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

कायप का मांक – ४५ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.६.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जुन-२०१५ ची मा सक मा. महापा लका सभा 
श नवार द.२०.६.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 
उपि थत होत.े   

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

४. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दल प 

६. मा.सौ. वाती मोद साने 

७. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८. मा.थोरात व नता एकनाथ 

९. मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०. मा.जाधव साधना रामदास 

११. मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४. मा.काळज े नतीन ताप 

१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६. मा.जगद श शे ी 

१७. मा.बाबर शारदा काश 

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ी 

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
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२२. मा.पवार संगीता शाम 

२३. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२४. मा.तानाजी व ल खाडे 

२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२७. मा.( चखल)े मराठे अि वनी अिजत 

२८. मा.भारती फरांदे 

२९. मा.आर.एस.कुमार 

३०. मा.जावेद रमजान शेख 

३१. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३२. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३३. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३४. मा.राजू मसाळ  

३५. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३६. मा.नेटके सुमन राज  

३७. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३८. मा.भ डवे सं गता राज  

३९. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

४०. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

४१. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४२. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४३. मा.†ò›ü. संद प गुलाब चंचवड े

४४. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४५. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४६. मा. साद शे ी  

४७. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४९. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 
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५१. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२. मा.म डगेर  वषा वलास   

५३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५४. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५५. मा.सुपे आशा र वं  

५६. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५८. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५९. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६०. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६१. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६२. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६३. मा. दा बाजीराव लांड े

६४. मा. †ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े 

६५. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६६. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६७. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६८. मा.सावळे समा र वं  

६९. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७०. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७१. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७२. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७३. मा.कदम सदगु  महादेव 

७४. मा. गता सुशील मंचरकर 

७५. मा.कैलास महादेव कदम 

७६. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७७. मा.आसवाणी स वता धनराज 

७८. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

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

८१. मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

८२. मा.काळे वमल रमेश 

८३. मा.पाडाळे नता वलास 

८४. मा. वनोद जयवंत नढे 

८५. मा.तापक र अ नता मि छं    

८६. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८७. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८८. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८९.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९०.  मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९१.  मा.बारणे माया संतोष 

९२.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९३.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९४.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९५.  मा.कलाटे वाती मयुर  

९६.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९७.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९८.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९९.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१००.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०१.  मा.जगताप राज  गणपत  

१०२.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०३.  मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०४.  मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०५.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०६.  मा.जम सोनाल  पोपट 

१०७.  मा. शांत शतोळे 

१०८.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  
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१०९.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११०.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१११.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

११२.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

११३.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११४.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११५.  मा.संजय केशवराव काटे 

११६.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११७.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११८.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११९.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

         या शवाय मा.गावडे - सह आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर - 

मु यलेखाप र क, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.पाट ल-सहशहर अ भयंता, मा.डोईफोडे, 

मा.कडुसकर, मा.मान,े मा.दंडवते, मा.दुरगुड,े मा.खोसे-सहा.आयु त, मा.उबाळे- शासन 

अ धकार  ( श णमंडळ), मा. नकम, मा.इंगळे, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.ओंबासे, मा.शेख - 

कायकार  अ भयंता, मा.लावंड - कायदा अ धकार , मा.वाघमारे- पीएमपीएमएल हे अ धकार  

सभेस उपि थत होत.े    

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

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

१) मा.रा य शासनाने नगत केलेल  था नक सं था कर अभय योजना २०१५ ची 
अ धसूचना यापा-यांचे मा हतीकर ता महानगरपा लके या www.pcmcindia.gov.in 
या संकेत थळावर स  केल  आहे. तसेच था नक सं था कर े ीय कायालयाशी 
संपक साधून यापा-यांना योजनेची मा हती घेता येणार अस याने याचे अवलोकन 
करणेबाबतचा तातडीचे कामकाजासंबंधातील मा. थायी स मती ठ. .११७६९ द. 
१६/६/२०१५ सभा कामकाजात दाखल क न घेणचेी मा. थायी स मतीची मागणी 
मतास टाकणेत आल  असता -  

       अनुकूल - ८१             तकूल – ० 
        अशी मते पडल  व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
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२) खडक  गावातुन बोपखेल कर ता र ता करणेकामी मा यतबेाबतचा मा.आयु त यांचा 
ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु त यांची मागणी मतास 

टाकणेत आल  असता - 
         अनुकूल - ८१            तकूल – ० 
        अशी मते पडल  व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
३) शालाबाहय मुलांचे सव णाबाबतचा मा.आयु त यांचा ताव सभा कामकाजात 

दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु त यांची मागणी मतास टाकणेत आल  असता - 
       अनुकूल - ८१           तकूल – ० 

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

 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, म णपूर येथील दहशतवाद  ह यात श हद झालेले जवान 

तसेच गो वंदराव आ दक - ये ठ नेत,े कृ णा अजुन घोडा-पालघरचे आमदार, चा स को रआ-

यात वा तु वशारद, †ò›ü.एकनाथ आवाड - द लत चळवळीतील ये ठ कायशील नेते व 

सा हि यक, हेमंत का नटकर - माजी कसोट पटू, सु नल नेसर कर - मु ंबई अि नशमन दलाचे 

आगीम ये श हद झालेले मु य अि नशमन अ धकार , कु.अ मत अंकुश वाघेरे, आ णा ध डीबा 

गावडे - माजी नगरसेवक, र वं  जगताप - थेरगावमधील र हवासी यांचे द:ुखद नधन झा याने 

यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.तानाजी खाड े-  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, सव स मा.नगरसद य. चंचवड गावातील त ठ त 

आ ण आमचे सवाच े नेते आ णा गावडे यांचे काल वृ दापकाळाने नधन झालेले आहे. या 

महापा लका सभेत आपण यांना दांजल  वाहत आहोत. परंतु वशेष क न महापा लका 

हो यापुव  नगरपा लका हो याम ये या ामपंचायतीचा समावेश केला या ामपंचायती या 

काळाम ये ते ामपंचायतीवर सभासद हणून नवडून आलेले होत.े आ णा गावडे, शंकरभाऊ 

मुथा, फक रभाई पानसरे, भकू वाघेरे, वठोबा लांडे हे सव या काळाम ये नेतृ व करत होत.े 

पंपर  चंचवडचा संपुण आराखडा बन व याम ये, पंपर  चंचवड हे शहर उभे कर याम ये 

आदरणीय आ णासाहेब मगर यांचा खुप मोठा वाटा आहे व यांचे सहकार  हणून या 

काळाम ये आ णा गावडे यांनी काम केलेले आहे. या आदरणीय य तीम वास मा या वतीने 

व आपणा सवा या वतीने भावपुण दांजल  अपण करत.े        

मा.महापौर  – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहावे.   

(सवानी दोन मनीटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, आजची सभा आज द.२०/६/२०१५ रोजी दुपार  ४.३० 

पयत तहकूब  करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.अ मना पानसरे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा.महापौर - स मा.सद यांचे सूचने माणे आजची सभा आज द.२०/६/२०१५ रोजी दुपार  ४.३० 

पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

      ------     

 

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ४५ 
सभावृ तांत 

( द.२०/६/२०१५ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा) 
दनांक – २०.६.२०१५                           वेळ – दुपार  ४.३० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जुन-२०१५ श नवार द.२०/६/२०१५ (द.ु२.००) ची 
तहकूब मा. महापा लका सभा श नवार द.२०.६.२०१५ रोजी दुपार  ४.३० वा. 
महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत 
आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

४.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५.  मा.भालेकर अ णा दल प 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३.  मा.काळजे नतीन ताप 

१४.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१५.  मा.जगद श शे ी 

१६.  मा.बाबर शारदा काश 

१७.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१८.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

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

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

२३.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२४.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५.  मा.भारती फरांदे 

२६.  मा.आर.एस.कुमार 

२७.  मा.जावेद रमजान शेख 

२८.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०.  मा.राजू मसाळ  

३१.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२.  मा.नेटके सुमन राज  

३३.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४.  मा.भ डवे सं गता राज  

३५.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३६.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३८.  मा. †ò›ü. संद प गुलाब चंचवड े 

३९.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४०.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४१.  मा.पवार म नषा काळूराम  

४२.  मा. साद शे ी  

४३.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४४.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४५.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४६.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४७.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

४८.  मा.म डगेर  वषा वलास   
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४९.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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

५१.  मा.सुपे आशा र वं  

५२.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५३.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५४.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५५.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५६.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५७.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५८.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

५९.  मा. दा बाजीराव लांड े

६०.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६२.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
६३.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६४.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६५.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६६.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६७.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६८.  मा.कैलास महादेव कदम 

६९.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७०.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७१.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७२.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७३.  मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

७४.  मा.काळे वमल रमेश 

७५.  मा.पाडाळे नता वलास 

७६.   मा. वनोद जयवंत नढे 

७७.   मा.तापक र अ नता मि छं    
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७८.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७९. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८०. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८१.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८२.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

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.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

८९.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९०.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९१.   मा.जगताप राज  गणपत 

९२.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९३.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

९४.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९५.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९६.   मा. शांत शतोळे 

९७.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

९८.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

९९.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१००.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०१.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०२.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०३.  मा.संजय केशवराव काटे 

१०४.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०५.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०६.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 
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         या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर 

- मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य अ धकार , मा.ठाकूर -उपसंचालक 

नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे - सहआयु त,  मा.पाट ल, मा.तुपे - सहशहर 

अ भयंता, मा.डोईफोड,े मा.कडुसकर, मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े मा.फंुदे, मा.दुरगुड,े 

मा.खोसे - सहा.आयु त, मा.उबाळे - शासन अ धकार  ( श णमंडळ), मा.लावंड - कायदा 

अ धकार , मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.इंगळे, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.दांगट, 

मा.बरशे ी, मा.जु ंधारे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग ू वार, मा.शेख - कायकार  अ भयंता, 

मा.वाघमारे - पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

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

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

 

    अ) मा. वशेष महापा लका सभा मांक – ४१ दनांक १७/३/२०१५, १८/३/२०१५  (सकाळी  

       ११.०० व द.ु१२.००) व २३/३/२०१५ (दुपार  २.०० व दुपार  ४.३० वा.) चा सभावृ तांत  

       कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

   ब) मा.महापा लका सभा मांक – ४२ दनांक २०/३/२०१५ व ६/४/२०१५ चा  सभावृ तांत  

      कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.   

क) मा.महापा लका सभा मांक – ४३ दनांक २०/४/२०१५ व द.१३/५/२०१५ चा सभावृ तांत 

कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

   ड) मा.महापा लका सभा मांक- ४४ दनांक २०/५/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत  

     आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.   

       ------ 

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

                                                     वषय मांक - १     

दनांक – २०/६/२०१५                                     वभाग – मा.आयु त  

      संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .आप/७/का व/१२/१५  

                द.१६/१/२०१५ 

      २) मा. थायी स मतीकडील ठ. . १११८३ द.३१/३/२०१५   

      ३) मा.महापा लका सभा ठ. .६७२ द.१३/५/२०१५  

    सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाक रता आकाश च ह जा हरात कर व जागा भाडे 

आकारणी दर नि चत करताना महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने 

जा हरात कराचे दरात प र श ठ अ माणे व जागा भाडे दरात प र श ठ ब म ये नमूद 
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केले माणे दर नि चत ता वत करणेची मा.आयु त यांची मागणी असल तर  शासनाने 

सादर केले या तावानुसार सन २०१४-१५ चे जाह रात कर व जागा भा याचे दर सन २०१५-

१६ साठ  कायम कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- सन २०१५-१६ साठ  

परवाना फ  चे दर तमहा १५ . त चौ.फुट करावेत असा ठराव . ६४१ द.२६/२/२०१५ 

अ वये केलेला आहे. याम ये दु ती क न सन २०१५-१६ साठ  परवाना फ  चे दर नि चत 

करताना सन २०१४-१५ या दराम ये १५ ट के वा षक वाढ क न सन २०१५-१६ साठ चे दर 

नि चत कर या या दु तीस मा यता देणेत यावी. 

मा.आशा सुयवंशी – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
         

ठराव मांक – ६९८                                      वषय मांक - १     

दनांक – २०/६/२०१५                                     वभाग – मा.आयु त  

      संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .आप/७/का व/१२/१५  

                द.१६/१/२०१५ 

      २) मा. थायी स मतीकडील ठ. . १११८३ द.३१/३/२०१५   

      ३) मा.महापा लका सभा ठ. .६७२ द.१३/५/२०१५  
 

सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाक रता आकाश च ह जा हरात कर व जागा भाडे 

आकारणी दर नि चत करताना महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरात 

कराचे दरात प र श ठ अ माणे व जागा भाडे दरात प र श ठ ब म ये नमूद केले माणे 

दर नि चत ता वत करणेची मा.आयु त यांची मागणी असल तर  शासनाने सादर केले या 

तावानुसार सन २०१४-१५ चे जाह रात कर व जागा भा याचे दर सन २०१५-१६ साठ  कायम 

कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१५-१६ साठ  परवाना फ  चे दर तमहा १५ 

. त चौ.फुट करावेत असा ठराव . ६४१ द.२६/२/२०१५ अ वये केलेला आहे. याम ये 

दु ती क न सन २०१५-१६ साठ  परवाना फ  चे दर नि चत करताना सन २०१४-१५ या 

दराम ये १५ ट के वा षक वाढ क न सन २०१५-१६ साठ चे दर नि चत कर या या दु तीस 

मा यता देणेत येत आहे.         
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    अनुकूल- ८१            तकूल- ० 

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

          -----  

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

                                                     वषय मांक - २     

दनांक – २०/६/२०१५                                     वभाग – मा.आयु त  
 

      संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .मा य/ श/३/का व/८२/ 

               २०१५ द.२८/५/२०१५  

            २) मा. थायी स मतीकडील ठ. . ११६१६ द.२/६/२०१५   

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील खाजगी मा यता ा त व मनपाचे सव ५ वी ते 

१०  वी व याथ  / व याथ नीस मोफत बसपास योजना सन २००९-१० पासून लागू करणेत 

आल  आहे. मागील वष  सन २०१४-१५ म ये एकुण २०,९३३ वदया याना मोफत बसपास 

देणेत आलेले असून याकामी र.  .८,६०,४९,९९६/- इतका खच आलेला आहे. तर  प ुणे 

महानगरपा लकेत अशाच कारची योजना राब वल  जात असलेने सन २०१५-१६ पासून सदरची 

योजना बंद क  न या ऐवजी नवीन सुधा रत बसपास योजना लागु करणेस मा.महापा लका 

सभेची मंजुर  घेणेत आल  आहे. सदर योजने अंतगत मनपा शाळेतील वदया याना संपुण 

शै  णीक वषातील कालावधीसाठ  मोफत बसपास दला जा णार असून इतर खाजगी 

वदयालयांमधील वदया याना एकुण बसपास या रकमे पैक  २५ ट के र कम ह  

वदया याकडून वसूल केल  जाणार आहे. तर  सदर योजने या अनुषंगाने पंपर  चंचवड मनपा 

म ये दे खल सदरची योजना राब वल  असता मनपाला अ थक बोजा सहन करावा लागणार 

नाह  तसेच पासधारकांची न चीत सं या ह  मनपाला ा त होईल जेणे क  न दुबार पास, 

बोगस नावे इ. कार या घटना भ व यात उ वणार नाह . तर  प ुणे महानगरपा लके या 

धत वर मोफत बसपास ची सुधार त योजना राबवावी असे मत आहे. पीएमपीएमएल यांनी प  

.पीएमपीएमएल/ट .एम/ ६३९ द.०८/०५/२०१५ अ वये इ.५ वी ते १० वी या वदया याना प ुणे 

मनपा या धत वर धोरण न चीत क  न सदरची योजना राब वणे बाबत वर त आदेश मळणे 

बाबत कळ वले आहे. तर  सदरची योजना राब वणे हा मनपाचा  धोरणा मक नणय असलेने 

यास खाल  नमूद केले या बाबींवर मा.महापा लका सभेची मंजूर  घेणे आव यक आहे. (४) 

यापुव  असलेल  मोफत बसपास योजना बंद करणेस, (५) सुधा रत योजने अंतगत मनपा 

वदयालयातील वदयाथाना संपुण कालावधीसाठ  मोफत बसपास देणेस, (६) मनपा हदद तील 

खाजगी वदयालयांमधील वदया याकडून एकुण बसपास या रकमेपैक   २५% र कम चलनाने 
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मनपा कोषागारात भ  न सदरचे चलन अजासोबत पीएमपीएमएलकडे सादर क  न पास घेणे व 

पीएमपीएमएलने वत रत केले या पासेस या रकमेचे बील मनपाकडे सादर करणे व सादर  

केले या बलापोट  र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय मंजूर 

कर यास हरकत नाह  पण यावर आपण चचा करावी. हे २० हजार लाभाथ  आहेत. ५ वी ते 

१० वी पयत या वदया याना बसपास दे याचा ठराव करतो. मला अशी मा हती पा हजे क  हे 

खरच २० हजार वदयाथ  या ठकाणी याचा लाभ घेतात का? कारण मला डाऊटफुल वाटतयं 

क  पीसीएमसीम ये २० हजार वदयाथ  ५ वी ते १० वीतले शाळेसाठ  बसचा वापर करतात 

याब ल शंका वाटत.े हणून यासंदभात मला मा हती यायची आहे क  माग या वष  काय 

प रि थती होती, का फ त आपण पैसेच देतोय. याचा वापर होतो का? या ठकाणी डे टू डे 

लाईफ म ये शाळेम ये ऍटो र ा, शाळे या बसेस याचा वापर करतात. पंपर  चंचवड मधुन   

पु याम ये जाणारे वदयाथ  कती असणार क  ते बसचा वापर करतात कंवा पंपर  चंचवड 

शहराम ये जे इ टरनल रोडम ये शाळा आहेत यासाठ  बसचा वापर करणारे वदयाथ  आहेत 

का? याब ल शंका आहे हणून संबंधीत अ धकार  यांनी याबाबत मा हती दयावी.  

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मी या या पुव ह  

बोलले होत े माजी आयु त मा. ीकर परदेशी साहेब चचा कर यासाठ  आल े होत.े यांनी 

आप याला मट ंग घे यास सांगीतले. कशासाठ  मट ंग घेतल  आपण, खास यांना कोटयावधी 

पये मंजूर कर यासाठ  मट ंग घेतल . आप या गुलालाचे पोत े रकामे झालेले आहे. मला 

वाटतं झामाताईनी एकदा उदाहरण दलेल होतं क  गुलालाच पोतं भरलेलं आहे ते उगीच उधळू 

नका  वचार  करा ते रकाम हायच.ं ते रकाम हो याची वेळ आता आलेल  आहे आपण 

दुस-याकडे हात पसरणार आहोत. एलबीट  १ ऑग ट २०१५ पासून बंद होते याचे भान ठेवा. 

कोणताह  वषय अ यासपुवक न मांडता शासन हणतं आलं पञ क  आम यासमोर दया. 

खचा या वषयी या यासाठ  खास आपण मट ंग घेतल  आ ण यांनी मागीतल  तेवढ  र कम 

यांना मंजूर केलेल  आहे. मी यावेळेस आकडेवार  दलेल  होती. मा.आयु त साहेब,  

अ जावधी पये आपण या पीएमपीएमएलला दलेले आहेत आ ण शवाय आपण पुणेकरांची 

अरेरावीची भाषा ऐकूण घेतोय. आता मा.उ हास शे ी यांनी यव थीत वषय मांडला क  कती 

बसने वदयाथ  जातात, कोणीह  मोजत नाह . पास अजून सु दा दलेला नाह यांना पास 

दे यासाठ  चार म हने लागतील या चार म ह या या पैशाचे काय? अजून एकह  फॉम 

वाटलेला नाह . बसपासचे फॉम अजूनह  वाटलेले नाह त. जुन गेला, जुलै वाट याम ये जाईल, 

ऑग ट घे यात जाईल. हे पास चार-चार म हने देत नसाल आ ण पैसे माञ १२ म ह याचे  

घेत असालतर याला अथ नाह . याबाबतीत यवि थत हशोब क न पैसे देणारे कोण आहेत 
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याचा लेखाजोखा कोण ठेवतं का कोणीच ठेवत नाह . यांनी मागीतल आ ण तु ह  दलं.  

मा.आयु त साहेब, झोळी आ ह  नाह , अ धका-यांना तथं मागायला लागणार आहे. झोळी 

घेवून तु हांला जायचे आहे क शासना या पु ढे आ ण अशावेळेस आपण आजच मंजूर करतोय, 

उदयाच मरण आजच ओढून घेतोय. भ व याचा वचार करा, आप याकडे पैसे नाह त. हे पासचे 

पैसे आपण पीएमपीएमएलला देतो या सगळया पैशाची मागणी यांनी रा यसरकार कडे करावी 

कारण आप याला हा जो क शासनाकडून जीएसट  कर येणार आहे तो रा यशासनाकडे येणार 

आहे आ ण रा यशासन आप याला देणार आहे. मला वाटत अशी यव था असेल. मग आपण 

हे पैसे यां याकडून आपण आणुन देणार असूतर यांना डायरे ट पैसे मागवू दयावेत. मी 

सभागृ हाला वनंती करते क, पीएमपीएमएलला पैसे देणे थांबवा. मा याकडे ५ वी ते १० वी 

पयतची हाय कूल या वदया याची याद  आहे. साधारणत: ६ हजार वदयाथ  आहेत. पास 

मळत नाह  यामुळे एवढे मुलं जात नाह त. सायकल  कती वाटले या आहेत. या 

वदया याना सायकल  वाटले या आहेत ते वदयाथ  बसने जात नाह त, यांना बसपास अलौड 

नाह . आपण इत या वषात कती सायकल  वाट या, १० हजार पे ा न क च जा त असतील.  

पीएमपीएमएलने पैसे मागीतले क  आपण देतो. उ हास शे ी यांनी मा हती मागीतल  ती 

बरोबर आहे. यामुळे आता यापु ढे कोणतीह  सं था आप याला पैसे मागीतले क  यांना 

रा यसरकारचा र ता दाखवा हणजे तेथून पर पर जावू दयात. यांनी दलेतर ठक आहे. 

परंतु आप या हातून आप याकडे आलेले पैसे यांना देणे आप याला परवडणार नाह . 

येकवेळेस पीएमपीएमएल या सगळया गो ट  आपण तपासून घेत या. जागाह  दयाय यात 

आता तोह  वषय येणार आहे. जागा सु दा वचार क न दयाय या आहेत तर  या सगळया 

मागणीचा वचार करावा.                              

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय यवि थत 

आलेला आहे तो मंजूर कर यास अडचण नाह  परंतु आता पठाणताईनी, उ हास शे ी यांनी 

न उपि थत केलेला आहे तो अतीशय मह वाचा आहे. या या अगोदर दरवष  २० हजार 

मुलांचे पास आपण मंजूर करायचो. यांनी साड ेआठ कोट  मागीतले क  ते आपण दयायचो. 

कती मुलांनी पास घेतल,े कतीनी घेतले नाह , कुठला मुलगा कुठपयत जातो याचं आप याकडे 

काह च न हतं. पुणे महापा लकेनी ठराव केलेला आहे २५ ट के र कम था नक मुलांकडून 

यांना आपण पास देणार आहेत यां याकडून व ७५ ट के आपण भरणार आहोत. हणजे 

आप याला ल ात येईल क  आप या शहरातील कती मुलं बसचा उपयोग करतात. जेणेक न 

या याम ये कुठलेच चुक चे होणार नाह  हणून हा वषय आणलेला आहे.  हा वषय स व तर 

आहे मंजूर कर यासाठ  काह  अडचण नाह , ध यवाद. 
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मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यांनी सांगीतले आहे 

क  खाजगी वदया याना, मग खाजगी शाळेत जाणारे गर ब वदयाथ  असतात, ते सु दा 

वदयाथ  आहेत.  

मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. खाजगी हणजे याच ेदोन भाग केलेले आहेत. 

आप या महापा लके या शाळेतील मलुांना पुव  माणेच सवलत मोफत चालू ठेवणार आहोत.  

महापा लके या शाळा सोडून इतर या सं थे या ाथमीक, मा य मक शाळा आहेत तेथील ५ 

वी ते १० वी या वदया यासाठ  २५ ट केची अट पु या माणे राह ल. 

मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यांना सायकल  

दले या आहेत यांना बसपास मळत नाह . या सायकल  आतापयत कती द या तेवढे 

हजार वजा करा आ ण मग हे बसपासचे पैसे दया. खाजगी शाळेकडून १० ट के या. गर ब जे 

वदयाथ  आहेत तेच बसने जातात. अ यत: टे पो आहेत, यां या र ा आहेत. मी वाटलतर 

उपसूचना देत े वषय मंजूर करायचा असेलतर खाजगी शाळेतील मुलांचे २५ ट के ऐवजी १० 

ट के यां याकडून यावे व यांना पास दयावा. 

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. माझी सभागृ हाला अशी वनंती आहे क, हे 

पु या या धरतीवर आपण केलेला आहे. याम ये आपले पैसेह  वाचणार आहेत आ ण गरजू    

वदया याना आपण ७५ ट के देतो. यामुळे आताच खाडे साहेबांनी सांगीत या माण े

यां याकडून २५ ट के कंवा १० ट के आपण जे ठरवाल त,े पण काह तर  पैस ेघेतले पा हजे 

हणजे कळेल क  खरच तो आप या भागातील वदयाथ  आहे का आ ण याचा हशोब राह ल. 

आपल  जी शंका आहे आ ण शे ी साहेबांनीह  शंका य त केल  क  खरंच २० हजार वदयाथ  

आहेत का, एवढे पासेस घेतात का. याम ये मी सभागृ हाला सांगू इि छतो क  यापु ढे आपले 

मु यलेखा अ धकार  आहेत यां याकडून ऑडीट क नच पैसे देव.ू आ ण यां याकडून काह तर  

ट के घेतलेतर हणजे कमीत कमी याचा हशोब राह ल. सायकल  दले या लाभा याना या 

सवलतीतून वगळ यात येईल. ते पैसे कट केले जातात का याची खाञी क न मग देवू.  

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, २० हजार वदयाथ  हे १०० ट के 

नाह त. ाय हेट शाळेच आपण यांना कोऑड नेट करायला दल पा हजे या यामुळे   

आप याला ऍक यूअल  आकडा कती आहे हे समजेल. आपण पैसे देतो याचा वापर होत 

नाह . शेवट  पीएमपीएमएलची पण प रि थती वाईट आहे ते आप याला वेळेवर बसेस देतात 

का नाह त याचीह  गॅरंट  नाह . हणून तु ह सरसकट यांना पैसे देवू नका या यावर कं ोल 

ठेवावे. ाय हेट शाळेतून ल ट मागवावी क  तुमचे वदयाथ  खरंच बसने कती वास 

करतात. या याम ये मला नाह  वाटत क  १० ते २० ट केह  वदयाथ  बसचा वापर करतात.  

ब-याचशा जणांना र ा आहेत, ाय हेट बसेस आहेत, आई-वडील सोडतात. मा या 

डोळयासमोर दोन चार शाळा आहेत क  यां या वत: या बसेस आहेत. यांना सायकल  
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दले या आहेत ते कॅल यूलेट करावे.  दर वष  कती सायकल  देतो हे वजा केलेतर चार ते 

पाच हजारह  वदयाथ  सापडतील असे वाटत नाह . १० वी पयतचे वदयाथ  बस टॉपवर तर  

दसतात का. मलाह  वदयाथ  बससाठ  बस टॉपवर उभे आहेत असे दसत नाह .   

प ने यांना वनंती आहे क  यावर चचा करायला पा हज.े पठाणताईनी सांगीतले हे फॉमट 

सु दा चुक चे आहे. याला दोन-तीन म हने ोसेसला लागतील. उबाळे मॅडम यां याबाबतीत 

बोलायचे झालेतर या कती काय म आहेत हे सगळयांनाच मा हती आहे, अजूनह  यांचे 

श क वग धरणे अंदोलनाला बसलेले आहेत. हणून आयु त साहेब हे पा हल ेपा हजे क  हा    

करदा यांचा पैसा आहे तो चांग या ठकाणी वापरला पा हज.े योजना चांगल  आहे परंतु याचा 

उपयोग होतो असे वाटत नाह , ध यवाद. 

मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मला वाटते 

वषय ठेवताना आयु तांनी फार मोठ  चुक केलेल  आहे. या वषयाब ल यांना काय हणायचे 

हे आ हांलाह  कळत नाह . २०९३३ मुलांचा  खच ८,६०,४९,९९६/- दाखवला आहे. दरवष  कती 

पैसे पासेसचे यांना तु ह  देता, का दर म हना देतात. बारा म ह यात कती शालेय श ण 

होत.े मे म ह यात व दवाळीत सु ी आ ण इतर सु या असतात या सु या वगळ या का, का 

सरसकट पैसे देता हे या ठकाणी व लेषण न के यामुळे हा शंकेचा वषय होवून बसलेला आहे.    

ते सु दा सम  लह ले असतेतर बरे झाले असते.  नावा नशी दले असत ेखाजगी शाळेचे मुलं 

एवढ , आप या महापा लकेचे मुलं एवढ अशी या मुलांची याद  दल  असतीतर बरे झाले 

असत ेपरंतु आपण हे या ठकाणी न द यामुळे शंका नमाण होत.े आता काय झालेल आहे 

येक वषय घेताना पाच कोट , आठ कोट , दहा कोट  असा आकडा दलेला आहे. आता 

पठाणताईनी सांगीतलेल आहे क  १ ऑग टला काय होणार आहे. असं असताना भ व याम ये 

आपण वचार करणं ह  काळाची गरज आहे. श णमंडळाचा बोजवारा कसा वाजला हे मगाशी 

मी याब ल तु हांला सांगीतल आहे. शासनाचे आदेश असताना सु दा तीन पञ आलेले क  

या मॅडमला तु ह  परत पाठवा हणून, यावर काह तर  ऍ शन या हणून. पण आजपयत 

सु दा तु ह  ऍ शन घेतल  नाह.  हा से ेट वषय तु ह  घेतला असतातर या यावर काह तर  

झाल असतं. आ ण हणून पठाणताईनी सांगीतले या वषयावर कंवा शे ीनी सांगीतलं या 

धरतीवर तु ह  ठोस अशी ल ट बनवून काम करा. ल ट ठेवा  कुठ या शाळेचे कती मुलं 

कुठं जातात, कोण या शाळेत जातात याची ल ट ठेवा. का सरसकट आपलं अनुदान आहे 

हणून वाटत सुटलात. शवाजीनगर असेल, पुणे टेशन असेल, दापोडी असेल काह  बाणेरला 

जातात असं कुठ कुठ मुलं जातात हे बघा. का सरसकट तु ह  पैसे देता याचे सु दा व लेषण 

करणे ह  काळाजी गरज आहे. याच तु ह  व लेषण केल असतंतर आ हांला सु दा शंका घेता 

आल  नसती. हणून आप याला वनंती करतो क , वषय तर तु ह  मंजूर करणार आहेत 

परंतु हे पैसे यो य माणसा या हातात जावेत ह च आमची इ छा आहे, ध यवाद. 
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मा.आशा शेडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वषय कतीह  चांगला 

असलातर  शंका येत.े ८ कोट  ६० लाखाला भागले या अम टनेतर जवळपास साडेचार हजार 

पयत वषाला या वदया यावर खच करतो आ ण तसं पा हलतर मला वाटतय हे गणीत 

आपण सु दा मांडले पा हजे क  हे साडेचार हजार पये खाजगी शाळे या एका वदया यामागे 

आपण खच क  शकतो का. ते करत असताना दवाळीची सु ी असेल, उ हाळयाची सु ी असेल 

साधारणत: २६० दवस सु दा शाळा वषभरात चालत नाह . साधारणत: २८४ दवस एकूण 

शाळा होत,े या ठकाणी कुठंतर  आप या अ धका-यांनी आ ण पीएमपीएमएल या अ धका-यांनी 

सु दा हे वक ग केले पा हज.े या दवशीचा आमच े वदयाथ  तुम या बसचा वासच करत  

नाह त मग आपण या सं येला आपण २८४ न ेभागलतर ४५०  आपण म ह याला यांना 

देणार आहोत. या ठकाणी ६५० चा ऑल टचा पास असतो. मग एका टला आपण ४५०/- 

पये मोज याचे काय कारण आहे. आपण सरसकट देतो  पु याला जाणा-या वदया याला तीच 

अम ट, दापोडीला जाणा-या वदया याला तीच अम ट, शवाजीनगरला जाणा-या वदया याला 

तीच अम ट घेणार. येथे कलो मीटरच ेगणीत मांडल जात ेका. याचे प ट करण या ठकाणी 

दयावं, ध यवाद.                               

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर 

पीएमपीएमएल ह  एक वतंञ सं था आहे. या  वतंञ सं थलेा यांनी वत:चे असे दवस 

आणले पा हजे क  महापा लकेला आपण यांना पैसे दे याची गरजच पडल  नाह  पा हज.े पाच 

वषा पुव  ह  योजना लागू झाल  यावेळेला मी पदावर होतो यावेळेस आ शष  शमा साहेब या 

महापा लकेचे आयु त होत.े इत या मोठया सं येने वदया याना मोफत बसपास दयायचा 

याचे पैसे महापा लकेनी दयायचे. यावेळेला राजक य वाथापोट  हा एक नणय या या 

महापा लकेनी घेतलेला होता. परंतु दो ह  महापा लकांना य ात ब घतल गेलंतर फार मोठा 

आ थक तोटा हणा कंवा आ थक तरतूद करा या लागतात. ह  य  बाजू बघीतल तर 

याचा वचार कर यासारखे आहे. शमा साहेबांची गो ट आठवते क  यावेळेस एवढा मोठा 

आकडा झाला  तो आकडा समोर आला क  इतके इतके पैसे पंपर  चंचवड या मुलांचे झाले   

यावेळेला शमा साहेबांनी पुण कॅल यूलेट केले, यां या काळात या महापा लकेची आ थक घडी 

वसकटलेल  होती. ती यवि थत बसवायचा यांनी य न केला आ ण कोटयावधी पये 

दयायचे हणून इत या वदया याचे पैसे का दयायचे यांनी सरसकट सगळा हशोब ३०० ते 

३७५ दवसाचा हशोबाने पैस े मागीतले होत.े यांनी यावेळेला असं केल क  जेवढे दवस 

शाळेच े चालू आहेत तेवढे दवसाचे पैसे दयायच.े आपण पा हलेतर बस टॉपवर खरोखरच 

वदया याची सं या खुप कमी दसत.े नागर कांना श णासाठ  अशा कारची मोफत वाहतूक 

यव था करणे िजथं श य आहे या ठकाणी केल  पा हज े पण हे करत असताना आपला 

आ थक ताळमेळ सु दा कुठतर  टकला पा हज.े हे करत असताना या शाळावर आप या 
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श णमंडळाचा कं ोल ठेवावा अशी आमची वनंती आहे. पीएमपीएमएललाह  सोप आहे, रोज 

पाच-दहा पयाचा पास दे यापे ा आपण काय करतो हे या दोन कोट , यांना एकदम पैसे 

मळतात. यांना मा हती आहे पंपर  चंचवड, पुणे सार या पैसे देणा-या सं था आहेत हणून 

यांच कामकाज जे डबघाईला चाललेल आहे ते तसंच आहे. यांना मा हती आहे आप याला 

तारणा-या या दोन सं था आहेत. आपण कतीह  गाळात गेलोतर  आप याला  या दोन सं था 

वर उचलणा-या आहेत. यांना पैसे  दे याचे बंद क न टाका. यांनी यांच कमवाव. आपण या 

बीआरट ला इत या सु वधा उदया या काळात देणार आहोत. बीआरट  टवर एकह  शाळा 

नाह , वदया याना काय उपयोग होणार. सांगायच ता पय हे आहे क  आपला खच कुठतर  

उपयोगाला आला पा हजे. तो य  या जनतेला कंवा वापरणा-या यि तला याची जाणीव 

झाल  पा हज.े यामुळे तु ह  या शाळेला कंवा पीएमपीएमएलला  बंधनकारक करा. शाळेचा 

पुण अहवाल आ या शवाय या वदया यानी बसमधुन पुणपणे बस वास के या शवाय 

तशा कारची कांऊटरसाईन श णमंडळाची अस याखेर ज यांना कुठ याह  कारच पेमट आदा 

केले जाणार नाह  असे करावे. यांना पैसे दे याबाबत या ठकाणी कोणाचीह  नकाराची भू मका 

नाह  कंवा वरोधाची भू मका नाह  परंतु ते यवि थत दले जावे. आप याला उदया या 

काळात आ थक अडचणीला काह  माणात सामोरे जावे लागेल. असं असताना अशा कारची 

बचत करणं आपलच काम आहे. आठ कोट  वाच वणे आपले काम नाह  आठचे दहा कोट  असू 

दया परंतु ते यवि थत जावेत. ते वदया या पयत ॉपर पोहचावेत. महापा लकेनी पैसे दले 

हणजे हा वषय संपला असं न राहता याची न द श णमंडळाकड ेअसावी, याचं थडप ट 

इ सपे शन असाव. या वदया याना पासेस दलेले आहेत शाळेनी याची न द आ ण यांच 

रेकॉड  पीएमपीएमएलकडून आप या पयत पोहच वणे बंधनकारक करावे आ ण यानंतर अशा 

शत वर यांना र कम दल  जावी अशी सूचना  रा हल.                                  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माझे सव सहकार . आताचा जो 

वषय आहे याला वरोध नाह  परंतु हा वषय करत असताना एवढ  मोठ  र कम ८ कोट  

पये देणार आहोत. मला असे वचारायचे आहे क , आपण पंपर  चंचवड शहरातील 

वदया यासाठ  योजना केले या आहेत, तु ह  हणालात यांनी सायकल  ने या यांना पास 

देणार नाह त. यात आपण प ह यांदा २५ ट के र कम घेणार आहोत, मीतर असे सांगेल 

सायकल  देताना सु दा तु ह २५ ट के र कम या. कारण या वदया याने २५ ट के र कम 

भरल तर तो डोळयात तेल घालून बघेल क  आप याला मळणारा माल चांगला मळतो का. 

आपण श यवृ ती देतो, सायकल देतो मग बसपासची कटौती कशाला करायची. एका 

वदया याला ४५००/- बसपाससाठ  दलेले आहेत. सायकल दल तर १५०० पये सायकल चे 

धरले, श यवृ ती देतो, यांचा वाष क खच करतो, काप रेशन या शाळेतील वदया याना मोफत 

पास देतो. आमचे हणणे असे आहे क  या नागर कांना हे कळल पा हज,े शहरामध या 
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लोकांनाह  कळलं पा हज े क  आपण वदया यावर एकूण टोटल खच कती करतो. खच 

कर यासाठ  आमचे दुमत नाह . आ ह तर असं सांगू क  येथून पु ढे तु ह  जी सायकल योजना 

करणार यात २५ ट के र कम यां याकडून या. शलाई मशीनम ये सु दा २५ ट के र कम 

यां याकडून या. कारण फुकटच मळतय हणून माणूस डोळे झाकतो आ ण तसच घर  

घेवून जातो, तो हणतो जाऊ दयानां फुकटचच आहे. पण यावेळेला ते २५ ट के र कम 

भरणार यावेळेला तो कसून चौकशी करेल. काह  ठकाणी अशी प रि थती आहे क   ठेकेदारांने 

दुकान ठरवून दलेले आहेत. हे दहा दुकानं आहेत तथून तु ह  तुमची सायकल या, येथून २५ 

ट के भर यानंतर आपण यांना  श का मा न दयायचा आ ण या दुकानातून सायकल या 

यावेळेला याला वॉल ट ची सायकल तो माणूस देतो. उदा. याला असं वाटल क  मला 

११००/- या ऐवजी १८००/- ची यायची हणलेतर  तो वरचे पैसे देईल. आज काय होत या 

मुलाला तु ह  सायकल दलेल  आहे यां याकडे सायकल तर  आहे का. शलाई मशीन दले या 

आहेत या शलाई मशीन सु दा नाह त. यामुळे याचा सारासार वचार करावा.              

आ हांला पुढ या जी.बी.म ये येक वदया यावर श यवृ ती या मा यमातून कती खच 

केला जातो, बसपास काप रेशन या शाळेतील वदया याना दले जातात ते कती बसपासेस 

वापरले जातात याची मा हती दयावी. या दवशी मुलगा शाळेत गेलाच नाह  तर  देखील 

याचा बसपास पंचींग होणार आहे का. पुव  १,२,३,४,५ असे आकडे असलेला बसपास होता या 

दवशी तो वदयाथ  जाणार या दवशी तो पंचींग होत. आता आपण सरसकट पैसे देतोत. 

शाळेत जे वदयाथ  जाणार आहेत यांना एक बसपास दयावा. या वदया यानी या दवशी 

वास केला का यांचे पंचींग हावे आ ण मग पीएमपीएमएल या बसेसचा पास सवलती या 

दरात यांना दले गेले पा हज.े यांनी कती दवस वास केला या माणे आप याकडून पैसे 

दले पा हजेत. अशा मा यमातून ह  योजना यवि थत आणावी. आ हांला ह  योजना 

शहरातील वदया याना गर ब लोकांना सवसामा य जणांना दयायची आहे, याची ऐपत आहे 

तो आप याकडे येणार नाह . २० हजार नाह तर २५ हजार वदयाथ  येवू दया हरकत नाह  परंतु 

नागर कांना आपण काय काय फॅ सल ट  शहरात देणार आहेत याची चौकट आ हांला मळाल  

पा हज.े एका वदया यामागे वषाला दहा हजार पये खच करतो का आठ हजार पये खच 

करतो हा आकडा आ हांला कळू दयावा. या ि टकोनातून आप याला हा वषय यवि थत 

हॅ डल करता येईल. आ हांला लोक लगेच हणतात आहो, काय ती सायकल दल  होती 

याला चैनच न हती. मग या सायकल चा काय उपयोग आहे. हणून कोणतीह  योजना करा 

आपलं वत:चं काह तर  टाकलंतर मग ते पाच पये असू देत, दहा पये असु देत, लोक 

सु दा ती समोरची व तू तपासून घेतात. नागर कांनी २५ ट के टाकलेले असतात हणून ती 

व तु तो बघुन घेतो. अशा प दतीने हा परत वषय पुढ या म ह यात आणावा. आपण एका 

वदया यावर कती पैसे खच करतो, मग याम ये आपण श ण सु दा  क  शकतो 
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बाक चे खच जर बंद केलेतर सगळया मा य मक या फ सु दा आपण भ  शकतो. मग १ ल  

ते १० वी पयत श ण आपण  केलंतर कुठं बघडल,ं शाळांना आपण पैसे देवूत. एका 

वदया यावर कती पैसे खच होणार आहेत याचा आ हांला त ता मळाला पा हज.े वषय 

मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा अशी सूचना मी मांडत.े                          

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ६९९                                     वषय मांक - २     

दनांक – २०/६/२०१५                                    वभाग – मा.आयु त  
 

      संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .मा य/ श/३/का व/८२/ 

               २०१५ द.२८/५/२०१५  

            २) मा. थायी स मतीकडील ठ. . ११६१६ द.२/६/२०१५   
 

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

     अनुकूल - ८१         तकूल- ० 

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

           ------- 

मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी  पुढ ल माणे ठराव मांडतो- 

                                                     वषय मांक - ३     

दनांक – २०/६/२०१५                                     वभाग – मा.आयु त  
 

  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/७/३७/२०१५ 

            दनांक ३०/०५/२०१५ 

         २) मा. थायी स मतीकडील ठ. . ११६६४ द.०९/०६/२०१५   

     मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ७८/१/१/५ पैक  मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. 

ं द र ता या योजनाने बा धत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात देणेबाबत अज 

ी.तानाजी भाकर जगताप, पंपळे गुरव यांनी दाखल केलेला होता. सदर करणी अजदार 

यांनी आव यक कागदप ांची पुतता केल  आहे. मौजे पंपळे गुरव भागाची वकास योजना नगर 

वकास वभाग, महारा  शासन यांचेकडील अ धसूचना .TPS/1893/1276/CR-

174/93/UD-13, द.१८ स टबर १९९५ अ वये शासनाकडून मंजूर करणेत आल  आहे. सदर 

र याचा भूसंपादन ताव महानगरपा लकेने पाठ वला असून भूसंपादनाची कायवाह  वशेष 

भूमी संपादन अ धकार ,  वशेष घटक .२ यांचेमाफत सु  आहे. सदर र याची संयु त 
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मोजणी पुण झाल  असून, शकपुतता सु  आहे. ी वैभव तानाजी जगताप यांनी प  “ ब ” 

वारे जागेवर र ता करणेस द. ५।१२।२०१२ रोजी महानगरपा लकेस संमती दल  होती, 

तथा प जागेवर र याचे काम सु  केले असता य  मोबदला दलेनंतरच बा धत जागेवर 

काम करावे असे यांनी सां गतले व काम करणेस वरोध केला आहे. ७/१२ उता-यावर ी वैभव 

तानाजी जगताप यांचे नांव द. १७।०९।२०१३ रोजी दाखल केले असून उवर त कागदप े द. 

१९।०६।२०१४ रोजी महानगरपा लकेस सादर केलेल  आहेत. सदर न ती मालक  ह काची 

तपासणी करणेसाठ  कायदा स लागार यांचेकडे पाठ वणेत आल  होती. यास अनुस न कायदा 

स लागार यांनी खाल ल कागदप े अजदार यांचेकडून घेणेबाबत यांचे अ भ ायात नमूद केले 

आहे. १)   सुभ ाबाई जगताप यांच ेमृ यूप ाची त. २) मंजूर वकास योजनेतील र याने 

बा धत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात देणेबाबत चे ह क व अ धकार अजदार 

वैभव तानाजी जगताप यांना अस याबाबत फेरफार .१८३२४ म ये नमूद इतर सव वारसांची 

नाहरकत. अजदार यांनी द.३०।१०।२०१४ रोजी वर ल बाबींची पुतता केलेल  आहे. य  

बा धत जागेवर र ता वक सत झालेला नसून, सदरचे े  खुले आहे. सदरचे े  सृ ट  हॉटेल 

चौकाचे जवळ असलेन,े सदर भागात र ता न झालेने वारंवार वाहतुक स अडचण होऊन 

अपघात हो याची दाट श यता आहे. तर  सदरचे े  तातडीने ता यात घेणे आव यक आहे. 

सदरचे तावाची छाननी केल  असता, ामु याने आढळून आले या बाबी खाल ल माणे 

आहेत. १) सदरचा भूखंड पाटबंधारे वभागाकडील नकाशानुसार पवनानद  ते न या पूररेषेम ये 

येत आहे. २) सदर मळकतीचे १८.०० मी. ं द र याने बा धत े  सुमारे १०५.७५ चौ.मी. 

इतके असून, मंजूर वकास योजने या नकाशाचे अवलोकन केले असता १८.००मी. ं द र याचे 

एका बाजूस नवासी े  तसेच दुस-या बाजूस हर त वभाग  (Green Zone ) आहे. तर  

वर ल बाबींचा वचार करता, बा धत े ाचे मु यांकन करणेसाठ  सन २०१४ चे वा षक मु यदर 

त यातील नवासी वभागाचा दर र. .७२००/- त चौ.मी. माणे अजदारास शी  स द 

गणक दरसूची सन २०१४ चे नुसार खुल  बाधीत ज मनीचे येणारे मु यांकन र. . ७,६१,४००/- 

व मा. खाजगी वाटाघाट  स मतीने द. १०।०४।१५ रोजी झाले या बैठक त मंजूर केलेल  वाढ व 

३०% र कम . २,२८,४२०/- असे एकूण र. .९,८९,८२०/- अदा करणेस, तसेच याकामी येणा-या 

खचास, जसे वक ल नेमणे व या अनुषं गक शु क, न दणी शु क, मु ांक शु क  व इतर खच 

(टाय पंग इ.) यास मा यता घेणे आव यक आहे. तर  वर ल बाबींचा वचार करता सदरचे 

बा धत े  खाजगी वाटाघाट ने महानगरपा लके या ता यात घेणेस व यासाठ  येणा-या 

खचास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.राज  काटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- भाग मांक ५७ 

पंपळे गुरव म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या र याचंे 
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खडीमु म व बीबीएम करणेकामी न वदा नोट स मांक ३/५४-२०१४-१५ चे कामास र कम . 

२५,००,०००/- पयत शासक य मा यता आहे. सदर कामास वाढ व र. . १,७५,००,०००/- (एकुण 

२ कोट ) पयतचे रकमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 

मा.बाळासाहेब तरस -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सन २०१५-१६ या 

अथसंक पातील फ ेञीय कायालयातील मु यालया या कामां या तरतुद म ये फेरबदल 

करणेबाबत खाल ल कामांना उपसुचने दारे तरतूद करणेत आलेल  आहे परंतु सदर कामां या 

अंदाजपञक य र कमा अंदाजपञकात समा व ट केले या नाह त, यामुळे तरतुद असुनह  

न वदा काढता येत नाह  सबब खाल ल कामांना त याम ये दश वले नुसार अंदाजपञक य  

र कम  समा व ट  करणेस  मा यता  देणेत यावी. 

अ.
. 

कामाचे नाव तरतूद अंदाजपञक य 
र कम 

१ भाग . ९ संभाजीनगर 
मधील र ते समट करणे 

२,००,००,००० ४,००,००,००० 

२ भाग . ९ संभाजीनगर 
येथे व वध ठकाणी 
सी.सी.ट . ह . बस वणे.     

१,५०,००,००० ३,००,००,००० 

३ भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील साई उदयानाची 
दु ती करणे रंगरंगोट  करणे 
पाथवे बस वणे, 
यायामशाळांची दु ती 
करणे.  

१,००,००,०००/- २,००,००,००० 

४ भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील अ या सका, 
यायामशाळा व ओ.पी.डी. 
मधील फ नचर बस वणे.   

५०,००,००० १,००,००,००० 

५ दुरसंचार योजना पानांक ३८० 
मधील अ. .२६ “मनपाची 
ववीध कायालये व ववीध 
हॉि पटल येथे  उभारणेत 
आले या सीसीट ह  यंञणा 
ऑ ट क फायबर दारे 

१,४०,००,००० ४,००,००,००० 
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मु यालयास जोडणे.    

६ भाग . ९ संभाजीनगर 
येथे ववीध ठकाणी 
सीसीट ह  बस वणे पानांक 
३८० अ. .३५ दूरसंचार 
योजना    

१,५०,००,००० ३,००,००,००० 

          

तसेच पंपर चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजपञकास ठराव . ६६३ 

द. ६/४/२०१५ अ वये एक ञत शासक य मा यता देणेत आलेल  आहे. तथा प, यामधील 

महसुल  अंदाजपञक . ३ मधील पान . ६८३ वर ल अ. . १,२ व ६ या कामांची 

अंदाजपञक य र कम नजरचुक ने शु य (०) झालेल  आहे. तथा प, यामधील आकुड , रावेत 

व कासारवाडी येथील मैलाशु द करण क ाचे चालन, देखभाल, दु ती या कामांची मुदत 

संपत अस याने न याने न वदा माग वणेची आव यकता आहे. यासाठ  सदरचे त ह  

कामांसाठ ची येक  अंदाजपञक य र. . ३.०० कोट  रकमेस शासक य मा यता देणेत 

यावी. तसेच मनपा या सन २०१५-१६ चे अंदाजपञक य तरतूद म ये खाल ल माणे 

वग करण करणेस शासक य मा यता दे यात यावी. 

पान 
. 

अनु. . कामाचे नांव वाढ करावयाची 
र कम 

३२२ १२४ भाग . ३९ संत तुकारामनगर 
पर सरातील मनपा उदयानांची देखभाल 
दु ती व थाप य वषयक कामे करणे.  

 २१ लाख 

३२२ १३७ भाग . ३९ संततुकारामनगर व.राजेश 
बहल उदयानांम ये थाप य वषयक कामे 
करणे.  

 १६ लाख 

३२२ १३८ .  ३९ संततुकारामनगर मधील  
डी.वाय.पाट ल मेडीकल कॉलेज या मागील 
बाजूस अि त वातील ना या या जागेत 
नाला पाक वकसीत करणे.   

३३ लाख 

                 एकूण र. . ७० लाख 

वर ल कामाचे म ये सन २०१५-१६ चे तरतूद रकमेम ये खाल ल कामा या तरतूद र. . ७० 
लाख वग करणेस मा यता देणेत यावी. 
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पान 
.  

अ. . कामाचे नांव  घट करावयाची 
र कम 

४२ १२३ ना शक फाटा ते मोशी हा र ता 
वकसीत करणे 

(तरतूद २२,२३,००,०००/-)   

७० लाख 

 

तसेच ड भाग ेञातील ता यात येणा-या आर त व मोकळया जागांना समा भंत बांधणे व 

थाप य वषयक अनुषं गक कामे करणे कामाची न वदा . २८/१२/२०१२-१३ हा असून या 

कामाची न वदा र. . ८४,०२,१२९/- इतक  आहे. सदर काम ६० %  पुण झाले आहे. सदर 

कामाचा सुधार त नकाशा व ता यात आले या जागेचा एकूण वचार करता सदर कामासाठ  

होणारा अंदाजे अपे त खच र. . १,३५,००,०००/- इतका होणार आहे. तर  सदर कामासाठ  

र. . १,३५,००,०००/- चे सुधार त खचास शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच भाग मांक 

५७ पंपळे गुरव म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या र यांचे 

खडीमु म व बीबीएम करणेकामी न वदा नोट स मांक ३/५४-२०१४-१५  चे कामास र कम . 

२५,००,०००/- पयत शासक य मा यता आहे. सदर कामास वाढ व र. . १,७५,००,०००/- (एकुण 

२ कोट )  पयतचे रकमेस शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच ड भागातील उदयानांचे 

थाप य व उदयान वषयक नुतनीकरणाची कामे करणे या कामाची न वदा . २८/२/२०१२-१३  

हा असून या कामाची नवीदा र. . १,१७,७३,३२०/- इतक  आहे. सदर कामाचा सुधार त नकाशा 

व एकुण ता यात आले या जागेचा वचार करता या कामासाठ  सुमारे र. . १,९५,००,०००/- चे 

सुधार त खचास शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच मौजे पंपळे सौदागर भाग . ५५ 

मधील मशानभूमी वक सत करणे या कामास र. . २.५० लाख (२ कोट  ५० लाख) पयतचे 

सुधार त शासक य खचास मा यता देणेत यावी सदर चालू काम नवीदा . 

जी4बी/३८/२५/२०११-१२ अ वये चालू असून उव रत काम आयाव यक आहे यामुळे सदर 

खचास ठराव कायम होणेची वाट न पहाता मा यता दे यात यावी. 

मा. करण मोटे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस  मी अनुमोदन देतो. 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वषय मांक ३ 

म ये सु ंदर अशा उपसूचना आले या आहेत. या उपसूचनांसंदभात मला आप याला वनंती 

करायची आहे क , यापुव  आ ह  आम या भागाम ये पैसे वाढवून दयावे असे हणलेले होत.े  

येकाच े बजेट आ ह  चेक के यानंतर मला वाटतं आम या हातात वाटा या या अ ता 

दे याचे काम शासनाने केलेले आहे. आता या उपसूचना वाच यात या काय आहेत कशा 

आहेत याच आ हांला घेणे देणे नाह . पण यावेळेस सुधार त भाग हा डे हलप होत असताना  

ामीण भागाची तुलना करत असताना या आता उपसूचना आले या आहेत या उपसूचना घेत 
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असताना कुठून कुठे पैसे घेणार आहेत याचा खुलासा केलातर बरे होईल. हणजे आ हांलाह  

समाधान वाटेल. कुठ या हेडव न पैसे ा सफर करायचे हे मा हती पा हजे. कारण अनेकवेळा 

आ ह  उपसूचना दे याचा य न करत असतो ते होत नाह . आता एका नावाखाल  शंभर 

उपसूचना आ ण याह  दोन कोट  चार कोट या उपसूचना वेलडे हलप भागाम ये जर होत 

असतीलतर याबाबत मी या उपसूचनचेा जाह रपणे नषेध करतो. 

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मोशी भाग . 

६ भौगो लक टया मोठा असून वाढ या गृ ह क पामुळे तेथील लोकसं या झपाटयाने वाढत 

आहे. तेथील नागर कांसाठ  उदयान नाह  व उदयानाची आर णे ता यात आलेल  नाह त. 

मोठया माणावर तेथील नाग रकांकडून सदर भागात उदयान करणेची मागणी होत आहे. सदर 

मागणीचा वचार करता भाग . ६ मोशी येथील गायरान ेञातील गट . ४६५ व ६४५ 

म ये अन धकृत बांधकामे व अ त मणे होऊ नयेत या उ ेशाने तेथे उदयान वक सत करणेस 

मा यता देणेत यावी तसेच सदर कामा या नावाचा सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात समावेश 

क न मा य करणेस व यासाठ  अपे त अंदाजपञक य र कम . ८५.०० ल  आ ण सदर 

काम क न घेणेसाठ  वृ संवधन वभागाकडील सन २०१५-१६ अंदाजपञकातील १) मोकळया 

जागा व अंतगत र ते क न वृ ारोपण करणे व लेखाशीषावर ल र कम . ५०.०० ल  २) 

गायराने व मोकळया जागा नुतनीकरण व सुशो भकरण करणे या लेखाशीषावर ल र कम . 

३५.०० ल  अशी एकुण र कम . ८५.०० ल  वग करणासह  मा यता देणेत यावी. 

मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. उपसूचना मंजूर 

कर यास हरकत नाह  मला शासनाकडून मा हती पा हजे. या उपसूचनामधल  जी र कम 

सांगीतलेल  आहे ती तु ह  कुठून ा सफर करणार आहेत. या उपसूचना द यानंतर पेपरम ये 

येणार क  इतके इतके पैसे मंजूर झाले आ ण जर शासनाने अंमलबजावणी केल  नाह तर 

काय होणार. मला उपसूचनेला वरोध करायचा नाह  पण आ हांला सांगीतले गेले क  उपसूचना 

देताना कुठ या हेड मधुन ा सफर करायचे हेह  मे शन पा हज.े आयु त साहेब मला एवढच 

सांगा क  या ठरावाची अंमलबजावणी करणार का. आ ह  सु दा उपसूचना देतो.  

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी उपसूचना 

वाच या गे या. ये ठ नगरसेवक आर.एस.कुमार आ ण द ताञय साने यांनी उपसूचनां या 

बाबत नषेध य त केला. आ हां सव नगरसेवकांची अशी अपे ा असत,े आ हांला असे वाटते 

आम या सगळयां या भागाम ये कामं हावीत. बजेट या अगोदर मी तु हांला भेटलो होतो 

तु ह  सांगीतल क  तुमच ेकुठलेह  काम राहणार नाह त असे तु ह  आ हांला सांगीतलेले आहे.  

ामीण भागात नवीन जी काम आहेत ती माग या पाच-दहा वषात दुल ीत झाल. याला 

तु ह  जा तीचा नधी देणार असा श द दला होता परंत ु य ात पा हलं, खोलात गेलोतर  
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व तुि थती अशी आहे क  या ठकाणची काम आज काढता येत नाह त. मा या भागातील 

कामासंदभात मी आप याला भेटलो, तु ह  हणालांत काम होईल परंतु टेि नकल अशी 

अडचण आहे क  काम करता येत नाह  कारण बजेटम ये तरतूद नाह . ठरावीक नगरसेवकांना 

कळतं क  उपसूचना कशी दयायची आ ण या उपसचूना या मा यमातून आप या वॉडातल 

काम करता कसं येतं परंतु सगळयाच नगरसेवकांना हे मा हती नसतं. यामुळे माझी 

शासनाला वनंती आहे क  आपण जे जे श द दलेले आहेत आ ण सगळयांचा समान 

अ धकार आहे. येक नगरसेवकांना या या वॉडात पुण काम करायचा अ धकार आहे आ ण 

व श ठ एकाच भागात काम झाले नाह  पा हज.े वारंवार आ ह  सांगत आलो आहेत क  

ठरावीक भागात खुप जा त मोठया माणात वकास होतो आ ण ठरावीक भाग तसाच मागास 

राहतो हे कुठतर  थांबलं पा हज ेआ ण माझी सवच सभागृ हाला वनंती आहे क  हे आपण 

कुठतर  थांबवल पा हजे आ ण सगळयांना समान याय दला पा हज.े धनंजय आ हाट यांनी 

उपसूचना दलेल  आहे, मोशीम ये एखादेतर  उदयान हावं, यांची काय चुकची अपे ा आहे. 

एवढ मोठ गाव आहे, दहा-बारा वष झाले ते गाव महापा लकेम ये आलेल आहे आ ण या 

गावात एखाद जर  उदयान डे हलप होत नसेलतर हे महापा लके या ि टने दुदवी आहे. या 

भागाम ये सगळयांचाच असा ि टकोन असला पा हजे क  भागापुरता वचार न करता पुण 

पंपर  चंचवड शहरात सगळया वॉडाचा वकास कसा होईल हा ि टकोन डोळयासमोर ठेवून 

काम झाले पा हज.े आयु त साहेब, आपण बजेट या वेळेस श द दलेला आहे. माग या पाच 

वषात असा अनुभव होता क  कुठलेह  काम सांगीतलेतर याला नकार नसायचा आ ण ते काम 

हायचे परंतु या पाच वषात अशी प रि थती नमाण झालेल  आहे क  सांगीतलेले काम होत 

नाह . आज आपण अडचणीत आहोत अशा अडचणीत असताना आप याला जे गरजेचे आहे ते 

शंभर ट के झाले पा हजे परंतु काह  ठकाणी मुलभूत सु वधा सु दा नाह त आ ण दुस-या 

बाजूला काह  वॉडात खुप मोठया माणात खच करतो हे अ यंत चुक च आहे. यामुळे माझी 

सव सभागृ हाला आ ण शासनाला वनंती आहे क  असं होवू देवू नका सगळया भागात समान 

वकास हावा. ामीण भागाम ये जा तीचा वकास हावा अशी अपे ा या ठकाणी य त 

करतो.                     

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माझे सव सहकार . सव सद यांचे 

हणणे अगद  यो य आहे मी सु दा यां या हण याम ये सहमत आहे. यावेळेला काह  

पानांवर शु य र कम आलेल  आहे या या ठकाणी यावेळेला बजेटम ये तरतूद केलेल  

होती. या तरतूद मधले काह  पान शु य र कमेच े आहेत आ ण या लोकांनी यां याच 

वॉडातून वग केलेले असेल तेवढया उपसूचना ि वकारा. दुसर कडून कुठून घेतलेले असेलतर या 

उपसूचना कंवा यांनी अशाच मोघम उपसूचना दले या आहेत या घेवू नका. परंतु यांनी 

प ह यांदा बजेटम ये मंजुर केले ते बजेटमधील हेडम ये हेड ओपन आहे परंतु बजेट 
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पु तकाम ये शु य र कम आल  आहे कंवा यांनी यां या वॉडातील र कम इकडून तीकड े

हणजे एखादयाला वॉडातील हा र ता करायचा होता यावर ती र कम होती कंवा ते बजेट 

याच वॉडातील एखादया गो ट साठ  आहे पण या गो ट च बजेट या गो ट साठ  न वापरता 

इतर गो ट साठ  वापरा असं िजथ असेल यां याच उपसूचना ि वकारा या मताशी मी पण 

आहे.  सव ठकाणी समान बजेट वापरले गेले पा हज.े खुप ठकाणी काह  वॉडातून आप याला 

चांग या प दतीने टॅ स मळतो परंतु या वॉडात तेवढ आपण काम करतो का. काह  

इ ड चा जो भाग आहे यां याकडून, वकसीत भागामधुन खुप चांगला टॅ स मळतो    

परंतु या लोकांना आपण काह  मदत करतो का, नाह  करत. अशा मा यमातून या उपसूचना 

आहेत या यांनी यां या वॉडातूनच वग केले या असतीलतर या उपसूचना तु ह  या यात 

आ ण या यावर खुलासा करावा क  या उपसूचना यां याच वॉडातून वग केले या आहेत का. 

यांचे कायकार  अ भयंता बोलवून या आ ण वचारा आ ण याच प दती या उपसूचना 

ि वकारा यात अशी मी वनंती करत.े  

मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना ि वकार या आहेत.                         

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ७००           वषय मांक - ३     

दनांक – २०/६/२०१५                                     वभाग – मा.आयु त  
 

  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/७/३७/२०१५ 

            दनांक ३०/०५/२०१५ 

         २) मा. थायी स मतीकडील ठ. . ११६६४ द.०९/०६/२०१५   

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ७८/१/१/५ पैक  मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. 

ं द र ता या योजनाने बा धत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात देणेबाबत अज 

ी.तानाजी भाकर जगताप, पंपळे गुरव यांनी दाखल केलेला होता. सदर करणी अजदार 

यांनी आव यक कागदप ांची पुतता केल  आहे. मौजे प ंपळे गुरव भागाची वकास योजना 

नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांचेकडील अ धसूचना .TPS/1893/1276/CR-

174/93/UD-13, द.१८ स टबर १९९५ अ वये शासनाकडून मंजूर करणेत आल  आहे. सदर 

र याचा भूसंपादन ताव महानगरपा लकेने पाठ वला असून भूसंपादनाची कायवाह  वशेष 

भूमी संपादन अ धकार ,  वशेष घटक .२ यांचेमाफत सु  आहे. सदर र याची संयु त 

मोजणी पुण झाल  असून, शकपुतता सु  आहे. ी वैभव तानाजी जगताप यांनी प  “ ब 

” वारे जागेवर र ता करणेस द. ५।१२।२०१२ रोजी महानगरपा लकेस संमती दल  होती, 

तथा प जागेवर र याचे काम सु  केले असता य  मोबदला दलेनंतरच बा धत जागेवर 

काम करावे असे यांनी सां गतले व काम करणेस वरोध केला आहे. ७/१२ उता-यावर ी 

वैभव तानाजी जगताप यांचे नांव द. १७।०९।२०१३ रोजी दाखल केले असून उवर त 
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कागदप े द. १९।०६।२०१४ रोजी महानगरपा लकेस सादर केलेल  आहेत.  सदर न ती 

मालक  ह काची तपासणी करणेसाठ  कायदा स लागार यांचेकडे पाठ वणेत आल  होती. 

यास अनुस न कायदा स लागार यांनी खाल ल कागदप े अजदार यांचेकडून घेणेबाबत 

यांचे अ भ ायात नमूद केले आहे. १)   सुभ ाबाई जगताप यांच ेमृ यूप ाची त. २) मंजूर 

वकास योजनेतील र यान ेबा धत े  खाजगी वाटाघाट न ेमनपा या ता यात देणेबाबत 

च ेह क व अ धकार अजदार वैभव तानाजी जगताप यांना अस याबाबत फेरफार .१८३२४ 

म ये नमूद इतर सव वारसांची नाहरकत. अजदार यांनी द.३०।१०।२०१४ रोजी वर ल 

बाबींची पुतता केलेल  आहे. य  बा धत जागेवर र ता वक सत झालेला नसून, सदरचे 

े  खुले आहे. सदरचे े  सृ ट  हॉटेल चौकाचे जवळ असलेन,े सदर भागात र ता न 

झालेने वारंवार वाहतुक स अडचण होऊन अपघात हो याची दाट श यता आहे. तर  सदरचे 

े  तातडीने ता यात घेणे आव यक आहे. सदरचे तावाची छाननी केल  असता, 

ामु याने आढळून आले या बाबी खाल ल माणे आहेत. १) सदरचा भूखंड पाटबंधारे 

वभागाकडील नकाशानुसार पवनानद  त े न या पूररेषेम ये येत आहे. २) सदर मळकतीचे 

१८.०० मी. ं द र यान े बा धत े  सुमारे १०५.७५ चौ.मी. इतके असून, मंजूर वकास 

योजने या नकाशाचे अवलोकन केले असता १८.००मी. ं द र याचे एका बाजूस नवासी 

े  तसेच दुस-या बाजूस हर त वभाग  (Green Zone ) आहे. तर  वर ल बाबींचा वचार 

करता, बा धत े ाचे मु यांकन करणेसाठ  सन २०१४ चे वा षक मु यदर त यातील 

नवासी वभागाचा दर र. .७२००/- त चौ.मी. माणे अजदारास शी  स द गणक 

दरसूची सन २०१४ चे नुसार खुल  बाधीत ज मनीचे येणारे मु यांकन र. . ७,६१,४००/- व 

मा. खाजगी वाटाघाट  स मतीने द. १०।०४।१५ रोजी झाले या बैठक त मंजूर केलेल  वाढ व 

३०% र कम . २,२८,४२०/- असे एकूण र. .९,८९,८२०/- अदा करणेस, तसेच याकामी 

येणा-या खचास, जसे वक ल नेमणे व या अनुषं गक शु क, न दणी शु क, मु ांक शु क  व 

इतर खच (टाय पंग इ.) यास मा यता घेणे आव यक आहे. तर  वर ल बाबींचा वचार 

करता सदरचे बा धत े  खाजगी वाटाघाट ने महानगरपा लके या ता यात घेणेस व 

यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग मांक ५७ पंपळे गुरव 

म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या र यांचे खडीमु म व 

बीबीएम करणेकामी न वदा नोट स मांक ३/५४-२०१४-१५ चे कामास र कम . 

२५,००,०००/- पयत शासक य मा यता आहे. सदर कामास वाढ व र. . १,७५,००,०००/- 

(एकुण २ कोट ) पयतचे रकमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१५-१६ 

या अथसंक पातील फ ेञीय कायालयातील मु यालया या कामां या तरतुद म ये 

फेरबदल करणेबाबत खाल ल कामांना  उपसुचने दारे तरतूद करणेत आलेल  आहे परंतु 

सदर कामां या अंदाजपञक य र कमा अंदाजपञकात समा व ट केले या नाह त, यामुळे 
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तरतुद असुनह  न वदा काढता येत नाह  सबब खाल ल कामांना त याम ये दश वले 

नुसार  अंदाजपञक य  र कम  समा व ट  करणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव तरतूद अंदाजपञक य 
र कम 

१ भाग . ९ संभाजीनगर 
मधील र ते समट करणे 

२,००,००,००० ४,००,००,००० 

२ भाग . ९ संभाजीनगर 
येथे व वध ठकाणी 
सी.सी.ट . ह . बस वणे.     

१,५०,००,००० ३,००,००,००० 

३ भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील साई उदयानाची 
दु ती करणे रंगरंगोट  करणे 
पाथवे बस वणे, 
यायामशाळांची दु ती 
करणे.  

१,००,००,०००/- २,००,००,००० 

४ भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील अ या सका, 
यायामशाळा व ओ.पी.डी. 
मधील फ नचर बस वणे.   

५०,००,००० १,००,००,००० 

५ दुरसंचार योजना पानांक ३८० 
मधील अ. .२६ “मनपाची 
ववीध कायालये व ववीध 
हॉि पटल येथे  उभारणेत 
आले या सीसीट ह  यंञणा 
ऑ ट क फायबर दारे 
मु यालयास जोडणे.    

१,४०,००,००० ४,००,००,००० 

६ भाग . ९ संभाजीनगर 
येथे ववीध ठकाणी 
सीसीट ह  बस वणे पानांक 
३८० अ. .३५ दूरसंचार 
योजना    

१,५०,००,००० ३,००,००,००० 
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तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अंदाजपञकास ठराव . ६६३ 

द. ६/४/२०१५ अ वये एक ञत शासक य मा यता देणेत आलेल  आहे. तथा प, यामधील 

महसुल  अंदाजपञक . ३ मधील पान . ६८३ वर ल अ. . १,२ व ६ या कामांची 

अंदाजपञक य र कम नजरचुक ने शु य (०) झालेल  आहे. तथा प, यामधील आकुड , रावेत 

व कासारवाडी येथील मैलाशु द करण क ाचे चालन, देखभाल, दु ती या कामांची मुदत 

संपत अस याने न याने न वदा माग वणेची आव यकता आहे. यासाठ  सदरचे त ह  

कामांसाठ ची येक  अंदाजपञक य र. . ३.०० कोट  रकमेस शासक य मा यता देणेत 

येत आहे. तसेच मनपा या सन २०१५-१६ चे अंदाजपञक य तरतूद म ये खाल ल माणे 

वग करण करणेस शासक य मा यता दे यात येत आहे. 

पान 
. 

अनु. . कामाचे नांव वाढ करावयाची 
र कम 

३२२ १२४ भाग . ३९ संत तुकारामनगर 
पर सरातील मनपा उदयानांची देखभाल 
दु ती व थाप य वषयक कामे करणे.  

 २१ लाख 

३२२ १३७ भाग . ३९ संततुकारामनगर व.राजेश 
बहल उदयानांम ये थाप य वषयक कामे 
करणे.  

 १६ लाख 

३२२ १३८ .  ३९ संततुकारामनगर मधील  
डी.वाय.पाट ल मेडीकल कॉलेज या मागील 
बाजूस अि त वातील ना या या जागेत 
नाला पाक वकसीत करणे.   

३३ लाख 

                 एकूण र. . ७० लाख 

वर ल कामाचे म ये सन २०१५-१६ चे तरतूद रकमेम ये खाल ल कामा या तरतूद र. . ७० 

लाख वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

पान 
.  

अ. . कामाचे नांव  घट करावयाची 
र कम 

४२ १२३ ना शक फाटा ते मोशी हा र ता 
वकसीत करणे 

(तरतूद २२,२३,००,०००/-)   

७० लाख 

 

तसेच ड भाग ेञातील ता यात येणा-या आर त व मोकळया जागांना समा भंत बांधणे 

व थाप य वषयक अनुषं गक कामे करणे कामाची न वदा . २८/१२/२०१२-१३ हा असून 
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या कामाची न वदा र. . ८४,०२,१२९/- इतक  आहे. सदर काम ६० %  पुण झाले आहे. 

सदर कामाचा सुधार त नकाशा व ता यात आले या जागेचा एकूण वचार करता सदर 

कामासाठ  होणारा अंदाजे अपे त खच र. . १,३५,००,०००/- इतका होणार आहे. तर  सदर 

कामासाठ  र. . १,३५,००,०००/- चे सुधार त खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच भाग मांक ५७ पंपळे गुरव म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे 

ता यात आले या र यांचे खडीमु म व बीबीएम करणेकामी न वदा नोट स मांक ३/५४-

२०१४-१५  चे कामास र कम . २५,००,०००/- पयत शासक य मा यता आहे. सदर 

कामास वाढ व र. . १,७५,००,०००/- (एकुण २ कोट )  पयतचे रकमेस शासक य मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच ड भागातील उदयानांचे थाप य व उदयान वषयक नुतनीकरणाची 

कामे करणे या कामाची न वदा . २८/२/२०१२-१३  हा असून या कामाची नवीदा र. . 

१,१७,७३,३२०/- इतक  आहे. सदर कामाचा सुधार त नकाशा व एकुण ता यात आले या 

जागेचा वचार करता या कामासाठ  सुमारे र. . १,९५,००,०००/- चे सुधार त खचास 

शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे पंपळे सौदागर भाग . ५५ मधील 

मशानभूमी वक सत करणे या कामास र. . २.५० लाख (२ कोट  ५० लाख) पयतचे 

सुधार त शासक य खचास मा यता देणेत येत आहे सदर चालू काम नवीदा . 

जी4बी/३८/२५/२०११-१२ अ वये चालू असून उव रत काम अ याव यक आहे यामुळे सदर 

खचास ठराव कायम होणेची वाट न पहाता मा यता दे यात येत आहे. तसेच मोशी भाग 

. ६ भौगो लक टया मोठा असून वाढ या गृ ह क पामुळे तेथील लोकसं या झपाटयाने 

वाढत आहे. तेथील नागर कांसाठ  उदयान नाह  व उदयानाची आर णे ता यात आलेल  

नाह त. मोठया माणावर तेथील नाग रकांकडून सदर भागात उदयान करणेची मागणी होत 

आहे. सदर मागणीचा वचार करता भाग . ६ मोशी येथील गायरान ेञातील गट . 

४६५ व ६४५ म ये अन धकृत बांधकामे व अ त मणे होऊ नयेत या उ ेशाने तेथे उदयान 

वक सत करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच सदर कामा या नावाचा सन २०१५-१६ चे 

अंदाजपञकात समावेश क न मा य करणेस व यासाठ  अपे त अंदाजपञक य र कम . 

८५.०० ल  आ ण सदर काम क न घेणेसाठ  वृ संवधन वभागाकडील सन २०१५-१६ 

अंदाजपञकातील १) मोकळया जागा व अंतगत र ते क न वृ ारोपण करणे या 

लेखाशीषावर ल र कम . ५०.०० ल  २) गायराने व मोकळया जागा नुतनीकरण व 

सुशो भकरण करणे या लेखाशीषावर ल र कम . ३५.०० ल  अशी एकुण र कम . 

८५.०० ल  वग करणासह  मा यता देणेत येत आहे.                                   

 अनुकूल-८१       तकूल- ० 

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

          ----   
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मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक – ७०१            वषय मांक - ४     

दनांक – २०/६/२०१५                                      वभाग – मा.आयु त  
 

  संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .मा य/ श/३/ का व/७५/ 

            २०१५ दनांक ०८/०५/२०१५ 

         २) मा. थायी स मतीकडील ठ. . ११७०४ द.०९/०६/२०१५   
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा य मक श ण वभागांतगत कायरत असणा-या 

१८ मा य मक वदयालयांमधील इ.१० वीम ये उ तम गुण संपादन क न यश वी होणा-या 

वदया याना दरवष  ो साहनपर र कम धनादेशा वारे अदा केल  जात.े सन २०१४-१५ या 

शै णीक वषात एकुण ८९ वदया याना एकुण र. .३३,९०,०००/- इतक  ब ीस र म वाटप 

करणेत आल  आहे. तसेच सन २०१४-१५ पासून १८ मा य मक वदयालयातील अंध व अपंग 

वदया याना दे खल ो साहनपर ब ीस र म अदा करणेस सुरवात करणेत आल  असून 

मनपा शाळेतील ४ अपंग व ९ अंध वदया याना एकुण र.  ६,५०,०००/- इतक  र म वाटप 

करणेत आल  आहे. याबाबत खाल ल माणे नकष नधा रत केले आहेत.  

इ. १० वी या पर ेत उ तीण होणा-या मनपा शाळेतील वदया याना खाल ल माणे 
ब ीस र कम अदा केल  जात.े  

 
ट केवार  ब ीस र कम 

८०.०० ते ८५.९९ २५,०००/- 
८६.०० ते ९०.९९ ५०,०००/- 
९१.०० ते पुढे १,००,०००/- 

 
तसेच मनपा वदयालयांमधील अंध व अपंग वदया या या बाबतीत खाल ल माणे 

नकष नधा रत करणेत आले आहेत.  

५०.०० ट के  व यापु ढे  - र.  ५०,०००/-  
अपंग वाची ट केवार  कमान ४० ट के पे ा जा त असणे आव यक आहे.  

परंतू सन २०१५-१६ या शै णीक वषापासून सदर या योजनांम ये बदल करणेस 

मा.आयु त सो. यांनी सम  सुचना द या असलेने खाल ल नमूद केले माणे मा.महापा लका 

सभे या मा यतेने धोरण न चीत करणे आव यक आहे.  

१. मनपा या १८ मा य मक वदयालयांमधील इ.१० वी या पर ेत उ तीण होणा-या 

वदया याना खाल ल माणे ो साहनपर ब ीस र म अदा करणेत येईल.  
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ट केवार   ब ीस र कम 
८०.०० ते ८४.९९ २५,०००/- 
८५.०० ते ८९.९९ ५०,०००/- 
९०.०० ते पुढे १,००,०००/- 

२. मनपा या १८ मा य मक वदयालयांमधील अंध व अपंग वदया याना इ. १० वी या 

पर ते कमान ३५ ट के पे ा जा त गुण संपादन केले या व अपंग वाची ट केवार  

कमान ४० ट के पे ा जा त असले या वदया याना ो साहनपर ब ीस र कम र.  

५०,०००/- अदा केल  जाईल.  

      सदरचा वषय हा मनपा या अ थक हताशी संबंधीत अस याने धोरण न चीत करणे 

आव यक अस याने मा यता  देणेत येत आहे. 

मा.राज  काटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
                     
 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ----  
मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक – ७०२            वषय मांक - ५     

दनांक – २०/६/२०१५                                      वभाग – मा.आयु त  
 

         संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाल  जवळकर यांचा ताव – 

                २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. .५१ द.६/५/२०१५        

             ३) मा.महापा लका सभा ठ. .६९२ द.२०/५/२०१५  
 

   पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये सन २०१२ पासून बी.आर.ट .एस. क प 

राब व यात आला आहे व आज रोजी सन २०१३-२०१४  म ये ना शक फाटा ते वाकड व औंध 

कवळे हे बी.आर.ट .एस. चालू कर यात आल.े पंपळे गुरव स.नं.८४ व ८५ म ये 

बी.आर.ट .एस.बा धत लोकांनी वत:चे घर वत: काढून घेऊन पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

नगररचना वभागाला व बी.आर.ट .एस. वभागाला ताबा दलेला असून या नाग रकांनी घरकुल 

मळ व याकर ता अज क न देखील व आर णाम ये घरकुल श लक असताना घरकुल मळत 

नाह . या क पाचा सव झाला असताना सन २००६ ते २००७ म ये नाग रकांनी वत:चे 

कुटूंबाचे संर णासाठ  छोट शी दुबार मळकत घेत यामुळे १००% (शंभर ट के) जागा व घर 

र यात जाऊन देखील दूबार ॉपट मुळे नाग रकांना आर णाम ये घरकुल श लक असताना 
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घरकुल मळत नाह . काळेवाडी बी.आर.ट .एस.रोड सव नं.८० ते ९९ या सव नं.म ये वर ल 

माणे बी.आर.ट .एस. रोड बाधीत व दुबार ापट  असणारे नाग रक आहेत. तर  पंपर  चंचवड 

शहरातील बी.आर.ट .एस. बाधीत व दुबार ॉपट  धारकांना पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

शासनामाफत ई.ड ल.ूएस. मधील २५७ मधील आर ण मधून घरकुल दे यास मा यता देणेत 

येत आहे. 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
 

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

              वषय मांक - ६     

दनांक – २०/६/२०१५                                      वभाग – मा.आयु त  
 

          संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१५/ 
       २०१५ द.१५/४/२०१५   

                २) मा.महापा लका आयु त यांचकेडील जा. .भूिज/७/का व/१४/ 
       २०१५ द.१५/४/२०१५    
    ३) मा.महापा लका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५     
 

पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे स यि थतीत १४५० बसेस व भाडेत वावर ल ६६२ 

बसेस अशा मळून एकूण २११२ बसेस आहेत. यासाठ  महामंडळाकडे पुणे ह ीत ७ डपेो व 

पंपर  चंचवड ह ीत ३ डेपो असे+ मळून एकूण १० डेपो आहेत. बस सं ये या माणात जागा 

उपल ध नस याने स यि थतीत महामंडळा या शेकडो बसेसचे पा कग र यावर कर यात येत.े 

भ व याम ये जे.एन.यु.आर.एम. अंतगत ५०० न वन बसेस प रवहन महामंडळास ा त होणार 

आहेत. सावज नक सुर तते या ट कोनातून सव बसेसचे पा कग संर त जागेत होणे 

आव यक आहे. तर  सदर बसेसचे अंतगत पाक ग व देखभाल दु तीसाठ  महामंडळास जागेची 

अ यंत आव यकता आहे व यासाठ  मनपा ह ीतील रका या झाले या व वध जकात 

ना यां या जागा बस डेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  मळणेस प रवहन महामंडळाने वनंती 

केलेल  आहे व अशा १० जकात ना यां या जागची याद  यांनी दलेल  आहे. 

तथापी यापूव  मनपा ह ीतील बस ट मनससाठ  आर त असले या एकूण ४ जागा 

आदेश ं .भूिज/स ह-२/का व/१७०/१४ द.३/२/१४ अ वये प रवहन महामंडळास सदर जागांची 

असणार  तातडी ल ात घेता ता पुर या व पात देणेत आ या आहेत.  
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प. च.म.न.पा. ह ीतील एकूण १० जकात ना यां या संपूण जागा ता यात मळणेबाबत 

प रवहन महामंडळाने वनंती केल  आहे. सदर जकात ना यांचे जागांचा ताबा द. ८/४/१५ रोजी 

एल.बी.ट . (जकात) वभागाकडून या वभागांस ा त झाला आहे. सदर मागणी केले या १० 

जकात ना यापैक  एकूण ३ जागा प रवहन महामंडळास देता येणे श य आहे. याबाबतचा 

तपशील खाल ल माणे –  

अ. ं . गावाच/ेजकात 
ना याचे नाव 

योजन  स.नं. े  
(हे.आर.) 

शेरा 

१ नगडी  से. ं .२२ १.०० ा धकरणाकडून ताबा  
२ च-होल   ९९३ पै. ०.४३ T.D..R. ने ताबा 
३ डुडुळगाव  ५० पै. ०.४० ताबा आहे. 

   एकूण े  १.८३ हे.  
सदर जागा प रवहन महामंडळास देणेबाबतची तातडी पाहता, स यि थतीत उपरो त 

नमूद केले माणे मनपा या एकूण ३ जकात ना यां या जागा कायदा, नगररचना वभाग यांचे 

अ भ ाय/अट -शत स अ धन राहू न पुणे महानगर प रवहन महानगर ल.यांस 

बसडेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  ता पुर या व पात देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा. दा लांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.आशा सुयवंशी – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े    

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक - ७०३                                      वषय मांक - ६     

दनांक – २०/६/२०१५                                      वभाग – मा.आयु त  
 

          संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१५/ 
       २०१५ द.१५/४/२०१५   

                २) मा.महापा लका आयु त यांचकेडील जा. .भूिज/७/का व/१४/ 
       २०१५ द.१५/४/२०१५    
    ३) मा.महापा लका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५   
   

वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   
 अनुकूल- ८१         तकूल- ०  
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
      ----- 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
                                                    वषय मांक - ७     

दनांक – २०/६/२०१५                                      वभाग – मा.आयु त  

        संदभ – मा.महापा लका आयु त यांचे प  .मा य/ श/७/का व/१९९/२०१५ 
               द.०९/०६/२०१५ 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात पंपर  चंचवड मनपा श ण मंडळ  

माफत कायरत असले या भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत इ.१ ल  ते ८ वी पयतचे वग 

सु  आहेत. सदर शाळेत इ.९ वी व १० वी चे वग सु  नस याने तेथील पालक यांची इ. ९ 

वी व १० वीचे वग सु  करणेची मागणी आहे.  तसेच इय ता ८ वीचे व या याची सं या 

पट ३० इतक  असून हजर सं या २९ इतक  वचारात घेता भोसर  येथील इं जी मा यम 

शाळेत श ण वभागामाफत इ. ९ वी व १० वीचे वग सु  करावयाचे अस याने मा.आयु त 

यांना भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत इ. ९ वी व १० वीचे वग सु  कर याकामीचा 

ताव सादर कर यात आला होता. सदर तावास मा.आयु त यांनी मा यता दलेल  आहे.  

शासन नणय .नमाश २००९/ (४९७/०९)/मा श – १ दनांक ११/०६/२००९ नुसार मा य मक 

शाळेचे वग वत: या उ प नातून व रा य शासनावर कोणतेह  आ थक दा य व न येता सु  

क  इि छत असतील तर असे इ.८ वी ते १२ वीचे वग सु  कर यास यापु ढे शासन 

तराव न रा य शासनावर कोणताह  आ थक भार राहणार नाह  या अट चे अधीन राहू न 

परवानगी दे यात आलेल  आहे.  यामुळे सदर शाळेचा आ थक भार मनपास सहन करावा 

लागणार आहे. तथा प मनपाचे ऐि छक कत य हणून इ.९ वी १० वीचे इं जी मा यमचे वग 

सु  करणे असलेने यासाठ  पद न मतीसाठ  नगर वकास वभागाची मा यता ह  शासन 

वभागामाफत यावी लागणार आहे. तसेच कमचार  वग व येणा-या खचास 

मा.महानगरपा लका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तसेच अंदाजप क य तरतूद करणे 

आव यक आहे. यासाठ  काह  कालावधी लागणार आहे. सबब या सव बाबींचा  वचार के यास 

अ प कालावधीम ये पद न मती व पदे भरणे ह  या पूण होऊ शकत नस याने तसेच 

सदरचा नणय हा धोरणा मक असलेने भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत सन २०१६-२०१७ 

या शै णक वषापासून इ. ९ वी व १० वीचे वग सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा. दा लांड े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार .  हा वषय ८ वी 

व ९ वी चे वग सु  कर याचा वषय आहे. गे या तीन म हने श ण मंडळा या सव 

सभासदानी याच े नंग घेतलेल होत. श णमंडळा या वदया याचा दजा सुधारणेबाबत मागे  

पण जीबीम ये श णमंडळाच बजेट होतं यावेळेला आपण चचा केल  आ ण यासाठ  आपण 

गेल  तीन म हन े चांग या प दतीने य न करतो. जसं थरमॅ स कंपनीनं या ठकाणी 
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इं जी या चार शाळा के या याम ये पुव या दोन हो या आ ण आता या दोन. अशा 

मा यमातून आता थरमॅ स कंपनीकडे चार शाळा आहेत. आता मराठ  मा यमा या या 

आप या शाळा आहेत या शाळेम ये आपण ान बो धनी आ ण मॉडन यांना र वे ट 

केलेल  होती क  जवळ या शाळेम ये तु ह  आ हांला मागदशन करा. आमची गुणव ता 

वाढ साठ  या ठकाणी आम या मराठ  शाळा आहेत, यां या मराठ  शाळा आहेत या ठकाणी 

आप याला यांनी गुणव ता वाढ साठ  मागदशन करावं. मा या मत ेतानाजी शंदे असतील, 

उबाळे मॅडम असतील, बाक  यांचे सव सहकार  असतील कंवा श णमंडळाचे सहकार  

असतील यां या सोबत यां या ब-याचशा मट ंग झा या आहेत परंतु या यातून अजून 

आऊटपुट आलेल ंनाह . आता मा या मा हती माणे टडर पि लश केलेलं आहे. आपण ५०-५० 

ट के कंवा या मा यमातून शाळा चाल व या या ि टकोनातून य न करणार आहेत, 

आप याकडे ४० हजार वदयाथ  आहेत यांना पंपर  चंचवड महानगरपा लका श ण देते, 

कंबहू ना जा तच श णासाठ  वदयाथ  असतील परंतु कमी होणार नाह त. हा श णाचा 

दजा चांगला वाढ व यासाठ  मॉडन आ ण ानपेबो धनीचा वचार करावा कंवा यां याशी  

े नंग यायचे होते कंवा ते कोण या मा यमातून आप याला सहकाय करणार आहेत याची 

मा यता तु ह  आम याकडून यावी. कारण यांना आपण शाळा देत नाह  फ त यांनी 

आप याकडे येवून आपल  गुणव तावाढ कशी केल  गेल  पा हजे या यासाठ  यांनी 

आप याकडे गे या तीन म ह यापासून य न केलेला आहे. या याम ये उबाळे मॅडम, 

श णमंडळाचे सव सहकार  या सगळया लोकांनी सु दा या यावर खुप काम केलेल आहे. 

आता जून म हना गे यानंतर पु ढे ते लोक काम क  शकतील असं नाह. तो वषय सु दा 

या याम ये इ यूड करावा. मॉडन आ ण ान बो धनी सार या सं था आप याला 

मागदशन कर यासाठ  यांना जी जी मदत लागेल ती आपण करावी. ५ वी ते १० वी या 

मुल ंसाठ  आ ह  हो टेल सु दा चालवायला तयार आहोत ा धकरणातील तु ह  आ हांला एक 

शाळा दया असे यांनी सांगीतले. ५ वी साठ  जे काह  १०० ते १५० मुल  असतीलतर  यांचा 

दहावीचा नकाल सु दा आ ह  आम या शाळेसारखा लावून दाखव ूअसा सु दा आप याकडे 

एक ताव आला होता परंतु मला वाटत नाह  क  या तावावर पुढे वचार केला गेला. 

परंतु जर  तो आला तर  सु दा तो करायला काह च हरकत नाह  कारण ते क ट करणार 

आहेत, ते मेहनत घेणार आहेत. ते पंपर  चंचवड या शजेार  आप या आहेत ते काम 

करतात हणून ते या याम ये सहभाग घेणार आहेत. तर  आयु त साहेब याबाबतीत आपण 

सु दा पुढाकार यावा आ ण या बाबतीत यांची मट ंग यावी यांना या या गो ट  

पा हजे या देवून या दहा दहा शाळा प ह यांदा ायोगीक त वावर आपण मागदशनासाठ  

कमान यांच जे काह  हणणं असेल ते तु ह  एकूण घेवून या यासाठ  तु ह  दया यात 

अशी मी वनंती करत.े  
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मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- ान बोधीनीला दहा शाळा, 

मॉडनला १० शाळा व ान बोधीनी ५ वी ते १० वीचे हॉ टेल चाल व यास तयार असतीलतर 

यां या या अट  शत  असतील यास मा यता देणेत यावी.  

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े                         

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- १) पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका, श ण मंडळ माफत सांगवी येथे इय ता १ ते ७ वी पयत मुल - १/ मुले-१ 

ाथ मक शाळा चालू आहेत. सन २०१६-२०१७ म ये इय ता ८ वी चे वग सु  करणेबाबत 

कायवाह  चालू आहे. २) सन २०१७-२०१८ या शै णक वषापासून मा य मक श ण 

वभागामाफत इय ता ९ वी १० वी चे वग सु  करणेस मा यता देणेत यावी ३) सन २०१५-

२०१६ या वषात या माणे भोसर  येथील इं जी मा यमा या इय ता ९ वगास  मा यता 

घेणार आहे याच माणे सांगवी येथील मराठ  मा यमाचे इय ता ९ वी व १० वी या वगास 

मा यता देणेत यावी. ४) सन २०१५-२०१६ या वषात महारा  शासनाची पद न मतीस 

मा यता घेणेत यावी. ५) वर ल आव यक संपुण खचास मा यता देणेत यावी. तसेच १) 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका श ण मंडळ माफत बोपखेल येथे इय ता १ ल  ते ७ वी 

ाथ मक शाळा चालु आहे. सन २०१५-२०१६ म ये इय ता ८ वी चे वग सु  करणे बाबत 

कायवाह  चालू आहे. २) सन २०१६-२०१७ या शै णक  वषापासून मा य मक श ण 

वभागामाफत इय ता ९ वी १० वी चे वग सु  करणेत यावेत. ३) सन २०१५-२०१६ या वषात 

या माणे भोसर  येथील इं जी मा यमा या इय ता ९ वगास मा यता घेणार आहे 

याच माणे बोपखेल येथील मराठ  मा यमाचे इय ता ९ वी व १० वी या वगास मा यता 

देणेत यावी. ४) सन २०१५-२०१६ या वषात महारा  शासनाची पद नम तीस मा यता घेणेत 

यावी. ५) वर ल आव यक संपुण खचास मा यात देणेत यावी. तसेच  १) पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका, श ण मंडळ माफत नगडी येथे इय ता १ ल  ते ७ वी पयत मुल -१/ 

मुले-१ ाथ मक शाळा चालू आहेत. सन २०१६-२०१७ म ये इय ता ८ वी चे वग सु  

करणेबाबत कायवाह  चालू आहे. २) सन २०१७-२०१८ या शै णक वषापासून मा य मक 

श ण वभागामाफत इय ता ९ वी १० वी चे वग सु  करणेत यावेत. ३) सन २०१५-२०१६ 

या वषात या माणे भोसर  येथील इं जी मा यमा या इय ता ९ वगास मा यता घेणार 

आहे याच माणे नगडी येथील मराठ  मा यमाचे इय ता ९ वी व १० वी या वगास 

मा यता देणेत यावी. ४) सन २०१५-२०१६ या वषात महारा  शासनाची पद नम तीस 

मा यता घेणेत यावी. ५) वर ल आव यक संपुण खचास मा यता देणेत यावी.   सभावृ तांत 

कायम हो याची वाट न पहाता वर त अंमलबजावणी करावी. 

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला  मी अनुमोदन देतो. 
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मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सभागृ ह. या वषयाम ये १२ वी 

पयत चालू कर यासाठ  शासनाचे कुठलेह  बंधन नाह . शाळा चालू करायची असेलतर 

महापा लकेनी वत: या खचातून करावे. शासनाच काय चाललं हे कळत नाह  कारण शासन 

हणतं सव मुलांनी शकले पा हजे.  मुलांनी चांग या चांग या प द ने श ण घेतले पा हजे. 

मा. वनोद तावडे यांनी श णाब ल ल  घातलेले आहे.  सगळे आहे पण खच दयायचा नाह . 

एलबीट  तु ह  बंद करणार आहेत. महापा लकेची प रि थती स या डबघाईला चालल  आहे. 

या सगळया गो ट  चाल या असताना शासनाने शाळेला जे अनुदान दले पा हजे ते शासन 

हात वर करते आ ण तुमच तु ह च चालवा हणतयं. याब ल मला शासनाची खंत वाटत.े 

क सरकार, रा यसरकार हे बीजेपी सरकारचे आहे आ ण बीजेपी सरकारकडून जे अ छे दन 

बघायचे दवस होते ते झोपडप ी भागाचा नगरसेवक या ना याने मला वाईट वाटतंय क  हे 

अ छे दन नसून हे शहराचे वाईट दवस बघायचे दवस दसतात.         

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब उपसूचनां ि वकार या आहेत. 

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ७०४                                      वषय मांक - ७     

दनांक – २०/६/२०१५                                      वभाग – मा.आयु त  
 

        संदभ – मा.महापा लका आयु त यांचे प  .मा य/ श/७/का व/१९९/२०१५ 
               द.०९/०६/२०१५ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात पंपर  चंचवड मनपा श ण मंडळ  माफत  

कायरत असले या भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत इ.१ ल  ते ८ वी पयतचे वग सु  

आहेत. सदर शाळेत इ.९ वी व १० वी चे वग सु  नस याने तेथील पालक यांची इ. ९ वी व 

१० वीचे वग सु  करणेची मागणी आहे.  तसेच इय ता ८ वीचे व या याची सं या पट ३० 

इतक  असून हजर सं या २९ इतक  वचारात घेता भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत 

श ण वभागामाफत इ. ९ वी व १० वीचे वग सु  करावयाचे अस याने मा.आयु त यांना 

भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत इ. ९ वी व १० वीचे वग सु  कर याकामीचा ताव 

सादर कर यात आला होता.  सदर तावास मा.आयु त यांनी मा यता दलेल  आहे.  शासन 

नणय .नमाश २००९/ (४९७/०९)/मा श – १ दनांक ११/०६/२००९ नुसार मा य मक शाळेचे वग 

वत: या उ प नातून व रा य शासनावर कोणतेह  आ थक दा य व न येता सु  क  इि छत 

असतील तर असे इ.८ वी ते १२ वीचे वग सु  कर यास यापु ढे शासन तराव न रा य 

शासनावर कोणताह  आ थक भार राहणार नाह  या अट चे अधीन राहू न परवानगी दे यात 

आलेल  आहे.  यामुळे सदर शाळेचा आ थक भार मनपास सहन करावा लागणार आहे.  

तथा प मनपाचे ऐि छक कत य हणून इ.९ वी १० वीचे इं जी मा यमचे वग सु  करणे 

असलेने यासाठ  पद न मतीसाठ  नगर वकास वभागाची मा यता ह  शासन वभागामाफत 
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यावी लागणार आहे. तसेच कमचार  वग व येणा-या खचास मा.महानगरपा लका सभेची 

मा यता घेणे आव यक आहे. तसेच अंदाजप क य तरतूद करणे आव यक आहे.  यासाठ  

काह  कालावधी लागणार आहे. सबब या सव बाबींचा  वचार के यास अ प कालावधीम ये 

पद न मती व पदे भरणे ह  या पूण होऊ शकत नस याने तसेच सदरचा नणय हा 

धोरणा मक असलेने भोसर  येथील इं जी मा यम शाळेत सन २०१६-२०१७ या शै णक 

वषापासून इ. ९ वी व १० वीचे वग सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच ान 

बोधीनीला दहा शाळा, मॉडनला १० शाळा व ान बोधीनी ५ वी ते १० वीचे  हॉ टेल 

चाल व यास तयार असतीलतर यां या या अट  शत  असतील यास मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच १) पंपर  चंचवड महानगरपा लका, श ण मंडळ माफत सांगवी येथे इय ता  १ 

ते  ७ वी पयत मुल - १/ मुले-१ ाथ मक शाळा चालू आहेत. सन २०१६-२०१७ म ये इय ता ८ 

वी चे वग सु  करणेबाबत कायवाह  चालू आहे. २) सन २०१७-२०१८ या शै णक वषापासून 

मा य मक श ण वभागामाफत इय ता ९ वी १० वी चे वग सु  करणेस मा यता देणेत येत 

आहे ३) सन २०१५-२०१६ या वषात या माणे भोसर  येथील इं जी मा यमा या इय ता ९ 

वगास  मा यता घेणार आहे याच माणे सांगवी येथील मराठ  मा यमाचे इय ता ९ वी व १० 

वी या वगास मा यता देणेत येत आहे ४) सन २०१५-२०१६ या वषात महारा  शासनाची 

पद न मतीस मा यता घेणेस मा यता देणेत येत आहे ५) वर ल आव यक संपुण खचास 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) पंपर  चंचवड महानगरपा लका श ण मंडळ माफत 

बोपखेल येथे इय ता १ ल  ते ७ वी ाथ मक शाळा चालु आहे. सन २०१५-२०१६ म ये इय ता 

८ वी चे वग सु  करणे बाबत कायवाह  चालू आहे. २) सन २०१६-२०१७ या शै णक  

वषापासून मा य मक श ण वभागामाफत इय ता ९ वी १० वी चे वग सु  करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. ३) सन २०१५-२०१६ या वषात या माणे भोसर  येथील इं जी मा यमा या 

इय ता ९ वगास मा यता घेणार आहे याच माणे बोपखेल येथील मराठ  मा यमाचे इय ता ९ 

वी व १० वी या वगास मा यता देणेत येत आहे. ४) सन २०१५-२०१६ या वषात महारा  

शासनाची पद नम तीस मा यता घेणेस मा यता देणेत येत आहे. ५) वर ल आव यक संपुण 

खचास मा यात देणेत येत आहे तसेच  १) पंपर  चंचवड महानगरपा लका, श ण मंडळ 

माफत नगडी येथे इय ता १ ल  ते ७ वी पयत मुल -१/ मुले-१ ाथ मक शाळा चालू आहेत. 

सन २०१६-२०१७ म ये इय ता ८ वी चे वग सु  करणेबाबत कायवाह  चालू आहे. २) सन 

२०१७-२०१८ या शै णक वषापासून मा य मक श ण वभागामाफत इय ता ९ वी १० वी चे 

वग सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  ३) सन २०१५-२०१६ या वषात या माणे भोसर  

येथील इं जी मा यमा या इय ता ९ वगास मा यता घेणार आहे याच माणे नगडी येथील 

मराठ  मा यमाचे इय ता ९ वी व १० वी या वगास मा यता देणेत येत आहे. ४) सन २०१५-

२०१६ या वषात महारा  शासनाची पद नम तीस मा यता देणेत येत आहे. ५) वर ल आव यक 
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संपुण खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता वर त 

अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

               -----                                   

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

                                                      वषय मांक - ८     

दनांक – २०/६/२०१५                                      वभाग – मा.आयु त  
 

         संदभ – मा.महापा लका आयु त यांचे प  .मा य/ श/७/का व/२००/२०१५, 

                द.०९/०६/२०१५ 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात पंपर  चंचवड मनपा श ण मंडळ  माफत 

कायरत असले या  १) पीनगर, २) थेरगांव, ३) खराळवाडी, ४) नेह नगर, ५) लांडेवाडी, ६) 

दापोडी इ. ६ उदु  ाथ मक शाळेत इ. ८ वी पयतच ेवग सु  आहेत.  तसेच कासारवाडी उदु  

ाथ मक शाळेत इ. ८ वीचा वग स यि थतीत सु  नाह .  तो सु  झालेनंतर पुढ ल वषात 

मा य मक   श ण वभागामाफत ९ वी व यानंतर १० वीचा वग सु  करता येईल. सदर 

नमुद शाळेत इय ता ९ वी व १० वीचे वग सु  नस याने तेथील पालक यांची इय ता ९ वी व 

१० वीचे वग सु  कर याची मागणी आहे.  तसेच एकूण ६ उदु  ाथ मक शाळेतील इय ता ८ 

वीचे व या याची सं या २५४ इतक  वचारात घेता वर ल  ठकाणी मा य मक श ण 

वभागामाफत इय ता ९ वी व १० वीचे वग सु  करावयाचे आहेत. याबाबत मा. थायी स मती 

सद यांनी ठराव मांक १०४८८ वषय मांक १२७  दनांक १३/०१/२०१५ अ वये उपरो त नमुद 

उदु  ाथ मक शाळेत इय ता ९ वी व १० वीचे वग सु  करावे हणून सद य पार त ठराव 

सवानुमते मंजूर केलेला आहे. सदर ठरावास आयु त यांनी मा यता दलेल  आहे. शासन 

नणय .नमाश २००९/ (४९७/०९)/मा श – १ दनांक ११/०६/२००९ नुसार मा य मक शाळेचे वग 

वत: या उ प नातून व रा य शासनावर कोणतेह  आ थक दा य व न येता सु  क  इि छत 

असतील तर असे इ.८ वी ते १२ वीचे वग सु  कर यास यापुढे शासन तराव न रा य 

शासनावर कोणताह  आ थक भार राहणार नाह  या अट चे अधीन राहू न परवानगी दे यात 

आलेल  आहे. यामुळे सदर शाळेचा आ थक भार मनपास सहन करावा लागणार आहे.  तथा प 

मनपाचे ऐि छक कत य हणून इ.९ वी १० वीचे उदु  मा यमचे वग सु  करणे असलेने 

यासाठ  पद न मतीसाठ  नगर वकास वभागाची मा यता ह  शासन वभागामाफत यावी 

लागणार आहे. तसेच कमचार  वग व येणा-या खचास मा.महानगरपा लका सभेची मा यता 

घेणे आव यक आहे. तसेच अंदाजप क य तरतूद करणे आव यक आहे. यासाठ  काह  
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कालावधी लागणार आहे. सबब या सव बाबींचा  वचार के यास अ प कालावधीम ये 

पद न मती व पदे भरणे ह  या पूण होऊ शकत नस याने तसेच सदरचा नणय हा 

धोरणा मक असलेने उपरो त नमुद केले या उदु  ाथ मक शाळेत सन २०१६-२०१७ या 

शै णक वषापासून इ. ९ वी व १० वीचे वग सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण आता वषय 

वाचलेला आहे याम ये एकूण सात शाळा आहेत. सहा शाळेत आठवी पयतचे वग आहेत  

आ ण कासारवाडीम ये सातवी पयतचे वग आहेत. आता वषय असा आहे क  आप याकडे 

एकूण सहा शाळांम ये आठवी शकून नववी म ये गेलेले उद ूमा यमाचे २५४ वदयाथ  आहेत. 

मा.आयु त साहेब, या २५४ पैक  ७० ट के या वदयाथ नी आहेत. प रि थती अशी आहे क  

या मुल  आप या घराजवळ या शाळेपे ा दुर जावु इि छत नाह त कंवा पालक पाठवू इि छत 

नाह त. यामुळे एकटया या आकुड  मा य मक वदयालयाम य ेजे येतात ते जा तीत जा त 

वदयाथ  येतात वदयाथ नी येत नाह त, वेश घेत नाह त आ ण यांची गळती होत.े एक ि ञ 

शकल , एक मुलगी शकल तर दोन कुटूंब शकतात. या समाजाम ये या समाजा या 

उ नतीसाठ  जे वेगवेगळे भाषण करतात याम ये एक मह वाच हणजे मुल ंना श ण देणं 

कंवा मुलांना या आम या समाजाला जर श ण दलं, उदु तून असो कंवा इं जीतून असो 

कंवा मराठ तून असो तर तो समाज न क च पुढे जाईल. परंतु जा तीत जा त मुल  

शका यात हे आपलह  धोरण आहे, परवा मी आप याशी चचा करताना आपण सांगीतलं क  

खचा या बाबतीत श णासाठ  आपण कुठेह , काह ह  कमी पडू देणार नाह त. आप या मराठ  

मा यमा या या वषया या अनुषंगाने मी काह  ञुट  सांगत.े वग सु  करायचे होत,े वग 

आप याला ाथमीकला जोडून सु  करता येत नाह त कारण मा य मक हा वेगळा वभाग आहे. 

मराठ  मा यमा या वभागातील नववी या तुकडया हया कमी होवू पाहतात. अनेक कारण 

याला अस यामुळे आप याला ते वग सु  करता येत नाह त. आता वषय आहे २०१६-१७ चा 

परंतु आप याकडे २५४ वदयाथ , वदयाथ नी या यावषात आले या आहेत. २०१५-१६ साठ  वाट 

बघतात. याच शाळेत बसून आहेत. एकालाह  शाळा सोड याचा दाखला दलेला नाह . आप या 

श दाव न ते याच शाळेम ये बसतात. आठवीला लागून एक एक वग आहेत तथं यांची 

यव था केलेल  आहे. यांना जे आठवीचे श क आहेत तेच अजून शकवत आहेत. आ ण 

अशा प रि थतीम ये फ त आकुड  सोडून यांना दुसर कडे कुठ याह  शाळेत ऍडमीशन घेता 

येत नाह . यामुळे आप याला यांना शकव यासाठ  आप याला नववीचे वग या वष  सु  

करायचे आहेत यासाठ  मी उपसूचना देणार आहे. त पुव  या वषया या अनुषंगान ेमी मराठ  

मा यमा या मा य मक शाळेत शाळ या मु या यापकांशी बोलले, काह  श कांशी बोलले 

आ ण यांची प रि थती जाणुन घेतल . आपण आता लाखावर ब ीस जाह र केलेल आहे. 
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यावष तर ब-याचशा वदया याना खुप मोठया माणावर ब ीस मळालेल  आहेत. याह  पे ा हे 

लाख कोट वर जाऊ दया हणजे कोट  कोट  आपलं ब ीस यांना जाऊ दया. एवढे वदयाथ  

आप याकडून घडावेत, एवढे वदयाथ  या ठकाणी तयार हावेत हाच आपला श णाचा उ ेश 

आहे. यासाठ  मराठ  मा यमा या वभागाम य,े आप या १८ हाय कूलम ये या काह  ञुट  

आहेत या मी या ठकाणी मा.आयु त साहेब तुम यासमोर मांडणार आहे. मा य मक शाळेम ये 

पीनगर, पंपळेगुरव, थेरगांव, वाकड आ ण मला इतरांशी काह  कॉ ॅ ट झालेला नाह , या 

शाळेम ये वदयाथ  खाल  बसतात. या ठकाणी बचेस नाह त. मागणी पाठवून वष वष झाले 

आहे, आपला भांडार वभाग काय करतो याकडे आपण जरा कटा  टाकावा. आप याकडे १५  

मा य मक या अनुदानीत शाळा आहेत याच पुण अनुदान आप याला शासनाकडून मळत.ं 

अशावेळेस आपलं जे कत य आहे तथं जे जे नाह  ते ते आपण पुण करावं. तथं 

मु या यापकच नाह त. दोन-दोन, तीन-तीन वष भार  हणुन एक श क काम करतात. 

एखादया सह श काला मु या यापक हणून भार  पद दलंतर, मी नाह  यांच ऐकणार 

साहेब. मी कायतर कुठलाच श क ऐकणार नाह . मु या यापकांची ऑडर आहे का, नाह . या 

शाळा अनुदानीत अस यामुळे मु यापकां या पगारावर आप याला जे अनुदान मळतं तेह  

बुडतय.ं आपल आ थक नुकसान होतय. यामुळे ताबडतोब या १५ मा य मक शाळांम ये 

मु या यापक नाह त तथं वर त मु य यापकांची नेमणुक करावी. आयु त साहेब, माझी 

प हल  मागणी आहे क  मा य मक या ठकाणी शासनाचा एखादा अ धकार  वर त नेमावा. 

या ठकाणी आपले मा य मकचे श णा धकार  होते यांनी खेळी केल  १८ यावर एकह  

शाळा यांनी वाढू दलेल  नाह  कारण मा य मक या २१ शाळा झा यातर आप याला 

शासनाकडून अ धकार  मागवावा लागेल आ ण तो मागवता येवू नये हणून यांनी ह  खेळी 

केलेल  आहे. आता शाळा वाढणारच आहेत तर  आपण यावर एखादा शासक य श ण 

अ धकार  कसा नेमता येईल याबाबतीम ये वर त ल  घालाव आ ण ते कराव.ं श क 

रटायड होतात, रटायड श कां या जागेवर वषवष आपण इतर दुसरे श क नेमत नाह त. 

या मुलांच कती हे दुदव आहे. कमान अनुदानीत शाळेततर  या नेमणुका वर त करा यात. 

लेडीज श ीका या ल ह हेक सीवर जातात, सहा म हने नयमाने यांना ल ह आहे आ ण 

मुलं पाच वषाच होईपयत या कतीह  रजा घेवू शकतात. म हला बालक याण या बाबतीत 

आपला नयम आहे. यां या जागेवर आपण कधीह  कुठेह  श क नेमलेला नाह . एखादा  

बीए सी.बीएड गेलातर गणीताचे तास काह  आटसचे श क घेवू शकणार नाह त. यां या 

जागेवर तु ह  सहा म ह यासाठ  घेवू शकतात. यांना तु हांला परमनं ट कराव अशी काह  

अट नाह , असा कायदा नाह . सहा म ह यासाठ  तु ह  एखादे श क नेमू शकतात व तशी 

तरतूद कायदयाम ये आहे. या सगळया बाबी मी तुम या पु ढे सांगीतले या आहेत. याचा तु ह  

वचार करायचा आहे, आपल आ थक नुकसानह  होवू देवू नये. मी एक उपसूचना मांडणार आहे 
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उदु  मेडीयमची खरं हणज याच ेय आपले सहकार  जावेदभाई शेख यांना दयाव यांचा खुप 

आ ह होता. शै णक वष २०१५-१६ पासून मा य मक श ण वभागाचे कायरत असले या 

मा य मक वदयालयाम ये उदू  मा यमाचे ६ ठकाणी इय ता ९ वी व १० वी वग  सु  

करणेबाबत मु ल म वकास प रषदेचे अ य  मा.अ खल मुजावर यांनी पाठपुरावा केलेला आहे 

व या कामास सुरवातीपासून मा.कैलास कदम माजी वरोधीप  नेता तसेच मा.स गु  कदम 

नगरसेवक यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केलेला आहे.  

दुसर हणजे मराठ  मा यमा या शाळेत सु दा काह  अनुदानीत शाळा आहेत 

याच माणे वनाअनुदानीतह  शाळा आहेत. श कांची आता इतक  कसरत चालू आहे, आठ 

दवसातून एकदा लोक सहया करतात. समायोजन जे आहे ते बंद करा. श क कती कमी 

आहेत ते बघाव, तु हांला कळेलतर . एकदा बद या क न टाका. साहेब, तु ह  एक तास जर  

दलातर  तुम या या चान  बु द ने तु ह  जाणुन याल क कती श क कमी आहेत. या 

समायोजना या ऐवजी बद या क न टाका. आणखीन एक मह वाच हणज े आप याला 

समायोजन कर याची वेळ का येत.े  ६० हजारा या वर पगार आहे या श कांना २००२ म ये 

अ तर त आयु त मा.क डे साहेब होते यांनी महापा लकेतफ यांना बी.पी.एड. करायला ठेवल 

हे ३८ श क बी.पी.एड. क न आलेले आहेत. हे श क डे युटेशनवर आलेले आहेत. आपण 

पगार वषभर दला. फ त ॅ युएट लोकांना हा पगार दला आ ण यांनी बी.पी.एड. केलेल 

आहे. हे श क स या कुठे आहेत हे डा अ धकार  मा.फंुदे साहेबांनी सांगाव.े साहेब, या 

श कांना ि वमींग टँकवर पाव या फाडायला ठेवलेल आहे. बरेचसे श क नवडणूक या 

कामात नवडणूक या काळात असतात. ते इतर वेळेत काय करतात, डा वभागात असतात 

का कुठं असतात. डा वभागाकडील कायरत असलेले बी.पी.एड डा श क मा य मक 

श ण वभागाकडे ३८ पैक  ३५ श क वग करणेत यावेत.                         

 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- १) पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका, श ण मंडळामाफत कायरत असले या १) पीनगर २) थेरगांव ३) 

खराळवाडी ४) नेह नगर ५) लांडेवाडी / भोसर  ६) दापोडी या ६ ठकाणी उदू  मा यमा या 

इय ता ८ वी या वदया याची सं या २५४ इतक  आहे. इय ता ८ वी पास झालेले २५४ 

वदयाथ  हे इय ता ९ वी म ये गेले आहेत. २) इय ता ८ वी तील २५४ वदयाथ  सं या 

वचारात घेता सन २०१५-२०१६ या शै णक वषाम ये मराठ  मा यम वदयालयाम ये इय ता 

९ वी उदू ची येक  एक तकुडी सु  करावी यासाठ  उदू मा य मक श कांची आव यकता 

लागणार आहे. ३) उदु  मा यम इय ता ९ वी या ६ तुकडयासाठ  B.sc.B.Ed. ३ श क व 

B.A., B.Ed. ४ श क घडयाळी ता सका बे ससवर नेमणूक करणे तसेच वर ल माणे मराठ  

मा यमासाठ ह  B.sc.B.Ed. ३ व B.A.,B.Ed. ३ श कांची नेमणूक  मु या यापकांचे माफत 

करावी. ४) पुढ ल काळात आव यकतेनुसार श कांची सं या कमी जा त कर याचे अ धकार 
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तसेच आव यकते माणे मानधनावर श क नयु ती कर याचे अ धकार मा.आयु त यांना 

देणेत यावेत. ५) मराठ , इं जी, हंद  या तीन वषयासाठ  मा य मक वदयालयातील 

श कांचे नयोजन करणे. ६) डा वभागाकडील कायरत असलेले बी.पी.एड डा श क 

मा य मक श ण वभागाकडे वग करणेत यावेत. (एकूण ३८ पैक  ३५ श क वग करणे) ७) 

सन २०१५-१६ या वषात महारा  शासनाची पद न मतीस मा यता घेणेत यावी. सन २०१६-१७ 

पासून उपरो त सहाह  ठकाणी उदू  मा य मक वदयालये सु  करावीत. नैस गक वाढ या 

त वानुसार इ. १० वीचे वग याचवेळी सु  करावेत. ८) वर ल आव यक संपुण खचास मा यता 

दे यात यावी.                                                                          
           

मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका, श ण मंडळातंगत कायरत असले या कासारवाडी उदू  शाळेत इय ता ८ वीचे 

वग सु  करणेची कायवाह  ह  श ण मंडळ यांचे माफत चालू अस याने सदर शाळेत इय ता 

९ वी ची तुकडी सन २०१५-२०१६ या साल च सु  करावी. यासाठ  उदू  मा य मक श कांची 

आव यकता लागणार आहे. २) इय ता ९ वी चे तुकडीसाठ  २ बीए सी बी.एड व बीए बी.एड २ 

असे एकूण ४ श कांची घडयाळी ता सका बेसीसवर नेमणूक करणे. सदरची नेमणूक ह  

मु या यापकांमाफत करावी. ३) पुढ ल काळात आव यकतेनुसार श कांची सं या कमी जा त 

कर याचे अ धकार तसेच आव यकते माणे मानधनावर श क नयु ती कर याचे अ धकार 

मा.आयु त यांना दे यात यावेत. ४) सन २०१५-२०१६ या वषात महारा  शासनाची 

पद न मतीस मा यता घेणेत यावी. तसेच कासारवाडी मा य मक वदयालय इय ता ९ वी चे 

वग सु  करावेत व नैस गक वाढ या त वानुसार इय ता १० वी चे वग यावेळेस सु  करावेत. 

५) वर ल आव यक संपुण खचास मा यता देणेत यावी. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न 

पहाता वर त अंमलबजावणी करावी.  

मा.संजय काटे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो.  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, सव उपसूचनां ि वकार या आहेत.  

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता श कां या 

संदभात उपसूचना मांडले या आहेत या आप याला करता येतील का. से.नं. २२ या ठकाणी 

उदू  शाळा आहे या ठकाणी १ ल  ते ७ वी पयत आहे. आता करण मोटे यांनी वषय वाचला 

क  कासारवाडीव न आकुड ला यावे लागत.े तसच मा या प रसरातील जे काह  वदयाथ  

असतील वदयाथ नी असतील यांना से.२२ व न आकुड या शाळेत याव लागत. मा या पण 

शाळे या वग खो या आहेत या ठकाणी १० वीचा वग चालू करत असताना तो दोन 

श टम ये करावा. मा.आयु त साहेब, या ठकाणी श कांमुळे तेथ े एकाच श टला शाळा 

चालत.े वग खो या कमी आहेत हणून मा य मकचे दुसरे लोक ाथ मक या या मराठ  
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शाळा आहेत तथले वग त ेमागतात तर  तसं न करता दोन श टम ये शाळा दहावी पयत 

सु  करावी अशी वनंती करतो. 

         यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक – ७०५                                     वषय मांक - ८     

दनांक – २०/६/२०१५                                     वभाग – मा.आयु त  
 

         संदभ – मा.महापा लका आयु त यांचे प  .मा य/ श/७/का व/२००/२०१५, 

                द.०९/०६/२०१५ 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ात पंपर  चंचवड मनपा श ण मंडळ  

माफत  कायरत असले या १) पीनगर, २) थेरगांव, ३) खराळवाडी, ४) नेह नगर, ५) लांडेवाडी, 

६) दापोडी इ. ६ उदु  ाथ मक शाळेत इ. ८ वी पयतचे वग सु  आहेत. तसेच कासारवाडी उदु  

ाथ मक शाळेत इ. ८ वीचा वग स यि थतीत सु  नाह . तो सु  झालेनंतर पुढ ल वषात 

मा य मक   श ण वभागामाफत ९ वी व यानंतर १० वीचा वग सु  करता येईल. सदर 

नमुद शाळेत इय ता ९ वी व १० वीचे वग सु  नस याने तेथील पालक यांची इय ता ९ वी व 

१० वीचे वग सु  कर याची मागणी आहे. तसेच एकूण ६ उदु  ाथ मक शाळेतील इय ता ८ 

वीचे व या याची सं या २५४ इतक  वचारात घेता वर ल  ठकाणी मा य मक श ण 

वभागामाफत इय ता ९ वी व १० वीचे वग सु  करावयाचे आहेत. याबाबत मा. थायी स मती 

सद यांनी ठराव मांक १०४८८ वषय मांक १२७  दनांक १३/०१/२०१५ अ वये उपरो त नमुद 

उदु  ाथ मक शाळेत इय ता ९ वी व १० वीचे वग सु  करावे हणून सद य पार त  ठराव 

सवानुमते मंजूर केलेला आहे. सदर ठरावास आयु त यांनी मा यता दलेल  आहे. शासन 

नणय .नमाश २००९/ (४९७/०९)/मा श – १ दनांक ११/०६/२००९ नुसार मा य मक शाळेचे वग 

वत: या उ प नातून व रा य शासनावर कोणतेह  आ थक दा य व न येता सु  क  इि छत 

असतील तर असे इ.८ वी ते १२ वीचे वग सु  कर यास यापु ढे शासन तराव न रा य 

शासनावर कोणताह  आ थक भार राहणार नाह  या अट चे अधीन राहू न परवानगी दे यात 

आलेल  आहे. यामुळे सदर शाळेचा आ थक भार मनपास सहन करावा लागणार आहे.  तथा प 

मनपाचे ऐि छक कत य हणून इ.९ वी १० वीचे उदु  मा यमचे वग सु  करणे असलेने 

यासाठ  पद न मतीसाठ  नगर वकास वभागाची मा यता ह  शासन वभागामाफत यावी 

लागणार आहे. तसेच कमचार  वग व येणा-या खचास मा.महानगरपा लका सभेची मा यता 

घेणे आव यक आहे. तसेच अंदाजप क य तरतूद करणे आव यक आहे. यासाठ  काह  

कालावधी लागणार आहे. सबब या सव बाबींचा  वचार के यास अ प कालावधीम ये 

पद न मती व पदे भरणे ह  या पूण होऊ शकत नस याने तसेच सदरचा नणय हा 

धोरणा मक असलेने उपरो त नमुद केले या उदु  ाथ मक शाळेत सन २०१६-२०१७ या 
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शै णक वषापासून इ. ९ वी व १० वीचे वग सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) 

पंपर  चंचवड महानगरपालका, श ण मंडळामाफत कायरत असले या १) पीनगर २) 

थेरगांव ३) खराळवाडी ४) नेह नगर ५) लांडेवाडी / भोसर  ६) दापोडी या ६ ठकाणी उदू  

मा यमा या इय ता ८ वी या वदया याची सं या २५४ इतक  आहे. इय ता ८ वी पास 

झालेले २५४ वदयाथ  हे इय ता ९ वी म ये गेले आहेत. २) इय ता ८ वी तील २५४ वदयाथ  

सं या वचारात घेता सन २०१५-२०१६ या शै णक वषाम ये मराठ  मा यम वदयालयाम ये 

इय ता ९ वी उदू ची येक  एक तुकडी सु  करावी यासाठ  उदू  मा य मक श कांची 

आव यकता लागणार आहे. ३) उदु  मा यम इय ता ९ वी या ६ तुकडयासाठ  B.sc.B.Ed. ३ 

श क व B.A., B.Ed. ४ श क घडयाळी ता सका बे ससवर नेमणूक करणे तसेच वर ल 

माणे मराठ  मा यमासाठ ह  B.sc.B.Ed. ३ व B.A.,B.Ed. ३ श कांची नेमणूक  

मु या यापकांचे माफत कर यास मा यता देणेत येत आहे. ४) पुढ ल काळात आव यकतेनुसार 

श कांची सं या कमी जा त कर याचे अ धकार तसेच आव यकते माणे मानधनावर श क 

नयु ती कर याचे अ धकार मा.आयु त यांना दे यास मा यता देणेत येत आहे. ५) मराठ , 

इं जी, हंद  या तीन वषयासाठ  मा य मक वदयालयातील   श कांचे नयोजन करणे. ६) 

डा वभागाकडील कायरत असलेले बी.पी.एड डा श क मा य मक श ण वभागाकडे 

वग करणेत यावेत. (एकूण ३८ पैक  ३५ श क वग करणे) ७) सन २०१५-१६ या वषात 

महारा  शासनाची पद न मतीस मा यता घेणेत यावी. सन २०१६-१७ पासून उपरो त सहाह  

ठकाणी उदू  मा य मक वदयालये सु  करावीत. नैस गक वाढ या त वानुसार इ. १० वीचे वग 

याचवेळी सु  करावेत. ८) वर ल आव यक संपुण खचास मा यता दे यात येत आहे. तसेच 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, श ण मंडळातंगत कायरत असले या कासारवाडी उदू  शाळेत 

इय ता ८ वीचे वग सु  करणेची कायवाह  ह  श ण मंडळ यांचे माफत चालू अस याने सदर 

शाळेत इय ता ९ वी ची तुकडी सन २०१५-२०१६ या साल च सु  करावी. यासाठ  उदू  

मा य मक श कांची आव यकता लागणार आहे. २) इय ता ९ वी चे तुकडीसाठ  २ बीए सी 

बी.एड व बीए बी.एड २ असे एकूण ४ श कांची घडयाळी ता सका बेसीसवर नेमणूक करणे. 

सदरची नेमणूक ह  मु या यापकांमाफत कर यास मा यता देणेत येत आहे. ३) पुढ ल काळात 

आव यकतेनुसार श कांची सं या कमी जा त कर याचे अ धकार तसेच आव यकते माणे 

मानधनावर श क नयु ती कर याचे अ धकार मा.आयु त यांना दे यास मा यता देणेत येत 

आहे. ४) सन २०१५-२०१६ या वषात महारा  शासनाची पद न मतीस मा यता घेणेत यावी. 

तसेच कासारवाडी मा य मक वदयालय इय ता ९ वी चे वग सु  करावेत व नैस गक वाढ या 

त वानुसार इय ता १० वी चे वग यावेळेस सु  कर यास मा यता देणेत येत आहे. ५) वर ल 

आव यक संपुण खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता 

वर त अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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अनुकूल- ८१          तकूल – ० 

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

         ------ 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक – ७०६                                    वषय मांक - ९     

दनांक – २०/६/२०१५                                   वभाग – मा.नगरस चव  
 

मा.म हला व बालक याण स मती  

   अ) द. २२/४/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

   ब) द. १३/५/२०१५ व १६/५/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१      तकूल – ० 

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

                                ----- 

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

ठराव मांक – ७०७                                   वषय मांक - १०     

दनांक – २०/६/२०१५                                   वभाग – मा.नगरस चव  
 

                        मा.शहर सुधारणा स मती 

   अ) द.१५/४/२०१५  व ६/५/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   

   ब) द. ६/५/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१      तकूल – ० 

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

                                ----- 

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

ठराव मांक – ७०८                                   वषय मांक - ११     

दनांक – २०/६/२०१५                                  वभाग – मा.नगरस चव  

            मा. डा स मती 

      द. ६/५/२०१५ व द.७/५/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   
मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१      तकूल – ० 

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

                                ----- 

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

                                      वषय मांक - १२     

दनांक – २०/६/२०१५                                  वभाग – मा.आयु त 
 

         संदभ – १) मा. शासन अ धकार  तथा स चव (सभाशाखा) अ ेञीय  

                  कायालय यांचेकडील पञ . अ /११/का व/६/२०१५ 

                  द.०९/०१/२०१५    

               २) मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव.  

     ३) मा.अ भाग स मती कडील ठ. . ५१ द. १७/१२/२०१४ 

     ४) मा.महापा लका सभा ठराव मांक ६४९ द.२६/२/२०१५ 
 

 ा सपोटनगर  से टर २३ लगत (देहु रोड कॅ टोमट बोड ह ीत) असले या “द  इंि टटयूट 

ऑफ चाटड अक ट ट ऑफ इं डया” या कायालयास स य ि थतीत प याचे पा याचा नळ 

नाह . सदर इंि टटयूट ने पा याचे नळ मळणेकामी वनंती केलेल  आहे. पं याचे पाणी ह  

अ यंत मह वाची बाब असलेने यांना नळकने शन देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ द तर  दाखल करणेत यावा अशी  

                  सूचना मी मांडत.े 

मा.आशा सुयवंशी -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े  

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक – ७०९                                     वषय मांक - १२     

दनांक – २०/६/२०१५                                    वभाग – मा.आयु त 
 

         संदभ – १) मा. शासन अ धकार  तथा स चव (सभाशाखा) अ ेञीय  

                  कायालय यांचेकडील पञ . अ /११/का व/६/२०१५ 

                  द.०९/०१/२०१५    

               २) मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव.  

     ३) मा.अ भाग स मती कडील ठ. . ५१ द. १७/१२/२०१४ 

     ४) मा.महापा लका सभा ठराव मांक ६४९ द.२६/२/२०१५ 

            वषय मांक १२ द तर  दाखल करणेत येत आहे.  
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 अनुकूल- ८१                तकूल- ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                  -----  
 

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

                        वषय मांक – १३ 
दनांक – २०/६/२०१५            वभाग – मा.आयु त 
 

संदभ – १) मा. शासन अ धकार  क ेञीय कायालय यांचे पञ  
                      .क े/का व/६७/२०१५ द.०८/०६/२०१५    
                   २) मा. शांत शतोळे व मा.रो हत आ पा काटे यांचा ताव. 
                   ३) मा.क भाग स मतीकडील ठ. .१२४ द.०३/०६/२०१५ 
 
 पंपर  चंचवड शहराम ये अना धकृत बांधकामाचा न अ तशय जट ल झाला व 
यामुळे आज अनेक सवसामा य नाग रकांना ास सहन करावा लागत आहे.  वा त वक 
पाहता औ यो गक नगर म ये समा व ठ असणा-या व वध गावांम ये १०० वेअर फुटांपासून 
ते ३००० वेअर फुटांपयत छोटे भूखंड क न याची खरेद  व  झाल .  महानगरपा लका 
बांधकाम नयं ण नयमावल  म ये छोटया बांधकामांक रता परवानगी या अ तशय 
कचकट अस याने छोटे भखंूडधारक वशेषता २०० वेअर मीटरपयतचे भूखंड मालक 
महानगरपा लकेकडे परवानगीसाठ  आलेच नाह त, यामुळे शहरातील असं य छोटया 
भूखंडधारकांनी कचकट वेळखाऊ बांधकाम परवानगी या अस याने परवानगी वना बांधकामे 
केल  व याच अना धकृत बांधकामाचे व प आज शहरात कठ ण व पात दसत आहे. 
याक रता शहरातील छोटया भूखंडधारकांना सो या प दतीने बांधकाम परवानगी 
महानगरपा लकेने देणे आव यक आहे.  यासाठ  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वकास 
नयं ण नयमावल म ये काह  माणात सुधारणा व बदल होणे गरजेचे आहे.  यासाठ  २०० 
वेअर मीटर पयत या छोटया आकारा या भूखंडासाठ  खाल ल माणे बदल हावेत व MRTP 

या कलम १९६६ अ वये वकास नयं ण नयमावल म ये – १) शहरात २०० वेअर 
मीटर या भूखंडापयतची मोजणी महानगरपा लका ठरवेल इतक  माफक फ  आका न 
महानगरपा लके या नगररचना व बांधकाम परवानगी वभाग यांचेमाफत संयु त र या केल  
जाईल व तदनंतर मा.िज हा धकार  व मा.नगर भ-ूमापन अ धकार  यांना कळ वणेत येईल. २) 

२०० वेअर मीटरपयतचे जागेचे े फळास दाटव ती (Congested Area)  चे बांधकाम 

परवानगी नयम लागू असावेत. ३) Congested Area  मधील २०० वेअर मीटर 

पयतचे े फळास कमाल २.०० चटई नदशांक लागू रा हल. ४) Congested Area मधील 
पाक ग नयमावल त बदल करणे. ५) Congested Area म ये Shifted Boundary 
शथील करण.े या माणे बदल होणेकामी मा.महापा लका सभेमाफत मा.शासन मा यतेस 
पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.सुमन नेटके - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, या वषया या 

अनुषंगाने एक मा हती देऊ इि छतो क , आप या शहरात या काह  अडचणी या गो ट  आहेत 

या रे युलराईज हा यात या ट ने या सभागृ हाची मंजूर  हावी. यामुळे शहरातील 

नागर कांची जी काह  टांगती तलवार डो यावर आल  आहे. ती दूर कर यासाठ  हे होणे गरजेचे 

आहे. मा.महापौर साहेब, वषय पूण यवि थत वाचला असेल तर तु हाला एक ल ात येईल 

क , गेले काह  वषापासून मा.उ च यायालयाने शहरातील अन धकृत बांधकामे पाडायचा जो 

आदेश दला, नणय घेतला. यानंतरसु ा शासनाकडे यांनी काह  शासना या अख या रत 

नणय होऊन शहरातील नागर कांना याय देता येतो का हा माग आजदेखील मोकळा ठेवला 

आहे हे वस न चालणार नाह . गेले सहा म ह यांपूव  आम या प ाचे सरकार यावेळी रा य 

शासनात व क  शासनात कायरत होत,े यावेळी आमचे आदरणीय नेते या रा याचे माजी 

उपमु यमं ी अिजतदादा पवार यांना अनेक बैठका घेऊन कंु टे स मती थापन केल. या 

स मतीत तुम या अनेक तां क बाबी मागव या गे या. यानंतर या जट ल नावर कुठला 

माग काढावा हे शोधायचे काम गेले दोन वषापासून चालू आहे. ब-याच अंशी हे काम माग  

लाग यानंतर दूदवाने रा यात आम या प ाचे सरकार आले नाह . आ ण हा न आजसु ा 

याच कारे लं बत राह लेला आहे. आज या सरकारम ये नणय घे याची मता असलेल  

लोकं यावेळी वरोधी प ात होत,े यावेळी ते आम या नावाने ओरडत होते क, एका 

शहरातील द ड लाख लोकांचा न सोडवू शकत नाह त. रा वाद चे उपमु यमं ी अिजतदादा 

पवार कंवा यावेळी त का लन जे मं ी होत,े काँ ेस व रा वाद  काँ ेस प ाचे होते या या 

लोकांवर बरेच गंभीर आरोप अन धकृत बांधकामा या नाबाबत केले गेले होत.े खरेतर 

भाजपाचे सरकार येऊन ६/७ म हने झाले आहेत. नवडणूका झा या झा या, दवाळीनंतर 

अ धवेशन लागले. या अ धवेशनात शहरातील सग या आमदारांनी हा न ामु याने 

उपि थत केला होता. तथे धरणे धरायचा य न केला. मा.मु यमं ी यांनी आ हाने हा न 

सोडवावा हणून यांनी य न केला. आमदार मा.महेश लांडगे असतील, मा.गौतम चाबुक वार 

असतील, मा.ल मण जगताप असतील हे तथे होत.े योगायोगाने हे तीनह  आमदार काह  अंशी 

सरकारम ये समा व ट आहेत. दोन तर प ाचेच आहेत. मा.महेश लांडगे अप  असले तर  ते 

शहरातील लोकांसाठ , यांना मदत कर याची यांची भू मका असत.े तर देखील आज जवळपास 

दोन अ धवेशने झाल , तर सु ा हा न काह  माग  लागलेला नाह . केवळ आंदोलने क न, 

र यावर बसून यामुळे हा न सूटणार न हता हे आ हालाह  रा वाद या लोकांना कळत 

होत,े काँ ेस या लोकांनाह  कळत होत.े परंतू सग या बाबी कायदेशीर मागाने जाऊन, यात 

कोणतीह  अडचण न येता नणय घेतला तर  चुक चा, नाह  घेतला तर  चुक चा अशी 
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प रि थती यावेळी नमाण झाल . परंतू आ हाला नणयापयत पोहोचता आले नाह . यावेळी 

नणय यायचा होता यावेळी आचारसं हता लागू झाल . यामुळे ते हा नणय घेता आला 

नाह . हा न लं बत आहे. सोडवू शकलेले नाह त. आज मा  शंभर ट के भाजप- शवसेनेचे 

सरकार अस यामुळे हा न लं बत आहे. यावेळी आमचे वर ठ कायदेशीर कारण सांगायच,े 

यावेळी हा कळीचा मु ा हणून, भाव नक र या लोकांचे न समोर आणून हे वरोधी प ात 

असताना कोण या प तीने सरकार आप याला फसवते आहे अशा कारची जाणीव क न देत 

होत.े आज हेच नणय घे या या भू मकेत आहेत. ते आ यानंतरसु ा हा न तसाच आहे. 

यावेळी अन धकृत बांधकामाबाबतीत यायालयाचा अवमान न होता नणय घेताना 

उ हासनगर या धत वर असेल कंवा द ल सार या रा यात घरांचे रे युलराईजेशन झाले, 

गुजरातम ये झाले कंवा इतर रा यांत झाले, चांगले माग आप या रा यांत आणून तसा 

कोण या कारचा कायदा आप याकडे करता येतो का. सवाना शहरातील नागर कांना संर ण 

देता येते का याचा अ यास चालू असतानाच यान-े याने राजक य पोळी भाजायला सु वात 

केल . या हेतूने या- या वेळी उ च यायालयात यांनी भू मका मांडल , जे-जे आदेश दले. 

तु हाला दर म ह याला, एक/दोन म ह यांना कती बांधकामांवर कारवाई केल  याचा अहवाल 

यावा लागतो, ह  खरेतर आप या ट ने नंदनीय गो ट आहे. आप या देशात अशा कारे 

नणय झा यानंतर याला रे युलराईज करायचे सोडून तु हाला ह  कारवाई कर यात आज या 

रा य सरकारला मजा वाटते. ह  खरेतर अ तशय वाईट गो ट आहे हे मु ाम खेदाने नमूद 

करावेसे वाटत.े गेल  ५/१० वष काँ ेस रा वाद  काँ ेसची स ता असताना अनेक शहरा या 

हताचे नणय घेतले. यातील अन धकृत बांधकामाचा न तथपयत पोचला नाह  ह  दूदवाची 

गो ट आहे. परंतू तो करत असताना आ ह  अ यासपूवक प रि थती हाताळ यानंतर कंवा 

पा ह यानंतर अशा गो ट  ल ात आ या क , महापा लके या ड.सी. लम ये, महापा लके या 

काह  नयमांत ब-याच ुट  आहेत. हणून हा न तसाच लं बत राह ला. यामुळे हा वषय 

माग  लाव यासाठ  मी सभागृ हाला वनंती करतोय. यासाठ  हा वषय समोर आणला आहे. 

तु ह  जी-जी कारवाई आज करताय, ती यायालया या आदेशानुसार करताय. परंतू ह  कारवाई 

करत असताना एका बाजूला याचा अवमान होणार नाह  याची द ता घे याचा य न होत 

असताना आपण जी बांधकामे पाडतोय, ती दोन हजार ते अडीच हजार वे.फूटा या आत या 

भूखंडावर झाल  आहेत. हा वचार होणे गरजेचे आहे. एव याच े फळावर ह  बांधकामे का 

झाल त याची कारणे इथून मागेसु ा बरेच वेळा सां गतल  आहेत. आजह  सांगतो क , आपल  

महापा लकेची बांधकाम परवाना या कचकट आहे. आम या घरा या लॉट एवढ  कॉ ट 

जर मोजणीसाठ  यावी लागत असेलतर तो मोजणी कशासाठ  करेल. मी जर गर ब कामगार 

आहे, या शेतक-यांनी मला जागा वकल  आहे, तेव याच जागेत मी चार कॉलम बांधतो, 

दोन/तीन बेड म बांधतो आ ण वरचे बांधकाम अन धकृत करत राहतो. सु वातीला पर मशन 
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मळत नाह . अशा कारची बांधकामे मा या भागात असतील तर माझे मतदार हणून यात 

येक प ा या राजक य य तीचेसु ा चुकले आहे. हे सगळे होत असताना जो-तो य ती 

सद यांकडे जाऊन, माझे असे-असे काम आहे, या कामात कोणतीह  अडचण येऊ देऊ नका 

अशी वनंती या काळात करत होता व आजह  करतो आहे. परंतू ह  वेळ का यावी. वा त वक 

पाहता, कोण याह  शासक य मंजूर चे अ धकार नगरसेवक क  शकतो का, नाह  क  शकत. 

ह  शासक य बाब आहे. यांना इथे आ यानंतर वेळकाढूपणा वाटला नाह  पा हजे. सग यात 

कचकट या भोसर ची आहे. हणून ह  या सुलभ करणे गरजेचे आहे. रा य शासनाने 

आ ता एन.ए. बाबतीत नणय घेतला, काय केले. वनाकारण एन.ए.चे एक टेबल वाढवले. 

इथला वेळ वाचला असता. ते तु हाला कले टर यां याकडे पाठवावेच लागत.े सरसकट डीपीवर 

आर झोन दसत असेल तर सरसकट आरझोन दे याची इथे गरजच नाह . कले टर यां याकडे 

कोणीह  जावे. परंतू तसे न करता तु ह  फ त सु वधा क न दल त. बाक  काह  केले नाह . 

अशा कार या ुट ंना सवसामा य नागर क जे हा अ लाय करतो, यावेळी असणा-या 

परवानगीम ये सलुभात पा हज.े आज तसे न करता आणखी जट लता आणतोय. नागर कांना 

ास होत असेल तर आप या डिजटायझेशन असले या महापा लकेत अशा कारचे काम 

अपे त नाह . ते सो पे करावे हणून छो या आकारा या भूखंडांचे जे अज भ व यात येतील, 

या या कमान कागदप ांची मागणी करणे कंवा या माणे बांधकाम परवाना देणे आव यक 

आहे. यात प ट ल हले आहे क , २०० वे. मीटर या भूखंडांना महापा लके या नगररचना 

व बांधकाम परवाना वभागाकडूनच संयु त र या मोजणी केल  जाईल. नंतर िज हा धकार  व 

भूमापन अ धका-यांना कळ वले जाईल. यांनी मोजणी क  नये असे हणत नाह . ब डींग 

पर मशन वभागाकडे माणसाने परवानगीसाठ  अज दाखल झा यानंतर आपला माणूस साईट 

ि हिजटसाठ  जातच असतो. तो लॉटची मोजणी का करत नाह . शासक य मोजणीच कशाला 

पा हज.े िजथे पर मशन दे याचा अ धकार आहे, तथे मोजणी करायचा पण अ धकार पा हजे. 

यासाठ  माझी आप याला वनंती आहे क , कदा चत या वषयात काह  फेरबदल कंवा बदल 

करावेसे वाटत असतील तर ते शासनाकडे सादर करावेत व या माणे कर याचा य न असेल 

तर तशा कारचे बदल आपण सूचवले पा हजेत. २०० वे.मीटर जागे या े फळात 

गावठाणाचे नयम लावतो. आज रोजी द ड लाख बांधकामांवर जी टांगती तलवार आहे, यांना 

कंज टेड ए रयाचा नयम लागू केला, यानंतर शासनाने अ त र त एफएसआयचा नयम लागू 

करायचे सूचवले तर ह  बांधकामे शंभर ट के रे युलराईज होतील. भ व यात शहरातील जे 

रकामे लॉट आहेत, चखल चा प रसर आहे, सांगवी असेल, पंपळेगुरव असेल, थेरगाव असेल, 

भोसर चा प रसर आहे, िजथे कामगार व ती दाट आहे तथे आजसु ा रकामे भूखंड असे 

आहेत. तथे काह  ठकाणी जा यासाठ  र ता नाह . तथे श टेड बाऊं ीचा न येतो. तथे 

काह  नयमांत श थलता आणणे आव यक आहे. काह  अंशी नयम श थल क न चांगले 
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नयम क न आहे ते बांधकाम रे युलराईज करणे, नवीन बांधकामांना ब डींग पर मशन देऊन 

ऑथोराईज करणे हे म ा त होईल. कंज टेड ए रयात २०० वे. मीटरचे े फळात कमाल 

२ नदशांक लागू राह ल. छो या लॉटधारकांनाह  हा नयम शंभर ट के लागू राहणार आहे. 

माझा जर २ गु ंठे लॉट आहे. मला तुम या नयमा माणे ठरा वक ंद चा र ता मळाला 

नाह तर मी तथे हाईचपयत जाऊ शकेल. कदा चत साईड मािजनचा न येणार नाह . पण 

ं ट मािजनला अडचण येत असेलतर, र यामधील साईडला ब-याच इतर अडचणी असतील 

तर हाईटमधील पूण एफएसआय मला लागू होत नाह. माझा एफएसआय ४ इतका झालेला 

असतो. मी २ गु ं यांत ८,००० ते ९,००० वे.फूट बांधकाम केलेले असत.े आज हच प रि थती 

आहे. तु हाला नयमांत सुसू ता आणायची असेलतर तु हाला सरसकट २ गु ं यांपयत २ 

एफएसआय लागू केलातर तो संबं धत अजदार ४,००० वे. फूटाचे बांधकाम क  शकेल. 

नागर कांना याम ये थोडासा र लफ मळेल. हे मी मांडतोय हणून ते हावे असे नाह तर 

तु हाला याम ये नागर कां या हरकती/सूचना या या लागणार आहेत. तु हाला नयम ३७ला 

जावे लागेल. नयम ३७ माणे करायचे हटलेतर सूचना हरकती या या लागतील. या 

सूचना हरकती ा य राहतील यानुसार शासनाक़डे ताव पाठवावा अशीह  वनंती आहे. 

कंज टेड ए रयात पा कगचा नयम आहे. गावठाणांत पा कग याची तुलना केल तर ड.सी. ल 

यवि थत पा हलातर अ यंत वरोधाभास जाणवेल क , आपण काय पा कग अलाऊट करतोय, 

जागेवर काय प रि थती आहे. कोण या े फळात आहे,नॉमल झोनम ये आहे,इंडि यलम ये 

आहे, कंज टेड ए रयात आहे. कंज टेड ए रयात पा कग नॉमस ्  फार कचकट आहेत. यात 

कुठेतर  श थलता आणावी. या माणे नागर कांना सोयीसु वधा उपल ध क न देणे गरजेचे 

आहे. तु ह  याबाबतीत वचार करावा. श टेड बाऊं ीत सुधार करा अशी सु ा सूचना केल  

आहे. थोड यात काय हे सगळे नयम आजरोजी शहरातील सवसामा य नागर कांसाठ  लागू 

करा. कम शयल माणसाला हे नयम लागू होणार नाह त. राह या घरांना कवां इमारतींना अशा 

कार या परवान या दे यात येतील. हणून हा वषय मा.महासभे या मा यतेसाठ  आणला 

आहे. शहरातील जवळपास द ड लाख लोकां या घरांचा न लं बत आहे. रा य शासनाला 

न मटव याचा माग सापडेल. आ तातर  सापडेल. आ ह  या नणयापयत आलो होतो. तो 

घेता आला नाह  हे खेदाने हणावे लागते आहे. यांनी सु ा हा नणय शहरवा सयांसाठ  

आजपयत घेतलेला नाह . हणून अशा कार या चांग या बदलाला आपण मा यता यावी व 

हा ताव शासनाकडे मा यतेसाठ  पाठवावा अशी वनंती आहे. 

मा.अिजत ग हाणे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य, या ठकाणी मा. शांत 

शतोळे यांनी भागातून महापा लका सभेपुढे वषय आणला आहे. आपण आ यापासून कंवा 

या पूव पासून ह  पंपर  चंचवडमधील जट ल सम या आहे. मा. शांत शतोळे यांनी उ लेख 

के या माणे या वषयावर वधानसभे या, लोकसभे या नवडणूका घड या गे या. आ हाला 
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पराभवाला सामोरे जावे लागले. या वषयाचे राजकारण न होता वषय सोडवला गेला पा हजे. 

जवळपास द ड लाख घरे कंवा य ात खूप मो या सं येने लोक यात बा धत होत आहेत. 

यामुळे लोकांवर अ याय होतो आहे. सवप ीय लोकांनी पुढाकार घेऊन न सोडव यासाठ  

पुढाकार घेतला पा हजे. तीन आमदारांनी खूप य न केला. आम या प ाचे नेते अिजतदादा 

पवार यांनी खूप य न केल.े पण य ात हा न सुटला नाह . कंु टे स मती थापन केल  

गेल . या स मती या मा यमातून शासनाने पुढे कारवाई करायचा य न चालू केला आहे. परंतू 

हा न आजह  लं बत आहे. मा. शांत शतोळे यांनी हा वषय छो या लॉटधारकांसंदभात 

आणला आहे. मला वाटत,े ब डींग पर मशन या पठाण साहेबांनी व यां या टमने 

आप याकडे फ त ं ट मािजन ठेवले पा हजे व साईड मािजनचे रलॅ सेशन दले जावे अशी 

चचा झाल  होती. हे शासनाकडे पाठवले आहे अशी मा हती आहे. पण य ात यात पुढे काय 

झाले. आज प रि थती अशी आहे क , या ठकाणी लोकांनी एफएसआय जा त वापरला आहे. 

यात या ठकाणी मािजन नाह . या लोकांची घरे आज नय मत करत नाह त. शासनापढेु 

अडचणी आहेत. मुळात हा न का नमाण होतो. इथून पुढ ल काळात अशा कारचा न 

शहरात नमाण होऊ शकतो. कंबहु ना शंभर ट के होणार आहे. शासनाने जे नयम लावले 

आहेत कंवा महापा लकेचे जे नयम आहेत. ते मुळात इतके कचकट आहेत. एन.ए.चा उ लेख 

केलातर खरेतर आपला रे सडेि शयल लॉट असतो. पु हा कले टरकडे जाऊन एन.ए.ची 

मा यता यायची ह  कती अवघड ो सजर आहे. सवसामा य माणूस मोजणी क  शकत 

नाह . याचबरोबर यूएलसी कायदा र  होऊन कती वष झाल त. य ात एन.ए.ला फाईल 

जाते यावेळी याला युएलसी आणावी लागत.े जर शासनाने युएलसी कायदा र  केला आहे तर 

तथेदेखील दुकान उघडे ठेवले आहे. सामा य माणसा या ि टकोणातून हे श य आहे का, 

ब कूल श य नाह . यां या ट ने व नच असणार आहे. तु ह  येकाने एक लॉट या व 

अनुभव घेऊन पहा. लॅन सँ शन करायचा. सग यांना अनुभव येईल क , कती बकट 

प रि थती आहे. या लोकांवर अ याय होतो. अशा प रि थतीत आपण सगळे वशेषतः 

शासन, महापा लकेचा अ धकार  खूप चांग या कारे सहकाय करतो. पण नागर कांना महसूल 

खा यात इतका वाईट अनुभव येतो. तथे काम करणे इतके कचकट व अवघड आहे. परंतू 

महारा  सरकारम ये पूण रा यात अशा कारचा नणय यावा लागणार आहे. मा या 

मा हती माणे मोद  साहेबांनी गुजरातम ये जी डे हलपमट केल  आहे यात मुख मु ा होता 

क , यांनी सगळे कायदे सुटसुट त केले आहेत. हणजे लोकांना य ात काम करता यावे 

असे मी ऐकून आहे. य ात मा हती नाह . पण महापा लका ह ीत जर लोकांना सहजपणे 

लॅन पास करता आलातर अन धकृत बांधकामे होणारच नाह त. ह  कामगार नगर  आहे. 

मुळात जो कामगार नागर क आहे तो कामा न म ताने इथे आला आहे. लोकांकडे पाच पैसे 

नाह त. पंपर  चंचवड महापा लका नमाण झाल . एमआयडीसी आल . यानंतर ख-या अथाने 
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इथे येणा-या कामगारांना व तात घर मळावे हणून ा धकरण नमाण झाले. परंतू य ात 

तसे घडले नाह . या ठकाणी कामगारांना शेतक-यां या ज मनी हो या या मळा या. अबन 

लँड स लंग ऍ ट आला हणून या या भतीपोट  शेतक-यांनी यां या ज मनी वक या. तथे 

पंपर  चंचवड शहराम ये फार मो या माणात अन धकृत बांधकामे झाल. लोक त नधींनी, 

सग या राजक य प ा या लोकांनी लोकांना मदत केल , शासनाने सु ा मदत केल . आज 

एवढ  मोठ  कठ ण प रि थती नमाण झाल  आहे. आ ता स ताधार  प ातील लोकांना माझी 

वनंती राहणार आहे क , यात पाठपुरावा करा. आ ह  आंदोलन करणार नाह . परंतू तु हाला 

मदत करायचा नि चतपणे य न करणार. आगामी काळात लवकरात लवकर हा न 

शहरा या ि टकोणातून सुटला पा हजे असे य न झाले पा हजेत. मा.महापौर साहेब, 

मा.आयु त साहेब, या न म ताने मला आप याला सांगायचे आहे क , वषय वेगळा आहे परंतू 

पंपर  चंचवड शहराचा माट सट म ये समावेश केला गेलेला नाह. आप याला क पना आहे. 

रा वाद  काँ ेस, काँ ेसचे सरकार असताना पवार साहेबां या मा यमातून, अिजतदादा पवार 

यां या मा यमातून, यावेळी मा.मंगलाताई कदम महापौर हो या, ते हा पंपर  चंचवड शहराचे 

नाव जेएनएनयूआरएम योजनेत होत.े पुणे शहराबरोबर आप याह  शहराचा अंतभाव केला होता. 

हणून इथे मो या माणावर वकास दसतोय. जेएनएनयूआरएम या मा यमातून क  

शासनान,े रा य शासनाने फंड दला. हणून खूप मो या माणात कायापालट झालेला 

दसतोय. आप या पंपर  चंचवड शहराला बे ट सट चा अवॉड मळाला. कारण आप याला 

एव या मो या माणात नधी मळाला. इथ या नेतृ वाखाल  अ यंत चांग या कारे वकास 

करायचा य न केला. हणून पूण भारतात शहरात आपल  वेगळी ओळख दसते आहे. जर 

आप या महापा लकेचा समावेश माट सट म ये केला गेला नाह तर भ व यकाळात आप या 

वॉडातील नागर कांना ाथ मक सु वधा देणे सु ा श य होणार नाह . मा.आयु त साहेब, मला 

मा हत नाह  आपण शासक य लेवलवर काय य न केला. पण मा.महापौर साहेब आपण 

शहरा या थम नागर क आहात, आपण सु ा यात ल  घातले पा हज.े जर  सरकार वेग या 

प ाचे असले तर  महापौर हणून तु ह  व सवानी य न केला पा हज.े माट सट  हणून 

या शहरांची नवड केल  आहे, यात पंपर  चंचवड शहराचा अंतभाव केला पा हज.े 

महापा लका तरावर, वधानसभा तरावर जे त नधी आहेत यांनी, वशेषतः शवसेना-

भाजपा या त नधींनी मुख पुढाकार घेऊन आप या शहराचा यात अंतभाव केला पा हजे 

अशी माझी आ ह  मागणी या न म ताने असणार आहे. शासक हणून आपण यात ल  

घालावे. आ हाला सग यांना यात व वासात यावे. आप या नगररचना वभागात ड.सी. 

लम ये बदल करायचे चालले आहे. हे काम इतके स पे स चालले आहे. कोणालाह  काह च 

कळू यायचे नाह . ब डींग पर मशन यांना सु ा मा हत नाह . अ धका-यांना क पना नाह . 

मुळात यात सग यांना,आ कटे ट लोकांना सामावून घेतले पा हज.े बाक  लोकांना समा व ट 
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क न घेतले पा हजे. नयम करत असताना सव लोकांना व वासात घेतले पा हज.े बीआरट चा 

नयम करताना अशी चूक झाल . हा बीआरट चा नयम करताना असा केला गेला आहे क , 

यामुळे कोणीह  खाजगी लॅटधारक/ वकसक ब डींग बांधू शकत नाह . अशी प रि थती तथे 

झाल  आहे. हणून असे काह तर  होऊ नये हणून माझी आयु त साहेबांना वनंती आहे क, 

यांनी नगररचना वभागाला सांगा. ह  काय तुमची ाय हेट ॉपट  नाह . आपण शहराचे 

नयम करायला बसलोय. शहराचा वकास करायचा आहे. यामुळे हे डी.सी. ल स े ट न 

ठेवता लोकांना व वासात या. यासंबंधात या- या लोकांना नॉलेज आहे, यांना व वासात 

या मग हे ड.सी. ल बनवायला या अशी अपे ा य त करतो. मा. शांत शतोळे यांनी जो 

वषय मांडला आहे तो खरोखर लोकां या हता या ट ने वषय आहे. यात आपण खरोखर 

सकारा मक वचार करावा. नगररचना वभागाकडून अपे ा आहे क , नागर क जे हा मोजणी 

नकाशा घेऊन येतात ते हा ९० ट के नकाशा कधीच जुळत नाह . यामुळे सी.ट . सव वभाग 

व नगररचना वभाग यांचा जॉ ट मजरमट करा. यामुळे मोजणी करताना या काह  अडचणी 

नमाण होतात, या होऊ नयेत अशी काळजी भ व यात यावी अशी वनंती आहे.     

मा.द ता य साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सभागृ ह, माझे सहकार  

म  मा. शांत शतोळे यांचे मी खरेतर अ भनंदन करतो. आप या शहरात अनेक दवसांपासून 

अन धकृत बांधकामाचा ज टल न समोर आला आहे. यात जा तीत जा त सवसामा य 

नागर कां या घरांवर बुलडोजर फरव याचे काम महापा लका यायालया या मा यमातून करते 

आहे. आ ता पुणे महापा लकेची बातमी आहे, १५ दवसांत ११६ बांधकामांवर हातोडा. मा.उ च 

यायालयात त ाप  दाखल करणार. द.३० जून २०१५ ला कोटात हे सगळे सादर करायचे 

आहे. मा.आयु त साहेब, आप याला या वषयासंदभात अ तशय मह वाचे मु े मा. शांत 

शतोळे यांनी भागा या मा यमातून आप यासमोर आणायचा य न केला आहे. गेल  अनेक 

वष यावेळी रा यात रा वाद ची स ता होती, यावेळी आम या सव नेते मंडळींनी महापौर, 

प नेत,े सव सभागृ ह यांनी वेगवेग या प तीने अन धकृत बांधकामे कशी रे युलराईज करायची 

यासाठ  य न केला आहे. मा.अिजत ग हाणे यांनी सां गतले, या मा यमातून केवळ 

अन धकृत बांधकामाचा न मांडून वधानसभा व लोकसभा नवडणूका िजंकायचा य न 

झाला आहे ह  व तुि थती आहे. माझी आयु त साहेबांना वनंती आहे क , आम या आदरणीय 

अिजतदादा पवार यांनी यावेळी कंु टे स मती नेमल  होती, यात आपण देखील सद य होता. 

आपण अनेक वेळा महापा लकेची बाजू यवि थत र या मांडायचा य न केला आहे. माझी 

आप याला खरोखरच वनंती आहे क , महापा लके या मा यमातून मागे हेच बोलत होतो. 

आजह  हेच बोलतोय. उ यादेखील हेच बोलणार आहे. सवसामा यां या घरांना कसे काय या या 

चौकट त बसवून नय मत करता येईल, कशी वाचवता येतील असा आमचा य न रा हल. ह च 

वनंती आमची काल होती, आजह  आहे व उ याह  राह ल. आज शवसेना, बीजेपी यांची स ता 
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असल तर  यांनी हे सां गतले होते क , आ ह  चार दवसांत हा न मटव,ू पंधरा दवसांत 

मटव,ू आ हाला स तेवर येऊ या. आ ह  हे क . हे आ वासन नवडणूकांपुरते ठक होत.े 

खरेतर आ ता कृ त करायची वेळ आलेल  आहे. नगर वकास खाते मा.मु यमं याकडेच आहे. हे 

असताना आपले शवसेना-भाजपाचे सद य असतील, आप या इथल  कोणी नेतेमंडळी असतील 

तर यांना व वासात घेऊन हा न माग  लावावा लागणार आहे. याला कारणसु ा तसेच 

आहे. १९९७ ला पंपर  चंचवडम ये आमचे गाव आले. आमची बांधकामे २००९ला नय मत 

केल . २००८ पासून अन धकृत ठरवताय ह  वचार कर यासारखी गो ट आहे. जर २००९ला 

आमचा वकास आराखडा मंजूर झाला होता व आमची घरे २००८ पासून अन धकृत ठरताहेत. 

जर आमचा वकास आराखडा मंजूर नसेल, आ ह  महापा लकेत आहोत का नाह  हे मा हत 

नसेलतर आ ह  पर मशन कोणाकडे मागायची हा न आम यासमोर होता. २००९ नंतर 

महापा लकेत असा वकास आराखडा केलातर यात अनेक चूका हो या. कोण कुठे कोण कुठे. 

आजह  आमची मागणी आहे क , सवसामा य नागर काने अधा गु ं यापासून कमीत कमी ३ 

गुं या या आसपास घर बांधले. यापु ढे कोणी ब डर असेल तर या याशी आ हाला मतलब 

नाह . एक गु ं यात घर बांधायचे आहे तर आ हाला या सातबा-याची पूण मोजणी आणायला 

तीन पट पैसे भरावे लागतात. ती ो सजर हायला सहा म हने लागतात. सवसामा य कामगार 

वग या या आयु याची पु ंजी कुठेतर  घरासाठ  जमा करतो. जे काह  ठेवलेले पैसे असतील तो 

अ न,व  व नवारा या मुलभूत गरजांसाठ  तो िजवाचे रान करतो का तर कुठेतर  याचे 

छोटेसे घरकुल असावे यासाठ  य न करतो. तो कुठेतर  जागा घेतो. कुठेतर  पाच सहा लाख 

जमा क न घर बांधायचा य न करतो. कुठे पतसं था, बँका यातून कज घेऊन, याजाने पैसे 

घेऊन, पैसा गोळा क न घर बांधायचा य न करतो. या सवसामा य माणसासाठ  आ ह  

वनंती करतो क , या यासाठ  या नयमांत श थलता आणणे ह  काळाची गरज आहे. आज 

क ज टेड ए रया ड लरेशन केलातर  ॉ लेम आहे. आम या भागात प रि थती अशी आहे 

क , याने एक गु ं यात घर बांधले असेल, १,००० वे. फूटात घर बांधले असेलतर आ ता या 

नयमावल त केलेतर एका गु ं यात साईड मािजन साडेतीन मीटर सोडायचे हणजे याला 

न क  एखादा मनार उभा करावा लागेल. याला पोलवर लटकत-लटकत बांधावे लागले. ३० 

बाय ३०, ४० बाय ४० म ये जागा सोडल तर मला वाटत नाह  याला वतःला बांध यासाठ  

जागा राह ल. हा वषय अ तशय चांग या प तीने आणलेला आहे. यात सजेशन,ऑबजे श स 

घेऊ शकता. यात आणखी काह  बदल क  शकता. भागांत कंवा बांधकाम परवानगी 

वभागात मी बांधकाम परवानगीसाठ  अज केलातर आ हाला १५ दवसांत पर मशन मला 

घरपोच आल  पा हज.े अशा मा यमातून आपण काह  केलेतर अन धकृत बांधकामांचा न 

शंभर ट के मटणार आहे. कतीह  नयम केलेतर  अन धकृत बांधकामे थांबणार नाह त कारण 

येकाला घरात रहायचे असत.े घर बांधायचे असत.े ा धकरणाची नयमावल  काय होती. 
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सवसामा यांना घर यायला, नागर कांना घर न द यामुळे तथे ब डर लॉ बंग झाले. 

ब डरला लॉट दले गेले. सवसामा य नागर क लॉटपासून वं चत रा हला. आ हाला या 

लोकांना वाचवायची गरज आहे. आपण १७८ अ धकार  नेमले आहेत. आपण पुढचे पाऊल 

टाकले आहे. सवसामा य नागर कांचे घर पाडलेतर आपण याला घर बांधून देतोय. याला 

आमचा वरोध नाह . पण सवसामा य माणसाने एखा या शेतक-याकडून रतसर खरेद  क न, 

मोबदला भरला असेल तर याचे घर पाडायला आपण डायरे टल  जातोय. हा दूजाभाव करताना 

आपण शासनासमोर, कोटासमोरसु ा काह  गो ट  नदशनास आणून द या गे या पा हजेत. 

यांचा सातबारा झाला आहे. यांनी टँ प युट  भरलेल  आहे. तर ह  ते आजह  टांगणीवर आहेत. 

िजथ-ेिजथे रोड वाईडींग होणार आहे, तथे र यात जे बा धत होत आहेत ती घरे पाडायला 

आ ह  कधीह  वरोध करणार नाह . पण िजथे सवसामा य माणूस बेघर होणार आहे. माझे 

१,००० वे. फूटाचे घर रे युलर कर यासाठ  मला १००/१५० वे.फूट कट करावा लागणार 

आहे. परंतू माझी जागा कुठेतर  राह ल, माझे घर कुठेतर  राह ल अशा मा यमातून नयम 

केलेत तर ते खूप गरजेचे आहे असे मला वाटते. परवा वधानसभेत द ल तील अन धकृत घरे 

अ धकृत केल  आहेत. आयु त साहेब, आपण जर या स मतीत आहात तर तथे तशी चचा 

करत नाह  का क , उ हासनगर या धत वर बांधकामे कशी लगल केल त, सोलापूर पॅटन आहे 

तो कसा केलाय, द ल तल  बांधकामे कशी रे युलराईज केल त, काय-काय नयमावल  बनवल  

आहे, तो वषय चचतून कोटासमोर आणणेदेखील गरजेचे आहे. आपण एकच काम करतोय, 

आपल  या दवशी तार ख आहे, या तारखे या १०/१५ दवस आधी पाच प नास बांधकामे 

पाडायची आ ण कोटासमोर आपल  सेफ बाजू मांडायची एवढेच आपले काम आहे. यातून 

काह तर  आऊटपुट काढा. हे काढ यासाठ  काह तर  य न केला पा हज.े हे थांबले नाह तर 

आपण जवळपास ७० ट के यं णा तथे लावणार आहोत. येक वॉडातून ३/४ अ धकार  दले 

आहेत. यांनी तेह  काम करायचे व अन धकृत बांधकामे सु ा पाडायची. अ धका-यांना ऑडर 

आ या आहेत. मला वाटत,े उ यापासून या अ धका-यांची, नगरसेवकांची दररोज भांडणे 

मटवावी लागणार आहेत. नाह तर आम यावरदेखील काह तर  केस दाखल होणार आहे. इथून 

पुढे असेच होणार आहे. मला सांगायचे आहे क ,आ ह  सवसामा य नागर काचे घर पाडू देणार 

नाह . कम शयल बघा. तुम यात हंमत असेलतर क न दाखवा. पंपर  चंचवडम ये जेवढे 

ब डर आहेत. यांना रतसर पर मशन दल  आहे ते बांधकाम व या य त र त यांनी केलेल  

बांधकामे हे एकदा चेक करा. नवीन आले आहेत यांना एकदा कामाला लावा. शंभर ट के या 

ब डर लोकांनी १०० वे. फूटावर यांनी १०१ वे.फूट बांधले आहे. या ठकाणी कारवाई का 

करत नाह . कम शयल बांधले आहे. तथे मला एक गाळा दला आहे. माझा धंदा चालला आहे. 

तथे शेड बांधल  आहे. पण एखा या गोरगर बाने घर बांधले तर लगेच कारवाई करता कारण 

आप याला मा हत आहे, शासनाला नागर क घाबरतो. गर ब नागर कांचे काय. याचा फोन 
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फ त नगरसेवकांपयत येतो. कोणी सं ीमं ी कोणी व र ठ या या ओळखीचा नसतो. मी 

जा हर आवाहन करतो, पंपर  चंचवड शहरातील जेव या ब डीं जला ब डींग पर मशन 

दल त, ते सगळे रे युलराईज करा. मी अनेक वेळा बोललो आहे. तकजे आपण दूल  करता. 

व इथे बनधा त काह तर  करायचे काम करतो. कारण घर कसे बांधले जात.े हे सवसामा य 

नागर कांना मा हती आहे. कशा प तीने घर बांधतो हे कामगाराला मा हत असत.े काह  लोकांचे 

आया-ब हणींचे दागदा गने गहाण टाकून कंवा वकून घर बांधायचे काम सवसामा य 

माताभ गनींनी केलेले आहे. हणून मला सांगायचे आहे क , बीजेपीचे जे कोणी नगरसेवक 

असतील, मा.सुलभाताई तु हाला वनंती आहे क, आता तुमची स ता आहे. काल आम या 

नावाने खूप काह  डंका पटवला आहे. मोच काढले आहेत. आता आ हाला सु ा हेच करावे 

लागणार असे वाटते आहे. कारण आ ह  लोकांसाठ  करणार आहोत. बरेच चार पाच वष पुढे 

जायचे आहे. हणून आपण सवानी एक वचाराने जो काह  वषय चालला आहे या 

मा यमातून वचार करावा अशी वनंती आहे.  

रेडझोनचा वषय आहे. रेडझोनब ल मी अनेक वेळा बोललो आहे. अनेक वेळा सां गतले 

तर  रेड झोन असेल तर  नागर कांना सुखसु वधा दे याचे काम करा. तथे काह  क  नका असे 

काह  सां गतलेले नाह . रेड झोन या नावाखाल  आमचा नधी पूण झरो क न ठेवला आहे. 

तथे लोक राहतात. मग आपण यांना ेनेजची सु वधा देणार नाह  का, पाणीपुरव याची लाईन 

देणार नाह  का. मी याआधीह  अनेक वेळा बोललो आहे. ह  सेवा आपण करावी अशी वनंती 

आहे. मा. शांत शतोळे यांनी वषय आणला आहे. या वषयात ड.सी. लम ये ल चज 

करायचे चालले आहे. महापा लका ह  वाय त सं था आहे. इथे बसलेले सव सभासद या 

सं थेचे पदा धकार  आहेत. यांना व वासात घेऊन काह  नयम करायचे असतील तर करा. 

बंद के बनम ये काह  नणय करायचा य न असेल तर कटा ाने क  नका. यांना यातील 

ान आहे यांनी यां या सूचना/हरकती या यात. यांना इन हॉ ह क न नयमावल  बनवा. 

मा. शांत शतोळे यांनी जे ५/६ वषय मांडले होत.े यात हे अंतभूत क न एक ते पाच 

गुंठयां या जागेत जे नागर क राहतात, यांना पर मशन कशी देता येईल. कुठेह  न जाता 

आप या ले हलला यांना ब डींग पर मशन देता येईल असे पहावे. आम या भागात जी जुनी 

घरे आहेत. आ हाला आठवत सु ा नाह . पूव ची वीस/तीस वषापूव ची घरे आहेत, यांची हाईट 

आ ण आ ता नवीन झालेले र ते यांची हाईट. या र यां या हाईटमुळे ह  घरे ज मनीत 

खाल  गेल  आहेत. प ाशेड असेल, जे काह  असेल अशी अनेक घरे आहेत. या घरांचे फोटो 

आपण काढून यावेत. कंवा करसंकलन वभागाकडून या घरांचे वे. फूट, लांबी- ं द , खालचे 

फाऊंडेशन वर घेऊन या माणे ह  घरे ज मनी या वर घेऊन ह  घरे पु हा बांधायची परवानगी 

दे यात यावी. ह  घरे जुनी आहेत. या लोकांना पावसा यात ास होणार आहे. या घरांना नीट 

छ पर नाह . या लोकांचे हाल आ हालासु ा बघवत नाह त. कायकार  अ भयंता यांनी जाऊन 
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बघा. कौला  घर असेल तर कौलाचे बांधा. लॅब असेलतर लॅबचे बांधा. यां या घरांत पाणी 

जात.े तो सु ा जट ल न झाला आहे. या मा यमातून करावे. आ ह  हणत नाह  यांना 

आजूबाजूला ज मनीतून वाढवावे. यांना फ त ज मनीतील फाऊंडेशन वर यावे. यांना 

ब डींग पर मशन यावी असे या न म ताने सांगतो. पूव सारखी गु ंठेवार  आणावी. गु ंठेवार त 

पूव  काह  बांधकामे रे युलराईज करायचा य न केला. मा. शांत शतोळे यांनी वषय आणला. 

पूव  यात कले टर एन.ए. करत न हतो. खाजगी लॅन आणत होते व आपण यांना पर मशन 

देत होतो. गु ंठेवार  न लावता वेगळे नाव देऊन वेगळा काह  नयम करता आलातर या 

बांधकामांना यवि थत र या संर ण देता येईल.तुमची यं णा असेलतर  लोक सो पे काम 

करतात. प ाशेड लावतात व लोक रहायला आले आहेत. यांना वतः या राह यासाठ  प ाशेड 

करतात. झोपडप ीत लोक प ाशेडम ये राहतात, तथे आपण काह  तर नाह . आ ह  सांगतो, 

बांधकाम क  नका. पण शेवट  वतः या जागेत रहावे अशी लोकांची अपे ा असते. ती 

लवकरात लवकर कशी पूण होईल व कोटाचा नकाल नागर कां या बाजूने कसा लागेल याचा 

या मा यमातून वचार करावा. आपण या स मतीत एक त नधी आहात हणून माझी 

आप याला कळकळीची वनंती आहे क , हा वषय लवकरात लवकर माग  लावावा.  

मा.नारायण ब हरवाड े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सभागृ ह, मा. शांत 

शतोळे यांनी भागा या मा यमातून एक अ तशय चांगला वषय मांडायचा य न केला आहे. 

शहरात अन धकृत बांधकामांचा न मोठा ज टल बनलेला आहे. स मा. उ च यायालया या 

नणयानंतर जवळजवळ १,६०,००० बांधकामांवर टांगती तलवार आहे. सवाना वाटते, ह  

सवसामा य नागर कांची गोरगर बांची घरे आहेत, ती वाचल  पा हजेत. ती तोडल  गेल  नाह  

पा हजेत. या प रि थतीत लोकांनी जागा घेत या, घर घेतले ती सगळी प रि थती स मा. 

सद यांनी स व तर सां गतल  आहे. पंपर  चंचवड शहरात १९६० सालानंतर ख-या अथाने 

औ यो गकरणाला सु वात झाल . शहरात ४५०० कारखाने आहेत. या कारखा यांत 

रोजीरोट साठ  संपूण रा यातून न हे देशभरातून लोक इथे आलेले आहेत. मी या नगर त काम 

करत असताना वतःचे एक घर असावे असे वाटणे वाभा वक आहे. सवाना ब डरची घरे 

परवडतात असेह  नाह . सामा य कामगारांनी शहरा या आजूबाजूला जे काह  शेतकर  असतील 

यांनी काह  लॉट पाडलेले असतील तर अशा जागा वकत घेत या आ ण या यावर बांधकाम 

केले आहे. ह  बांधकामे अन धकृत का झाल . महापा लकेची पर मशन घे यासाठ  लोक का 

आले नाह त. ख-या अथाने हा वचार केला पा हज.े मा. शांत शतोळे यांनी हा वषय 

मांड याचा उ े य हाच आहे क , ३ गु ं यांपयत या कामगारांनी जागा घेत या, यांनी 

पर मशन का घेतल  नाह  हा मूळ मु ा आहे. पर मशन घेणे इतके सो पे आहे का. 

सहजासहजी पर मशन मळते का. डसी ल म ये जी काह  नयमावल  आपण बनवल  आहे. 

ती सवसामा य नागर कांना फुल लेज क न परवानगी घेणे कती िजक र चे आहे हे सव 
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सभासदांनी सां गतले आहे. या ठकाणी गुंठा/दोन गुंठे जागेवर सात बारा काढणे, सीट  सव 

उतारा काढणे, जागेची मोजणी करणे. यात मोजणी या सवात कचकट काम आहे हे 

सवानी सां गतले आहे. डसी ल यासाठ  जबाबदार आहे असे मी हणणार नाह . परंतू ह  

या, याचे नयम कचकट आहेत यामुळे परवानगी न घेता बांधकाम केले आहे. या 

लोकांनी जागेवर अ त मण केलेले नाह . यांनी यां या क टा या पैशांतून, घामा या पैशांतून, 

दागदा गने वकून या जागा खरेद  के या आहेत. आज जागा घेतल  व पुढ ल आठव यात घर 

बांधले असेह  नाह . जागा घेऊन अनेक वष ती जागा तशीच पडून रा हल  आहे. जसे जसे पैसे 

येतील तसे तसे साठवत गेले. पैसे कमी पडले तर बँकेतून घ,े याजाने घ.े हे पैसे घेत यानंतर 

ख-या अथाने बांधकामाला सु वात केलेल  आहे. ह  या सुटसुट त असल  असतीतर लोकांनी 

अन धकृत बांधकाम केलेच नसत.े हे कोणी नाकारत नाह . ह  बांधकामे यांनी वतः या 

जागेवर केल  आहेत. अन धकृत आहे अ त मण नाह . याची सं या जवळजवळ १,६०,००० 

या वर आहे. कोणी मा ती वंजार  नावाचा माणूस हायकोटात गेला. हायकोटाने आदेश दला. 

आ ण या माणे आपण कारवाई करतोय. आम या सरकारने, सरकारमधील मं यांनी देखील ह  

बांधकामे वाचव यासाठ  य न केले. याबाबतीत वरोधकांनी फायदा घेऊन स ता देखील 

ह तगत केल  आ ण स ता ह तगत के यानंतर आता ६ म हने उलटून गेले आहेत. तर सु ा 

अन धकृत बांधकामासंदभात कोणताह  नणय होत नाह . काँ ेसचे कै. वलासराव देशमुख 

मु यमं ी असताना २००२ साल  गु ंठेवार  कायदा आला. यात २००१ पयत शहरात जेवढ  

अन धकृत बांधकामे होती ती सगळी रे युलराईज झाल . वशेष नमूद करावेसे वाटते क, 

गु ंठेवार  कायदा आला तो फ त पंपर  चचंवडम ये आला होता. कारण या काळातील शहराचे 

नेते वग य रामकृ ण मोरे यांनी वलासराव देशमुख यां या पा ठमागे लागून कायदा क न 

घेतला. पंपर  चंचवड शहरासाठ  केलेला हा कायदा संपूण रा यासाठ  लागू करावा लागला. 

असा कायदा करता येत असेलतर याचा नि चतच फायदा अन धकृत बांधकाम केले यांना 

झा या शवाय राहणार नाह . डसी लम ये शासना या गाईडलाई स आहेत. हा भाग असेलतर 

यात कुठेतर  बदल केला, शासनाचा नणय आणून दला यासाठ  नयमांमुळे, जाचक अट ंमुळे 

शहरात मो या माणात अन धकृत बांधकामे होत होती. यात बदल घडवून आणला तर 

नागर क आप याकडे नि चतपणे अ धकृत परवानगी घे यासाठ  येतील. याचसाठ  आपण 

नि चतपणे काह तर  करणे अ तशय गरजेचे आहे असे मला या ठकाणी वाटत.े डसी लम ये 

बदल करणे हा यावर माग आहे. गावठाणात एक गु ं याला एक एफएसआय देतो. अशा प तीने 

केलेतर नि चतपणे न क  फायदा होईल. बरेचसे मु े माझे सहकार  बोलले आहेत. 

नि चतपणे यात कसा बदल करता येईल ते बघावे. नुसती वषयाला मंजूर  देऊन न 

सुटणार नाह . यासाठ  शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. तो मा.सुलभाता नी 

करावा. शासनाकडून मंजुर  घेऊन यावी. हणजे शहरातील बांधकामे रे युलराईज होतील. 
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सवसामा य कामगार, नागर क आप याला दुवा देतील. या वषयी अ धक न बोलता या ठकाणी 

थांबतो.  

मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, खरेतर वषय 

काय कोण काय यथा मांडतेय. जुनी दुखणी उक न काढतेय. मा. शांत शतोळे यांनी चांगला 

वषय सभागृ हासमोर आणला आहे. मी यांचे अ भनंदन करेन. या आधी सु ा २.५ एफएसआय 

दे याचा ताव मंजूर क न शासनाकडे पाठ वला आहे. तो मंजूर झाला तर आपले बरेचसे 

न सुटणार आहेत. हे आप याला मा हतीच आहे. हा वषय चचा न करता मंजूर झाला 

असता तर  काह  फरक पडला नसता. परंतू काह  वेळा शासनाचा नषेध केला गेला. काह  वेळा 

नाव घेऊन बोलले गेले. आपण सवजण सग या णांचे सा दार आहोत. जे हापासून शहरात 

अन धकृत बांधकाम नावाची कड पा ठमागे लागल . संपूण महारा ात अन धकृत बांधकामे 

झालेल  असतातना पंपर  चंचवडम येच हा न का नमाण झाला हे येकाला मा हत आहे. 

इथे जय ी डांगे नस या, मा ती वंजार  नसता, प मीनीराजे मो हते पाटलांसार या नसते तर 

कदा चत आप याला या मो हमेला सामोरे जावे लागले नसत.े डॉ. ीकर परदेशी हे आयु त 

हणून इथे आ यानंतर यांनी काय याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल . यांनी यां या 

खुच ला साजेसे काम केले आहे. परंतू यावेळी आ ह  मोच काढले नसत,े आंदोलन केले नसते 

तर मा.द ता काका साने आप या वॉडातले एकह  बांधकाम श लक रा हले नसते हे 

आप यालाह  मा हती आहे. हणजे आ ह  केले ते राजकारण, आ ण तु ह  करताय ते 

समाजकारण असे मुळीच नाह . यावेळी हे मा. ीरंग आ पा बारणे यांनी काढले. कदा चत ते 

यामुळे खासदार झाले असतीलह . आमचे आमदार पडले आमचे खासदार पडले आ ण तुमचे 

नवडून आले. आ या महारा ात कारवाई चालू न हती. तुमचे आमदार इथेच पडले नाह त तर 

आ या महारा ात तुमचे आमदार पडले आहेत. शवसेनेचा खासदार इथेच नवडून आला नाह  

तर आ या महारा ात नवडून आला आहे. ते कारण नाह . काह तर  करायचे आ ण कोणाचे 

काह तर  कारण सांगून बोलायच.े आ ता मा.द ता काका साने हणाल,े आमची रा वाद . मला 

ध काच बसला. तु ह  हणालात आमचे आमदार पडले. का पडले याचे तु ह  आ मप र ण 

केले असते तर रा वाद चा आमदार पडलाच नसता. आपण बोलतोय काय, करतोय काय. 

कुठुन कुठे जातोय. एकमेकांना ऐकून यायला आपण सगळे स म आहेत. मा. शांत शतोळे 

बोलले. तथपयत ठक आहे. ते रा वाद ची भू मका ठामपणे मांडू शकतात. ते आजह  

रा वाद या डायसवर आहेत. आ ह  मा य क . परंतू या तां क, लगल अडचणी आहेत. 

तु हाला सग यांना मा हत आहेत. यावेळी महारा  सरकारम ये मु यमं ी पृ वीराजजी 

च हाण हे होते. डॉ. ीकर परदेशी यां यासारखी यांची भू मका होती. ते काय याला बांधून 

होत.े दादा जर  आपल  भू मका मांडत असले तर  यांचा आवाज तथपयत जात न हता. तो 

आवाज जावा हणून आ ह  तुम याबरोबर मुंबईला, नागपूरला सारखे डोके आपटत होतो. 



66 
 
नगरसेवकांनी अन धकृत बांधकामासंदभात रािजनामा यायचा वषय मांडला होता. यावेळी 

त का लन महापौर मो हनीताई लांडे यां या हातात सग यांत प हले रािजनामे शवसेने या 

नगरसेवकांचे होत.े माझी तु हाला कृपा क न वनंती आहे क , या नात कधीह  राजकारण 

आणू नका. मघाशी मा.अिजत ग हाणे यांनी सां गतले क , तु ह  पीसीएमट डीएकडून लोकांना 

घरे दल  नाह त. गोरगर बांना घरे मळाल  असती तर आज अन धकृत बांधकामे झाल  नसती. 

पण तु ह  सांगा, इतक  वष ा धकरणावर कोणाचे रा य होत.े का गोरगर बांना घरे दल  गेल  

नाह त. याची खंत आ ता वाटतेय. याला काह च अथ नाह . गेल  १२ वष पीसीएमट डीएला 

पि लक बॉडी नाह , लोक त नधी नाह त. एकह  अ धकार  तथे नाह . यांना आपण काह  

क  शकलो नाह . आज आयु त साहेबांची मेहेरबानी आहे. हायकोटाचे एवढे सगळे स त आदेश 

असताना एक माणूस हणून यां याकडून काय याची अंमलबजावणी होते आहे व नगरसेवक 

सु ा शांत आहेत. आयु त साहेबांनी दो ह  भू मका चांग या सांभाळ या आहेत. मा.आयु त 

साहेब, हे सां गतले गेले क , ब डर लोकांची अन धकृत बांधकामे, कोणी कोणाला थांबवलेले 

नाह . ब डरलॉबी कोणाची आहे, कोण कोणाचे बगलब चे आहेत, कोण कोणाच ेपो शं दे आहेत 

हे सग यांना मा हत असत.े पण आजह  अन धकृत बांधकामे मो या माणावर चालू आहेत. हे 

मी तु हाला वारंवार सांग येय. जर  सरकारकडून आ हाला खा ी नाह तर मला पूण व वास 

आहे. सगळे नाह त पण काह  माणात बांधकामे अ धकृत होणार आहेत. कंु टे स मती ह  

आधी या सरकारने बनवलेल  स मती आहे. कोण याह  प ाचे हणणे गोरगर बांची घरे पाडा 

असे असूच शकत नाह . परंतू या काह  ुट, अडचणी नमाण झा या. आप याकडे ा धकरण 

आहे,एमआयडीसी आहे, महापा लका आहे. सग यांचे नयम वेगवेगळे आहेत. २०१२ पयतची 

बांधकामे नय मत होतील. तुमचा करंट डाटा पूण नय मत होणार नाह. याची जबाबदार  

कोणी ि वकारायची. या सभागृ हाने ि वकारायची का आयु त हणून तु ह. का स ताधार  

हणवणा-यांनी ि वकारायची. कोणीह हणणआर नाह  आ ताह  बांधकामे चालू आहेत. ती 

चालू राहू  या. मु ंबई इथे २ ब डींगम ये आग लागल  होती ते हा फायर गेडची गाडी आत 

जायला जागा न हती. यावेळी था नक शासनावर टका झाल . रा य सरकारवर टका 

झाल . अशावेळी तु हाला जर दु यम भू मकेतून वागावे लागते आहे तर इथून पुढ ल 

अन धकृत बांधकामे तर  थांबवावीत, जोपयत न सटुत नाह . नाह तर ६६,००० अन धकृत 

बांधकामे आहेत असे ऍफेडेि हटम ये तु ह  कोटाला लहू न दले आहे. तु ह  तुमचे मरण 

वतःहू न ओढून घेतले आहे. सग यांनी एक  आले पा हज.े भले सरकार आमचे आहे. लोकांची 

घरे वाचणार आहेत. तर  आजह  आ ह  र यावर असणार आहोत. कारण आमची बां धलक  

पंपर  चंचवड शहराशी प हल  आहे. कोणी कशावर नवडणूक लढ या, कोण कशामुळे पडला, 

कोण कोणा या प ातून पडला हे सांगायची ह  जागा नाह . येकाने आपापले राजकारण केले 

आहे. या मा यमातून या नाला पु हा त ड फुटले आहे. तर माझी आप याला वनंती आहे 
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क , कोण याह  प रि थतीत इथून पुढे अन धकृत बांधकामे थांबवल  पा हजेत. कंु टे स मतीचा 

अहवाल फुटलेला नाह . रा य सरकारने ऍ फडे ह ट दले आहे. कोटाने तु हाला फटकारले आहे, 

बाक  जी बांधकामे अ धकृत होऊ शकतात, यांना हात न लावता बाक  बांधकामां या अडचणी 

लोकांना समजून सां गत या पा हजेत. नागर क वतःची चूक करतात ते कधीह  मा य करणार 

नाह त. ते हणतील आ ह  नगरसेवकांकडे गेलो होतो. यांना वचारले बांधकाम क  का. ते 

हणाले बघ बाबा कर कंवा क  नको. उ या नगरसेवक र यावर उतरले नाह तर याला 

आपले पद वाचवायची भती वाटत.े यावेळी महापा लका असेल, पीसीएनट डीए असेल, 

अ धका-यांनी सु ा अ त मण वभाग आहे यांनीसु ा चर मर  घेतलेल  आहे. लोकांनी इतके 

न काळजीपणे घरे बांधल त ती फुकट नाह त. यांना बांधकामाचा खच वेगळा आ ण लाच 

द याचा खच वेगळा झालेला आहे. तुमची भू मका बरोबर आहे क  सरकारला त ड यायचे 

आहे आ ण कोटाला त ड यायचे आहे. आयु त साहेब, तु ह  इथून बदलून गेलात तर  पुढे 

एखाद  जय ी डांगे नमाण झाल तर तुम यावर सु ा आ ेप घेऊ शकते. ग हनमटचा जी.आर 

आहे. रा य सरकारने सां गतले आहे क , या य ती या काळात अन धकृत बांधकामे होतील, 

यावेळी जो े य अ धकार , मु य अ धकार  असेल यावर, या पो लस टेशन या मु य 

फौजदारावरदेखील गु हा दाखल होईल. सगळे पो लस स पे ड झाले याचे कारण काय सां गतले 

तर तुम या ह ीत बेकायदेशीर धंदा चालला होता. तुम या ह ीत बेकायदेशीर बांधकामे झाल  

मग कारवाई का होऊ नये. आ हाला मागील सगळे न सोडवू यात. आम या नगरसेवकांना 

मत मागायला जायला यावेळी सगळे अन धकृत बांधकामवाले आडवे पडतील. मग एक न 

सोडव यासाठ  दुसरा न नमाण करणार आहात का. ग प बसून आम या सम या वाढणार 

आहेत. बे ट सट  झाल  आहे. माट सट  बनवायची आहे. मग आपण आपलं रेट ंग कसं 

घालवायचं ते तु ह  सांगा. आपण चूक करतोय. स य तपासले पा हजे. तु हाला वतःला दोष 

दला न हता. आ ह  सगळे मग मा.द ता साने असतील, मा.आझमभाई पानसरे असतील 

आ ह  सगळे एका डायसवर भांडत होतो. पण राजकारण केले नाह . आंदोलन, मोच केले 

हणजे आ ह  ते वषानुवष करत रा हलो आहोत. तो आमचा पंड आहे. परंतू नवडणूकांसाठ  

आ ह  केलेले नाह . याचा कोणताह  वषय नवडणूकांसाठ  तु ह  तुम या मनाने जोडताय. 

याचे काह तर  कारण यायला पा हजे हणून तु ह  हे कारण पुढे करताय. मा.महापौर साहेब, 

माझी वनंती आहे, हा वषय एकदा सभागृ हातून गेला क, तथेच ठेऊ नका. या वषयासह त 

या काह  दु या असतील, जी काह  एक गु ंठा, दोन गु ंठा, अधा गु ंठा घेऊन घरे बांधल  

आहेत. ती वाचव यासाठ  य न झाला पा हजे. कम शयल ऍ ट ह ट  वाचवायची गरज नाह . 

भोसर  इथे खोट  गुंठेवार  झाल  आहे. सातबारा खोटा बनवला आहे. ना यात ब डींगी झा या 

आहेत. हे घडते आहे. लोक जे हा लॅट घेतात ते हा यांना मा हत नाह  हे बांधकाम 

अन धकृत आहे. कारण बँका कज देतात. ती माणसे घरांत रहायला जातात. जे हा मळकत 
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कराची पावती येते व यावर ल हलेले असते क  हे अन धकृत घर आहे. यावेळी या लोकांना 

कळते आपण अन धकृत घरात राहत आहोत. आ ह  यांना सांगतो, ब डींग अन धकृत आहे. 

यात लोक दोषी आहेत का. अनेक वेळा प यवहार क न सु ा या ब डरवर कारवाई होत 

नाह , झालेल  नाह . मग लॅटधारक अन धकृत आहेत का. २६ लॅटधारक गेले होत.े यां या 

भ व याची माती झाल  असती. अशा चूका करत करत मग या चूका वाढत गे या आहेत. मग 

आ ह  एकमेकां या प ाला दोष देत बसायच,े भांडत बसायच.े आपण सगळे या सग याला 

ई वल जबाबदार आहोत. नागर क सु ा जबाबदार आहेत. एवढे शासन सांग येय. तर सु ा 

लोक रोज वचारतात, बांधकाम बांधू का. हा बांधतोय. आ ह  नाह  हणायचे हणजे आमचे 

मत गेले. दुसरा एखादा कोरा करकर त कायकता येतो. आ ण बनधा त हणतो, बांधा. याचे 

काह ह  नसताना ँडींग चालू होते. तुमचे सगळे बीट नर क नेमले होत.े तु कुठे गेलेत. काय 

कारवाई करत आहेत. चंड माणात अन धकृत बांधकामे चालू आहेत. याची प ह यांदा दखल 

या. कोणाला सु ा नवीन न वाढू देऊ नका. रा य सरकारचे याबाबतीत काय टेटस आहे, 

कंु टे स मतीचा काय लेखाजोखा आला या या संदभात नगरसेवकांशी चचा केल  पा हजे. 

महापा लका असो, पीसीएनट डीए असो कोणीह  फ त दाखवायला कारवाई कर येय. आ ह ह  

तेवढेच मह वाचे आहोत, नागर क तेवढेच मह वाचे आहेत. सरकार सु ा तेवढेच मह वाचे आहे. 

कोट, कायदा सु ा तेवढाच मह वाचा आहे. तु ह  तुमची भू मका वठवताय. इथून पुढे तुमचे 

सहकाय लागणार आहे. आ हाला कोणाचे बोलणे ऐकून यायचे नाह . माझी तु हाला वनंती 

आहे क , आपण येणा-या काळात मागील बांधकामे अ धकृत कशी होतील तो य न करत 

असताना अन धकृत बांधकामे होणार नाह त याकडे सु ा जाणवपूवक ल  दले पा हज.े  

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, वा त वक पाहता 

या वषयावर आपण कतीह  चचा केल तर  हा न चचने शंभर ट के सुटणार नाह . मला 

एवढेच सांगायचे आहे क , मा.सुलभाता ना एवढा राग कशाचा आला हेच कळाले नाह . यांनी 

अनेक वेळी भरभ न त डसुख घेतले आहे हे या वसरले या दसतात. या सभागृ हात वरोधात 

बोलणे ठक आहे. स तेत सरकार तुमचे आहे. शंभर दवसांची यांनी घोषणा केल  होती. 

यातील २१० दवस झाले आहेत. अजूनह  काह  झालेले नाह . ह  आठवण कर यासाठ        

आ ह  पोट तडक ने न मांडलेला आहे. यामुळे तु ह  इतके दवस आम याबरोबर होता. 

आता आ ह  तुम या बरोबर आहोत. हा न सोडवू अशी तु ह  घोषणा केल  होती. तु ह  

केले या घोषणांची पूतता करा. एवढ च आठवण क न दे यासाठ  आ ह  इथे उभे रा हलेलो 

आहोत. मा. शांत शतोळे यांनी वषय मांडला आहे. इथून मागेसु ा असे वषय मा.सभागृ हाने 

शासनाकडे पाठवलेले आहेत. आ ण यात काह  होत नाह . मा.आयु त साहेब, मला दोनच 

गो ट  सांगाय या आहेत. हा वषय मा.द ता साने यां या रेडझोनचा वषय आहे. इथे  

कुठ याह  सु वधा देत नाह त. नयमा माणे सु वधा देत नाह , तथे मा  कर वसूल करतो. 
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टॅ स वसूल करतो. ऍ म नट ज देत नाह त मग कर कशासाठ  वसूल करतो. असा टेि नकल 

न होऊ शकतो. म नमम ऍ म नट ज पाणी असेल, ेनेज असेल ते तर  यायला पा हजेत. 

तूत हा वषय मंजूर करत असताना यात काह ंचे हणणे हेच आहे, एन.ए. पर मशन नसावी, 

अधा गु ंठा/एक गु ं याला पर मशन यावी. सवाचे दुखणे हेच आहे क,एका बाजूला लोकांनी 

अ त मण केले. ह  घरे नद पा ात बांधल . झोपडप ी वसवल . अशा लोकांना क  शासन, 

रा य शासन घर देत.े पण या गोरगर बांनी एक गुंठा, अधा गुंठा घेऊन घर बांधले आहे. या 

लोकांना आपण बेघर करतो. हाच न कोटाला देखील का कधी कळाला नाह . हे लोक काय 

पा क तानातून आले आहेत. मग अशा लोकां या घरांवर बुलडोझर फरवला जातो ह  खेदाची 

बाब आहे. दुसर कडे तु हाला कोटाचे आदेश पाळावे लागतात. माझी सभागृ हा या वतीने वनंती 

आहे क , हा वषय मंजूर करत असताना हा वषय लवकरात लवकर सोडवावा. शेवट  

सजेशन/ऑबजे शन येणार. तु हाला हा पण अ धकार आहे. आ ह  हे पण लहू न टाकतो क, 

मा.आयु तांना अ धकार आहे. दु ती कर यासाठ  संत तुकाराम नगरम ये हाडाची घरे 

आहेत. ती अ तशय न कृ ट दजाची आहेत. पंचवीस पंचवीस प नास घरांची एक  चाळ आहे. 

याला ं ट मािजन व बॅक मािजन आहे. ४० घरे एक  आहेत. अशा वेळेला ते हाडाकडून 

दु तीसाठ  पर मशन आणतात. दु तीसाठ  आप याकडे नयमांत बसत नाह. यामुळे देता 

येत नाह . कंु टे स मतीवर जे हा शेवटचा हात फरवला जाईल. ते हा यात दु ती या 

अनुषंगाने आ ता मा.द ता साने यांनी सां गत या माणे, जे उदाहरण दले आहे. संत तुकाराम 

नगरम ये असेच झाले आहे. पूव  तथे फ त ड गर होता. अनले हल होत.े गेले २० वषात 

र यावर लेअर टाकत टाकत झाले आहे काय, र ताची ले हल वर आल  आहे. घरांचा ऊंबरा 

खाल  गेला आहे. घरांत पाणी जात.े अशा प रि थतीत कमान हाईट नि चत उचलावी 

लागणार आहे. अशी घरे आहेत. यां याकडे ामपंचायतीपासून घरे आहेत. यावेळी प के र ते 

न हते. अशा घरांना दु ती कर याची मुभा असावी. डपाटमट करत.े आपण जेई घेतले, 

कायकार  अ भयंता घेतलेत, अशा घरांना दु तीची परवानगी कशी देता येईल हे सु ा आपले 

अ धकार  मग ते सट  इंिज नअर असतील या ठकाणी आव यकता आहे. प ा गळतोय. लॅब 

गळतोय. अशा प रि थतीत यांना परवानगी देता आल  पा हजे. या अनुषंगाने आपण मट ंग 

यावी. दुसरे मह वाचे सांगायचे आहे क, ब डींग पर मशनम ये तुमचे काय लॅन आहेत 

मला मा हत नाह . कोटाने रे युलराईज केले नाह . शासनाने अजून नयम काढला नाह . दुस-

या बाजूला एवढे लोक भरा व ह  घरे ताबडतोब कशी पाडता येतील ते पहा असे कोटाचे 

हणणे आहे. याअनुशंगाने आपण जे ची भरती, डे युट ंची भरती करतोय. बीट नर क इ. 

सग या या पूण के या आहेत. असे करत असताना ब डींग पर मशनम ये यां या 

कामाची या ती ड हाईड हावी असा तुमचा उ े य दसतोय. परंतू पु यात असे 

डस लायझेशन केले होते ते हा यांची प रि थती वाईट झाल . यांना पु हा स लाईजेशन 
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करावे लागले. वक ड युशन करत असताना बारकाईने बघा. साधारण डस लाईजेशन 

केलेतर ते सो पे असणार आहे. सरसकट कमी केलेतर काय होत.े ऍ म नट  पेस व ओपन 

पेसम ये एक एकरापु ढे गेलेतर हाडा, २ एकरापु ढे गेलोतर ए हायनमट असे जट ल न 

आहे. सग यात मोठा न इंटर टेशनचा असतो. एकाने एक करायच,े मग दुस-याने दुसरे 

करायच.े ि मला ड कामे चालतात हे खराब होऊ नये. पठाण साहेब, नकम साहेब अनुभवी 

अ धकार  आहेत. तु ह  यां याबरोबर मट ंग घेऊन कसे असावे, कती ह ीपयत असावे, 

व कळीतपणा येऊ नये याकडे आपण ल  दले पा हजे ह  वनंती आहे. यात दु तीची 

उपसूचना असणार आहे. माझी सभागृ हाला वनंती आहे क, यात कतीजर  चचा केल तर  

चचतून माग नघणार नाह . हा वषय उपसूचनेसह त मंजूर करावा अशी वनंती करतो. मी 

पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - महारा  ादे शक नगररचना अ ध नयम  १९६६ चे कलम ३७ 

नुसार शहरातील  अन धकृत बांधकामांचा न पाहता मनपा शासनाम ये बांधकाम परवानगी 

नयमावल म ये सुधारणा होणे आव यक आहे. यानुसार वषय . १३ व १४ मंजूर  देणेत 

आल  असून सदर वषयाम ये घरदु ती करणेचे अनुषंगाने जेवढे ेञफळाचे बांधकाम केलेले 

आहे तेवढया ेञापुरते भंत दु ती करणे, तोडून नवीन बांधणे, छ पर दु ती करणे, 

धोकेदायक काँ ट लॅब असलेस नुतनीकरण करण,े पाया (Plinth) उचलणे,आद  दु ती 

करणेचे नयमांम ये तबद ल करावा तसेच २०० वेअर मीटर पयत या र हवासी भूखंडासाठ  

N.A. (नॉन ऍ ीक चर) दाख याची अट र  करावी व याबाबत म. ा.न.र.अ.१९६६ चे कलम 

३७ नुसार पुढ ल कायवाह साठ चे सव अ धकार मा.आयु त यांना देणेस मा यता देणते येत 

आहे. तर  सदरचा वलंत न पाहता ताव कायम होणेची वाट न पाहता कायवाह  करावी.          

मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  

           यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता -    
 

ठराव मांक - ७१०                         वषय मांक – १३ 

दनांक – २०/६/२०१५                वभाग – मा.आयु त 
 

संदभ – १) मा. शासन अ धकार  क ेञीय कायालय यांचे पञ  
                      .क े/का व/६७/२०१५ द.०८/०६/२०१५    
                   २) मा. शांत शतोळे व मा.रो हत आ पा काटे यांचा ताव. 
                   ३) मा.क भाग स मतीकडील ठ. .१२४ द.०३/०६/२०१५ 
 

पंपर  चंचवड शहराम ये अना धकृत बांधकामाचा न अ तशय जट ल झाला व 

यामुळे आज अनेक सवसामा य नाग रकांना ास सहन करावा लागत आहे. वा त वक पाहता 

औ यो गक नगर म ये समा व ठ असणा-या व वध गावांम ये १०० वेअर फुटांपासून ते 
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३००० वेअर फुटांपयत छोटे भूखंड क न याची खरेद  व  झाल .  महानगरपा लका 

बांधकाम नयं ण नयमावल  म ये छोटया बांधकामांक रता परवानगी या अ तशय 

कचकट अस याने छोटे भूखंडधारक वशेषता २०० वेअर मीटरपयतचे भूखंड मालक 

महानगरपा लकेकडे परवानगीसाठ  आलेच नाह त, यामुळे शहरातील असं य छोटया 

भूखंडधारकांनी कचकट वेळखाऊ बांधकाम परवानगी या अस याने परवानगी वना बांधकामे 

केल  व याच अना धकृत बांधकामाचे व प आज शहरात कठ ण व पात दसत आहे. 

याक रता शहरातील छोटया भूखंडधारकांना सो या प दतीने बांधकाम परवानगी 

महानगरपा लकेने देणे आव यक आहे. यासाठ  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वकास 

नयं ण नयमावल म ये काह  माणात सुधारणा व बदल होणे गरजेचे आहे.  यासाठ  २०० 

वेअर मीटर पयत या छोटया आकारा या भूखंडासाठ  खाल ल माणे बदल हावेत व MRTP 

या कलम १९६६ अ वये वकास नयं ण नयमावल म ये – १) शहरात २०० वेअर 

मीटर या भूखंडापयतची मोजणी महानगरपा लका ठरवेल इतक  माफक फ  आका न 

महानगरपा लके या नगररचना व बांधकाम परवानगी वभाग यांचेमाफत संयु त र या केल  

जाईल व तदनंतर मा.िज हा धकार  व मा.नगर भ-ूमापन अ धकार  यांना कळ वणेत येईल. २) 

२०० वेअर मीटरपयतचे जागेचे े फळास दाटव ती (Congested Area)  चे बांधकाम 

परवानगी नयम लागू असावेत. ३) Congested Area  मधील २०० वेअर मीटर पयतचे 

े फळास कमाल २.०० चटई नदशांक लागू रा हल. ४) Congested Area मधील पाक ग 

नयमावल त बदल करणे. ५) Congested Area म ये Shifted Boundary शथील करण.े 

या माणे बदल होणेकामी मा. शासन मा यतेस पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

महारा  ादे शक नगररचना अ ध नयम  १९६६ चे कलम ३७ नुसार शहरातील  अन धकृत 

बांधकामांचा न पाहता मनपा शासनाम ये बांधकाम परवानगी नयमावल म ये सुधारणा 

होणे आव यक आहे. यानुसार वषय . १३ व १४ मंजूर  देणेत आल  असून सदर 

वषयाम ये घरदु ती करणेचे अनुषंगाने जेवढे ेञफळाचे बांधकाम केलेले आहे तेवढया 

ेञापुरते  भंत दु ती करणे, तोडून नवीन  बांधणे, छ पर दु ती करणे, धोकेदायक काँ ट 

लॅब असलेस नुतनीकरण करणे, पाया (Plinth) उचलणे,आद  दु ती करणेचे नयमांम ये 

तबद ल करावा तसेच २०० वेअर मीटर पयत या र हवासी भूखंडासाठ  N.A. (नॉन 

ऍ ीक चर) दाख याची अट र  करावी व याबाबत म. ा.न.र.अ.१९६६ चे कलम ३७ नुसार 

पुढ ल कायवाह साठ चे सव अ धकार मा.आयु त यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. तर  

सदरचा वलंत न पाहता ताव कायम होणेची वाट न पाहता कायवाह  करावी.            

अनुकूल- ८१       तकूल-० 

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



72 
 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७११                         वषय मांक – १४ 
दनांक – २०/६/२०१५            वभाग – मा.आयु त 

 

         संदभ – १) मा. शासन अ धकार  क ेञीय कायालय यांचे पञ  

                   .क /ेका व/६७/२०१५ द.०८/०६/२०१५    

                २) मा. शांत शतोळे व मा.रो हत आ पा काटे यांचा ताव. 

                ३) मा.क भाग स मतीकडील ठ. .१२५ द.०३/०६/२०१५ 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीम ये शहरातील सव ह ीम ये सवसामा य 

नाग रकां या छोटया घरांची सम या जट ल झाल  आहे. कामगार नगर म ये लहान घरांचे 

भूखंड घेऊन लहान आकारां या घरांची सं या मोठया माणात आहे व गे या काह  वषाम ये 

या लहान आकारा या भूधारकांनी महानगरपा लकेची बांधकाम परवानगी या कचकट व 

तुलना मक टया लहान घरांना अ धक खच क अस याने या लहान आकारा या वमालक या 

भूखंडावर अना धकृत बांधकामांची सं या मोठया माणात झाल  आहे. महानगरपा लका 

काय े ातील छोटया आकारा या वमालक या दोन हजार चौरस (२००० चौ.फुट) फुटांपयत 

े फळा या भूखंडाक रता काह  माणातील अ धकचा चटई नदशांक वापरणेक रता व 

याक रता महानगरपा लकेचे या े फळापयतचे बांधकाम परवानगीचे कचकट नयमांम ये 

नाग रकां या हता या ट ने काह  माणात  शथीलता करणे आव यक अस याने व याक रता 

महानगरपा लकेने धोरणा मक नणय घेऊन बांधकाम नयमावल त बदल करणे व या 

नयमावल स महारा  शासनाचे नगर वकास खा याकडून मा यता घेणे म ा त आहे.  

यासाठ  पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीत दोन हजार चौरस फुट (२००० चौ.फुट) 

े फळापयतचा चटई नदशांक देणेबाबत या धोरणा मक नणयास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

अनुकूल- ८१       तकूल-० 

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

 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक - ७१२                          वषय मांक – १५ 
दनांक – २०/६/२०१५              वभाग – मा.आयु त 
 
         संदभ – १) मा. शासन अ धकार  फ ेञीय कायालय यांचे पञ  
                   .फ ेका/सभा/का व/५६/२०१५ द.८/४/२०१५    
                २) मा.सुलभा उबाळे व मा.संगीता पवार यांचा द. ८/४/२०१५ चा  
                   ताव. 
                ३) मा.फ भाग स मतीकडील ठ. .६४ द.८/४/२०१५ 
           ४) मा.महापा लका सभा ठराव मांक ६९६ द.२०/५/२०१५    
   

  वषय – भाग . ११ यमुनानगर येथील बोधनकार ठाकरे डा संकुल येथे   
         व. मनाताई ठाकरे यां या पुतळयाऐवजी मा. शवसेना मुख  
         हंदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बोधनकार ठाकरे डा  
         वकास सं थे या खचाने उभार यास मा यता मळणेबाबत...  

    

    भाग . ११ यमुनानगर येथील बोधनकार ठाकरे डा संकुल येथे व. मनाताई 
ठाकरे यां या पुतळयाऐवजी मा. शवसेना मुख हंदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा 
बोधनकार ठाकरे वकास सं थे या खचाने उभारणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

         अनुकूल- ८१      तकूल-० 

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

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक - ७१३                         वषय मांक – १६ 
दनांक – २०/६/२०१५                   वभाग – मा.आयु त 

 

संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था.सं.क/६/का व/१४५/२०१५  

             द.१५/६/२०१५ 

     २) मा. थायी स मती सभा ठराव मांक ११७६९ द.१६/०६/२०१५   

     ३) मा.सभापती थायी स मती यांचेकडील द१७/६/२०१५ चे पञ.  

     पंपर  चंचवड महानगरपा लके या काय े ात द.१ ए ल २०१३ पासून था नक 
सं था कर लागू झालेला आहे. सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या आ थक वषाकर ता 
मा.रा य शासनाने द. ०३ जून २०१५ रोजीचे अ धसूचने वारे न दणीकृत व बगर 
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न दणीकृत यापा-यांकर ता याज व दंड माफ ची था नक सं था कर अभय योजना २०१५ 
घो षत केल  आहे. अभय योजनेचा कालावधी द.०३ जून २०१५ ते द. ३१ जुलै २०१५ असा 
आहे.  

 था नक सं था कर अभय योजनेचे व प व वै श टे खाल ल माणे आहेत.  

 बगर न दणीकृत ( यापा-याने कंवा य तीने अभय योजने या वह त मुदतीत याची 
वतःची न दणी के यास) तसेच न दणीकृत यापा-यांना कंवा य तींना लागू असेल  

 था नक सं था कर लागू झाला या दनांकापासून हणजे १ ए ल २०१३ पासून ते 
३१ माच २०१५ पयत या संपूण कालावधीसाठ  लागू असेल 

 यापार  अथवा य तीने संबं धत महानगरपा लकेला 
 देय असले या था नक सं था करा या थकबाक पैक , मूळ कराची संपूण र कम द. ३ 

जून २०१५ ते ३१ जुलै २०१५ या कालावधीत भर यास, यांना संपूण याज व दंड 
माफ केले जाईल. 

 अभय योजनेचा लाभ घेणेसाठ  यापा-यास वह त नमु यातील आवेदनप  येक 
आ थक वषाक रता वतं पणे सादर करणे आव यक आहे.  

 आवेदन प ासोबत वैधा नक आदेशाची त, कर भरणा केले या चलनाची त, 
ववरणप ाची त तसेच जर अपील दाखल केले असेल तर असे अपील वनाशत मागे 
घेतलेबाबतचे पुरा याची त सादर करणे आव यक आहे.  

 अभय योजनेखाल  कर भरावयाची शेवटची तार ख ३१ जुलै २०१५ असून या तारखेनंतर 
कर भरणा के यास/आवेदन प  सादर के यास या वशेष अभय योजनेअंतगत याचा 
वचार केला जाणार नाह .  

 अभय योजनेचा प रणाम हणून कोणताह  परतावा देता येणार नाह .  
 योजनेची मा हती यापा-यांना दे याकर ता यापार  व यावसा यक यांचेकर ता सदर 

योजना कालावधीत कायशाळेचे आयोजन करणेत येणार आहे.  
मा.रा य शासनाने नगत केलेल  था नक सं था कर अभय योजना २०१५ ची 

अ धसूचना यापा-यांचे मा हतीकर ता महानगरपा लके या www.pcmcindia.gov.in या 
संकेत थळावर स  केल  आहे. तसेच था नक सं था कर े ीय कायालयाशी संपक 
साधून यापा-यांना योजनेची मा हती घेता येणार अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

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

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

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
----------- 
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मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक - ७१४                          वषय मांक – १७ 
दनांक – २०/६/२०१५               वभाग – मा.आयु त 

 

     संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील . था./बीआरट एस/ ६३० /२०१५ 
  द. १६।०६।२०१५ 

 
       बोपखेल हे गाव पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये येते. परंतु या गावा या 

त ह  बाजुला संर ण खा याची (Defence) ची जागा आहे व एका बाजुला मुळा नद  आहे. 

बोपखेल गावाची लोकसं या अंदाजे १७००० असुन गावातील गावक-यांना दापोडीकडे अथवा 

पंपर कडे ये यासाठ  जवळचा र ता हा सी.एम. ई. मधुन आहे व तो २.३० कमी लांबीचा 

आहे.  

सी.एम.ई. ने सदरचा यांचे ह ीतील र ता नाग रकांना ये-जा करणेसाठ  द.  

१३/०५/२०१५ पासुन बंद केला आहे यामुळे बोपखेल येथील नाग रकांनी मो या माणावर 

आंदोलन केले. सदर आंदोलनास हंसक वळण लागुन दगडफेक व लाठ मार इ. सार या घटना 

घड या. बोपखेल येथील नाग रकांना व वशेषतः शाळेतील मुलांना खपु लांबुन अंदाजे १२ 

क.मी. लांबीचा वळसा घालुन ( दघी, कळस, शांतीनगर, खडक  माग) यावे लागत आहे. 

नाग रकांना होणा-या ासातुन माग काढणेसाठ  द. २८/०५/२०१५ द. २९/०५/२०१५, द. 

०६/०६/२०१५ व  द. ०८/०६/२०१५ रोजी अशा चार बैठका िज हा धकार  कायालय व शासक य 

व ामगृ ह  येथे झा या.           

  यामधील द. २८/०५/२०१५ व द. ०८/०६/२०१५ या बैठका शासक य व ामगृ ह, 

पुणे येथे मा. संर ण मं ी, क  सरकार यां या उपि थत झा या. सदर सव बैठकांना संर ण 

खा याचे अ धकार , सी.एम. ई. चे अ धकार , खडक  कॅ टोमे ट बोड (KCB) चे अ धकार , 

DEO (Defence Estate Office) चे अ धकार , Ammunition Depot चे अ धकार  व 

जलसंपदा वभागाचे अ धकार  तसेच  था नक  मा. खासदार, मा. आमदार, मा. नगरसेवक व 

लोक त नधी उपि थत होत.े सदर या बैठक त खाल ल माणे अं तम नणय झालेला आहे.  

       सी.एम.ई  ने जो ता पुरता पुल बांधला आहे, या या खडक  बाजुकडुन गोला 

बा द कारखा या या डेपो या (Ammunition Factory Depot) मु य वेश वारापयत 

ता पुर या व पाचा ४०० मी लांबीचा व ७ मी ंद चा र ता पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने 

तीन आठवडयात तातडीन ेबांधावा. 

       वषयां कत काम न वदा काढुन करणेस बराच कालावधी लागणार अस याने 

बी.आर.ट .एस. वभागातील चालु असले या कामा या बचतीमधुन क न घेणे श य आहे.  
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       बोपखेल गावापासुन खडक  गावापयत जाणारा र ता हा मनपा ह ीबाहेर ल 

आहे. वषयां कत काम अ यंत तातडीने करावयाचे अस याने सदर काम करणेकामी मा. 

महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ 

मधील कलम ८९ अ वये मनपास ह ीबाहेर खच करणेबाबत तरतुद आहे. या वारे सदरचे 

काम करणे श य आहे.  

       उपरो त सव बाबींचा वचार करता बी.आर.ट .एस. वभागातील चालु असले या  

मे. कृ णाई इ ा चर ा. ल. ( न वदा .१०/०८-२०१४/२०१५) यांचे चालु असले या 

कामातुन सी.एम.ई  ने जो ता पुरता पुल बांधला आहे, या या खडक  बाजुकडुन गोला बा द 

कारखा या या डेपो या (Ammunition Factory Depot) मु य वेश वारापयत ता पुर या 

व पाचा ४०० मी लांबीचा व ७ मी ं द चा र ता करणेसाठ  अंदाजे र. . १,२०,००,०००/- इतका 

खच येणार आहे.  

       सदर कामाचा अपे त खच र. . १,२०,००,०००/- (अ र  र. . एक कोट  वीस 
लाख फ त) चे खचास व मनपा ह ीबाहेर काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

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

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

 

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

ठराव मांक - ७१५                           वषय मांक – १८ 
दनांक – २०/६/२०१५                     वभाग – मा.आयु त 

 

संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . श ण/ 

         सा शअ/९६/२०१५ द.१६/०६/२०१५ 

 बालकांचा मोफत व स ती या श णाचा अ धकार अ ध नयम २००९ नुसार ६ ते १४ 

वयोगटातील येक बालकास शाळे या पटावर न द वले जाणे, नय मत शाळेत येणे आ ण 

याला दजदार श ण मळणे याबाबतचा ह क बालकांना ा त झाला आहे. असे असले तर  

व वध सव णा या न कषानुसार अजूनह  लाखो वदयाथ  शालाबाहय आहेत. यामुळे या 

कायदयाची भावी अंमलबजावणी करणे आव यक आहे. 

 कधीच शाळेत न गेलेले, म येच शाळा सोडलेले कंवा म हनोन ्  म हने शाळेत 

अनुपि थत असणार  बालके हणजे शालाबाहय बालके होय. रा यातील अशा येक 
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शालाबाहय बालकास पटावर न द वले जाणे, नय मत शाळेत आणणे आ ण दजदार श ण 

देणे गरजेचे आहे. 

 याचाच एक भाग हणून अशा सव ६ ते १४ वयोगटातील शालाबाहय बालकांचे यापक 

सव ण द.४ जुलै २०१५ रोजी सकाळी ७.०० ते सायं. ७.०० वा. पयत पुण कर याचा एक 

मह वाकां ी संक प शासनाने केला आहे. यासाठ  म.न.पा. तरावर यापक व पात एक 

दवसीय सव ण घे यात येणार आहे. 

 या सव णात शालाबाहय बालकां या न द  गजबजले या व ती बस थानक, 

रे वे थानक, स नलवर व तू वकणार  व भक मागणार  मुले झोपडप ीत राहणार, व वध 

ठकाणी फ न सव ण करावयाचे आहे. सव णाचे यापक उदबोधन हो यासाठ  सदर 

वषयाचे अवलोकन करणेत येत आहे.                              

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

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

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

मा.महापौर- सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 
                                                               
 
(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/२०३/१५ 
दनांक – ७/७/२०१५                           
                                                        

                                              
           नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 


