर ती न क  
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दु त करा. प हली बातमी आली, ९९चे आर णात िच ह आहे. वाटत,े खरेतर यात 
काह  आहे का. बातमी वाच यानंतर येक य ला वाटते. शेवट  कोळसा उगाळलातर 
काळाच िनघतो. आ हाला ताथवडेचा सवािगण वकास करायचा आहे. खरेतर या 
शेजार च पा कगचे आर ण आहे. िनयोजन सिमती आहे. यांनी आ ह  वनंती केली. 
मी असेल, सभागृह नेते असतील, ये  सहकार  असतील यांना वाटत असेल बैठका 
झा या, या- या गो ी वाट या. ८ एकरवर सगळे कसे बसू शकत,े काय केले पाह ज.े 
कशा प तीचे केले पाह ज.े या सग या गो ींचा वचार क न सारासार प तीने 
ताथवडेम ये रटेल माकट करावी या ीकोणातून य  राह ले.  प ह यापासून काय 
वषय आहेत. मशानभूमी आहे, मैलाशु करण क  आहे, इले ॉनीक हब हवे आहे हे 
प हले, सग या गो ी आहेत. किमट ने जे दले आहेत. सुखवानीचे १६० वषय आहेत. 
कोणाचा तर  िम , ितिनधी असतो, ओळख असते. या ीकोणातून सहकाय करायचे 
कोणाला वाटत.ेआ हाला सु ा वाटल,े भोसर , वेणीनगरची घरे पाडली, काळेवाड तली 
घरे पाडली. या या घराची िभंत ढासळते, याचे मन कसे तुटत असेल याचे अ रशः 
याचा यय आ ह  म हला आहोत. गृ हणी आहोत. याचा कती ास होत असेल 

यातना होत असतील. हणून कुठे बदल करावा लागेल हणजे घरे वाचतील हणून 
किमट पे ा आ ह  जा तीत जा त ६०० ते ८०० घरे वाचवायचा य  केला आहे. र ता 
होत असेल तर ते ठक आहे. समोर शाळा आहे. र ता ितथे करता आला नाह . मग 
ितथे आर ण करता येते का. सग या गो ी बघून आ ह  या प तीने वचार केला. 
याचा वचार कर यापे ा स माननीयां या ब-याचशा सूचनांचा सहभाग क न घेतला 
आहे. मला वतःला ीब ल चंड अिभमान आहे. कोण याह  ीब ल गैर बोलायला, 
ऐकायला मला अ जबात आवडत नाह . तु हाला यात वाईट वाटायचे कारण नाह . फ  
आमचेच ३ लोक यात होते असे नाह , शासनाचे ३ लोक सु ा यात होत.े आम या 
शहर अ य ांनी सु ा सांिगतले, जर सव . ९९ चा माणूस ब डर आहे. यांने दोन 
नंबरचा पैसा आणला आहे का. याने काम धंदा केला आहे. पैसे कमवले आहेत. मग 
याने काम क  नये का, जिमन घेऊ नये का. मला समाजसेवेची आवड आहे हणून 

मी हे े  सोडून दल.े या- या े ात जे जे लोक आहेत, यांनी ते काम केले 
पाह जे. हणजे इथेच सगळे उचलून या या अंगावर टाकायचे का. तर सु ा रा वाद  
प ाची िनंदा होऊ नये. काय आहे ९९ नंबर. ९९ हा ९९ नंबरच असतो. ९९ हा शुभ अंक 
आहे, याची बेर ज करा अंक ९ च येतो. कोणाला असे वाटायला नको. िसिनअर 
अिधकार  भदाणे मॅडम यां या वर कोणी आ ेप घेऊ नय.े यांना वचारले होते. या 
हणा या तु हाला अिधकार आहे. असे तु हाला करायचे ते बदल तु ह  क  शकता. 

सव . ९९ वर आर ण टाकले ितथे मशानभूमी आहे. चेअरमन यांना र वे ट केली, 
ितथे मशानभूमी आहे. आर णात जा त बदल क  नका. मुलांना खेळायला ाऊंड 
पण पाह जे य़ा ीकोणातून वचार करा. मी सु ा उपसूचना देणार आहे. सग या 
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गो ींचा सारासार वचार क न उपसूचना दे याचा य  करणार आहोत. कोणाला झुकत 
माप, कशाचा मॅप कळत नाह . मी इथे गेली २२ वष येत.े आज ऐक यानंतर मी 
आयु यात असे आकडे कधी ऐकले नाह त. हे प व  सभागृह आहे. कामकाज करताना 
एकमेकांवर िशंतोडे उडव यापे ा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे सं वधानसमोर आहे, ते 
समोर ठेवुन आपण काम करत असतो. यावेळ  खरेतर खूप चांग या प तीने काम 
केले पाह जे. सभागृहात तैलिच  लावलेली ह  सगळ  मंडळ  देशासाठ , समाजासाठ  
काम करणार  मंडळ  आहेत. याचा सारासार वचार केला पाह जे असे मनापासून वाटत.े 

येका या ह का माणे प ह या पानात सांिगतले तसेच दसु -या पानात सु ा हॉ पीटल 
आहे, फायर गेड आहे,म ट परपज हॉल आहे. सग या गो ींत येकाने य  केला 
आहे. सभागृहाने िनणय घे या या ीकोणातून बदल घडवायचा आ ह  सु ा य  
केला आहे. चुक ची द ती ह  केली पाह जेु . परंतू समाजातील गर ब लोकांचे कुठेतर  
नुकसान होत नाह . याची खबर येकाने घेतली पाह ज.े येक माणूस कतीतर  
क.मी. अंतराव न आलेला माणूस आहे. घर िमळाले नाह तर झोपड त राहतो. झोपड  
काढन टाकली तर  तो र यावर थांू बतो. परत गावाला िनघायला लागतो. ह  
समाजाबरोबर कामकाज करणार  मंडळ  आहेत. या मा यमातून काम करतो. 
महापािलका सभा तहकूब क  नका, काल नानासाहेबांनी फोन केला होता. आजदेखील 
सांगता येत नाह . हणून बोलून गेले, आ ह  न क  समजून सांगू. यमुनाताईबरोबर 
यांचे ाम थ आले होत.े यांनी वनंती केली होती. आ हाला ाम थ हणून यायचे 

नाह . आ हाला सु ा िसट त यायचे आहे. उरलेले आयु य चांग या प तीने घालवायचे 
आहे या ीकोणातून सगळेजण य  क  या. पिलकड ल आय.ट . हब आहे याला 
शोभेल असे कसे करता येईल याचा वचार केला गेला पाह जे. माझे सहकार  ी. शांत 
िशतोळे यांना बोलता बोलता मी थांबवले होते. ते उपसूचना वाचणार आहेत. यांना 
वनंती करते क  यांनी उपसूचना वाचा यात.            
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ताथवडे वकास 
आराख या या वषयावर या द या सुचव या गे याु , या ये या ४/५ दवसांत 
उपसूचना तयार के या आहेत. सवानी या उपसूचना यव थत ऐका यात. या उपसूचना 
मा या एक या या नसून सवसमावेशक आहेत. अडचणी दर करायचा य  कर यात ू
आला आहे.  
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उपसूचना . २)  
 
मा.सुरेश हे  े– मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

१) स ह न.ं४१ व ६२ मधील र  कर यात आलेले आर ण व यामधील २४ 
मीटर रोड हा स ह नं.६३ या ह पासून ६२ व ४१ उ र ह पासून कर यात 
यावा. यामुळे अनेक शेतक-यांना रोडचा उपयोग होईल. 

२) स ह नं.७८ मधील थािनक शेतक-यांचे घर शै णक झोनम ये 
दाख व यात आले आहे. तर  ते वगळून असणा-या झोनम ये वग कर यास 
मा यता देणेत यावी. 
 

मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . ३)  
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नुकतीच द ती कर यात येत असणाु -या 
बांधकाम परवानगी िनयमावलीम ये पंपर  िचंचवड शहरात बी.आर.ट . कॉर डॉर हा १०० 
मीटर ऐवजी २०० मीटर ठेवणे या अनुषंगाने हरकती-सूचना माग व या याच माणे 
न याने समावेश होणा-या मौजे ताथवडे गाव येथील बी.आर.ट . कॉर डॉर २०० 
मीटरपयत लागू ठेवून पुढ ल आव यक ती सव कारची शासक य कायवाह  पूण 
करणेस मु.बा.न. ा.अ.िन. चे कलम १९६६ या ३० अ वये मा यता देणेत यावी. 
 
मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . ४)  
 
मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

ताथवडे गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय मा.महापािलका 
सभेसमोर वचाराधीन आहे. सदर वकास योजनेतील स.न.१७५ येिथल जागेवर आर ण 
.३ खेळाचे मैदान े  १०००० चौ.मी. मा.आयु  यांनी तावीत केलेले होत.े 

िनयोजन सिमतीने सदरचे आर ण स.न.१६० व स.न.१६१ म ये थानांतर त कर याचा 
िनणय घेतला आहे. तो र  करावा व मा.आयु  यांनी सुच वलेले खेळाचे मैदान हे 
आर ण यो य अस याने स.न.१७५ मिधल जागा िन या पूररेषेत आहे. यामुळे 
चिलत िनयमानुसार व शासना या धोरणानुसार ओपन यूझर अनु ेय आहे. यामुळे 



139 
 
स.न.१७५ मिधल १०००० चौ.मी. जागा खेळाचे मैदानासाठ  आर त करावी व या 
शेजार ल स.न.१७४ व १७५ ह जागा सु ा िन या पुररेषेतील अस याने सदर जागा 
उ ानासाठ  आर त करावी. यासाठ  सोबत नकाशा जोडलेला आहे हणजे स.न.१७५ 
मिधल नद ला लागून असले या जागेचा उपयोग जिमन मालकाला होणार नस याने 
मनपाला ह  जागा लवकर ता यात िमळू शकेल व तेिथल नाग रकांना खेळाचे मैदान व 
उ ान या सु वधेचा वापर करता येईल. यानुसार मा यता देणेत यावी. 
 
मा. जत  ननवरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . ५)  
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  

मौजे ताथवडे गावाचा ा प वकास आराखडा िस  करणेत आला असून सदर 
आराख याम ये स.न.५५ व ५६ या ह वर िनयो जत द ण-उ र १८ मी. र ता 

ता वत करणेत आला आहे. सदर र या या दो ह  बाजूस नागर कांनी छोटे छोटे 
भूखंड वकत घेतले असून मंजुर वकास िनयं ण िनयमावलीनुसार भूखंड वकिसत 
करतांना साईड मा जन िमळणार नाह . यामुळे नागर कांना बांधकाम परवानगी िमळू 
शकणार नाह . यामुळे स.न.५६ मधील पूव प म १८ मी. र यापयतचा, स.न.५५ व 
५६ या ह वर ल िनयो जत द ण-उ र १८ मी. र ता र  क न र याखालील जागा 
िनवासी वभागात बदल करणेत यावा.  
 
मा. ितभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . ६)  
 
मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

मौजे ताथवडे गावाचे िस  ा प वकास योजनेत आ. . २६ रटेल माकट 
स.नं.४१, ६२ े  ९०००० चौ.मी. व आ. . २७ वाहनतळ स.नं. २७,४१,४२ े  ३६००० 
चौ.मी. ता वत आहे. िनयोजन सिमतीने आ. . २६ या वापरासाठ  दश वलेले ९.०० 
हे टर े  आर त कर याचा उ ेश समजून येत नाह . एव या मो या े ासाठ  
संपादनाचा खच ह  मोठा असेल एव या मो या े ाचे सबळ प ीकरण दसून येत 
नाह . यामुळे हे आर ण वगळावे व याखालील े  र हवासात वग कर यात यावे 
अशी िशफारस केली आहे. याच माणे आ. . २६ रटेल माकट ा आर णासंदभात 
आ. .२७ पा कगचे आर ण ता वत के याचे दसते. आता आ. .२६ रटेल माकट 
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वगळ यात आले अस याने ा वाहनतळाखालील आर त े ाची जागा १) आ. . २७ 
पा कग २) आ. .१३ म ट परपज हॉल ३) आ. .१४ वाचनालय, ४) आ. . १५ 
क युिनट  सटर व ५) आ. . २६ रटेल माकट ह  आर णे आ. . २७ म ये 

ता वत कर यात यावी अशी िनयोजन सिमतीने िशफारस केली आहे. िस  ा प 
वकास योजनेत शासनामाफत ता वत केलेला रटेल माकट क प हा मह वाकां ी 
व ताथवडे गावाचे वैभव वाढ वणारा असा आहे. परंतू सदर आर णासाठ  सुच वलेले 
थळ अ त वातील दाट लोकव ती, अ ं द र ते इ. बाबींचा वचार करता सुयो य नाह . 
यामुळे शासनामाफत िस  केले या ा प वकास योजनेतील आ. . २६ व २७ र  

क न िनवासी वभागात समा व  कर यात यावे. तसेच िनयोजन सिमतीने िशफारस 
के या माणे आ. . १३,१४,१५,२६ व २७ ह  आर णे आ. .२७ म ये ता वत 
कर याची िशफारस ह  अमा य कर यात येत आहे. आ. . १३,१४ व १५ चे मुळ 
वकास योजनेत ता वत केलेले आर त े  र  क न िनवासी वभागात समा व  
करावे. रटेल माकट व अनुषंगीक आर णे यांचे थान मुंबई बगलोर बा वळण मागाचे 
प म बाजूने स.न.९९ म ये आ. . ४० व ४१ चे उ र बाजूस िनयो जत पुव प म 
१८ मी व २४ मी./१२ मी. र ता यामधील े ात खालील माणे आर णे व े  

ता वत करणे यो य व संयु क आहे.  
१) आ. . २६, रटेल माकट (स.नं.९९) े  ४.५० हे टर, 
२) आ. .२७, वाहनतळ (स.नं.९९) े  १.५० हे टर, 
३) आ. . १३, मनपा उपयोग ्(स.नं.९९) े  १.०० हे टर 

आ. .१३ मनपा उपयोग याम ये म ट परपज हॉल, क युिनट  सटर व वाचनालय ह  
योजने संयु पणे वकिसत करता येतील. उपरो माणे आर णांचे े  व थान 

कायम कर यास मा यता देणेत यावी. 
 
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . ७)  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  

ताथवडे गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय मा.महापािलका 
सभेसमोर वचाराधीन आहे. वकास आराखडा तयार करताना बहधा र ते शासक य ु
जिमनीवर व शासक य जिमन उपल ध नस यास खाजगी जिमनीवर घे याचे िनकष 
असताना सु ा शासक य जिमन स.न. ४५ मधून न दाखवता खाजगी जागेत १८ मीटर 
र ता दाख वलेला आहे. हा नकाशात दश वलेला र ता र  क न १८ मीटरचा र ता 
स.न. ४५ ह वर (सोबत या नकाशानुसार) दाख व यात यावा. जेणेक न शासक य 
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जागा मनपाला मोबदला न देता िमळू शकेल व र ता वकसनाचे काम लवकर करता 
येईल. सोबत नकाशाम ये दश व या माणे र ता कर यास मा यता देणेत यावी.  
 
मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . ८)  
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

मौजे ताथवडे गावाचे िस  ा प वकास योजनेत स.नं.५७ व ५८ या 
ह व न द णो र १८ मी. र ता ता वत आहे. स.नं. ५७ व ५८ म ये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेमाफत बांधकाम परवानगी . बीपीताथवडे/लेआऊट/०८/२०११ 
द.१९/१२/२०११ अ वये मंजूर आहे. याच माणे वेळोवेळ  बांधकाम परवानगी नकाशे 
सुधार त कर यात आले आहे. य ात जागेवर सव इमारतींचे बांधकाम पुण होऊन 
लींथ चे कंग माणप  ह  मनपामाफत दे यात आले आहे. वकास योजनेत ता वत 
केले या १८ मी. िनयो जत र यामुळे मनपामाफत दे यात आले या बांधकाम 
परवानगीस व यानुसार सामािसक अंतराम ये कमतरता िनमाण होत आहे. वकास 
योजना तयार करताना १८ मी. र ता िनयो जत करताना मनपा माफत मंजूर केलेले 
बांधकाम परवानगी म ा  होते. बांधकाम परवानगी द यानंतर र याचे या ठकाणी 
िनयोजन करणे िन तच यो य ठरत नाह . याच माणे स.नं.५८ मधील पुव प म 
१८ मी. र याने जागेवर ल शै णक संकुलां या मंजुर नुसार बांधकाम झाले या 
इमारती बाधीत करत अस याने र  करावा अशी िनयोजन सिमतीने िशफारस केली 
आहे. स.नं. ५७,५८ म ये मनपामाफत दे यात आले या बांधकाम परवानगी वचारात 
घेऊन पुव प म व द णो र १८ मी. र याची आखणी सदर िमळकती बाधीत होणार 
नाह . या माणे स.नं.५७ व ५५ या सामाईक िशवेव न स.नं. ५७, व ५४ या 
ह वर ल व मान र याने व पुढे स.न.४५ व ५९ चे द ण ह स ता वत क न 
स.नं. ८३ व ८४ चे पुव प म १२ मी. ं द र याचे चौकात जोडावा. या माणे स.नं. 
५७ व ५८ मधील पुव प म व उ र द ण १८ मी. र याची आखणी थलांतर त 
कर यास व स.नं. ५७ व ५८ म ये ता वत केलेला र याखालील े  िनवासी 
कर यास मा यता देणेत यावी.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
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उपसूचना . ९)  
 
मा. वनय उफ वनायक गायकवाड – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना 
मांडतो -  

१) सव नं. ४३ मधील २४ मीटर रोड पुव प म व १८ मीटर रोड द ण उ र र  
कर यात यावा व याऐवजी औंध रावेत बी.आर.ट . रोडपासुन सव न.ं २६,२७, 
४२ व ४३ या पुव ह व न द ण उ र १८ मीटर रोड सव नं. ४६ पयत 
कर यात यावा. यामुळे येथील कमान २००० लोकव तीला व यापुढे होणा-या 
लोकव तीला या रोडचा चांगला कारे उपयोग होणार आहे. सोबत नकाशाची त 
जोडली आहे.  

२) ताथवडे येथील सव न.ं११३ मधील २० गंुठे जागा पा या या टाक साठ  आर त 
असुन, ती जागा अपुर  पडत अस याने पा या या टाक साठ  ६० गंुठे जागा 
आर त कर यात यावी. ती आर त करताना सव न.ं११३ व ११४ अशी िमळुन 
६० गंुठे कर यास मा यता देणेत यावी.    

 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . १०)  
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

ताथवडे येिथल स.न.९२ पैक  ६९०० चौ.मी. इतके े  Regional Plan म ये 
र हवासी वभागात समा व  आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सदर े ावर 
द.१२/१२/२०११ रोजी रेखांकन नकाशा (र हवासी इमारतीचे) मंजुर केलेले आहेत. 
मा. ज हािधकार  पुणे यांनी सदर े ा या अकृ षक (िनवासी) वापरास द. ८/४/२०१२ 
रोजी या आदेशा वये (NA ORDER) परवानगी दलेली आहे. सदर े ावर ल 
इमारतीचा जोते तपासणी दाखला आप या महापािलकेने द.७/४/२०१३ रोजी िस  
केले या ा प वकास योजनेत सदर े  औ ोिगक वभागात दश व यात आले आहे. 
सदर े ा या मालकांनी यास द.७/८/२०१३ रोजी सदर े  औ ोिगक कर यास 
हरकत घेतली आहे. यावर द.२२/८/२०१३ रोजी िनयोजन सिमतीकडून सुनावणी 
दे यात आलेली आहे. तदनंतरसु ा सदर े  औ ोिगक वभागात दाख व यात आले 
आहे. वर ल सव व तु थतीचा वचार करता मौजे ताथवडे येथील स.न.९२ मधील 
मंजुर रेखांकना माणे ६९०० चौ.मी. इतके े  िनवासी वभागात समा व  करावे व 
उवर त औ ोिगक वभागात मुळ नकाशा माणे असाव.े 
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मा.चं कांत वाळके – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . ११)  
 
मा.अनुराधा गोफणे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

ताथवडे गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय मा.महापािलका 
सभेसमोर वचाराधीन आहे. सदर वकास योजनेतील स.न.८५ येिथल आर ण .४३ 
वाहनतळ (पाक ग) े  ४००० चौ.मी. तावीत केलेले आहे. स.न.८५ पैक  या जागेवर 
यापूव  मा. ज हािधकार  यांनी अकृ षक परवानगी व ले आऊटला मंजुर  दलेली आहे. 
सदर परवानगी दलेली अस याने या जागेवर वाहनतळाचे (पाक ग) आर ण दाख वणे 
यो य नाह . तसेच सदर जागेचे मालक यांनी गावाकड ल शेतजिमन वकून शहराम ये 
ह  जागा वकत घेतलेली असून सदर जागा आर त के यास ते भूिम हन हो याची 
श यता आहे. यामुळे आर ण नं. ४३ वाहनतळ (पा कग) हे र  क न र हवास 
वभागात समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.आशा सुप े– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . १२)  
 
मा.अतुल िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

मौजे ताथवडे गावाचे िस  ा प वकास योजनेत स.नं. १३० म ये आ. . २४ 
झोन ऑफ स आर णासाठ  ७५०० चौ.मी. े  ता वत आहे. िनयोजन सिमतीने 
आ. . २४ झोन ऑफ स आर ण र हवास वभागापासुन लांब अस याने व यासाठ  
बा वळण माग वारंवार ओलांडावा लागेल. यामुळे हे आर ण शेजारा या पा कग या 
आ. .२३ म ये समा व  क न संपुण आर णाचे नामािभदान आ. .२३ पा कग हणून 
दशवावे व आ. . २४ झोन ऑ फस चे थान स.नं.२९ या बी.आर.ट . ला लागुन 
असले या बी.आर.ट . या द णेस स या या आर त े ाएवढे ठेव याबाबत िनयोजन 
सिमतीने िशफारस केली आहे. िस  ा प वकास योजनेत आ. . २३ वाहनतळासाठ  
दश वलेले १.०० हे टर े  स.नं. १३१ पुरते मया दत असून ते पुरेसे आहे. यामुळे 
स.न. १३० म ये वाहन तळाचे आर णाचे वाढ व े  ता वत न करता सदर 
स.नं.१३० चे उवर त व आजूबाजूचे स.नं. औ ोिगक वभागात समा व  अस याने स.नं. 
१३० मधील आर णाखालील ७५०० चौ.मी. े  औ ोगीक वभागात समा व  करणेस 
मा यता देणेत यावी.   
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मा.बाळासाहेब तरस – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . १३)  
 
मा.सोनाली जम – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  

ताथवडे गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय मा.महापािलका 
सभेसमोर वचाराधीन आहे. सदर वकास योजनेतील स.न.१२,१३ व १४० येिथल जागेवर 
इंड यल झोन दाख वलेला आहे. नकाशाचे अवलोकन केले असता स.न. १२,१३ व १४० 
लागून पूवला पशुसंवधन वभागाची जागा आहे व प मेला िनवासी वभाग आहे. 
यामुळे ह  छोट शी इंड यल झोनमधील जागा इंड साठ  वकिसत के यास 

आजूबाजूला राहणा-या जनतेला नाहक ास होईल. तसेच सदर जागेवर मो या माणात 
नागर कांची राहती घरे आहेत. यामुळे स.न. १२,१३ व १४० मिधल इंड यल झोन 
वगळून िनवासी झोनम ये समा व  करणेस मा यता देणेत यावी.   
 
मा.सुभ ा ठ बरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . १४)  
 
मा.सं या गायकवाड – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  

ताथवडे गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय मा.महापािलका 
सभेसमोर वचाराधीन आहे. सदर वकास योजनेतील स.न.१४९ व १५० येिथल जागेवर 
आर ण .२१ मा यिमक शाळा व खेळाचे मैदान े  १०००० चौ.मी. दश वलेले आहे. 
सदरचे आर ण र  क न स.न.१३५ म ये े  ५००० चौ.मी. व १३६ े  ५००० 
चौ.मी. असे एकुण १०००० चौ.मी. े  मा यिमक शाळा व खेळाचे मैदानासाठ  
आर त करावे व २४ मीटर र यालगत दश व यात याव.े सदर आर ण थलांतरण 
कर यास मा यता देणेत यावी. 

 
मा.रमा ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . १५)  
 
मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  

ताथवडे गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय मा.महापािलका 
सभेसमोर वचाराधीन आहे. पशुसंवधन या वभागाकर ता या आर त असले या 
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साधारणपणे २०० एकर पे ा अिधक असले या जागेपैक  स.न.१६ बोट लबलगत या 
स.न.१५ या पूव बाजूस २५०० चौ.मी. े  Municipal Purpose या योजनाकर ता 
आर त करणेस मा यता देणेत यावी. 

 
मा.आशा सुयवंशी – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
उपसूचना . १६)  
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  

मौजे ताथवडे गावाचा वकास आराखडा मंजुर साठ  शासनाकडे पाठ वणेत येणार 
आहे. सदर आराख यातील स ह . ७० मधील व स ह .७१ मधील आर ण मांक 
१७ व १८ अनु मे भाजीमंडई व स प ऍ ड पंप हाऊस हे आर ण वगळणेत यावे व 
सदर जागा िनवासी वभागात समा व  करणेत यावी व आर ण . १७ व १८ ह  
आर णे ताथवडे येथील स ह . ९९ म ये यो य ठकाणी थलांतर त करणेस मा यता 
देणेत यावी.  
 
मा.िनतीन लांडगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, १ ते १५ उपसूचना वकार या आहेत.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, वषय . २३ ताथवडे गावाचा वकास आराखडा 
र  करावा, झालेला ाचार यातून बाहेर यावा हणून मी मतदानाची मागणी करत.े 
यांचा यांचा वरोध असेल यांचा नावासह त वरोध न दवून घे यात यावा.  

 
मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब व सव स मा.सद य, 
उपसुचनांसह वषय .२३ कर ता मतदान घे यात येत आहे. जे स मा.सद य 
ठरावा या बाजुने आहेत, यांनी हात वर करावा. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, वषय . २३ ताथवडे गावाचा वकास आराखडा 
र  करावा हणून मागणी आहे. ड .पी.ची पुनरचना कर यात यावी.  
 
मा.नगरसिचव – वषय मंजूर करावा कंवा नामंजूर करावा यासाठ  मतदान घे यात 
येत आहे.  
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मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, यांना हा वषय मंजूर करायचा आहे, यांनी 
प ह यांदा हात वर करावेत. यांना वरोध करायचा आहे, यांनी नंतर हात वर 
करावेत. 
 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, नगरसिचव यांना िनयमा माणे मतदान घेतलेले 
आहे. या माणे याची न द क न या.  
 
मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, वषय मंजूर कर यासाठ  हात वर क न मतदान 
घे यात आल.े यात वषया या बाजुने ५७ आ ण वषया या वरोधात ०९ अशी मते 
पडली आहेत.  
 
मा.महापौर – सदर वषय, उपसूचनांसह मतदानास टाक यात आला असता वषया या 
बाजुने ५७ आ ण वषया या वरोधात ०९ अशी मते पडली व सदर ठराव बहमताने ु
मंजूर कर यात येत आहे. 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक - ४४८     वषय मांक – २३ 
दनांक - १८/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 
संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/१६/२३२  

  /२०१३, द.१९/१०/२०१३ 
            २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४१७, द.२१/११/२०१३ 
 

   मौजे ताथवडे हे गाव शासन अिधसूचना . पीसीसी ३००७/१२६७/ . .१७४/ 
०७/न व-२२, दनांक ३०/०७/२००९ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त 
समा व  झालेले आहे. याबाबतची अिधसूचना महारा  शासन राजप ात दनांक 
०६/०८/२००९ रोजी िस  झाललेी आहे. महारा  ादेिशक व नगररचना अिध.१९६६ 
या कलम २१ मधील तरतुद नुसार सदर न याने समा व  ताथवडे गावाची ा प 
वकास योजना तयार क न ती ३ वषा या आत शासनास मंजुर साठ  सादर करणे 
आव यक आहे. यास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.सवसाधारण 
सभेने ठराव .७२८ द.२१/०८/२००९ अ वये उ  अिधिनयमा या कलम २३ व २४ 
मधील तरतुद नुसार मौजे ताथवडे या गावा या े ासाठ  वकास योजना तयार 
कर याचा इरादा जाह र केला आहे. सदर इरा ाबाबत दनांक ०१/०१/२०१० रोजी जा हर 
केला असून सदर सूचना शासना या राजप  दनांक १४/०१/२०१० म ये िस  झालेला 
आहे. सदर े ाची वकास योजना तयार कर याकर ता पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलके या महासभेने संदभ .२ या ठरावाने उपसंचालक, नगररचना, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांची नगर अिधकार  हणून नेमणूक कर यास मा यता 
दलेली आहे. यास अनुस न महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम २४ अ वये मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना तयार कर याकामी 
उपसंचालक, नगररचना, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांची नगररचना अिधकार  
हणून कायालयीन आदेश . नर व/का व/५/५८/२०११, द.०५/०३/२०११ अ वये 

नेमणुक केली आहे. यानुसार ताथवडे गावाचा व मान जिमन वापर नकाशा 
उपसंचालक, नगररचना, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी द. २०/०१/२०१२ रोजी 
सादर कर यात आला आहे.  
 उपरो  वकास योजना तयार कर याचा इरादा महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम २१(१) अ वये जाह र के यापासुन ३ वषा या आत शासनास 
सादर करणे आव यक आहे. सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा 
द.१४/०१/२०१० या शासन राजप ात िस  झालेला आहे. तथा प महारा  ादेिशक 
व नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील सुधार त तरतुद नुसार आ ण याअ वये शासनाने 
प  . टपीएस-१८११/१८४८/ . .२१९/११/न व-१३ द.०५/१२/२०११ अ वये दले या 
मागदशनानुसार सदर वकास योजना तयार कर याचा इरादा द.०५/०४/२०११ रोजी 
झाला अस याचे गृह त धर यात येत आहे. सदर द.०५/०४/२०११ इरादाची तार ख 
गृह त धर यास तदनंतर ६ म ह या या आत हणजेच द.०४/१०/२०११ पयत व मान 
जिमन वापर नकाशा तयार करणे उ  अिधिनयमातील तरतुद नुसार आव यक आहे. 
यामुळे व मान जिमन वापर नकाशा तयार करणेकर ता द. ०५/१०/२०११ ते द. 

२०/०१/२०१२ पयत मुदतवाढ दे याबाबत मा.महासभेने ठराव घे याकर ता मा यतेसाठ  
सादर.  
 मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम २६(१) अ वये िस  कर याकर ता मा.महासभेने संदभ 
.३ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर वकास योजना द. ७.३.२०१३ या 

महारा  शासन राजप ात िस  झाली आहे.  
सदर वकास योजना िस नंतर ा  होणा-या हरकतधारकांना सुनावणी 

दे याकर ता उ  अिधिनयमा या कलम २८(२) अ वये िनयोजन सिमतीम ये मनपा या 
थायी सिमती मधील ३ सद य ी.जगताप, ीमती बारणे, ीमती वाघेरे यां या 

नेमणुक बाबत मा.महासभेने ठराव . २८१ द.९/०५/२०१३ रोजी मा यता दलेली 
आहे. तसेच मा.संचालक नगररचना, महारा  रा य पुणे यांनी द.४/०४/२०१३ चे 
प ा वये नगररचना वभागातील िनवृ  अिधकार  ी.कोलटकर, ी.कुलकण , ी.रानडे 
यांची िनयोजन सिमतीम ये सद य हणुन िनयु  करणेत आले आहे. यानुसार 
कायालयीन आदेश .नर व/का व/१०/ताथवडे/ ५७२/२०१३ द.१२/०८/२०१३ अ वये 
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िनयोजन सिमती थापन करणेत आली आहे. सदर िनयोजन सिमतीने 
द.२१/०८/२०१३ ते द.३१/०८/२०१३ पयत संबंिधत हरकत धारकांना सुनावणी देवुन 
िस  वकास योजने या अनुषंगाने यांचा अहवाल द.११/१०/२०१३ या प ाने सादर 

केलेला आहे. िनयोजन सिमतीने सादर केलेला अहवाल मा.महासभे या मा यतेसाठ  
सोबत सादर कर त आहे. सदर वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिध.१९६६ या कलम ३० अ वये शासनास मंजुर साठ  सादर करणेस मा यता देणेस 
तसेच मौजे ताथवडे या गावांची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम २६(१) अ वये िस  कर याकर ता मा.महासभेने ठराव 
.२३७, द.२०/०२/२०१३ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर वकास 

योजना द.७.३.२०१३ या महारा  शासन राजप ात िस  झाली आहे. सदर वकास 
योजना िस नंतर ा  होणा-या हरकतधारकांना सुनावणी देवुन उ  अिधिनयमा या 
कलम २८(२) अ वये िनयोजन सिमतीने यांचा अहवाल द.११/१०/२०१३ या प ाने 
सादर केलेला असुन सदर अहवाल मा.महासभे या मा यतेसाठ  तसचे सदर वकास 
योजना महारा  ादेिशक व नगररचना अिध. १९६६ या कलम ३० अ वये शासनास 
मंजुर साठ  सादर करणेकर ता मा यता िमळणेकर ता तुत वषय महासभेपुढे ठेव यात 
आलेला आहे. उ  अिधिनयमा या कलम २६(१) अ वये वकास योजना िस  
झालेनंतर ६ म ह या या व तदनंतर वाढ व ६ म हने असे एकुण १ वषा या आत 
हणजे कलम २६ अ वये राजप ात िस चा द.७/३/२०१३ पासुन १ वष 
द.६/३/२०१४ पयत शासनास सादर होणे आव यक आहे. त पुव  १ म हना कलम 
२८(४) अ वये महासभेने घेतलेला िनणय जनते या अवलोकनाथ ठेवणे आव यक आहे. 
यामुळे मौजे ताथवडे या गावाची वकास योजना कलम ३० अ वये शासनास सादर 

करणेकर ता वाढ व ६ म हनेसाठ  ( द.६/९/२०१३ पासुन पुढ ल सहा म हने) मुदतवाढ 
देणेस तसेच 

१) स ह नं.४१ व ६२ मधील र  कर यात आलेले आर ण व यामधील २४ 
मीटर रोड हा स ह नं.६३ या ह पासून ६२ व ४१ उ र ह पासून 
कर यात यावा. यामुळे अनेक शेतक-यांना रोडचा उपयोग होईल. 

२) स ह नं.७८ मधील थािनक शेतक-यांचे घर शै णक झोनम ये 
दाख व यात आले आहे. तर  ते वगळून असणा-या झोनम ये वग कर यास तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नुकतीच द तीु  कर यात येत असणा-या बांधकाम 
परवानगी िनयमावलीम ये पंपर  िचंचवड शहरात बी.आर.ट . कॉर डॉर हा १०० मीटर 
ऐवजी २०० मीटर ठेवणे या अनुषंगाने हरकती-सूचना माग व या याच माणे न याने 
समावेश होणा-या मौजे ताथवडे गाव येथील बी.आर.ट . कॉर डॉर २०० मीटरपयत लागू 
ठेवून पुढ ल आव यक ती सव कारची शासक य कायवाह  पूण करणेस 
मु.बा.न. ा.अ.िन. चे कलम १९६६ या ३० अ वये मा यता देणेस तसेच ताथवडे 
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गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय मा.महापािलका सभेसमोर वचाराधीन 
आहे. सदर वकास योजनेतील स.न.१७५ येिथल जागेवर आर ण .३ खेळाचे मैदान 
े  १०००० चौ.मी. मा.आयु  यांनी तावीत केलेले होत.े िनयोजन सिमतीने सदरचे 

आर ण स.न.१६० व स.न.१६१ म ये थानांतर त कर याचा िनणय घेतला आहे. तो र  
करावा व मा.आयु  यांनी सुच वलेले खेळाचे मैदान हे आर ण यो य अस याने 
स.न.१७५ मिधल जागा िन या पूररेषेत आहे. यामुळे चिलत िनयमानुसार व 
शासना या धोरणानुसार ओपन यूझर अनु ेय आहे. यामुळे स.न.१७५ मिधल १०००० 
चौ.मी. जागा खेळाचे मैदानासाठ  आर त करावी व या शेजार ल स.न.१७४ व १७५ 
ह जागा सु ा िन या पुररेषेतील अस याने सदर जागा उ ानासाठ  आर त करावी. 
यासाठ  सोबत नकाशा जोडलेला आहे हणजे स.न.१७५ मिधल नद ला लागून 

असले या जागेचा उपयोग जिमन मालकाला होणार नस याने मनपाला ह  जागा 
लवकर ता यात िमळू शकेल व तेिथल नाग रकांना खेळाचे मैदान व उ ान या सु वधेचा 
वापर करता येईल. यानुसार मा यता देणेस तसेच मौजे ताथवडे गावाचा ा प वकास 
आराखडा िस  करणेत आला असून सदर आराख याम ये स.न.५५ व ५६ या 
ह वर िनयो जत द ण-उ र १८ मी. र ता ता वत करणेत आला आहे. सदर 
र या या दो ह  बाजूस नागर कांनी छोटे छोटे भूखंड वकत घेतले असून मंजुर वकास 
िनयं ण िनयमावलीनुसार भूखंड वकिसत करतांना साईड मा जन िमळणार नाह . 
यामुळे नागर कांना बांधकाम परवानगी िमळू शकणार नाह . यामुळे स.न.५६ मधील 

पूव प म १८ मी. र यापयतचा, स.न.५५ व ५६ या ह वर ल िनयो जत द ण-उ र 
१८ मी. र ता र  क न र याखालील जागा िनवासी वभागात बदल करणेस तसेच 
मौजे ताथवडे गावाचे िस  ा प वकास योजनेत आ. . २६ रटेल माकट स.नं.४१, 
६२ े  ९०००० चौ.मी. व आ. . २७ वाहनतळ स.नं. २७,४१,४२ े  ३६००० चौ.मी. 

ता वत आहे. िनयोजन सिमतीने आ. . २६ या वापरासाठ  दश वलेले ९.०० हे टर 
े  आर त कर याचा उ ेश समजून येत नाह . एव या मो या े ासाठ  संपादनाचा 

खच ह  मोठा असेल एव या मो या े ाचे सबळ प ीकरण दसून येत नाह. यामुळे 
हे आर ण वगळावे व याखालील े  र हवासात वग कर यात यावे अशी िशफारस 
केली आहे. याच माणे आ. . २६ रटेल माकट ा आर णासंदभात आ. .२७ 
पा कगचे आर ण ता वत के याचे दसत.े आता आ. .२६ रटेल माकट वगळ यात 
आले अस याने ा वाहनतळाखालील आर त े ाची जागा १) आ. . २७ पा कग २) 
आ. . १३ म ट परपज हॉल ३) आ. .१४ वाचनालय, ४) आ. . १५ क युिनट  सटर 
व ५) आ. . २६ रटेल माकट ह  आर णे आ. . २७ म ये ता वत कर यात यावी 
अशी िनयोजन सिमतीने िशफारस केली आहे. िस  ा प वकास योजनेत 
शासनामाफत ता वत केलेला रटेल माकट क प हा मह वाकां ी व ताथवडे 

गावाचे वैभव वाढ वणारा असा आहे. परंतू सदर आर णासाठ  सुच वलेले थळ 
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अ त वातील दाट लोकव ती, अ ं द र ते इ. बाबींचा वचार करता सुयो य नाह . 
यामुळे शासनामाफत िस  केले या ा प वकास योजनेतील आ. . २६ व २७ र  

क न िनवासी वभागात समा व  कर यात यावे. तसेच िनयोजन सिमतीने िशफारस 
के या माणे आ. . १३,१४,१५,२६ व २७ ह  आर णे आ. .२७ म ये ता वत 
कर याची िशफारस ह  अमा य कर यात येत आहे. आ. . १३,१४ व १५ चे मुळ 
वकास योजनेत ता वत केलेले आर त े  र  क न िनवासी वभागात समा व  
करावे. रटेल माकट व अनुषंगीक आर णे यांचे थान मुंबई बगलोर बा वळण मागाचे 
प म बाजूने स.न.९९ म ये आ. . ४० व ४१ चे उ र बाजूस िनयो जत पुव प म 
१८ मी व २४ मी./१२ मी. र ता यामधील े ात खालील माणे आर णे व े  

ता वत करणे यो य व संयु क आहे.  
१) आ. . २६, रटेल माकट (स.नं.९९) े  ४.५० हे टर, 
२) आ. .२७, वाहनतळ (स.नं.९९) े  १.५० हे टर, 
३) आ. . १३, मनपा उपयोग ्(स.नं.९९) े  १.०० हे टर 

आ. .१३ मनपा उपयोग याम ये म ट परपज हॉल, क युिनट  सटर व 
वाचनालय ह  योजने संयु पणे वकिसत करता येतील. उपरो माणे आर णांचे े  
व थान कायम कर यास तसेच ताथवडे गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा 
वषय मा.महापािलका सभेसमोर वचाराधीन आहे. वकास आराखडा तयार करताना 
बहधा र ते शासक य जिमनीवर व शासक य जिमन उपल ध नस यास खाजगी ु
जिमनीवर घे याचे िनकष असताना सु ा शासक य जिमन स.न. ४५ मधून न दाखवता 
खाजगी जागेत १८ मीटर र ता दाख वलेला आहे. हा नकाशात दश वलेला र ता र  
क न १८ मीटरचा र ता स.न. ४५ ह वर (सोबत या नकाशानुसार) दाख व यात यावा. 
जेणेक न शासक य जागा मनपाला मोबदला न देता िमळू शकेल व र ता वकसनाचे 
काम लवकर करता येईल. सोबत नकाशाम ये दश व या माणे र ता कर यास मा यता 
देणेस तसेच मौजे ताथवडे गावाचे िस  ा प वकास योजनेत स.नं.५७ व ५८ या 
ह व न द णो र १८ मी. र ता ता वत आहे. स.नं. ५७ व ५८ म ये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेमाफत बांधकाम परवानगी . बीपीताथवडे/लेआऊट/०८/२०११ 
द.१९/१२/२०११ अ वये मंजूर आहे. याच माणे वेळोवेळ  बांधकाम परवानगी नकाशे 
सुधार त कर यात आले आहे. य ात जागेवर सव इमारतींचे बांधकाम पुण होऊन 
लींथ चे कंग माणप  ह  मनपामाफत दे यात आले आहे. वकास योजनेत ता वत 
केले या १८ मी. िनयो जत र यामुळे मनपामाफत दे यात आले या बांधकाम 
परवानगीस व यानुसार सामािसक अंतराम ये कमतरता िनमाण होत आहे. वकास 
योजना तयार करताना १८ मी. र ता िनयो जत करताना मनपा माफत मंजूर केलेले 
बांधकाम परवानगी म ा  होते. बांधकाम परवानगी द यानंतर र याचे या ठकाणी 
िनयोजन करणे िन तच यो य ठरत नाह . याच माणे स.नं.५८ मधील पुव प म 



151 
 
१८ मी. र याने जागेवर ल शै णक संकुलां या मंजुर नुसार बांधकाम झाले या 
इमारती बाधीत करत अस याने र  करावा अशी िनयोजन सिमतीने िशफारस केली 
आहे. स.नं. ५७,५८ म ये मनपामाफत दे यात आले या बांधकाम परवानगी वचारात 
घेऊन पुव प म व द णो र १८ मी. र याची आखणी सदर िमळकती बाधीत होणार 
नाह . या माणे स.नं.५७ व ५५ या सामाईक िशवेव न स.नं. ५७, व ५४ या 
ह वर ल व मान र याने व पुढे स.न.४५ व ५९ चे द ण ह स ता वत क न 
स.नं. ८३ व ८४ चे पुव प म १२ मी. ं द र याचे चौकात जोडावा. या माणे स.नं. 
५७ व ५८ मधील पुव प म व उ र द ण १८ मी. र याची आखणी थलांतर त 
कर यास व स.नं. ५७ व ५८ म ये ता वत केलेला र याखालील े  िनवासी 
कर यास तसेच   

१) सव नं. ४३ मधील २४ मीटर रोड पुव प म व १८ मीटर रोड द ण उ र 
र  कर यात यावा व याऐवजी औंध रावेत बी.आर.ट . रोडपासुन सव न.ं 
२६,२७, ४२ व ४३ या पुव ह व न द ण उ र १८ मीटर रोड सव नं. ४६ 
पयत कर यात यावा. यामुळे येथील कमान २००० लोकव तीला व यापुढे 
होणा-या लोकव तीला या रोडचा चांगला कारे उपयोग होणार आहे. सोबत 
नकाशाची त जोडली आहे.  

२) ताथवडे येथील सव नं.११३ मधील २० गंुठे जागा पा या या टाक साठ  
आर त असुन, ती जागा अपुर  पडत अस याने पा या या टाक साठ  ६० 
गंुठे जागा आर त कर यात यावी. ती आर त करताना सव न.ं११३ व ११४ 
अशी िमळुन ६० गंुठे कर यास   

तसेच ताथवडे येिथल स.न.९२ पैक  ६९०० चौ.मी. इतके े  Regional Plan 
म ये र हवासी वभागात समा व  आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सदर 
े ावर द.१२/१२/२०११ रोजी रेखांकन नकाशा (र हवासी इमारतीचे) मंजुर केलेले 

आहेत. मा. ज हािधकार  पुणे यांनी सदर े ा या अकृ षक (िनवासी) वापरास द. 
८/४/२०१२ रोजी या आदेशा वये (NA ORDER) परवानगी दलेली आहे. सदर 
े ावर ल इमारतीचा जोते तपासणी दाखला आप या महापािलकेने द.७/४/२०१३ रोजी 
िस  केले या ा प वकास योजनेत सदर े  औ ोिगक वभागात दश व यात आले 

आहे. सदर े ा या मालकांनी यास द.७/८/२०१३ रोजी सदर े  औ ोिगक 
कर यास हरकत घेतली आहे. यावर द.२२/८/२०१३ रोजी िनयोजन सिमतीकडून 
सुनावणी दे यात आलेली आहे. तदनंतरसु ा सदर े  औ ोिगक वभागात 
दाख व यात आले आहे. वर ल सव व तु थतीचा वचार करता मौजे ताथवडे येथील 
स.न.९२ मधील मंजुर रेखांकना माणे ६९०० चौ.मी. इतके े  िनवासी वभागात 
समा व  करावे व उवर त औ ोिगक वभागात मुळ नकाशा माणे असाव.े तसेच ताथवडे 
गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय मा.महापािलका सभेसमोर वचाराधीन 
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आहे. सदर वकास योजनेतील स.न.८५ येिथल आर ण .४३ वाहनतळ (पाक ग) े  
४००० चौ.मी. तावीत केलेले आहे. स.न.८५ पैक  या जागेवर यापूव  
मा. ज हािधकार  यांनी अकृ षक परवानगी व ले आऊटला मंजुर  दलेली आहे. सदर 
परवानगी दलेली अस याने या जागेवर वाहनतळाचे (पाक ग) आर ण दाख वणे यो य 
नाह . तसेच सदर जागेचे मालक यांनी गावाकड ल शेतजिमन वकून शहराम ये ह  
जागा वकत घेतलेली असून सदर जागा आर त के यास ते भूिम हन हो याची 
श यता आहे. यामुळे आर ण नं. ४३ वाहनतळ (पा कग) हे र  क न र हवास 
वभागात समा व  करणेस तसेच मौजे ताथवडे गावाचे िस  ा प वकास योजनेत 
स.नं. १३० म ये आ. . २४ झोन ऑफ स आर णासाठ  ७५०० चौ.मी. े  ता वत 
आहे. िनयोजन सिमतीने आ. . २४ झोन ऑफ स आर ण र हवास वभागापासुन लांब 
अस याने व यासाठ  बा वळण माग वारंवार ओलांडावा लागेल. यामुळे हे आर ण 
शेजारा या पा कग या आ. .२३ म ये समा व  क न संपुण आर णाचे नामािभदान 
आ. .२३ पा कग हणून दशवावे व आ. . २४ झोन ऑ फस चे थान स.नं.२९ या 
बी.आर.ट . ला लागुन असले या बी.आर.ट . या द णेस स या या आर त े ाएवढे 
ठेव याबाबत िनयोजन सिमतीने िशफारस केली आहे. िस  ा प वकास योजनेत 
आ. . २३ वाहनतळासाठ  दश वलेले १.०० हे टर े  स.नं. १३१ पुरते मया दत असून 
ते पुरेसे आहे. यामुळे स.न. १३० म ये वाहन तळाचे आर णाचे वाढ व े  ता वत 
न करता सदर स.नं.१३० चे उवर त व आजूबाजूचे स.नं. औ ोिगक वभागात समा व  
अस याने स.नं. १३० मधील आर णाखालील ७५०० चौ.मी. े  औ ोगीक वभागात 
समा व  करणेस तसेच ताथवडे गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय 
मा.महापािलका सभेसमोर वचाराधीन आहे. सदर वकास योजनेतील स.न.१२,१३ व १४० 
येिथल जागेवर इंड यल झोन दाख वलेला आहे. नकाशाचे अवलोकन केले असता 
स.न. १२,१३ व १४० लागून पूवला पशुसंवधन वभागाची जागा आहे व प मेला 
िनवासी वभाग आहे. यामुळे ह  छोट शी इंड यल झोनमधील जागा इंड साठ  
वकिसत के यास आजूबाजूला राहणा-या जनतेला नाहक ास होईल. तसेच सदर 
जागेवर मो या माणात नागर कांची राहती घरे आहेत. यामुळे स.न. १२,१३ व १४० 
मिधल इंड यल झोन वगळून िनवासी झोनम ये समा व  करणेस तसेच ताथवडे 
गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय मा.महापािलका सभेसमोर वचाराधीन 
आहे. सदर वकास योजनेतील स.न.१४९ व १५० येिथल जागेवर आर ण .२१ 
मा यिमक शाळा व खेळाचे मैदान े  १०००० चौ.मी. दश वलेले आहे. सदरचे आर ण 
र  क न स.न.१३५ म ये े  ५००० चौ.मी. व १३६ े  ५००० चौ.मी. असे एकुण 
१०००० चौ.मी. े  मा यिमक शाळा व खेळाचे मैदानासाठ  आर त करावे व २४ 
मीटर र यालगत दश व यात याव.े सदर आर ण थलांतरण कर यास तसेच ताथवडे 
गावाची वकास योजनेस मा यता दे याचा वषय मा.महापािलका सभेसमोर वचाराधीन 
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आहे. पशुसंवधन या वभागाकर ता या आर त असले या साधारणपणे २०० एकर पे ा 
अिधक असले या जागेपैक  स.न.१६ बोट लबलगत या स.न.१५ या पूव बाजूस 
२५०० चौ.मी. े  Municipal Purpose या योजनाकर ता आर त करणेस तसेच 
मौजे ताथवडे गावाचा वकास आराखडा मंजुर साठ  शासनाकडे पाठ वणेत येणार आहे. 
सदर आराख यातील स ह . ७० मधील व स ह .७१ मधील आर ण मांक १७ व 
१८ अनु मे भाजीमंडई व स प ऍ ड पंप हाऊस हे आर ण वगळणेत यावे व सदर 
जागा िनवासी वभागात समा व  करणेत यावी व आर ण . १७ व १८ ह  आर णे 
ताथवडे येथील स ह . ९९ म ये यो य ठकाणी थलांतर त करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

अनुकूल - ५७      ितकूल – ०९ 
अशी मते पडली व सदर ठराव बहमताने मा य झा याचे माु .महापौर यांनी कट केले. 

--------- 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  
 
 

         (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 
मांक – नस/४/का व/२७७/१४ 
दनांक – १५/०३/२०१४ 

 
                                                      नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर  - ४११०१८ 

 
 

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