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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३४ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.८.२०१९                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग - २०१९ ची मािसक मा. महापािलका 
सभा मंगळवार दनांक २०.८.२०१९ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे र व ल मण 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३६) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३७) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३८) मा.मंगला अशोक कदम 

३९) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

४०) मा.अ नी िभमा बोबडे 



3 
 

,   

४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४२) मा.संजय बबन नेवाळे 

४३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४४) मा.भालेकर वण महादेव 

४५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४८) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५०) मा.जावेद रमजान शेख 

५१) मा.यादव मीनल वशाल 

५२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५३) मा. मोद कुटे 

५४) मा.राजू िमसाळ 

५५) मा.बाबर शिमला राज ू

५६) मा.अिमत राज  गावडे 

५७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५८) मा.खानोलकर ा महेश 

५९) मा.भ डवे संिगता राज  

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

६२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६३) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६४) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६५) मा.अपणा िनलेश डोके 
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६६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

६९) मा.जय ी वसंत गावडे 

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

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

७४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७५) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७६) मा.कदम िनक ता अजुन 

७७) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७९) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८०) मा.पाडाळे िनता वलास 

८१) मा.काळे उषा दलीप 

८२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८३) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८७) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

८८) मा.बारणे माया संतोष 

८९) मा.िनलेश हरामण बारण े

९०) मा.वाघमारे अ नी व म 
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९१) मा.दशले रेखा राजेश 

९२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९३) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९४) मा.कामठे तुषार गजानन 

९५) मा.च धे आरती सुरेश 

९६) मा.क पटे सं दप अ ण 

९७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१००) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०२) मा.कुटे िनमला संजय 

१०३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०६) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०७) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०८) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०९) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११०) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१११) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११२) मा.राजापुरे माधवी राज  

११३) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११४) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११५) मा.संतोष बबन कांबळे 
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११६) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११७) मा.हषल म छं  ढोरे  

११८) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११९) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२२) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  
        

  यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल-अित.आयु  (१), मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव,  मा.कंुभोजकर- मु यलेखाप र क, मा.पवार- उपसंचालक नगररचना,  
मा.तुपे, मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.वाघमारे, 
मा.खोत, मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), 
मा.लडकत- कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोफणे- आरो यािधकार   हे अिधकार  सभेस  
उप थत  होते.   
                  ----                              
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

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

१) रा ीय लोकअदालती या मा यमातून यांना याजा या रकमेम ये ९० % पयत सूट 
दे याचे िनणय घे याचे अिधकार मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  
४११०१८ यांना दान कर यास मा यता देणेबाबतचा मा. थायी सिमतीकड ल ठराव 
.५२१३ द.१४.८.२०१९ सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा. थायी 

सिमतीची  मागणी मतास टाकणेत आली असता – 
            अनुकूल -९९                         ितकूल- ० 
         अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला  
         अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.   
      ----- 
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२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मंजुर वकास योजना सूधा रत कर याची सव 
वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु , पपंर  िचंचवड महानगरपािलका यांना 
ािधकृत कर यास व याअनुषंगीक येणा-या खचास मा यता देणेबाबतचा मा.आयु  

यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी 
मतास टाकणेत आली असता – 

          अनुकूल - ९९                       ितकूल- ० 

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

          अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
         ------ 

३)  नगर वकास वभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत रा यातील महानगरपािलका 
/नगरप रषदा/नगरपंचायतींम ये घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी), व छता व 
आरो य उप वधी लागू कर याबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 
   अनुकूल -  ९९                      ितकूल- ० 
  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला  

     अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
       ------ 

४) मा. महापािलका सभा ठराव . ३२७, द.२०-१२-२०१८ िनलं बत कर यात आला 
अस याने िनलं बत कर यात आ यानंतर सदर बाब मा. महापािलका सभे या 
नजरेस आणून याबाबत मा. महापािलका सभेने अिभवेदन सादर के यास मा. 
आयु  यांचे अिभ ायासह शासनास सादर करणे आव यक अस याने तसेच मा. 
महापािलका सभेने अिभवेदन सादर केले नस यास या माणे शासनास ३० 
दवसांत कळ वणे आव यक अस याने सदरचे वषयप  मा. महापािलका सभेपुढे 
अवलोकनाथ ठेवणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 
  अनुकूल - ९९                       ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
         ----- 
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मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सांगली, सातारा व को हापूर या ठकाणी आले या 
महापुराम ये १७ जणांचे िनधन, ज मु का मीर म ये दहशतवा ासमवेत झाले या  
चकमक त २ जवानांचे िनधन तसेच, सुबीर गोकण – िस द अथत  आ ण रझ ह 
बँकेचे माजी डे युट  ग हनर, ख याम – हंद   िच पट सृ ीतील जे  संगीतकार, कसन 
अबाजी जगताप, आनंद िनवृ ी भालेकर, सखुबाई कसन काळभोर- वैशाली काळभोर 
यां या सासुबाई, वलास बबन नाणेकर – सामा जक कायकत, संभाजी िशंदे – सामा जक 
कायकत, इं ायणीनगर भोसर  यांचे दु :खद िनधन झा याने यांना दांजली वाहणेत 
यावी. तसेच आजची सभा बुधवार दनांक २१/८/२०१९ रोजी दु .१.४५ पयत तहकूब 
करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू  - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर-  दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  

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

मा.महापौर- आजची सभा बुधवार द.२१/८/२०१९ रोजी द ुपार  १.४५ पयत तहकूब करणेत 
येत आहे.          

                                    --------    

 

(राहुल गुलाब जाधव) 
महापौर 

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

कायप का मांक – ३४ 
सभावृ ांत 

( दनांक २०/८/२०१९ (दु.२.००) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २१.८.२०१९                    वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.८.२०१९ (दु .२.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा बुधवार दनांक २१.८.२०१९ रोजी दुपार  १.४५ वा.महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.                   

१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 
२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

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

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१७) मा.बारसे यांका वण 

१८) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

१९) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२०) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२१) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२२) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२३) मा.सावळे िसमा र वं  

२४) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२५) मा.लांडे व ांत वलास 

२६) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२७) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२८) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

२९) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३०) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३४) मा.भालेकर वण महादेव 

३५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३७) मा.उ म काश कदळे 

३८) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
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३९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४०) मा.जावेद रमजान शेख 

४१) मा.यादव मीनल वशाल 

४२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४३) मा. मोद कुटे 

४४) मा.राजू िमसाळ 

४५) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४६) मा.बाबर शिमला राज ू

४७) मा.अिमत राज  गावडे 

४८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४९) मा.भ डवे संिगता राज  

५०) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
५१) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५३) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५४) मा.अपणा िनलेश डोके 

५५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५६) मा.गावडे राज  तानाजी 
५७) मा.जय ी वसंत गावडे 

५८) मा.कोमल दपक मेवानी 
५९) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६०) मा.सुल णा राजू धर 
६१) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६३) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
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६४) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
६५) मा.नढे वनोद जयवंत 

६६) मा.पाडाळे िनता वलास 

६७) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६८) मा.पवार मिनषा मोद 

६९) मा.बारणे अचना तानाजी 
७०) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७१) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७२) मा.बारणे माया संतोष 

७३) मा.िनलेश हरामण बारण े

७४) मा.वाघमारे अ नी व म 

७५) मा.दशले रेखा राजेश 

७६) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७७) मा.च धे आरती सुरेश 

७८) मा.क पटे सं दप अ ण 

७९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८०) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८१) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८२) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८३) मा.कुटे िनमला संजय 

८४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८७) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८८) मा.कदम शिशकांत गणपत 
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८९) मा.लोखंडे चंदा राज ू

९०) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९१) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

९२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९४) मा.राजापुरे माधवी राज  

९५) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९६) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९७) मा.संतोष बबन कांबळे 

९८) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९९) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१००) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०१) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१०२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१०४) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  
  

 यािशवाय मा.उ हास जगताप-नगरसिचव हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.  
      ----                              

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

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आजची सभा 
मंगळवार दनांक ३/९/२०१९ रोजी दुपार  १.३० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी 
मांडतो. 
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मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर-  ह  सभा मंगळवार दनांक ३/९/२०१९ रोजी दुपार  १.३० पयत तहकूब करणेत 
येत आहे. 

                              --------    

 

(राहुल गुलाब जाधव) 
महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३४ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/८/२०१९ (दु .२.००) व द. २१/८/२०१९ (दु .१.४५)  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ३.९.२०१९                    वेळ – दुपार  १.३० वाजता 

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२१.८.२०१९ (दु .१.४५ वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा मंगळवार दनांक ३.९.२०१९ रोजी दुपार  १.३० वा.महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

  

१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

२) मा.द ा य बाबूराव साने 

३) मा.सार का िशवाजी स ते 

४) मा.बुड सुवणा वकास 

५) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

६) मा.डोळस वकास ह र ं  

७) मा.उंडे ल मण ध डू 

८) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

९) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१०) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

११) मा.बारसे यांका वण 

१२) मा.लांडगे र व ल मण 

१३) मा.लांडगे राज  कसनराव 
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१४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

१६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

१७) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

१८) मा.सावळे िसमा र वं  

१९) मा.ल ढे न ता योगेश 

२०) मा.लांडे व ांत वलास 

२१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२३) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

२४) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

२५) मा.मंगला अशोक कदम 

२६) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

२७) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२८) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२९) मा.संजय बबन नेवाळे 

३०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३१) मा.भालेकर वण महादेव 

३२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३५) मा.घोलप कमल अिनल 

३६) मा.उ म काश कदळे 

३७) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३८) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
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३९) मा.जावेद रमजान शेख 

४०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४१) मा. मोद कुटे 

४२) मा.राजू िमसाळ 

४३) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४४) मा.बाबर शिमला राज ू

४५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४६) मा.खानोलकर ा महेश 

४७) मा.भ डवे संिगता राज  

४८) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
४९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५२) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५३) मा.अपणा िनलेश डोके 

५४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५५) मा.गावडे राज  तानाजी 
५६) मा.जय ी वसंत गावडे 

५७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५८) मा.सुल णा राजू धर 
५९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६१) मा.कदम िनक ता अजुन 

६२) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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६४) मा.नढे वनोद जयवंत 

६५) मा.पाडाळे िनता वलास 

६६) मा.काळे उषा दलीप 

६७) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६८) मा.पवार मिनषा मोद 

६९) मा.बारणे अचना तानाजी 
७०) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

७१) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७२) मा.बारणे माया संतोष 

७३) मा.िनलेश हरामण बारण े

७४) मा.दशले रेखा राजेश 

७५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७६) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

७७) मा.ममता वनायक गायकवाड 

७८) मा.कामठे तुषार गजानन 

७९) मा.च धे आरती सुरेश 

८०) मा.क पटे सं दप अ ण 

८१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८३) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८४) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८५) मा.कुटे िनमला संजय 

८६) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
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८९) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९०) मा.लोखंडे चंदा राज ू

९१) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९२) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

९३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९४) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

९५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९६) मा.राजापुरे माधवी राज  

९७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१००) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०१) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१०४) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  
  

 यािशवाय मा.पाट ल-अित र  आयु  (१), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- 
.शहर अिभयंता, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कोळंबे-मु य लेखा अिधकार , मा.िनकम- 

सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.दरुगूडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, - 
सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.मुंढे- .िश णािधकार  (मा यिमक 
िश ण), मा.डॉ.साळवे-अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे-अिध ाता 
वायसीएमएच,  मा.कुलकण , मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.मोरे, मा.वाघुडे - 
कायकार  अिभयंता, मा.गोफणे- आरो य अिधकार , मा.बहुरे- शासन अिधकार  हे अिधकार  
सभेस  उप थत  होते.   
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       ----                              

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

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आजची सभा शिनवार दनांक 
७/९/२०१९ रोजी दुपार  १.३० पयत तहकूब करणते यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.थोरात ानदेव -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर- ह  सभा शिनवार दनांक ७/९/२०१९ रोजी दुपार  १.३० पयत तहकूब करणेत 
येत आहे. 

                              --------    

 

(राहुल गुलाब जाधव) 
महापौर 

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

कायप का मांक – ३४ 
सभावृ ांत 

( दनांक २०/८/२०१९ (दु .२.००) व द. २१/८/२०१९ (दु .१.४५) व द. ३/९/२०१९ (दु.१.३०)    
ची तहकूब सभा) 

दनांक – ७.९.२०१९                    वेळ – दुपार  १.३० वाजता 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.३.९.२०१९ (दु .१.३० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा शिनवार दनांक ७.९.२०१९ रोजी दुपार  १.३० वा.महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

१) मा.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 
२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा. वीनल क पल हे े 
४) मा.साधना अंकुश मळेकर 
५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

९) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१२) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१३) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
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१४) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१५) मा.बारसे यांका वण 

१६) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

१७) मा.लांडगे र व ल मण 

१८) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१९) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२०) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२१) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२२) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२३) मा.सावळे िसमा र वं  

२४) मा.ल ढे न ता योगेश 

२५) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२६) मा.लांडे व ांत वलास 

२७) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२८) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२९) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३०) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३१) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३२) मा.मंगला अशोक कदम 

३३) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३४) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३६) मा.संजय बबन नेवाळे 

३७) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३८) मा.भालेकर वण महादेव 
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३९) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४०) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४१) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४२) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४३) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४४) मा.यादव मीनल वशाल 

४५) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४६) मा. मोद कुटे 

४७) मा.राजू िमसाळ 

४८) मा.बाबर शिमला राज ू

४९) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५०) मा.खानोलकर ा महेश 

५१) मा.भ डवे संिगता राज  

५२) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
५३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५६) मा.अपणा िनलेश डोके 

५७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५८) मा.गावडे राज  तानाजी 
५९) मा.कोमल दपक मेवानी 
६०) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६१) मा.सुल णा राजू धर 
६२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६३) मा.योगेश मंगलसेन बहल 
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६४) मा.कदम िनक ता अजुन 

६५) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६७) मा.नढे वनोद जयवंत 

६८) मा.पाडाळे िनता वलास 

६९) मा.काळे उषा दलीप 

७०) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७१) मा.पवार मिनषा मोद 

७२) मा.बारणे अचना तानाजी 
७३) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७६) मा.बारणे माया संतोष 

७७) मा.िनलेश हरामण बारण े

७८) मा.वाघमारे अ नी व म 

७९) मा.दशले रेखा राजेश 

८०) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८१) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८२) मा.कामठे तुषार गजानन 

८३) मा.च धे आरती सुरेश 

८४) मा.क पटे सं दप अ ण 

८५) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८६) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८७) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८८) मा.चं कांत बारकु नखाते 
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८९) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९०) मा.कुटे िनमला संजय 

९१) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९२) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९३) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९४) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९५) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९६) मा.लोखंडे चंदा राज ू

९७) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९८) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

९९) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१००) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०१) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०२) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०३) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०४) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०५) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०६) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१०७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१०९) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  
  

 यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.पाट ल-अित र  आयु  (१), मा.पवार-
अित.आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.कोळंबे- 
मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम- सह शहर 
अिभयंता, मा.सवणे- .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.वाघमारे, मा.दुगूडे, मा.इंदलकर, 
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मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान 
अिध क, मा.मुंढे- .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), मा.पोमण- मु य मा हती व 
तंञ ान अिधकार , मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.गलबले, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , 
मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.वाघुडे - कायकार  अिभयंता, मा.गोफणे- आरो य 
अिधकार , मा.व ते, मा.बहुरे- शासन अिधकार , मा.जरांडे- सुर ा अिधकार   हे अिधकार  
सभेस  उप थत  होते. 

      ----                              

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

अ)  मा.महापािलका सभा मांक- २८ दनांक २०/३/२०१९, २०/४/२०१९, (दु.१.४५) 
२०/५/२०१९ (दु .१.३०) व ६/६/२०१९ (दु .२.००) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.महापौर यांनी कट केले. 

ब) मा.महापािलका सभा मांक- २९ दनांक २०/४/२०१९ (दु .२.००) व       
द.२०/५/२०१९ (दु.१.४५) व दनांक ६/६/२०१९ (दु.२.१०) चा सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

क)  मा.महापािलका सभा मांक- ३० दनांक २०/५/२०१९ (दु .२.००) व दनांक ६/६/२०१९ 
(दु .२.२०) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

ड)   वशेष मा.महापािलका सभा मांक- ३१ दनांक १५/६/२०१९ चा सभावृ ातं कायम 
करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

इ)   मा.महापािलका सभा मांक- ३२ दनांक २०/६/२०१९ (दु .२.०० व ३.१५) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव माडंतो. 
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                वषय मांक – १ 
दनांक- ७/९/२०१९                        वभाग- मा.आयु   
 
 

           संदभ- १) मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव- 
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५०२९ द.१२/७/२०१९ 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागाक रता खाली नमूद 
केले माण ेतरतूद उपल ध क न घेण ेआव यक आहे.   
 

अ
 

कामाचे नाव पान 
. 

अ  लेखािशष अंदाज 
प कय 
र कम 

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

१ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सन 
२०१९-२० चे मुळ 
अंदाजप कातील सं  
गोषवारा मधील अखेरची 
िश लक र. . 

१  सन २०१९-२० 
मधील सं  
गोषवारा 
अखेरची 
िश लक  

 ३०,२४,१२,६००/
-  

(सन २०१९-२० 
ची अखेरची 
िश लक) 

 २,००,००,०००/- 

२ व ाथ  शालेय खेळणी   ३०६ 
३०७ 

५७ व थ  
शालेय 
खेळणी 

 २,५०,००,०००/- २,००,००,०००/-  

 एकूण      २,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 
 

तर  वर ल माण ेवाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबु -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- ड भाग मधील 
मनपा या सन २०१९-२०२० या न वन अंदाजप कात नाग रकां या मागणी व वकासा या 

ीने वशेष योजना या लेखािशषातील कामांची शासक य मा यता व तरतूद अं यत कमी 
अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम 
होणे श य होणार नाह  यामुळे खालील समावेश केले या कामांची सन २०१९-२०२० म ये 
खच होणार  आव यक तरतूद वाढवुन देणेस तसेच अंदाजप कातील र कमेस सुधा रत 
शासक य मा यता देणेत यावी. 
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अ.  
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव 

लेखा
िशष 

अंदाजप क 
मुळ 

शासक य 
मा यता 

सुधा रत 
शा. 

मा यता 

सन २०१९-
२०२० ची मुळ 

तरतुद 
वाढ घट 

सन २०१९-
२०२० साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतुद 

शे
रा 

पा ं . अनु.
ं . 

१ भाग .२५ 
ताथवडे येथील 
शिन 
मंद राकडून 
मा ं जी 
गावाकडे 
जाणारा ३०.०० 
मी. ं द ड .पी. 
र ता वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

३५ २०७ २०००००००० ३०००००००० १००००० १००००००० ० १०१०००००   

२ भूसंपादन 
िनधी 

वशेष 
योजना 

4 व 5 ११ ० ० १४०००००००० ० १००००००० १३९०००००००   

  एकूण २०००००००० ३०००००००० १४००१००००० १००००००० १००००००० १४००१०००००   

 
तर  वर नमुद केले माणे सन २०१९-२०२० या मुळ अथसंक पात सदर कामांना 

सुधार त शासक य मा यता व सुधार त तरतुद क न िमळणेस मा यता देणेत यावी. 
   तसेच 

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ. . सन २०१९-२० 
मधील तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

१ भाग . १२, 
िञवेणीनगर चौक 
ते तळवडे चौक 
मु य र याचे 
फुटपाथ व 
डांबर करण करणे.  

३१ १२० ९००,००० २०,०००,००० ० २०९००००० 
 

२ भूसंपादन िनधी  ४ व ११ १,४००,०००,०००  २०,०००,००० १३८००००००० 
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५ 

 एकूण   १४००९००००० २००००००० २००००००० १४००९००००० 

 
एकूण र. .२,००,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  फ ) इतके वग करण करणेस 

मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड मनपाचे बापुजीबुवानगर येथील दलीप वगसकर 
अकॅडमीचे पॅ हेिलयनची उव रत व ुत वषयक कामे करणेसाठ  खालील माणे बदल करणसे 
मा यता देणेत यावी. 

अ. 
. 

कामाचे नाव पा. 
. 

अ. . लेखािशषक अंदाजप
क य 
र कम 

२०१९-२० ची 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

१ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सन 
२०१९-२० चे मुळ 
अंदाजप कातील 
सं  गोषवारा 
मधील अखेरची 
िश लक र.  

१  सन २०१९-२० 
मधील सं  
गोषवारा 
अखेरची 
िश लक  

 ३०२४१२६०० 
(सन २०१९-
२०ची 
अखेरची 
िश लक) 

 २००००००० 

२ व ाथ  सा ह य 
खेळणी 

३०६ 
३०७ 

५७ व ाथ  
शालेय खेळणी 

 २५०००००० ७५००००० ० 

३ मनपाचे 
बापुजीबुवानगर 
येथील दलीप 
वगसकर अकॅडमीचे 
पॅ हेिलयनची उव रत 
व ुत वषयक कामे 
करणे 

न वन न वन व ुत १६०००००० ० १२५००००० ० 

 एकुण      २००००००० २००००००० 
 

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील नावाम ये 
खालील माणे बदल करणसे मा यता देणेत यावी. 
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अ. . अंदाजप का 
तील अनु. / 
पान . 

लेखािशष सन २०१९-२० चे 
अंदाजप कातील नाव 

सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील  
बदल करावयाचे नाव 

१ ६२/१२७ 

वशेष 
योजना 

भाग .९ मधील डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते 
नेह नगर हॉक  टेड यम 
चौकापयत या र याचे 
ॉ ट करण क न र ता 
वकसीत करणे 

भाग .९ मधील डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर चौक ते नेह नगर हॉक  
टेड यम चौकापयत या र याचे 

व ठक ठकाणी खराब झाले या 
भागाचे डांबर करण करणे . 

२ १४/१२ 

वशेष 
योजना 

कै.अ णासाहेब मगर टेड यम 
पी. पी. पी. त वावर वकिसत 
करणे. 

कै. अ णासाहेब मगर टेड यम 
पी.पी.पी.त वावर वकिसत करणे 
या कामा 
अंतगत 
 भाग . ९ मधील 
कै.अ णासाहेब मगर टेड यमची  
धोकादायक इमारत पाडणे. 

३ ३११/३६ 

सावजिनक 
सुर तता 
(क भाग) 

क े ीय कायालयांतगत 
खराळवाड  येथे व वध चौकात 
सी.सी. ट. ह.यं णा बस वणे. 

भाग . ९  म ये व वध 
ठकाणी  सी.सी. ट. ह.यं णा 
बस वणे. 

 
तर  सदर कामां या नावाम ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 

भाग . २६ पंपळे िनलख म ये नागर  व तीम ये मो या माणावर वाढ होत आहे. 
यामुळे नाग रकां या सोयी या ीने खालील नमुद केलेली वकास कामे करणे गरजेची 

आहेत. यामुळे खालील नमुद केले या वकास कामांचा समावेश सन २०१९-२०२० चे 
मुळ अंदाजप कात “ वशेष योजना” या लेखािशषकात न याने समावेश क न आव यक 
तरतुद िमळणसे मा यता देणेत यावी. 
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अ. . कामाचे नाव अंदाजप क य 
र कम  

आव यक तरतुद 
र कम पये 

१ 
भाग . २६ पंपळे िनलख येथील 

आर ण . ३८८ व . ३८९ “दुकान 
क ” वकिसत करणे. 

७००००००० १००००००० 

२ 
भाग . २६ पंपळे िनलख येथील 

आर ण . ३८० “ भाजी मंडई व दुकान 
क ” वकिसत करणे. 

८००००००० १००००००० 

 एकुण १५००००००० २००००००० 
 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, महापािलका सभा ठराव . ४२२ अ वये 

खाली नमुद केले या कामांचा न याने समावेश करणेत आलेला असून सदर कामा या 
सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव ठराव . ४२२ 
अ वये 
अंदाजप क य 
र कम 

सुधार त 
शासक य 

र कम 

शेरा 

१ भाग . ८ येथील संत 
नगर चौक येथे अंडरपास 
बन वणे 

१२००००००० २००००००००  

२ भाग . ८ येथील 
पाईन िसट  चौक येथे 

अंडरपास बन वण े

१२००००००० २००००००००  

३ भाग . २ िचखली 
जाधववाड  मधील आर ण 
. १/१३७ वकसीत 

करणे. 

४००००००० १००००००००  

४ मुंबई – बगलोर ुतगती 
महामागालगत व पंपर  
िचंचवड मनपा ह तील 

९८००००००० १३००००००००  
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१२.०० मी ं द सेवा र ता 
वकिसत करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे  

  
तर  वर ल माणे कामा समोर नमुद सुधार त शासक य र कमेस मा यता देणेत 

यावी. तसेच थाप य ई भागाकड ल सन २०१९-२० चे अंदाजप कात खालील कामाक रता 
उपल ध असलेली तरतूद अपुर  आहे. सदर काम पूण करणे साठ  पुरेशी तरतूद उपल ध 
करणे आव यक आहे. तर  खालील माणे वाढ/घट क न तरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेत यावी.  

अ 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
.अ. . 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

र. . 

घट र.  वाढ.र.  सन २०१९-
२० चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 
र. . 

१ पुणे आळंद  
र ता ते दाभाडे 
व ती ४५ 
मी.ड . पी. 
र ता वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

     

२  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० ६००००००   

 
तसेच थाप य बीआरट एस वभागाकड ल सन २०१९-२० चे अंदाजप कात खालील 

कामाक रता उपल ध असलेली तरतूद अपुर  आहे. सदर काम पूण करणे साठ  पुरेशी तरतूद 
उपल ध करणे आव यक अस याने वाढ/घट क न तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत 
यावी. 
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अ
 

कामाचे नाव लेखािशष पान . 
अ. . 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद र. . 

घट र.  वाढ र.  सन २०१९-
२० चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 
र. . 

१ टे को र यावर ल 
यशवंतनगर चौक 
ते नािशक हायवे 
पयत या र याचे 
डाबंर करण करणे 
व इतर थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

वशेष 
योजना 

४४/८० ५००००००० - ५०००००० ५५०००००० 

२  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० ५०००००० - - 

 
तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु काम करणे आव यक असलेली वकास 

कामे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  क न तरतुद वग करणास शासक य मा यता 
देणेत यावी. खालील न वन कामे अंदाजप कात समा व  करावीत व कामास शासक य 
मा यता िमळणेस व आव यक तरतुद स शासक य मा यता देणेत यावी.  

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु. 
. 

शासक य 
र. . 

सन २०१९-
२० तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०१९-
२० एकुण 
आव यक 
तरतुद 

१ भाग . ३ मोशी 
येथील गट . 
६९१,६९२,६९३ येथील 
नाला बं द त क न 
र ता वकिसत करणे 

  २०००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

२ महापौर वकास िनधी ५० १८ ० ५००००००० ० १००००००० ४००००००० 
 एकुण   २०००००००० ५००००००० १००००००० १००००००० ५००००००० 
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तसेच थाप य बीआरट एस वभागाकड ल सन २०१९-२० या  अंदाजप ाकाम ये 
अपुर  तरतूद असले या कामाक रता वाढ/घट क न  तरतूद वग करण करणसे मा यता 
देणेत यावी.  

अ.
 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
.अ. . 

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद 
र. . 

घट र.  वाढ र.  सन २०१९-
२० चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 
र. . 

१ सांगवी- कवळे 
र यावर 
बीआरट एस बस 
टेशन जवळ ल 

बस डॉक या 
जागेचे 
मजबूतीकरण करणे.  

वशेष 
योजना 

४३/५६ १००००००० - ४०००००० १४०००००० 

२  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० ४०००००० -  

३ भाग  .४ 
कृ णानगर येथे 
शरदनगर 
िशवाजीपाक ला 
जोडणारा पाईन 
र यावर पादचार  
भुयार  माग बांधणे 

वशेष 
योजना 

१४ /७  ५०००००० ० १००००००० १५०००००० 

४  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० १००००००० ०  

 एकुण   १४०००००० १४००००००  
         
    तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये न वन कामाचा वशेष योजने अंतगत  
समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. उपरो  वषयास अनुस न भाग . १० म ये 
सु वधा भुखंड पंपर  येथील स.नं. ३६/१० िस.स.नं. ५८४२ वकिसत करणे या कामाचा चालु 
आिथक अंदाजप कात समावेश करणसे मा यता देणेत यावी. सदर भुखंड वकिसत के याने 
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नाग रकांची होणार  गैरसोय टाळणे श य होईल. सदर ल क पांतगत ओपीड  व 
यायामशाळा वकिसत करणेचे मानस आहे. स थतीत मोरवाड  भागात मनपाचे ओपीड  व 
यायामशाळा अ त वात नाह . सबब खालील माणे न वन कामाचा अंदाजप कात 
समावेशास मा यता देणेत यावी.  
 
अ.  लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क य र कम 
१ वशेष 

योजना 
भाग . १० म ये सु वधा भुखंड 
पंपर  येथील स.नं. ३६/१० िस.स.नं. 
५८४२ वकिसत करण े

५,००,००,०००/- 

 

तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कात नवीन कामाचा समावेश करणेस मा यता 
देणेत यावी. भाग . २० म ये एच.ए मैदानासमोर महापािलकेची मोकळ  जागा आहे. सदर 
जागेवर ब-याच वषापासून छ पती िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पूणाकृती पुतळा 
उभारणेची मागणी थािनक नाग रकांकडून कर यात येत आहे. सदरचा चौक हा रहदार चा व 
वदळ चा अस याने या ठकाणी िशवाजी महाराजांचा पुतळा क न चौकातील मोक या 
जागेत िशवसृ ी उभा न चौक सुशोिभत करणसे मा यता देणेत यावी. जेणेक न सदर 
ठकाणी लागणारे अनिधकृत फलक लागणे बंद होऊन नाग रकांना सदर चौक वावर या 
यो य होईल सबब खालील माणे न वन कामाचा अंदाजप कात समावेशास मा यता देणेत 
यावी. 

अ.  लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क य 
र कम 

१ वशेष 
योजना 

भाग .२० येथील महेशनगर चौकात 
मनपा या जागेत  छ पती िशवाजी 
महाराजांचा पुणाकृती पुतळा उभारणे व 
इतर आव यक कामे करणे. 

८,००,००,०००/- 
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तसेच २०१८-१९ चे सुधार त २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात खालील कामासाठ  
शासक य मा यतेची र कम वाढवुन िमळणसे मा यता देणेत यावी. ब े य कायालय 
थाप य वभागामधील खालील नमुद कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-

२० चे मुळ अंदाजप काम ये अंदाजप क य र कम कमी असुन सदर या रकमेम ये वाढ 
क न शासक य मा यता देणेत यावी. सबब खालील नमुद कामासाठ  सुधार त 
अंदाजप क य रकमे या रका याम ये नमुद केले या रकमेस शासक य मा यता देणेत 
यावी.  

अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष
क 

पान 
. 

अनु. 
. 

अंदाजप क
य र कम 

सुधार त 
अंदाजप क य 

र कम 

शेरा 

१ भाग . १८ मधील 
मोरया हॉ पटल ते 
यशोपुरम ज पंपर  
िचंचवड िलंक रोड 
अबन ट डझाईन 
नुसार वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

४९ ३७ ३००००००० २००००००००  

२ सामुदाियक व 
सावजिनक शौचालय 
दु ती ( व छ भारत 
अिभयान) 

स छ 
भारत 

अिभयान 

५१३ १७-३ ० ७५००००००  

     ३००००००० २७५००००००  
 

तर  वर ल नमुद कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व २०१९-२० चे मुळ 
अंदाजप काम ये सुधार त अंदाजप क य रकमे या रका याम ये नमुद केले या रकमेस 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

तसेच खािलल नमुद माणे नवीन कामांसाठ  सन २०१९-२० या  अंदाजप कात 
वशेष योजना लेखािशषात अंतगत कामे कर यासाठ  शास कय मा यता वाढ करणे 
आव यक अस याने खालील माणे सदर कामात वाढ क न शास कय मा यता देणेत 
यावी. 



37 
 

,   

अ. . कामाचे नाव  पान 
. अ. . लेखािशष  अंदाजप क य 

र कम 

आव यक 
अंदाजप क य 

र कम 
शेरा 

१ ािधकरण भागातील 
ना यांचे सुशोिभकरण 
करणे.  

२६ ८ वशेष 
योजना 

१०००००० ५०००००००   

एकुण   ५०००००००   
 

तसेच सन २०१९ - २० या अंदाजप काम ये न वन कामाचा वशेष योजने अंतगत 
समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या . . १५ अंतगत 
िनगड  ािधकरण से. . २३, २४, २५, २६, २७, २७अ, २८, िनगड  गावठाण व आकुड  
गावठाण या भागांचा समवेश होतो. सदर भागाम ये नाग रकां या सोयीसाठ  खालील 
आव यक कामे करणे अ यंत गरजेचे आहे.  

सबब खालील माणे नवीन कामाचा अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता देणेत 
यावी. 

 
अ. . कामाचे नाव अंदाजप क य र कम 

(कोट ) 
१ भाग . १५ मधील बेले र मं दर ते रे वे लाईन 

पयत या ना याची खोली वाढ वणे व अनुषंिगक कामे 
करणे. 

५००००००० 

२ भाग . १५ मधील अ सेन महाराज पुतळा असले या 
प रसराचे सुशोिभकरण व अनुषंिगक कामे करणे. 

२००००००० 

३ भाग . १५ मधील से. . २४ येथील अंतगत र यांची 
उंची कमी क न मजबुतीकरण करणे. 

१५००००००० 

४ भाग . १५ मधील संजय काळे मैदान येथील जागेवर 
जे ासाठ  वरंगुळा क  बांधणे. 

२००००००० 

 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, महापािलका सभा ठराव . 309 द. 
31/10/2018 अ वये  भाग . 2 पुणे नािशक महामाग ते ग. . १०६२ पयतचा १८ मी. 
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DP र ता वकसीत करणे या कामास र. . १५ कोट  इत या र कमेस शास कय मा यता 
दे यात आलेली आहे. परंतू सन २०१९-२० चे अंदाजप कात पान . २९ अनु. . ६५ वर या 
कामास र कम पये १,५०,००,०००/- इत या र कमेस शास कय मा यता आहे. परंतू 
सदर या कामाची द. 31/10/2018 अ वये मा यता िमळाले माणे िन वदा काढणेत 
आलेली आहे.  तर  या कामाचे अंदाजप क य र कम पये 15,00,00,000/- चे र कमेस 
शासक य मा यता देणेत यावी.  

अ. . कामाचे नाव 
पान 
ं . 

अ. ं . 
सन 2019-20 या  
अंदाजपत कानुसार 
शास कय मा यता  

आव यक वाढ 
असणार  
अंदाजप क य र कम 

शेरा 

१ 

 भाग . 2 पुणे 
नािशक महामाग ते 
ग. . १०६२ पयतचा 
१८ मी. DP र ता 
वकसीत करणे  

२९ ६५ 
                 
15,000,000  

               
150,000,000  

  

                    

       तर  वर ल माणे कामा समोर नमुद केले या आव यक वाढ असणार  
अंदाजप क य र कमेस शास कय मा यता देणेत यावी.  

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन 2019-20 चे अंदाजप कात पान . 
३४ अ. . १८० नुसार भाग . २ िचखली मधील आर ण . १/१२८ येथे ना यगृह 
बांधणे या कामाचा समावेश आहे. या कामाचे नावाम ये खालील माणे बदल करणेस 
मा यता देणेत यावी. 

 

अ. . कामाचे नाव पान ं . अ. 
ं . 

 अंदाजप क य 
र कम 

१ 
 भाग . 2 िचखली जाधववाड  येथे 
आर ण . १/१२८ म ये टाऊन हॉल  
(Town Hall) बांधणे.  

३४ १८०                           
500,000,000  

 



39 
 

,   

तसेच थाप य बीआरट एस वभागाकड ल सन २०१९-२० या अंदाजप ाकाम ये 
अपुर  तरतुद असले या कामाक रता वाढ/घट क न तरतुद वग करण करणसे मा यता देणेत 
यावी. 

 
अ.
 

कामाचे नाव लेखािशष पान . 
अ. . 

सन २०१९-
२० ची 

तरतूद र. . 

घट र.  वाढ र.  सन २०१९-२० 
चा सुधा रत 
अंदाजप क 

र. . 
१ डांगे चौकापासून ते 

मुकाई चौकापयत 
बी.आर.ट .एस. 
मागावर ल म ये 
व वध सेवावा ह या 
टाक यासाठ  खोदलेले 
चर बुज वणे 
फुटपाथची दु ती 
करणे. 

वशेष 
योजना 

५९४/६ १३०००००० - ५०००००० १८०००००० 

२  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० ५०००००० -  

 एकुण  ६३०००००० ५०००००० ५००००००  
     
         

  तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कात नवीन कामाचा समावेश करणसे मा यता 
देणेत यावी. भाग . २० संत तुकारामनगर मधील महेशनगर चौक ते एस.ट . टँड पयतचा 
र ता स या डांबर  असून सदर र यावर मो या माणावर (heavy) वाहतूक सु  असते. 
यामुळे सदर र याचे अ ावत प दतीने करणे आव यक आहे.                                                                     

तर  भाग .२० मधील महेशनगर चौक ते व लभनगर एस.ट . टँड पयत या र याचे 
अदयावत प दतीने वकिसत करणे या कामाचा समावेश अंदाजप कात करणसे मा यता 
देणेत यावी.   

अ. . लेखािशष उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

पानांक अ. . अंदाजप क य 
र. . 

१ वशेष भाग .२० संत न वन काम २०००००००० 
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योजना तुकारामनगर मधील 
महेशनगरचौक ते 
एस.ट . टँड पयतचा 
र ता अ ावत 
प दतीने वकिसत 
करणे. 

 

  तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कात नवीन कामाचा समावेश करणसे मा यता 
देणेत यावी. भाग . २५ मधील मुख ज हा माग ३१ र यावर ल भूमकर चौक येथे 
सब वे / उ डाणपूल बांधणे या कामाचा न याने समावेश अंदाजप कात करणसे मा यता 
देणेत यावी.  

अ. . लेखािशष उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

पानांक अ. . अंदाजप क य 
 र. . 

१ UTF  भाग . २५ मधील 
मुख ज हा माग ३१ 

र यावर ल भूमकर 
चौक येथे सब वे/ 
उ डाणपूल बांधणे 

न वन काम १००००००००० 

 

तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु काम करणे आव यक असलेली 
वकास कामे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  करणे तरतुद वग करण करणे व 
शास कय मा यता देणेत यावी. खािलल न वन कामे अंदाजप कात समा व  क न व 

आव यक तरतुद स शासक य मा यता देणेत यावी.  
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अ. ं . कामाचे नाव पान 
ं . 

अ. 
ं . लेखािशष 

सन 
2019-20 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन 19-
20 साठ  
एकूण 
आव यक 
तरतुद  

शेरा 

1 

 भाग . २५ 
मधील मुख ज हा 
माग ३१ र यावर ल 
भूमकर चौक येथे 
सब वे / उ डाणपूल 
बांधणे 

  UTF 

0 २०००००००              
-    ० 

  

२ 

 
 
जमा ३१ या 

र यावर भुमकर 
चौकाजवळ वाय 
ज शंन येथे सब वे 
बांधणे 

 
 

५०६ 

 
 
२१ 

 
 

UTF 

३०००००००  २०००००००  

 
 
तसेच खालील माण ेकाम करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ. कामाचे नाव लेखािशष पान . 
अ.  

अंदाजप क य र कम 
मुळ सुधा रत 

 १  मनपा ह बाहेर ल खडक  
कॅ टो मट े ात बोपखेल 
गावासाठ  पोहोच र ता 
बांधणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे. 
 

थाप य 
वशेष 

योजना 
४७/१३७ १२.०० कोट  १८.०० कोट  

 एकुण     
   

तसेच सन २०१९-२०  या अंदाजप काम ये न वन कामाचा वशेष योजने अंतगत 
समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. भाग . १० म ये शाहुनगर हा दाट लोकव तीचा 
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भाग असुन या ठकणी बरेचसे नागर क बाहे न थाियक झाले आहेत. सदरचा भाग 
कारखाना कामगार वसाहत हणुन सु दा ओळखले जाते. महारा  औ ोिगक वकास 
महामंडळकडून सदर ल भाग वकिसत करणेत आला आहे. पंपर  िचंचवड ह  कामगाराची व 
क करयांची नगर  हणुन ओळखीले जाते. 

याम ये शाहुनगर वसाहत ह  मोलाची ठरते. शाहुनगर वसाहतीची भ य वागत 
कमान मनपामाफत उभारलेस शहरा या लौ ककात भर पडणेस मदत होइल तर  खालील 
माणे न वन कामाचा अंदाजप कात समावेशास मा यता देणेत यावी. 

 
अ. . लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क य 

र कम 
१. वशेष 

योजना 
भाग . १० म ये शाहुनगर येथे 
वागत कमान उभारणे. 

५,००,००,०००/- 

  

मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.              
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.महापौर साहेब, 
मगाशी तु ह  न हतात, मगाशी जुलै या सभेमधील ८ नंबरचा वषय झाला याला उपसूचना 
दली. जी नाव बदलली गेली ती एकतर उपसूचना कुठ या कुठ या डांगणाची नाव 
बदलली ती आ हांला कुणालाच कळाली नाह त. आ ह  मगापासून मागणी करतो, वरोधी 
प नेते मागणी करतात क  ती उपसूचना तु ह  आ हांला वाचून दाखवा. दुस-या उपसूचना 
दाखव या कोण या कोण या डांगणाची नाव बदलली ते आ हांला कळू दयातनां. 
मा.महापौर साहेब, ह  था पडेल. उदया तु ह  रामकृ ण मोरे सभागृहाच नाव चज कराल, 
का ते झाल आहे हे आ हांला मा हती पण नाह . हा भागातला वषय आहे. मा.महापौर 
साहेब, या यासाठ  तु ह  एक सिमती िनमाण करा. पुणे महापािलकेम ये ती सिमती आहे. 
मा.महापौर साहेब, ह  था पाडू नका हे पंपर  िचंचवड तु हांला माफ करणार नाह . या 
शहरामध या ब-याच भूिमह ना या जिमनी आर णाम ये गेले या आहेत. या या लोकांची 
याला नाव दलेली आहेत. आ हांला कुणालाच कळाले नाह  कुठली नाव बदलली आहेत ते. 
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मा.महापौर साहेब, वनंती आहे क  जुलै या जीबी मधील वषय .८ ची ती उपसूचना 
आ हांला परत वाचून दाखवावी. 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एकतर  
वचारले होते या अगोदर मी राजू िमसाळ यांनी जी भूिमका या ठकाणी घेतली आहेतर 
माझी सवच सभागृहाला वशेषत: प ने याला वनंती आहे, आपण स ाधार  प ाचे नेते 
आहात. नामो लेखा मागे एक वेगळ  भावना असते या पाठ माग. कुठलह  उदयान असेल, 
ीज असेल, सां कृतीक भवन असेल, यायामशाळा असेल या या प र थतीनुसार या 
या कालखंडाम ये तो तो िनणय घेतला जातो. आप या कालखंडाम ये अशी कोणती संधी 

िमळालीतर आपण यावी यासाठ  कोणाचा वरोध अस याच कारण नाह . पण कुणा यातर  
भावनेवर अशा प दतीने आपण एकदम िनणय घेवून काह तर  ध कातंञ वाप न तसा संदेश 
आ ण वचार आप या वरोधात वेगळया प दतीने बाहेर जातात. मा.महापौर साहेब, या 
वषया या संदभात सिमती असावी, आप या अ य तेखाली एक सिमती असावी. एखादया 
नावाब ल जर समजा नाव देवून सु दा कालांतराने ते नाव चुक च आहे असं आप या 
यानात आलतर तो सिमतीने िनणय यावा हणजे सभागृहाम ये वाद होणार नाह . काह  

मंडळ च सामाजीक योगदान, राजक य योगदान काह च नसत पण यांनी जागा उपल ध 
क न दलेली असते मग याच नाव दलतर काय हरकत आहे. मला असं हणायच आहे 
क  उदया जशी स ा येईल तशी नाव बदलत गेलीतर तो फार चुक चा एक वादंग शहरात 
िनमाण होईल. केशवराव घोळवे यांना माझी नं  वनंती आहे क , आपण वषय दया पण 
तु ह  या भावनेनी दला असेल या भावनेला आमचा वरोध नाह  पण ते यो य आहे का 
अयो य आहे हे सिमती माफत तु ह  िस द करा, हणजे तु ह  िनणय या. तुम या 
प दतीनुसार तु ह  िनणय घेतला असेल याला आमचा वरोध नाह . पण जे नाव दलं आहे 
या नावासंदभात कोटाम ये याची काह  चचा चालू आहे का. अशी प र थती येवू नये क  

एका नावासाठ  नाव र  झाल हणून याय व  ती घटना झाली आ ण याचे पडसाद 
संपुण आप यावर होऊ शकतात.  मा.महापौर साहेब, मी माग या सभेम ये तु हांला  
वचारले होते यावेळेस पह यांदा असं झाल क  माझा  पंचवीस वषाखाली आपण घेतला 
नाह . परंतु आप या भावनेला मी ध यवाद देतो, आपले आभार मानतो क  तु ह  मला संधी 
देता. मी आप याला एक वनंती करतो क   खूप झाले तर आपण एक सव गटने यां या 
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मा यमातून या या नगरसेवकांनी या या प ा या प दतीने ते  यो य आहेत का 
अयो य आहेत. कारण महानगरपािलका हणजे अजडा आ ण उपसूचना हणजे 
महानगरपािलका संपली असं याच व प नसाव. या शहराम ये अशा पण आम या 
मा यमातून आप या समोर काह  घटना येतात क  ते पाने येतात यातून चचा होते 
आ ण सभागृहातील सवच नगरसेवकांना शहराम ये नेमक काय चाललेल आहे आ ण काय 
असायला हवं, काय बदल करायला हवेत आ ण काह तर  टॅटेजी ठरवली जावी. मागील मी 
आठ मह यापुव   दला होता पाणीपुरवठया या संदभात आठ ते नऊ हजार 
नळकने श स अनिधकृतपण े सापडलेले आहेत. असे काह   असतात हणून मी 
सभागृहाला ध यवाद देतो, महापौर साहेब, आप याला देखील ध यवाद देतो क  मी या ा 
संदभात या ठकाणी बोलणार आहे.  वशेषत: सभागृहाने देखील गांभीयाने ऐकावेत कारण 
क  हा  हेतूपुर सर कंवा काह तर  डोळयासमोर उ  ठेवून केणतेह   मी आजपयत 
आणलेले नाह त. परंतु लोकशाह म ये कोणताह  राजक य प  असेल मग यापुव  आ ह  
असो कंवा आता तु ह  आहात एक ती प दत आहे क  िनवडणूक या त डावर आपण 
चांग या प दतीने कोण याह  ा संदभात घोषणा क न लोकांना आकष त कर याच काम 
सात यान अनेक वषापासून चालू आहे ती काह  वेगळ  था आहे अशातल मी हणत नाह . 
परंतु या ठकाणी जो  परवा दवशी चाळ स हजार बांधकामे होणार िनयमीत या वीस 
वषा या राजकारणाम ये मी पाहतो दोन लोकसभा आ ण एक वधानसभा याच मुदयावर 
िनवडणूका लढव या गे या. यातून आंदोलन झाली यातून काय प रणाम हायचे ते झाले 
यांना या प दतीने फायदा यायचा तो फायदा घेतला परंतु आपण व त हणून या 

शहरा या कोनातून आपल काय भल झाल या नागर कां यासाठ  हा देखील फार मोठा 
मह वाचा वषय आहे. यामुळे मी प ीय कंवा राजक य वषय या ठकाणी घेणार िन त 
नाह  पण या पाठ मागची जी पा भूमी आहे आ ण ती वा तव पी स य असेलतर ती 
आपण नाका नह  चालणार नाह . कारण क  येकवेळेस या शहरात अनिधकृत , 
शा तीकर आ ण ािधकारणा या ह संदभात वातावरण तयार क न यावर िनणय घेतले 
जातात यातून काह ह  उ र आप याला ा  झालेल नाह , गे या वीस वषात मोच िनघाले 
आ ण यावेळेस मी इितहास सांगत असताना या पाठ मागची माझी भूिमका ह  नाह  क  
आ ह  काय काय केलं होत हणून. पण काय घडल होत हे देखील सभागृहाला समजल 
पाह जे. माझी भूिमका जर चुक ची असेलतर कोणीह  पाठ ंबा देवू नका. पण या शहरा या 
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हतासाठ  काह  िनणय सवप ीय बाजूला ठेवून एक व त हणून या शहरा या सवागीन 
हतासाठ  कंबहूना या शहराला यो य प दतीने याय दे यासाठ  आपण काह तर  धाडसी 
पाऊल उचलण देखील सभागृहाच अदय ्  कत य आहे असं मी मानतो. या ठकाणी १९७२ 
साली आ णासाहेब मगर या दुर ी ने यांनी या शहराची िनिमती के या यानंतर ािधकरण 
या ठकाणी झालं. मी वशेषत: सदािशव खाडेना एका गो ीचे िन तपणे ध यवाद देईल क  
यांनी १९८५ कंवा १९८२ या अगोदर या शेतक-यांना परतावा दे या या ीकोनातून 

हालचाली के या कंबहूना आड च वष लंबीत असलेला  यांनी माग  लाव यासाठ  य  
देखील केले. अ यादेश आला का नाह  हे मला मा हत नाह  परंतु यांनी ती घोषणा केली, 
िन तपणे जे चागंल घडलय यासाठ  अिभनंदन देखील मी करतो. कारण ती भूमीका ह  
राजक य नाह  कारण या सगळया प र थतीच भान ठेवून आपण या ठकाणी शहराचा जवळ 
जवळ चाळ स चाळ स ट के भाग हा ािधकरणामुळे यापलेला आहे. आयु  हे तीन वषात 
जात असतात जा त वशीला असेलतर पाच वष राहतात. परंतु या शहराचा पुव इितहास 
नेमक काय घडलय याचा ऊहापोह जाह रर या होत नसतो. ािधकरण, ािधकरण, 
ािधकरण हणजे काह  शहरापासून शंभर क.मी. ािधकरण नाह . ािधकरण पंपर  

िचंचवड शहराचा एक अ वभा य भाग आहे. परंत ु या ठकाणी मी आयु ांना पण सांगू 
इ छतो क  मी मा या काल कद  म ये हण यापे ा जो कालखंड स े या मा यमातून 
होता, २००१ साली यावेळेस ािधकरण सिमती िनमाण झाली यावेळेस या अगोदर 
या ठकाणी या शहराम ये ािधकरण वा हेकरवाड , थेरगाव, काळेवाड  फाटयापासून 
भोसर पासून िनगड , िचखली, मोशी, रावेत, थेरगाव, वाकड संपुण भाग हा या यातून बाधीत 
झालेला आहे. मा.महापौर साहेब, आप या िनदशनास आणून देऊ इ छतो क २००१ या 
पुव  मला वाटत क  या टाईमाला नामदेव ढाके १९९७ साली िनवडणूक त माझा पराभव 
झा या यानंतर या टाईमाला तानाजी वा हेकर यांनी यां या प रसराम ये रोड कर यासाठ  
आपण परवानगी घेतली होती. यामुळ या कालखंडापासून यानंतर तानाजी वा हेकर 
असतील, शामराव वा हेकर असतील आमचे िचंचवडे असतील आ ण मधुकर आ णा पवळे हे 
याच नेतृ व करत होते. मधुकर िचंचवडे आ ण ध डूता या िचंचवडे याकाळात होते या सव 

मंडळ नी या ठकाणी फार मोठ आंदोलन केलं. सभागृहाला याची आठवण मी का क न देतो 
क  हे काह  घडतयना या मागे काह  लोकांचा याग आहे, समपणाची भावना आहे. हणून 
ती अनिधकृत घरे टकलेली आता ती अिधकृत करायच यासाठ  आदंोलन चालले आहे तर 
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ती घर यां यामुळ िनमाण झालेली. या प र थतीम ये यांना याय दला, या संदभात 
काय प र थती होती या प र थतीला ते कसे सामोरे गेले आ ण यातून कशा कशा 
प दतीने घटना घडत गे या हे जर मा हती नसेलतर आपण कोण याह  वषयाला मंजूर  
देतो. मी वत: २००१ साली ािधकरण सद य झालो. नंतर महापािलके या िनवडणूका 
झा या यावेळेस पण मी नगरसेवक झालो. मला फायदा असा झाला क  मी ािधकरण 
हा तला भाग होता तेथून नगरसेवक झालो. या काळाम ये िनमलकुमार देशमुख 
ािधकरणाचे सीईओ होते. यावेळेस ािधकरणा या ह तील कोण याह  वकास कामाला 

अडथळा िनमाण करायचा नाह  असा ठराव पास क न घेतला. आज २००१ पासून २०१९ 
पयत मी असे  वचारले होते क  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या 
थापनेपासून ािधकरणाम ये िनवासी न द कती. यातून िमळकत कर, घरप ट , 

पाणीप ट  पाने कती महसूल जमा होतो. तसेच २००२ पासून ते २०११ पयत 
महानगरपािलकेचे ािधकरण ह म ये वकास कामासाठ  कती खच केला. २०११ पयत या 
अिधकृत न द ची मा हती २०११ नंतर काह  बांधकामे झाली आहेत का. अस यास मा हती 
दयावी. या पलीकडची भूिमका अशी होती, मला एक समजत नाह  क  केवळ िनवडणूका 
डोळयासमोर आ यात हणून आपण घोषणा करणार असालतर तुमच सगळ चांगल चाललेल 
आहे आता. ती ह  मतदारसंघात तु हांला बहुमत आहे. आपण शहर हणून काह तर  िनणय 
या. शहरा या ीकोनातून हे नागर क या अनिधकृत बांधकामा या संदभात आपण 

वारंवार याच भांडवल तु ह  असेल, आ ह  असेल सव मंडळ न भांडवल क न हणजे चे ेचा 
वषय झालेला आहे यां या ीकोनातून यांचा आ मस मान जो आहे याचा पार 
का याकुट झालेला आहे सगळया प र थतीतून आ ण याचा आपण कधी स मान करणार 
आहोत. गमंत चालली आहे पुण. २००१ साली मी एनओसी घेत यानंतर वा हेकरवाड चा भाग 
जो होता, राजन पाट ल साहेब आहेत ते आता िसट  जनीअर आहेत. ते या वेळेस 
पाणीपुरवठयाच काम बघत होते. से टर २९, ३०, ३१ मामुड , कवळे, पुनावळे, ताथवडे हा 
सगळा भाग वलीन झा यानंतर एका पा या या टाक वर याच संपुण िनयोजन होतं. 
ािधकरण ह त आप याला जागा िमळत न हती, योगायोगाने मी तीथ सद य होतो. ५२ 

गुंठे जागा आपण १ पया वे.फुटाने दली. जुना जीआर काढला यावेळेस अतीर  आयु  
होते यांनी १७ गुंठे जागा १७ लाखात घेतली मी ५२ गुंठे जागा रावेत म ये से टर २९ 
म ये  ५२०० पयात जागा घेतली. राजन पाट ल इथे आहेत यांनी यावेळेस माझ कौतूक 
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केलं होतं. या सगळया प र थतीम ये यांनी या ठकाणी पाणीपुरवठयाला जागा घेतली 
जागा यांनी दयायची वकास आपण करायचा. अंडर ाऊंड ेनेज, भूयार  गटार योजना 
आपण करायची, संपुण पा याची लाईन आपण टाकायची, वदयूतपुरवठा आपण करायचा, 
टॅ स आपण यायचा. उ प न आ ण गुंतवणूक याम ये तफावत एवढ  मोठ  मग आता 
ािधकरणाने काय सांगीतल जानेवार  २०११ कंवा यापुव  केलेले िनवासी बाधंकाम. हणजे 

२०११ नंतर एकपण घर झालेल नाह  का. बरं ठक आहे, याना तु ह  जर अिधकृत केलतर 
२०११ नंतरची घर काढून टाकणार का. कमाल १५०० वे.फुटाचे बांधकाम, हणजे तीन 
गुंठयात बारा लॅट बांधलेत ५००-५०० वे.फुटाचे. आ ण एक कुटंूब आहे या या घर  
यांनी २ हजार वे.फुट बांधल आहे या या नावावर घर होणार नाह . हणजे ५०० 
वे.फुट तु ह  पाडणार का. ड गरउतार, सीआरपीझेड असे अित मण िनयमीत केले जाणार 

नाह त. आहो, आहे हे िनयमीत करता येणार नाह त तु हांला. मग ह  कसली तु ह  िनयमीत 
करायची भाषा क न बसले. बांधकाम करताना पती व प ी अशा दोघांची नाव समा व  केले 
जातील. एका घराम ये तीन भाऊ असतील ते १२०० वे.फुटाम ये रहात असतीलतर याची 
कशी वभागणी करणार. िनयमीत कर यासाठ  िनयोजन ५०० चौ. फुटा पयत जागा 
संबंिधतां या नावावर मोफत केली जाणार. हे सगळे जे चालले आहेना ते तु हाला काह च 
करायची गरज नाह . मी उपाय जो सांगणार आहे हा जर उपाय चुक चा असेलतर तु ह  
मा यावर टका करा. मी ािधकरणाम ये तीन वष होतो. आता हा जो राजक य मु ा आहे 
तो बाद झाला आहे, वीस पंचवीस वष तेच तेच तेच आपण करत असतो. आयु  साहेब 
मा या मा हती माणे कमान खर  मा हती आली असती हणून हे  आहेतना शासनाचे 
आहेत आ ण आपण भांडत असतो. अनिधकृत घर झाली, घर कोणी होऊ दली. हा े कुणी 
घेतले आ ण याच ाय त कोण करतं, आजचे बसलेले रा यकत. कोण याह  
ािधकरणाम ये यावेळेस आपण वषय घेतोना आिथक वषय येतो यावेळेस असं ठरल 

जातं क  महानगरपािलकेनी एवढा खच करायचा आ ण यांनी एवढा खच करायचा. पण 
ािधकरणाने रेड रेकनर माणे यांनी पैसे कोण यानी भरायचे. मी तर सव ािधकरण 

ह तील लोकांना सांगेल कारण या ठकाणचे नगरसेवक काम करतात भोसर  पासून 
रहाटणी, काळेवाड , वाकड पयत. रेड रेकनेर माणे काह ह  र कम भरायची गरज नाह  
ािधकरणाकडे. माझ असंच मत आहे क  हजारो कोट  पये वकासासाठ  खच केले असतील 

आ ण रे डरेकनेरचे ािधकरणाला पैसे भरायचे. कोणता िनयम आहे हा. ६७ हजार याय व  
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जी महापािलका ह तील घर आहेत या यावर आपण पयाय हणून शा तीकर लावलेला 
आहे तो  आजून तसाच लंबीत आहे. ािधकरण ह तील जी घर आहेत जे िनयम 
काढलेले आहेत या िनयमाम ये काह  त य नाह . याला एकच पयाय आहे आ ण 
मा.महापौर साहेब, सभागृहाने तो ठराव करावा. प नेते साहेब तु ह  ठराव मांडा, तुमच 
े ड ट आहे तुमच शहर आहे, ती ह  मतदारसंघाची तु ह  िचंता क  नका, तु ह  काह  िचंता 

करत  नाह त. हा वषय मतदारसंघाचा नाह तर या शहराचा आहे. तु ह  ठराव मांडा, तु ह  
िनणय या. वतमानपञाम ये तुमची ेसनोट करा. जो ािधकरण बाधीत आता भाग आहे 
तो या ािधकरणातून वगळावा. यापुव  सु दा काह  भाग वगळलेले आहेत. आ ण ते 
वगळलेले नसतीलतर माझा श द मी परत मागे घेतो. पण हे जे ािधकरणाचे शोषण चालू 
आहे, आहो, असले या नोक-या बंद झाले या आहेत. टे कोची प र थती आज काय आहे, 
बजाज टे पोची प र थती काय आहे, मा ती सुझूक ची प र थती काय आहे. या ठकाणी 
राहणारा जो कामगार वग आहे याची दयनीय अव था होईल. ािधकरणाचे अिधकार  
यावेळेला जबाबदार न हते का, तु हांला वाटत असेल आता मोकळ  जागा आहे या 

ता यात पण या ठकाणी बाधीत झालेलं आहे या ठकाणचा तो संपुण भाग वगळावा कारण 
वकास महानगरपािलकेनी केलेला आहे. हजारो कोट  हे महानगरपािलकेचे खच झालेले 
आहेत, टॅ स महानगरपािलका घेते. सगळया कारचे टॅ सेस महानगरपािलका घेते कारण 
वकास आपण केलेला आहे. ािधकरणाचा काह  संबंध नाह . ािधकरण फ  कागदावर 
राहतय हणून यांनी रेड रेकनेर माणे रेट लावायचा, अ जबात नाह . रंगरोडचह  अजून 
काह  नाह . मला असं वाटतय क  या सव भागावर परत एक काह तर  काय म होवून 
जायचा. वीस वषापासून हे काय म झालेले आहेत. हा सवप ीय िनणय या. तु ह  े ड ट 
या, तुमची ेसनोट करा. एका वा यात ठराव करा. जे स ह नं. अिधकृतर या बाधीत 

आहेत ते सगळे वगळा. या यापुव  वगळलेले आहेत. थेरगावचा पुव भाग देखील वगळलेला 
आहे. गर ब लोक आहेत, दहा दहा आ ण पंधरा पंधरा लाख पये भरायची कोणाचीह  ताकद 
नाह . एकतर होवू दयायच न हत, याच ाय त एकटयानी केल नाह  पाह जे सगळयानीच 
ाय त केल पाह जे आ ण हणून काह तर  पॉलीसी डसीजन या. नाह तर आपण जो 
वकास केला या सव वकासाचे ािधकरणातून पैसे वसूल करा. तो भाग आपण वकसीत 
केलेला आहे. मी ािधकरणाला सभागृहा या वतीने मागणी करतो. सदािशव खाडे यांच 
अतीशय चांगल काम चालू आहे. कोणतर  यांना सांगत असेल अशा प दतीने करा, तशा 
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प दतीने करा. अमुक अमुक गो ी जवळ आले या आहेत, तमुक तमुक गो ी आहेत. 
राजकारण राजकारणी प दतीनेच करायच असतं. मी वत: देखील काँ ेसचा अ य  होतो 
यावेळेस आम या भागातून मोचा िनघाला यावेळेस मला आम या प े ीनी वचारल, मी 
हणालो या गो ीचा िनकाल लागलेला नाह  या मोचाम ये मी सहभाग घेणार नाह  
यावर मा यावर खुप प े ीनी आगडपाकड केली. यावेळेस रा वाद ची या ठकाणी स ा 

होती पण नगर वकास खात काँ ेसकड होतं. यावेळेस मी काँ ेसला सांगीतल क  हे तु ह  
ताबडतोब करा ते हणाले तु ह  मोचा का नाह  काढत, मी हणालो मी मोचा काढणार नाह  
लोकांची फसवणूक मी करेल पण मला इथच रहायच आहे. आम या मशानभूमी ईथच 
आहेत, इथ लोकांना त डाला त ड दयाव लागणार आहे. सारख सारख फसवणूक चालणार 
नाह . आ ण हणून मला अस वाटतय क  या टाईमाला देखील मी काँ ेसचा अ य  असून 
कॉ ेसवर टका केली होती आ ण याच ाय त सु दा मी घेतल आहे. आ ण हणून या 
टाईमाला रा वाद चा दोष न हता. अजीतदादानां देखील यावेळेस बोललो होतो क  दादा हे 
काम तु ह  का करत नाह त तर ते हणाले नगर वकास खात तुम याकड आहे. माझी 
बोलती बंद झाली आ ण यावर तो िनणय घेतला नाह तर आज काँ ेसची प र थती काय 
झाली हे तु ह  पाहता आ ण हणून माझी नं  वनंती आहे हा खेळ आता बास झाला, 
सवानी या लोकां या भावनीक  आहे, आहो, येकाला खाञी नाह  क  माझ घर वाचल 
का नाह  ते. तणावमु  क , िभती मु  क  आ ण जो बािधत भाग आहे तो बािधत भाग 
आप या महानगरपािलके या वतीन ािधकरणाचे ह तून वगळून टाकावा एवढ  मी मागणी 
करतो आ ण मी एका वा यात तु हांला ठराव करायला सांगतो क  हा ािधकरण बािधत 
भाग वगळ यात यावा. मा.महापौर साहेब आप याला मनापासून ध यवाद देतो क  तु ह  
वषय जर  नाह  घेतलातर  मला मु े मांडू दलेत यामुळे तु हांला ध यवाद देतो. कदािचत 
असंह  असेल परमे र  संकेत क  दोन मह ने तु हांला वाढवून िमळू देत. कदािचत हा वषय 
र  कर यासाठ  तु हांला वाढवून िमळाले असतील. गणपतीचे दवस आहेत गणपती तु हालंा 
पावेल आ ण आ ह  मोरया गोसावी या गावचे आहेत. गणपती ब पा मोरया हण यानंतरच 
गणपतीच नाव पुण होतं. गणपती ब पा मोरया हणून हा जो बािधत भाग आहे तो वगळावा 
अशी तु ह  घोषणा करा. तुमची आ ह  िचंचवड गावाम ये िमरवणूक काढू, तुमच महापौर 
पद गे यावर.  दुसर  एक गो  सांगतो नावा या संदभात आता जो घोळ झालेला आहे तो 
घोळ दु त करावा कारण यां याह  भावना समजून या. यांच नाव आहे यां याह  
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भावना समजून या. तु ह  यांना दालनाम ये बोलवा, आमचे वरोधीप नेते नाना काटे 
यांनाह  बोलवा आ ण सम वयानी वचार करावा. या नावाची इथ चचा क न या नावाची 
वतमानपञाम ये काह तर  चुक ची मा हती येईल असं िचञ होवू देवू नका. ते करण कोटात 
आहे का नाह  याची शहािनशा करा. कोटात असेलतर ते थांबाव लागेल. नाह तर सगळयांचाच 
काय म चालू होईल. मंजूर  दली आताह  काय म चालू होईल वनाकारण. यामुळ तु ह  
तुम या दालनात बोलवून हा  सोडवा. ािधकरण बािधत भोसर  मतदार संघात सु दा 
आहे. पंपर  म ये सु दा आहे. िचंचवडम ये सु दा आहे. तर  तो बािधत भाग वगळावा 
आ ण सवाना मा य असेलतर मला पा ठंबा दयावा अशी मी मागणी करतो.                        

मा.सुल णा धर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर मा.महापौर 
साहेब, मगाशी पह ली जीबी झाली आ ण या याम ये अतीशय सगळयां या ज हाळयाचा 
वषय हा वायसीएमचा होता. या यावर मला काह   मांडायचे होते, काह  सम या हो या 
या सभागृहाम ये सगळयां या ज हाळया या आहेत. जुलैचा वषय मांक ५ होता 
या याम ये सागर आंगोळकर आ ण राहूलजी कलाटे यांनी ताव मांडला होता क  

महानगरपािलकेम ये वायसीएम णालयाम ये मृत झाले या णांना बील माफ कर यात 
याव यांना अथसहा य कर यासाठ . हा वषय खुप चांगला आहे. राहूलजी आ ण सागरजी 
यांच मी अिभनंदन करते. परंतु वायसीएम या णालयाम ये बरेचसे ण हे णसेवा 
घे यासाठ  येत असतात. वायसीएमचा उ ेश आपण बील माफ करण या यासाठ  आपण 
हॉ पटल काढलेल नाह  तर या यासाठ  लागणा-या उपाययोजना आप याकडे पुतता आहे 
का, याची उपल धता आहे का हा खरा  िनमाण होतो. ब-याच मह यांपासून आपण 
वायसीएमचा कारभार पाहत आहोत आ ण या याम ये ामु याने आढळत असले या 
डॉ टरांची सं या आप याकडे माणापे ा कमी आहे. जे आहेत यांना अिस टंट उपल ध 
नाह त. नसस आहेत यांच माण खुप कमी आहे या सहा मह या या कालावधीसाठ  
आपण नसस घेतले या आहेत यांचह  माण खुप कमी आहे. याच माणे आप याकडे 
मिशनर  चालू बंद माणात आहे. परंतु या चालू मिशनर  आहेत यांना ऑपरेट करायला 
आप याकड ऑपरेटस नाह त आ ण या बंद आहेत या याकडे आपल अजीबात ल  नाह . 
आप याकडे मह वाचा  जो िनमाण होतो तो सात याने आप याकडे औषधाचा पुरवठा 
कमी होत आहे. हणजे अगद  थंड -ताप आलातर  आप याकडे पॅरासेट मॉल जे ३० पैशाला 



51 
 

,   

िमळतं ते सु दा औषध आप याकडे अ हेलेबल नाह . बीपीसाठ  औषध असेल कंवा मधुमेहा 
साठ  औषध असेल ते सु दा आप याकडे अ हेलेबल नाह त हे अनेक मह यांपासून आपण 
बघतो. आयु  साहेब मी आप याला म यंतर  एक पञ दलं होत आ ण या पञाने 
ामु याने नससची कमतरता आ ण औषधाची कमतरता याचा उ लेख केला होता. 
या यावर अजूनपयत कुठ याह कारचा फॉलोअप घेवून आपण तीह  पुतता कमी क  

शकलो नाह त. खरतर या वभागाम ये काम करणा-या अिधका-यांची मानसीकता काय आहे 
हेच कळत नाह . औषध हा खुप मुख भाग आहे आ ण आपल वायसीएम हे सुरवातीपासून 

णांना मोफत औषध देतं. हे ण आप याकडे पंपर  िचंचवड मधुनच नाह तर संबंध 
महारा ातून णसेवा घे यासाठ  येत असतात. आपण अगद  तो पाच का दहा पयाचा 
केसपेपर काढतो आपले ण डॉ टरांकडे जातात, डॉ टर शन देतात आ ण ते 

शन घेवून ते ण जे हा टोअरम ये जातात ते हा टोअरमधून यांना सांग यात 
येत क  हे औषध आप याकडे अ हेलेबल नाह त आ ण तु हांला ती बाहे न वकत यावी 
लागतील. यामुळे नाईलाजा तव णांना ती औषध बाहे न वकत यावी लागतात.     
ब-याचदा डॉ टर रेफर करतात क  हे औषध बाहेर या मेड कलमधुन या. मग तो इ लॉ ट 
असो कंवा ती औषध असो कंवा टमट घे यासाठ  सु दा णांना आपण ब-याचदा बाहेर 
पाठवतो. या सगळया प र थती महापौर साहेब, आयु  साहेब आप याला वारंवार कानावर 
घातले या आहेत. पञकारांनी या उघडक स आणले या आहेत. परंतु या यावर आप याकडून 
कुठ याह  कारचा फॉलोअप घेतला गेलेला नाह . हे क ट यूएशन आप याकडे चालूच आहे. 
म यंतर  एक कार उघडक स आला होता. पेपरम ये आल होतं क  एका पेशंटला आपण 
गरज नसताना डायलेिसस केलं आ ण पेपरची बातमी वाच यानंतर शहरात सगळ कड 
खळबळ उडाली आ ण येकानी आपआप या पर ने या प र थतीची चौकशी केली ते हा 
िनदशनास आल क  तो पेशंट आप याकडे वायसीएम म ये आला, वायसीएम म ये 
आ यानंतर आपण याची तपासणी केली जे नॅ ॉलॉ ज ट होते यांनी पेशटंचे िस ट स 
पाह ले आ ण याचा रपोटस पाह यानंतर यांना िनदशनास आल क  या या चेह-यावर 
सुज होती, हातापायावर सुज होती, ताप होता िस ट स बघीत यानंतर वय लहान होत आ ण 
मग डॉ टराना वाटल क  र क फॅ टर वाढू नये हणून डॉ टरानी या यावर डायलेसीस हा 
ऑ श स िनवडला. कारण क  तो पयाय िनवडला नसतातर यां याशी केले या चचतन असं 
आढळून आल क  याला ेन इ यूरड झाल असत ं कंवा सोड एम पोटॅिशअम इ बॅल स 
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होवून याला आणखी काह  ट कल िस यूएशनला फेस कराव लागल असतं. अशा 
प र थतीम ये या संबंिधत डॉ टरांनी डायलेसीस हा ऑ शन िनवडला आ ण आपण याच 
डायलसेीस केल. काह  दवसानी तो ण हॉ पटलमधुन ड चाज होवून दुसर कडे गेला. 
बाहेर गे यानंतर ाय हेट लनीक म ये यांनी जे हा याची तपासणी केली ते हा याच 

याट ले हल ०.६ होतं. हणजे आप याकडे केले या तपासणीम ये चाचणीम ये २४ ट के 
याट होत आ ण बाहेर एकाच सायकलम ये ते याट केल ते एवढ कमी कसं झालं याची 

चौकशी के यानंतर अशा प दतीचे रपोटस कसे काय आले. हणजे या डॉ टरनी केलेल 
काम चुक च आहे का कंवा मग आप याकडचे रपोट चुक चे आहेत. मला एकच सांगावस 
वाटत क  इथे हे जे रपोटस आपण क न घेतलेले आहेत ते मे.माहे र  से स कॉप रेशन, 
या ठकाणी नाव अवजुन घे यामागच कारण एक आहे आयु  साहेब २०१६ आ ण २०१८ चे जे 
आपण टडर काढल होत केिमकल इ मट परचेसच तर ते टडर कॅ सल कराव असं 
त कालीन आयु  वाघमारे साहेबांनी आदेश काढले होते. वर त ते टडर कॅ सल क न र-
टडर कराव असेह  यांचे आदेश होते. परंतु आप या संबंिधत अिधका-यांनी आयु ां या 
आदेशाला केराची टोपली दाखवली आ ण ते टडर परत आठरा मह यासाठ  ते पंधरा 
मह यासाठ  क ट यू कर यात आलं. ज हा पह यांदा ते टडर काढल होत ते हा ते तीन 
ट के बीलोनी होत आ ण या यावर १५ ट के ए टे शन द या नंतर या याम ये 
साडेआठ कोट ची खरेद  झाली आ ण नंतर जे हा आठरा मह याने जे हा या याम ये 
आपण र-टडर केल ते हा तेच टडर याच कंपनीला साडेआठरा ट के बलोनी लागलेल आहे. 
हणजे पह या टडरम ये आपण रंग केली होती का. पह ल टडर आपण कशासाठ  

ए टशन केल होतं आ ण आठरा ट के बलोनी सु दा या य ला जर दोन वषानंतर 
परवडतय तर पुव या काळात पण याला तेच टडर या कमंतीनी परवडत न हतं का. नंतर 
जीएसट  वगैरे ब-याचशा गो ी आ या तर  सु दा यांनी आठरा ट के बलोनी ते टडर कसं 
काय ऍ से ट केल. तर  या सगळया गो ी खुप आ यजनक आहेत. आयु  साहेब 
या ठकाणी आप याला सांगावस वाटतय क  या याम ये साडेआठ कोट ची खरेद  झाली 
आ ण दड कोट च महानगरपािलकेच आिथक नुकसान झाल आहे. हे नुकसान करदा यांच 
आहे, करदाते आप याला पैसे देतात आ ण महानगरपािलकेचे व त हणून आमचा 
अिधकार आहे या गो ींची शहािनशा करणं, खाञी करणं. या ठकाणी जे हा आपण औषधाची 
चौकशी करतो ते हा आ हांला काह  मा हती नाह  मॅडम टडर प लश झालेल आहे, रेट 
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मागवले, कोटेशन येतात आ ण भंडार वभागाकड आहे. एवढ सांगून येकवेळेस आपले हात 
वर करतात. नसस, डॉ टर या बाबतीत कालावधी संप यानंतर पण जाह राती काढतो 
या यानंतर आपण पर ा घेतो या यानंतर आपण िनयु  करतो. िनयु या अजूनह  

ऑडर दले या नाह त. बरेचसे डॉ टसचे टमस संपलेले आहेत, नससचे टमस संपलेले आहेत. 
इ टर हव झा यात, िल ट पण फायनल आहेत परंतु यांना आपण ऑडर दलेली नाह . 
मग या सगळया गो ीम ये आपण दरंगाई का करतो. या याम ये कोणाला गांभीय आहे क  
नाह . अशा प दतीने जर आपण काम करणार असेलतर वायसीएम सारखा हा ी आपण 
सांभाळतो तो उदया इथे आप याकडे डॅ ॅ से जा त वाढत चालले आहेत या याकडे कोणाच 
ल  नाह . आप याकडे अ हेलेबल असले या मिशनर  या कती चालू आहेत, कशा 
प र थतीत आहेत. अगद  आऊट डेटेड मिशनर  आपण आजह  वापरतो. आयु  साहेब, 
आपण आप या पालीके या लॅबम ये टे ट केलेले रपोटस आपण जे हा ाय हेट लॅबम ये 
घेवून जातो ते हा तीथ या डॉ टसला याची शंका येते आ ण ते हणतात आ हांला तुम या 
वायसीएम या लॅबवर व ास नाह  आपण परत टे ट क  आ ण डे फनेटली रेजीएश स 
येतात, मग आपण िनकृ  दजाचे हे वापरतोय का, याची वॉलीट  आपण इ ू ह का करत 
नाह त. असं ब-याचवेळा मी िनदशनास पण आणुन दलेल आहे. अशा अती संवेदनशील 
गो ी आहेत परंतु इथ आप या कोणाचच ल  नाह . याच याच पदावर अनेक वष काम 
करणा-या अिधका-यांची सु दा मानसीकता होत नाह  क  आपण अ याव यक सेवेम ये काम 
करतो. कुठलीह  गो  आपण ायोर ट ने देतो ते हा याम ये वायसीएम या बाबतीत फ  
खरेद ला ायोर ट  देतो. खरेद  करणं हा येकाचा इ टे शन झालेला आहे. हणजे आता 
मा या माह ती माणे तालेरा णालय अजून सु  झालेले नाह . याच बरोबर भोसर  

णालय पण सु  झालेल नाह  आ ण आयसीयूह  या याम ये नाह . तर  सु दा ितथे 
आपण हे ट लेटस सु  केलेले आहेत. इथे वायसीएम म ये आप याला हे ट लेटस लागतात 
ितथे हे ट लेटस अभावी पेशंटचा जीव दगावतो ितथे आपण हे ट लेटर देवू शकत नाह त 
परंतु इथले हे ट लेटर धुळखात पडलेत. मग हे खरेद  कर यामागच इ टे शन काय होतां 
अशा ब-याच गो ी आहेत क  आप याकडे हे ट लेटर झाल, डायलेिसस मिशन झालं साध 
बीपी ऍ ेटस पण आप याकडे आऊट डेटेड आहे. आप याकडे हल चेअस नाह त, 
आप याकडे ेचस नाह त, आप याकडे ब-याचशा गो ी नाह त. व छता बघीतलीतर 
अगद च आऊट डेटेड हणजे बाजूला आप याकडे ड .वाय.पाट ल हॉ पटल आहे ितथेह  ह च 
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एज सी काम करते आ ण आप याकडेह  ह च काम करते पण तीथ या व छतेम ये आ ण 
आप या व छते म ये बराचसा जिमन आसमानचा फरक आहे या गो ीकडे कोणाच ल  
नसतं. आरो यसेवा, णसेवा ह  ई रसेवा मानतो परंतु आप या इथे खरेद  हा इ टे शन 
डोळयासमोर ठेवतो. पी.जे.इ टटयूटला ब-याच जणांचा वरोध आहे. परंतु पी.जे. 
इ टटयूटसाठ  लागणा-या इ मटस खरेद साठ  माञ येकाचा इ े ट आहे. पी.जे. चे 
डॉ टस आ ण वायसीएमचे डॉ टस यां याम ये वाद हा नेहमीच आहे परंतु यांच दोघांचह  
मेन इ टे शन आ ण थम कत य हे णसेवा आहे हे आपण यांना वारंवार जाणीव क न 
दली पाह जे. इ पला टस जे आहे ते काह  डॉ टस लोकांना सुचवतात क  तु ह  याच 
कंपनीचे या. जर नाह  वापरलेतर जी काह  रऍ श स होईल याला आ ह  जबाबदार 
नाह त. आयु  साहेब, वारंवार या गो ी मी तुम या िनदशनास आणून दले या आहेत. परंतु 
आजह  तोच कार आप या वायसीएमम ये राजरोषपणे चाललेला असतो. अगद  ठेकेदाराला 
हवे असेल याच प दतीने जर आपण काम करणार असेलतर या वायसीएमच आप याला जे 
अपे ीत आहे क  आपण खरच इथे खुप णांची सेवा करतो तर, तस काह  होत नाह , 

णसेवेम ये कोणालाह  इ े ट नाह . फ  मह वा या खुच वर बसून आपण खरेद  करणं 
एवढाच इ े ट माञ येकाचा आहे. ह  कुठेतर  मानसीकता बदलली पाह जे. ठरावीक 
अिधकार  जर आपण या पदाव न बदलले आ ण येकाला रोटेशन दलतर न क च या 
प दतीची यांची मानसीकता हाटवून जाईल आ ण चांग या प दतीच काम होईल. 
आप याकडे जे िस यूर ट ज आहेत िस यूर ट ज आ ण कमांडो यांच माण कमी आहे आ ण 
जे आहेत ते पण कुपोषीत आहेत. हणजे यांनाह  ऍ यूएली ोट नची गरज आहे. अगद  
यांच कोणी ऐकत नाह त, जे िस यूर ट ज आहेत ते पण लोकांना दसत नाह त. जे हा मॉप 

येतो ते हा ते कं ोल क  शकत नाह त. याह  गो ी सुधार याची गरज आहे. कारण      
ब-याचदा णांचे नातेवाईक डॉ टस या अंगावर धावून जातात आ ण यावेळेस या 
िस यूर टजचा आप याला काह च फायदा होत नाह . अशा प दतीने आप याला िस यूर टज 
म ये इ ूमट होणं गरजेच आहे. सीएमओचे जे डॉ टस आहेत ते मो टली आपले ण 
बाहेर पाठ व याम ये यांना जा त इ े ट असतो. यां यावरह  वचक घालण गरजेचे आहे. 
आप याकडे औषधाचा जो साठा आहे या याम ये आपण वॉलीट  मे टेन करत नाह , 
हणजे दजदार औषध जर दलीतर न क च आप या णाला जे पंधरा वीस दवस जी 

औषध यावी लागतात, न क च आपण ॅ डेड औषध जर ेफर केलीतर ऍटली ट चार ते 
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पाच दवसात यांना फरक पडेल अशा प दतीची औषध आपण ेफर केली पाह जेत. आ ण 
इन लांट जा तीत जा त वायसीएमकडूनच दे यात या यात अशा प दती या जर काह  
उपाययोजना के यातर आप या गर ब जनतेला याचा न क च फायदा होईल. या याबरोबर 
ओट  ह  आपली मॉड लर णाली झाली पाह जे. आता आपण याला फरशा लावून ठेवलेली 
आहे रंगवून ठेवलेली आहे पण या यातली मिशनर  ह  तशीच आहे ती अतीशय आऊट डेटेड 
प दतीची आहे या याम ये आपण मॉडयूलर णालीन केलतर रझ ट ओ रए टेड काम 
आप याकडे होईल. आयसीयूची प र थती अशी आहे क  ितथे अगद  वरच पीओपीच पॅनल 
आहे ते पडल आहे या यातून पाणी पडत आ ण या पा या या खाली बादली लावलेली 
आहे. हणजे एवढ  भयंकर प र थती आहे. वीस दवसापासून ब-याचदा  आपण िनदशनास 
आणून दलेलं आहे.  ब-याच पञकारांनी याचे फोटोह  काढले पण अजूनह  तीथे कुठ याह  
कारची सुधारणा झालेली नाह . तर  याह  गो ीकडे अगद  गांभीयाने ल  देणे गरजेचे आहे. 
याच बरोबर आप याला ाय हेट बेडस आ ण सेमी ाय हेट बेडस वाढ वण गरजेच आहे. 

कारण ब-याचदा ाय हेट बेड या डमांड खुप असतात. यासाठ  आप याकडे अ हेले बलीट  
कमी असते. आयसीयू आपला रेड  झालेला आहे परंतु या याम ये इ वीपमट नाह  हणून 
तो वापरात देत नाह त. या याम ये आपण साधारण वीस पंचवीस बेड जर अ हेलेबल क  
शकलोतर आयसीयू नाह  हणून यांचा जीव दगावतो अशा णांना आपण सेवा देवू शकू. 
असे काह   आहेत आ ण अशा काह  सुधारणा होणे अपे ीत आहे. मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब, आपण वारंवार वायसीएमला भेट देतात. परंतु या यातन िन प न असं 
काह च होत नाह तर  रझ ट ओ रए टेड काम हाव अशी अपे ा  करते. या ठकाणी 
अवजून सांगावेसे वाटत क  महानगरपिलके या एका इमारतीम ये एका केबीनम ये मी काह  
दवसापुव  वाचल क  सं था ह  कोणतीह  असो, सरकार , सहकार , खासगी, सं थेत ठरावीक 
तास काम करणे हा झाला कायदा. पण कामात वत:ला झोकून देणे ह  झाली नैतीकता, मी 
पगार घेतो हणून काम करतो हा झाला यवहार, सं थे या अ त वाची, सुर ततेची, 
ित ेची यो य काळजी घेणेचे काय मला पार पाडावयाचे आहे ह झाली अपुलक , सं थेची 
गती आहे तोवरच माझे अ त व आहे, माझी ित ा आहे हणून सं थेला हिनकारक ठरेल  

अशी कृती मी कधीह  करणार नाह  पण सामाजीक ऋण फेड या या भावनेनी वत:ला 
कामात वाहून घेईल ह  येकांची भावना असली पाह जे यातच सं थेचा वकास व वत:चा 
उ ार आहे. एवढे छान वचार आप याकडे महानगरपािलकेत केबीनम ये लावलेले असतात. हे 
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येका या केबीनम ये जर लावलेतर न क च आपली महापािलका ह  आिशया खंडात एक 
आदश महानगरपािलका हणून होईल. कारण बाक चे  तर आपण नाह च सोडू शकत, 
र ते, पाणी आ ण आरो य या गो ी आपण नाह  क  शकत पण ण सेवा ह  वैदयक य 
सेवा तर  आपण चागं या प दतीने क  शकतो अशी अपे ा य  करते कारण आपण ह  
योजना जी आणली ह  लाभदायी योजना न क च नाह . एखादयाला आिथक सहा य देवू 
शकतो पण या यातला लाभ नाह  यामुळ ण हा बरा होवून घर  कसा जाईल या 
इ टे शन ंआपण काम करण या ठकाणी अपे ीत आहे अस य  करते आ ण मा.महापौर 
साहेब आपण बोल यास संधी दली याब ल आपले आभार मानते, ध यवाद.    

मा.अिभषेक बारण े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. पञकार मंडळ  
पाठ मागे बसलेले आहेत. जे सभागृहात घडत ते लोकापयत यां या मा यमातून पोहचत. 
आज सभागृहाम ये काह  आम या भागातील ािधकरणा या वषयावर चचा झाली. 
ािधकरण बािधत घर या भागाम ये मी नगरसेवक आहे तीथ पं याह र ट के ािधकरण 

बािधत घर आहेत. ािधकरण बािधत अस या कारणाने या ठकाणी अनिधकृत बांधकाम 
झाली. आप या शहराचे कायस ाट आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप यां या य ातून 
आम या भागातील अनिधकृत बांधकाम ािधकरण भागातील बांधकाम िनयमीत हो यासाठ  
आता एक जीआर आला या जीआरम ये दड गुंठया या आतली बांधकाम ह  िनयमीत 
होणार आहे. मी सांगू इ छतो क  आ हांला पुव  गरज होती क  पह ली जागा आम या 
नावावरती हावी यासाठ  हा जीआर आहे. या जीआरम ये दड गुंठया या आतमधील जे 
ेञफळ आहे ते नागर कां या नावावरती होणार आहे. मा.महापौर साहेब, मी तु हांला सांगू 

इ छतो क  इथ शा तीकरांची चचा झाली. शा तीकराब ल मी सांगतो क  ७५ हजार 
बांधकामाना शा तीकर शहराम ये लागला होता. या ७५ हजार शा तीकरांपैक  ५२ हजार 
लोकांना फायदा झाला. दड हजार वे.फुटा या आतला शा तीकर माफ झाला. हणजे 
शंभर ट के शा तीकरापैक  ७५ ट के बािधत घरांना या ठकाणी फायदा झाला. उवर त जे 
२५ ट के घर असतील या याम ये काह  बांधकाम िनवासी आहेत. जे िनवासी बांधकाम 
आहेत ते िन तपणे सांगीत या माणे कोणाचे कुटंूब मोठे होते, कुटंूब मुखा या नावान घर 
होतं. मी सरकारच आभार मानतो क  यांनी एक हजार वे.फुटा पयतच शा तीकर माफ 
केला. आपण एखादा लॅट एक हजार वे.फुटाचा यायला गेलोतर कमान ५० लाखात तो 
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िमळतो. जर ५० लाखा या लॅट म ये एखादा माणूस राहत असेलतर िन त तो गर ब 
नाह . आता या ठकाणी जी बांधकाम दोन हजार वे,फुट. तीन हजार वे.फुट, चार चार 
कुटंूब आहेत ते तेथे राहतात यामुळ एका याच नावावरती न द राह ली. या यामुळे ते 
शा ती करात आडकलेले आहेत. परंतु आता जो ािधकरणा या जागेचा िनणय झाला आज 
ते वाटून घेतात क  या भावा या नावाने एक हजार वे.फुट दुस-या भावा या नावाने एक 
हजार वे.फुट जेणेक न यांना शा तीकराम ये येथून पुढ या वेळेस याला िन त फायदा 
होईल. मी पु हा एकदा ल मण भाऊ याचं, सदािशवराव खाडे यांच अिभनंदन करतो, आभार 
मानतो क  यांनी हा जो िनणय घेतला आता २०११ पुव ची बांधकाम या याम ये दड 
गुंठयाची जागा या या नावावरती होणार आहे. आतापयत जेवढ  बांधकामाची न द झालेली 
आहे या सवच यांनी यावी या यासाठ  देखील आ ह  यां याकडे पाठपुरावा केला. यांनी 
जेवढ केल या यासाठ  वागत. पञकारांना वनंती करतो क  छापतानी असं छापाव क  दड 
गुंठया या आतील बांधकाम २०११ या पुव ची बांधकाम आता िनयमीत हायला चालू झालेली 
आहेत. तु ह  असं छापू नका क  २०११ नंतर या बांधकामाच नाह . जेवढ होतय तेवढ पह ल 
क न घेऊ. तेथून पुढ यासाठ  आ ह  िन तपणे मागणी करणार आहेत. हे पण छापा क  
येथून पुढ आ ह  मागणी करतो, फॉलोअप घेतोय आ ण ते देखील येणा-या काळाम ये 
होईल. एवढ सांगून थांबतो.  

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. भाऊसाहेबांनी जो 
मु ा या ठकाणी मांडला तो वषय खरे हणजे वषयपञीकेवर न हता तर  पण मा.महापौर 
साहेबांनी भाऊसाहेबां या वनंतीला मान देवून यांना या वषयावर बोलायला संधी दली. 
आयु  साहेब या शहराचा इितहास आप यालाह  ब-या पैक  मा हती झालेला असेल. 
या ठकाणी कारखानदार  आ यानंतर नगरपािलकेची पंपर  िचंचवड महानगरपािलका झाली. 
कारखानदार  आ यामुळे या भागांचा वकास झाला आ ण वकास होत असताना 
ािधकरणाची िनम ती झाली. या या मागची भूमीका अशी होती क  या ठकाणी 

कारखा याम ये जो कामगार वग काम कर यासाठ  येणार आहे या कामगाराला व त 
दराम ये अिधकृत लॉट िमळावा, याच अिधकृत बांधकाम हाव या हेतूने या ठकाणी 
आम या मुळ शेतक-यां या जिमनी या ठकाणी शासनाने भूसंपादन क न या ठकाणी 
ािधकरणाची िनम ती झाली. ती होत असताना या ठकाणी मोठया माणात कामगार 
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राहायला येत होता. या माणात या ठकाणी लॉट दे यासाठ  शासन कमी पडत होत.  
या यामुळे या शहरात अनिधकृत बांधकाम यावेळेस झाली. यावेळेस अबनलॅ ड, िसलींग 

कायदा आला या यामुळे शेतक-यांनी एक गुंठा, अधा गुंठा जिमनी वक या आ ण 
कामगारानीह  यावेळ  गरजेपोट  या घेत या. हे होत असताना अनिधकृत बांधकाम मोठया 
माणात शहरात झालेली दसतात. तीच प र थती ािधकरणाने शेतक-यां या या जागा 

ऍ वायर केले या आहेत या जागेम ये सु दा बांधकाम झाली याच कारण असं क , आता 
आम या भोसर म ये धावडेव ती, लांडगे नगरचा भाग आहे तो भाग ािधकरणाने ऍ वायर 
केला परंतु आम या मुळ शेतक-यांनी तीथ या जिमनीचा मोबदला ािधकरणाकडून घेतला 
नाह . आज र व लांडगे, राजाभाऊ लांडगे या भागातून काम करतात तो भाग मॅजोर ट ने 
या ऐर याम ये येतो. या ठकाणी यांनी या जागेम ये वत: या खो या बांध या कंवा 

काह  लोकांनी या ठकाणी कामगारांना जागा वकून छोट  छोट  घर झाली. आता अिभषेक 
बारणेनी जो मु ा मांडला क  खरच ल मणभाऊनी, खाडे सारांनी य  केले. शासनाने िनणय 
घेतला, भाऊसाहेबांच सु दा तेच हणण होतं क  चांगला िनणय झाला परंतु या याम ये 
आणखीन काह  ञुट  आहेत. या ञुट  जर द ु र झा या अस यातर शंभर ट के याचा 
सगळयांना बेिनफ ट झाला असता. यांनी अजून एक मु ा मांडला क  ािधकरणा या 
ऍ वीझेशन मधली जी काह  मोठ  ेञ होती ती वगळ यात आली. तसच जर केल असतंतर 
हे ेञ जर ािधकरणातून वगळ यात गेल असतंतर, आप या महापािलके या अंडर ते 
घेत या गेलं असतंतर ते अिधक सोईच आ ण सोप झाल असतं आप याला अिधकृत 
कर यासाठ . मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, दुसर एक बाजु अशी पण आहे 
आप याला शासनाने माग या काळाम ये महापािलके या ह तील अनिधकृत बांधकाम 
िनयमीत कर याचा िनणय घेतला. परंतु य ात कती बांधकाम िनयमीत झाली याच 
सु दा आ मपर ण कर याची गरज आहे. िनणय चांगला झाला परंतु याचा फायदा खरोखर 
कती लोकांना झाला. मला वाटत मोजून चार ते पाच बांधकाम या िनयमातन अिधकृत 
झालेली आहेत. हणजे याचा लाभ जो लोकांना हायला पाह जे होता तो झाला नाह . 
कारण असं क  या याम ये  या काह  ञुट  राह या, जी काह  पैसे भरायची अट आहे ती 
खुप जाचक आहे आ ण लोकांना ती श य नाह . शा तीकराची माफ  झाली परंतु जो पुव चा 
शा तीकर भरायचा तो भर याची सु दा लोकांची या ठकाणी तयार  नाह  कारण क   
लोकांची ती आथ क प र थती आज नाह . आज आपण पाहतो संपुण देशाम ये मंद ची लाट 
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आहे आ ण आपल शहर ह  कामगारांची नगर  आहे. आ ण आप या यथेील कामगारां या 
नौक-या जातात. याला खायची मारामार आहे. अशा प र थतीम ये याला हे जे पैसे 
भरायला लागणार आहेत ते िन तपणे भरता येणार नाह त यामुळ या याम ये या ञुट  
राह या आहेत या ञुट  दुर के या पाह जेत. कारण २०११ पयतचा िनणय तो जर 
आतापयत घेतलातर याचा सगळयांना फायदा होईल. ते करत असताना सगळयांना आिथक 
बोजा पेलावला पाह जे अशा कारचा िनणय होणं अपे ीत आहे. आ ण या माणे आपण तो 
िनणय यावा. आ ह  वरोधात जर  असलोतर  या चांग या िनणया या पाठ शी शंभर ट के 
आहोत. अस जर चांगला िनणय होत असेलतर िन तपणे आमच सहकाय तु हांला या 
कामात राह ल. एकनाथजी खर हणजे या सभागृहाम ये वषय मांडत असताना हा जो 
वषय होता या या अगोदर सु दा या सभागृहात बंद पाईपचा वषय होता परंतु या 
वषयावरती अनेक नगरसेवकांना बोलायच होतं. परंतु सिचन िचंचवडे साहेब या ठकाणी 
पठािसन ािधकार  हणून बसले होते यांनी घाईघाईम ये तो वषय मंजूर केला. पा याचा 

 सगळयां या ज हाळयाचा  आहे. आप या शहराम ये पा याचा तूटवडा जाणवतो. या 
प र थतीम ये जर आपली मत मांडली आ ण या यातूनच काह  चांग या सूचना आ यातर 
िन तपणे आप या येथे नागर कांना चांगल आ ण मुबलक पाणी िमळेल. यामुळ येक 
वषयावर बोलत असताना एकनाथराव आ ण महापौर साहेब आप याला आमची वनंती आहे 
क  तु ह  सगळया वषयावरती सद यांना बोलू दयात. या यातून िन तपणे चांगल 
काह तर  पुढे येईल आ ण शहराचा फायदाच होईल. दुसरा उपसूचनेचा वषय या ठकाणी 
आम या समोर आला. खर हणजे ती उपसूचना घाईघाईत वाचली. आ हांला कुणालाह  ती 
उपसूचना कळली नाह . मुळात या या था आहेत या चुक या आहेत. मोरे सरां या 
नावान नाटयगृह आहे या ठकाणी जर अचानक कोणी नाव बदल याचा ठराव आणलातर 
आ ण अशा प दतीने उपसूचना वाचलीतर तो ठराव मंजूर झाला तर ते चुक च होईल. या 
या काळाम ये या लोकांनी या शहरासाठ  योगदान दलेलं आहे, देशासाठ  योगदान दलं 

आहे. यां या जिमनी या वकास कामासाठ  गेले या आहेत यां लोकांची नाव दलेली 
आहेत. आजजर तु ह  अचानकपणे असा काह  िनणय घेत असालतर, मला मा हती नाह  
उपसूचनेम ये नेमक काय होतं. परंतु उपसूचना अशा प दतीची वाचत असताना ती जर 
ॉपर वाचली गेलीतर, सगळया सद यांना जर ती उपसूचना कळालीतर िन तपणे 
या यातून काह तर  चांगल िनमाण होईल. मगाशी आयु  साहेबांना आ ह  वचारल, साहेब 
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हणाले सभागृहात अशा कारची उपसूचना दली गेली आ ण सभागृहाने मंजूर केलीतर 
आ हांला याची अंमलबजावणी करावी लागते. या यातून एक वेगळया कारच वादळ 
िनमाण होऊ शकतं. या प र थतीच भान ठेवून आम या भागाम ये, येक भागाम ये 
अशा कारचे वषय येतात. मागे ई भागाम ये अशा कारचा एक वषय आला होता. 
याह ठकाणी वरोध झाला. नाव देणा-याच याचा वैय क वाथ या याम ये नसतो. तर  

मा.महापौर साहेब, प नेते तु ह  सगळया गटने यांना व ासात या आ ण या यासाठ  
एखाद  सिमती थापन करा. नवीन नाव दयायच असेल कंवा जुन नाव बदलायच असेलतर 
या यामाग एक धोरण िन त असलं पाह जे आ ण या धोरणातनच काम झाल पाह जे. 

अ यत: भागामध या बैठकाम ये जे वाद होतात ते वाद पुढ या काळाम ये अनेक होतील 
आ ण सभागृहाम ये जर तु ह  असा पायंडा पाडलातर याला चुक च वळण लागेल. तर  माझी 
आप याला नं  वनंती आहे क , या चुक या था तु ह  पाडू नका. प नेते या यावरती 
आपण गंभीयाने वचार करावा आ ण ती जी उपसूचना वाचली गेली होती ती पु हा एकदा  
सभागृहासमोर पु हा एकदा नीटपणे वाच यात यावी जेणेक न सभागृहाला कळेल आ ण 
या यावरती यो य तो िनणय होईल अशा कारची अपे ा य  करतो.  

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

मा.महापौर –  या वषया संदभात भाऊसाहेबांनी सांगीत या माणे गटनेते, वरोधी प नेते 
या सवजणांची िमट ंग होईल, वषय मांक १ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-                        

ठराव मांक – ४४०                                        वषय मांक – १ 
दनांक- ७/९/२०१९                        वभाग- मा.आयु   
 

           संदभ-१) मा.राज  गावडे, मा.िशतल िशंदे यांचा ताव- 
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५०२९ द.१२/७/२०१९   
 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागाक रता खाली नमूद केले 
माणे तरतूद उपल ध क न घेणे आव यक आहे. 
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अ
 

कामाचे नाव पान 
. 

अ  लेखािशष अंदाज 
प कय 
र कम 

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

१ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 
सन २०१९-२० चे 
मुळ  
अंदाजप कातील 
सं  गोषवारा 
मधील अखेरची 
िश लक र. . 

१  सन २०१९-२० 
मधील सं  
गोषवारा 
अखेरची 
िश लक  

 ३०,२४,१२,६००/-  
(सन २०१९-२० ची 
अखेरची िश लक) 

 २,००,००,०००/- 

२ व ाथ  शालेय 
खेळणी  

 ३०६ 
३०७ 

५७ व थ  
शालेय 
खेळणी 

 २,५०,००,०००/- २,००,००,०००/-  

 एकूण      २,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 
 
     तर  वर ल माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच ड भाग मधील 
मनपा या सन २०१९-२०२० या न वन अंदाजप कात नाग रकां या मागणी व वकासा या 

ीने वशेष योजना या लेखािशषातील कामांची शासक य मा यता व तरतूद अं यत कमी 
अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम 
होणे श य होणार नाह  यामुळे खालील समावेश केले या कामांची सन २०१९-२०२० म ये 
खच होणार  आव यक तरतूद वाढवुन देणेस तसेच अंदाजप कातील र कमेस सुधा रत 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ.  
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव 

लेखा
िशष 

अंदाजप क 
मुळ 

शासक य 
मा यता 

सुधा रत 
शा. 

मा यता 

सन २०१९-
२०२० ची मुळ 

तरतुद 
वाढ घट 

सन २०१९-
२०२० साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतुद 

शे
रा 

पा ं . अनु.
ं . 

१ भाग .२५ 
ताथवडे येथील 
शिन 
मंद राकडून 
मा ं जी 
गावाकडे 

वशेष 
योजना 

३५ २०७ २०००००००० ३०००००००० १००००० १००००००० ० १०१०००००   
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जाणारा ३०.०० 
मी. ं द ड .पी. 
र ता वकसीत 
करणे. 

२ भूसंपादन 
िनधी 

वशेष 
योजना 

4 व 5 ११ ० ० १४०००००००० ० १००००००० १३९०००००००   

  एकूण २०००००००० ३०००००००० १४००१००००० १००००००० १००००००० १४००१०००००   

 
    तर  वर नमुद केले माणे सन २०१९-२०२० या मुळ अथसंक पात सदर कामांना 

सुधार त शासक य मा यता व सुधार त तरतुद क न िमळणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच 
 

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ. . सन २०१९-२० 
मधील तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

१ भाग . 
१२, 
िञवेणीनगर 
चौक ते 
तळवडे चौक 
मु य 
र याचे 
फुटपाथ व 
डांबर करण 
करणे.  

३१ १२० ९००,००० २०,०००,००० ० २०९००००० 
 

२ भूसंपादन 
िनधी  

४ व 
५ 

११ १,४००,०००,०००  २०,०००,००० १३८००००००० 

 एकूण   १४००९००००० २००००००० २००००००० १४००९००००० 
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एकूण र. .२,००,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  फ ) इतके वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड मनपाचे बापुजीबुवानगर येथील दलीप 
वगसकर अकॅडमीचे पॅ हेिलयनची उव रत व ुत वषयक कामे करणेसाठ  खालील माणे बदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. 
. 

कामाचे नाव पा. 
. 

आ. 
. 

लेखािशषक अंदाजप
क य 
र कम 

२०१९-२० ची 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

१ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सन 
२०१९-२० चे मुळ 
अंदाजप कातील 
सं  गोषवारा 
मधील अखेरची 
िश लक र.  

१  सन २०१९-२० 
मधील सं  
गोषवारा 
अखेरची 
िश लक  

 ३०२४१२६०० 
(सन २०१९-
२०ची 
अखेरची 
िश लक) 

 २००००००० 

२ व ाथ  सा ह य 
खेळणी 

३०६ 
३०७ 

५७ व ाथ  
शालेय खेळणी 

 २५०००००० ७५००००० ० 

३ मनपाचे 
बापुजीबुवानगर 
येथील दलीप 
वगसकर अकॅडमीचे 
पॅ हेिलयनची उव रत 
व ुत वषयक कामे 
करणे 

न वन न वन व ुत १६०००००० ० १२५००००० ० 

 एकुण      २००००००० २००००००० 
 

  

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील नावाम ये 
खालील माणे बदल करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . अंदाजप का 
तील अनु. / 
पान . 

लेखािशष सन २०१९-२० चे 
अंदाजप कातील नाव 

सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील  
बदल करावयाचे नाव 

१ ६२/१२७ 

वशेष 
योजना 

भाग .९ मधील डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते 
नेह नगर हॉक  टेड यम 
चौकापयत या र याचे 
ॉ ट करण क न र ता 
वकसीत करणे 

भाग .९ मधील डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर चौक ते नेह नगर हॉक  
टेड यम चौकापयत या र याचे 

व ठक ठकाणी खराब झाले या 
भागाचे डांबर करण करणे . 

२ १४/१२ 

वशेष 
योजना 

कै.अ णासाहेब मगर टेड यम 
पी. पी. पी. त वावर वकिसत 
करणे. 

कै. अ णासाहेब मगर टेड यम 
पी.पी.पी.त वावर वकिसत करणे 
या कामा 
अंतगत 
 भाग . ९ मधील 
कै.अ णासाहेब मगर टेड यमची  
धोकादायक इमारत पाडणे. 

३ ३११/३६ 

सावजिनक 
सुर तता 
(क भाग) 

क े ीय कायालयांतगत 
खराळवाड  येथे व वध चौकात 
सी.सी. ट. ह.यं णा बस वणे. 

भाग . ९  म ये व वध 
ठकाणी  सी.सी. ट. ह.यं णा 
बस वणे. 

 
तर  सदर कामां या नावाम ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

भाग . २६ पंपळे िनलख म ये नागर  व तीम ये मो या माणावर वाढ होत आहे. 
यामुळे नाग रकां या सोयी या ीने खालील नमुद केलेली वकास कामे करणे गरजेची 

आहेत. यामुळे खालील नमुद केले या वकास कामांचा समावेश सन २०१९-२०२० चे मुळ 
अंदाजप कात “ वशेष योजना” या लेखािशषकात न याने समावेश क न आव यक तरतुद 
िमळणेस  मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . कामाचे नाव अंदाजप क य 
र कम  

आव यक तरतुद 
र कम पये 

१ 
भाग . २६ पंपळे िनलख येथील 

आर ण . ३८८ व . ३८९ “दुकान 
क ” वकिसत करणे. 

७००००००० १००००००० 

२ 
भाग . २६ पंपळे िनलख येथील 

आर ण . ३८० “ भाजी मंडई व दुकान 
क ” वकिसत करणे. 

८००००००० १००००००० 

 एकुण १५००००००० २००००००० 
 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, महापािलका सभा ठराव . ४२२ अ वये 
खाली नमुद केले या कामांचा न याने समावेश करणेत आलेला असून सदर कामा या 
सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . कामाचे नाव ठराव . ४२२ 

अ वये 
अंदाजप क य 
र कम 

सुधार त 
शासक य 

र कम 

शेरा 

१ भाग . ८ येथील संत 
नगर चौक येथे अंडरपास 
बन वणे 

१२००००००० २००००००००  

२ भाग . ८ येथील 
पाईन िसट  चौक येथे 

अंडरपास बन वण े

१२००००००० २००००००००  

३ भाग . २ िचखली 
जाधववाड  मधील आर ण 
. १/१३७ वकसीत 

करणे. 

४००००००० १००००००००  

४ मुंबई – बगलोर ुतगती 
महामागालगत व पंपर  

९८००००००० १३००००००००  
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िचंचवड मनपा ह तील 
१२.०० मी ं द सेवा र ता 
वकिसत करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे  

  
तर  वर ल माणे कामा समोर नमुद सुधार त शासक य र कमेस मा यता देणेत 

येत आहे. 

तसेच थाप य ई भागाकड ल सन २०१९-२० चे अंदाजप कात खालील कामाक रता 
उपल ध असलेली तरतूद अपुर  आहे. सदर काम पूण करणे साठ  पुरेशी तरतूद उपल ध 
करणे आव यक आहे. तर  खालील माणे वाढ/घट क न तरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

 
अ 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
.अ. . 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

र. . 

घट र.  वाढ.र.  सन २०१९-
२० चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 
र. . 

१ पुणे आळंद  
र ता ते दाभाडे 
व ती ४५ 
मी.ड . पी. 
र ता वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

     

२  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० ६००००००   

 
    तसेच थाप य बीआरट एस वभागाकड ल सन २०१९-२० चे अंदाजप कात 

खालील कामाक रता उपल ध असलेली तरतूद अपुर  आहे. सदर काम पूण करणे साठ  पुरेशी 
तरतूद उपल ध करणे आव यक अस यान वाढ/घट क न तरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
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अ
 

कामाचे नाव लेखािशष पान . 
अ. . 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद र. . 

घट र.  वाढ र.  सन २०१९-
२० चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 
र. . 

१ टे को र यावर ल 
यशवंतनगर चौक 
ते नािशक हायवे 
पयत या र याचे 
डाबंर करण करणे 
व इतर थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

वशेष 
योजना 

४४/८० ५००००००० - ५०००००० ५५०००००० 

२  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० ५०००००० - - 

 
तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु काम करणे आव यक असलेली वकास 

कामे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  क न तरतुद वग करणास शासक य मा यता 
देणेत येत आहे. खालील न वन कामे अंदाजप कात समा व  करावीत व कामास शासक य 
मा यता िमळणेस व आव यक तरतुद स शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु. 
. 

शासक य 
र. . 

सन २०१९-
२० तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०१९-
२० एकुण 
आव यक 
तरतुद 

१ भाग . ३ मोशी 
येथील गट . 
६९१,६९२,६९३ येथील 
नाला बं द त क न 
र ता वकिसत करणे 

  २०००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

२ महापौर वकास िनधी ५० १८ ० ५००००००० ० १००००००० ४००००००० 
 एकुण   २०००००००० ५००००००० १००००००० १००००००० ५००००००० 
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तसेच थाप य बीआरट एस वभागाकड ल सन २०१९-२० या  अंदाजप ाकाम ये 
अपुर  तरतूद असले या कामाक रता वाढ/घट क न  तरतूद वग करण करणसे मा यता 
देणेत येत आहे. 

 
अ.
 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
.अ. . 

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद 
र. . 

घट र.  वाढ र.  सन २०१९-
२० चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 
र. . 

१ सांगवी- कवळे 
र यावर 
बीआरट एस बस 
टेशन जवळ ल 

बस डॉक या 
जागेचे 
मजबूतीकरण करणे.  

वशेष 
योजना 

४३/५६ १००००००० - ४०००००० १४०००००० 

२  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० ४०००००० -  

३ भाग  .४ 
कृ णानगर येथे 
शरदनगर 
िशवाजीपाक ला 
जोडणारा पाईन 
र यावर पादचार  
भुयार  माग बांधणे 

वशेष 
योजना 

१४ /७  ५०००००० ० १००००००० १५०००००० 

४  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० १००००००० ०  

 एकुण   १४०००००० १४००००००  

         
    तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये न वन कामाचा वशेष योजने अंतगत 
समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. उपरो  वषयास अनुस न भाग . १० म ये 
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सु वधा भुखंड पंपर  येथील स.नं. ३६/१० िस.स.नं. ५८४२ वकिसत करणे या कामाचा चालु 
आिथक अंदाजप कात समावेश करणसे मा यता देणेत यत आहे. सदर भुखंड वकिसत 
के याने नाग रकांची होणार  गैरसोय टाळणे श य होईल. सदर ल क पांतगत ओपीड  व 
यायामशाळा वकिसत करणेचे मानस आहे. स थतीत मोरवाड  भागात मनपाचे ओपीड  व 
यायामशाळा अ त वात नाह . सबब खालील माणे न वन कामाचा अंदाजप कात 
समावेशास मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ.  लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क य र कम 
१ वशेष 

योजना 
भाग . १० म ये सु वधा भुखंड 
पंपर  येथील स.नं. ३६/१० िस.स.नं. 
५८४२ वकिसत करण े

५,००,००,०००/- 

 

तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कात नवीन कामाचा समावेश करणसे मा यता 
देणेत येत आहे. भाग . २० म ये एच.ए मैदानासमोर महापािलकेची मोकळ  जागा आहे. 
सदर जागेवर ब-याच वषापासून छ पती िशवाजी महाराज यांचा अ ा ढ पूणाकृती पुतळा 
उभारणेची मागणी थािनक नाग रकांकडून कर यात येत आहे. सदरचा चौक हा रहदार चा व 
वदळ चा अस याने या ठकाणी िशवाजी महाराजांचा पुतळा क न चौकातील मोक या 
जागेत िशवसृ ी उभा न चौक सुशोिभत करणसे मा यता देणेत येत आहे. जेणेक न सदर 
ठकाणी लागणारे अनिधकृत फलक लागणे बंद होऊन नाग रकांना सदर चौक वावर या 
यो य होईल सबब खालील माणे न वन कामाचा अंदाजप कात समावेशास मा यता देणेत 
येत आहे. 

अ.  लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क य 
र कम 

१ वशेष 
योजना 

भाग .२० येथील महेशनगर चौकात 
मनपा या जागेत  छ पती िशवाजी 
महाराजांचा पुणाकृती पुतळा उभारणे व 
इतर आव यक कामे करणे. 

८,००,००,०००/- 
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तसेच २०१८-१९ चे सुधार त २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात खालील कामासाठ  
शासक य मा यतेची र कम वाढवुन िमळणेस मा यता देणेत येत आहे. ब े य कायालय 
थाप य वभागामधील खालील नमुद कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-

२० चे मुळ अंदाजप काम ये अंदाजप क य र कम कमी असुन सदर या रकमेम ये वाढ 
क न शासक य मा यता देणेत येत आहे. सबब खालील नमुद कामासाठ  सुधार त 
अंदाजप क य रकमे या रका याम ये नमुद केले या रकमेस शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष
क 

पान 
. 

अनु. 
. 

अंदाजप क
य र कम 

सुधार त 
अंदाजप क य 

र कम 

शेरा 

१ भाग . १८ मधील 
मोरया हॉ पटल ते 
यशोपुरम ज पंपर  
िचंचवड िलंक रोड 
अबन ट डझाईन 
नुसार वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

४९ ३७ ३००००००० २००००००००  

२ सामुदाियक व 
सावजिनक शौचालय 
दु ती ( व छ भारत 
अिभयान) 

स छ 
भारत 

अिभयान 

५१३ १७-३ ० ७५००००००  

     ३००००००० २७५००००००  
 

तर  वर ल नमुद कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व २०१९-२० चे मुळ 
अंदाजप काम ये सुधार त अंदाजप क य रकमे या रका याम ये नमुद केले या रकमेस 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच खािलल नमुद माणे नवीन कामांसाठ  सन २०१९-२० या  अंदाजप कात 
वशेष योजना लेखािशषात अंतगत कामे कर यासाठ  शास कय मा यता वाढ करणे 
आव यक अस याने खालील माणे सदर कामात वाढ क न शास कय मा यता देणेत येत 
आहे. 
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अ. . कामाचे नाव  पान 
. अ. . लेखािशष  अंदाजप क य 

र कम 

आव यक 
अंदाजप क य 

र कम 
शेरा 

१ ािधकरण भागातील 
ना यांचे सुशोिभकरण 
करणे.  

२६ ८ वशेष 
योजना 

१०००००० ५०००००००   

एकुण   ५०००००००   
 

तसेच सन २०१९ - २० या अंदाजप काम ये न वन कामाचा वशेष योजने अंतगत 
समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या . . १५ 
अंतगत िनगड  ािधकरण से. . २३, २४, २५, २६, २७, २७अ, २८, िनगड  गावठाण व 
आकुड  गावठाण या भागांचा समवेश होतो. सदर भागाम ये नाग रकां या सोयीसाठ  खालील 
आव यक कामे करणे अ यंत गरजेचे आहे.  

सबब खालील माणे नवीन कामाचा अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

 
अ. . कामाचे नाव अंदाजप क य र कम 

(कोट ) 
१ भाग . १५ मधील बेले र मं दर ते रे वे लाईन 

पयत या ना याची खोली वाढ वणे व अनुषंिगक कामे 
करणे. 

५००००००० 

२ भाग . १५ मधील अ सेन महाराज पुतळा असले या 
प रसराचे सुशोिभकरण व अनुषंिगक कामे करणे. 

२००००००० 

३ भाग . १५ मधील से. . २४ येथील अंतगत र यांची 
उंची कमी क न मजबुतीकरण करणे. 

१५००००००० 

४ भाग . १५ मधील संजय काळे मैदान येथील जागेवर 
जे ासाठ  वरंगुळा क  बांधणे. 

२००००००० 

 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, महापािलका सभा ठराव . 309 द. 
31/10/2018 अ वये  भाग . 2 पुणे नािशक महामाग ते ग. . १०६२ पयतचा १८ मी. 
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DP र ता वकसीत करणे या कामास र. . १५ कोट  इत या र कमेस शास कय मा यता 
दे यात आलेली आहे. परंतू सन २०१९-२० चे अंदाजप कात पान . २९ अनु. . ६५ वर या 
कामास र कम पये १,५०,००,०००/- इत या र कमेस शास कय मा यता आहे. परंतू 
सदर या कामाची द. 31/10/2018 अ वये मा यता िमळाले माणे िन वदा काढणेत 
आलेली आहे.  तर  या कामाचे अंदाजप क य र कम पये 15,00,00,000/- चे र कमेस 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव 
पान 
ं . 

अ. ं . 
सन 2019-20 या  
अंदाजपत कानुसार 
शास कय मा यता  

आव यक वाढ 
असणार  
अंदाजप क य र कम 

शेरा 

१ 

 भाग . 2 पुणे 
नािशक महामाग ते 
ग. . १०६२ पयतचा 
१८ मी. DP र ता 
वकसीत करणे  

२९ ६५ 
                 
15,000,000  

               
150,000,000  

  

                    

       तर   वर ल माणे कामा समोर नमुद केले या आव यक वाढ असणार  
अंदाजप क य र कमेस शास कय मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन 2019-20 चे अंदाजप कात पान . 
३४ अ. . १८० नुसार भाग . २ िचखली मधील आर ण . १/१२८ येथे ना यगृह 
बांधणे या कामाचा समावेश आहे. या कामाचे नावाम ये खालील माणे बदल करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ. . कामाचे नाव पान ं . अ. 
ं . 

 अंदाजप क य 
र कम 

१ 
 भाग . 2 िचखली जाधववाड  येथे 
आर ण . १/१२८ म ये टाऊन हॉल  
(Town Hall) बांधणे.  

३४ १८०                           
500,000,000  
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तसेच थाप य बीआरट एस वभागाकड ल सन २०१९-२० या  अंदाजप ाकाम ये 

अपुर  तरतुद असले या कामाक रता वाढ/घट क न तरतुद वग करण करणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 

 
अ.
 

कामाचे नाव लेखािशष पान . 
अ. . 

सन २०१९-
२० ची 

तरतूद र. . 

घट र.  वाढ र.  सन २०१९-२० 
चा सुधा रत 
अंदाजप क 

र. . 
१ डांगे चौकापासून ते 

मुकाई चौकापयत 
बी.आर.ट .एस. 
मागावर ल म ये 
व वध सेवावा ह या 
टाक यासाठ  खोदलेले 
चर बुज वणे 
फुटपाथची दु ती 
करणे. 

वशेष 
योजना 

५९४/६ १३०००००० - ५०००००० १८०००००० 

२  महापौर 
वकास 
िनधी 

५०/१८ ५००००००० ५०००००० -  

 एकुण  ६३०००००० ५०००००० ५००००००  
     
         

  तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कात नवीन कामाचा समावेश करणसे मा यता 
देणेत येत आहे. भाग . २०  संत तुकारामनगर मधील महेशनगर चौक ते एस.ट . टँड 
पयतचा र ता स या डांबर  असून सदर र यावर मो या माणावर (heavy) वाहतूक सु  
असते. यामुळे सदर र याचे अ ावत प दतीने करणे आव यक आहे.                                                                                                                        
तर  भाग .२० मधील महेशनगर चौक ते व लभनगर एस.ट . टँड पयत या र याचे 
अदयावत प दतीने वकिसत करणे या कामाचा समावेश अंदाजप कात करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.    
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अ. . लेखािशष उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

पानांक अ. . अंदाजप क य 
र. . 

१ वशेष 
योजना 

भाग .२० संत 
तुकारामनगर मधील 
महेशनगरचौक ते 
एस.ट . टँड पयतचा 
र ता अ ावत 
प दतीने वकिसत 
करणे. 

न वन काम २०००००००० 

 

  तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कात नवीन कामाचा समावेश करणसे मा यता 
देणेत येत आहे. भाग . २५ मधील मुख ज हा माग ३१ र यावर ल भूमकर चौक येथे 
सब वे / उ डाणपूल बांधणे या कामाचा न याने समावेश अंदाजप कात करणसे मा यता 
देणेत येत आहे. 

अ. . लेखािशष उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

पानांक अ. . अंदाजप क य 
 र. . 

१ UTF  भाग . २५ मधील 
मुख ज हा माग ३१ 

र यावर ल भूमकर 
चौक येथे सब वे/ 
उ डाणपूल बांधणे 

न वन काम १००००००००० 

 

तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु काम करणे आव यक असलेली 
वकास कामे सन २०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  करणे तरतुद वग करण करणे व 
शास कय मा यता देणेत येत आहे. खािलल न वन कामे अंदाजप कात समा व  क न व 

आव यक तरतुद स शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. ं . कामाचे नाव पान 
ं . 

अ. 
ं . लेखािशष 

सन 
2019-20 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन 19-
20 साठ  
एकूण 
आव यक 
तरतुद  

शेरा 

1 

 भाग . २५ 
मधील मुख ज हा 
माग ३१ र यावर ल 
भूमकर चौक येथे 
सब वे / उ डाणपूल 
बांधणे 

  UTF 

0 २०००००००              
-    ० 

  

२ 

 
 
जमा ३१ या 

र यावर भुमकर 
चौकाजवळ वाय 
ज शंन येथे सब वे 
बांधणे 

 
 

५०६ 

 
 
२१ 

 
 

UTF 

३०००००००  २०००००००  

 
 
तसेच खालील माण ेकाम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. कामाचे नाव लेखािशष पान . 
अ.  

अंदाजप क य र कम 
मुळ सुधा रत 

 १  मनपा ह बाहेर ल खडक  
कॅ टो मट े ात बोपखेल 
गावासाठ  पोहोच र ता 
बांधणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे. 
 

थाप य 
वशेष 

योजना 
४७/१३७ १२.०० कोट  १८.०० कोट  

 एकुण     
   

तसेच सन २०१९-२०  या अंदाजप काम ये न वन कामाचा वशेष योजने अंतगत 
समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. भाग . १० म ये शाहुनगर हा दाट 
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लोकव तीचा भाग असुन या ठकणी बरेचसे नागर क बाहे न थाियक झाले आहेत. सदरचा 
भाग कारखाना कामगार वसाहत हणुन सु दा ओळखले जाते. महारा  औ ोिगक वकास 
महामंडळकडून सदर ल भाग वकिसत करणेत आला आहे. पंपर  िचंचवड ह  कामगाराची व 
क करयांची नगर  हणुन ओळखीले जाते. 

याम ये शाहुनगर वसाहत ह  मोलाची ठरते. शाहुनगर वसाहतीची भ य वागत 
कमान मनपामाफत उभारलेस शहरा या लौ ककात भर पडणेस मदत होइल तर  खालील 
माणे न वन कामाचा अंदाजप कात समावेशास मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क य 

र कम 
१. वशेष 

योजना 
भाग . १० म ये शाहुनगर येथे 
वागत कमान उभारणे. 

५,००,००,०००/- 

  
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा. ानदेव थोरात-  मा.महापौर साहेब,  वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक – ४४१                                        वषय मांक – २ 
दनांक- ७/९/२०१९                        वभाग- मा.आयु  
 
            संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प    
                     .नर व/का व/११/मोशी/२०६/२०१९ द.१७/०७/२०१९ 
                  २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .७ द.२४/७/२०१९ 
       

मौजे मोशी, ता. हवेली येथील गट नं ६४६ पै (जुना गट नं ६४९ पै) मधील ५ एकर 
गायरान े  मु लम दफनभूमीसाठ  आर ीत ठेवणेचा ताव मा. धान सिचव, 
नगर वकास वभाग, मुंबई यांना प   नर व/का व/३क/१४०/२०१०, द.०१/१२/२०१० 
अ वये सादर करणेत आला होता. मा. ज हािधकार , महसुल शाखा, पुणे यांनी यांचेकड ल 
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प   पमह-१/का व/६०३/२०१९, द.०५/०३/२०१९ अ वये मौजे मोशी, ता.हवेली येथील 
ग.नं. ६४६ (जुना ग.नं. ६४९) मधील ५ एकर े  मु लम दफनभूमीसाठ  पंपर  िचंचवड 
महापािलकेस क जेह काने मंजुर करणेबाबत शासन ापना दारे मंजूर  दली असून सदर 
जागेचे मु यांकन र कम पये ८,३४,०१,५००/- शासन जमा करणेबाबत कळ वले आहे. मौजे 
मोशी भागाम ये मु लम दफनभूिम नस यामुळे थािनक नाग रकांमाफत दफनभूिमसाठ  
जागा उपल ध क न देणेबाबत वारंवार मागणी होत आहे. नाग रकां या मागणीचा वचार 
करता, सदर बाब तातड ची अस याने मौजे मोशी, ता. हवेली येथील गट नं ६४६ पै (जुना 
गट नं ६४९ पै) मधील ५ एकर े  मु लम दफनभूिमसाठ  आर त करणेसाठ  महारा  
ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव 

मा. महापािलका सभेची मा यता घेऊन शासनाकडे मा यतेकामी सादर करणे आव यक आहे. 
सदर तावातील िनवासी वभागातील जागा सावजिनक उपयोगासाठ  दफनभूमीसाठ  
आर त करणे या शासना या मा यतेनंतर वनामोबदला आर णाची जागा 
महानगरपािलकेकडे ह तांतरण क न घेणे उिचत होईल व महानगरपािलके या आिथक 
हताचे होईल असे इकड ल वभागाचे मत आहे. तर , मौजे मोशी, ता. हवेली येथील गट नं 
६४६ पै (जुना गट नं ६४९पै) मधील िनवासी वभागातील शासना या ता यातील ५ एकर 
े  मु लम दफनभूिमसाठ  आर त करणेसाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 

अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव मा. महापािलका सभेची मा यता 
घेऊन, फेरबदलाची वैधािनक कायवाह  क न फेरबदलाचा ताव शासनास मा यतेसाठ  
सादर कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-    
      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
     ------- 
 
मा.राज  लांडगे-  मा.महापौर साहेब,  वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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                                        वषय मांक – ३ 

दनांक- ७/९/२०१९                    वभाग- मा.आयु  
            संदभ -  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                       .नर व/का व/९/११७/२०१९  द.१८/०७/२०१९ 
                    २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .८ द.२४/७/२०१९ 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ाची महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 
शासन िनणय . टपीएस - १८०५।१०५०। . .७९५।०७।न व-१३, द. ९ जुलै २००८, शासन 
िनणय . टपीएस-१८०९।१९८५/ . . १८९३।०९।न व-१३, द. १८।०८।२००९, व अिधसुचना 
. टपीएस-१८१२।१६०। . .५८।१२/पुनबांधणी .२७।१२/ई.पी.- मंजूर /न व-१३ द. 

०२।०३।२०१५ अ वये मंजूर असले या वाढ व ह या वकास योजनेम ये मौजे वाकड ता. 
मुळशी येथील स.नं. १११ पै., ११२ पै., १२२ पै. मधील आ. .४/३८ क टिमन स, पा कग व 
पीएमपीएमएल डेपो हे आर ण ता वत आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ह मधील मौजे वाकड मधील स.नं.१११ पै.,११२ पै., १२२ पै. मधील आ. .४/३८ क 
टिमन स, पा कग व पीएमपीएमएल डेपो चे आर ण पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मंजूर वकास योजनेनुसार आहे. सदर आर णाचे एकूण जागेपैक  ६००० चौ.मी. (६० गुंठे) 
जागा ट .ड .आर.चे मोबद यात मनपा या ता यात आलेली आहे. उवर त जागा लवकरात 
लवकर मनपाचे ता यात घेणेकर ता मौजे वाकड मधील स.नं. १११ पै., ११२ पै., १२२ पै. 
मधील आ. . ४/३८ क टिमन स, पा कग व पीएमपीएमएल डेपो या आर णाचे 
भूसंपादन करणे आव यक आहे. तर  उपरो  मौजे वाकड मधील स.नं. १११ पै., ११२ पै., 
१२२ पै.मधील आ. . ४/३८ क टिमन स, पा कग व पीएमपीएमएल डेपो या 
आर णाखालील जिमनी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन 
अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाखालील जिमनीचा भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकर ता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
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िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम– २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.संतोष ल ढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, पुढ ल माणे मी उपसूचना मांडतो-  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेम ये भाग . १८ मधील िचंचवडगाव येथे मनपा माफत वकास 
आराख यातील ९ मी. ते १८ मी. पयत ंद चे र ते वकिसत करणेचे काम हाती घेणेत आली 
आहेत. सदर र याने बाधीत जागा अ ापी पुणत: मनपाचे ता यात आली नस याने र ते 
वकिसत करणेकामी अडथळा येत आहे. 
       िचंचवडगाव येथील ९ मी. ते १८ मी. ं द या ड .पी. र यांचे योजनाने बाधीत 
जागा भूसंपाद त करणे आव यक आहे. यानुसार र याची आव य ा व िनकड ल ात घेता 
र याने बाधीत जागा भूसंपादनाने ता यात घेणेबाबत मा. उपसंचालक नगररचना यांचेमाफत 
कायवाह  सु  करणे आव यक आहे. सदरचे भूसंपादन कायवाह  सु  करणेस मा यता देणेत 
यावी.  

यानुसार भाग . १८ मधील ड .पी. र ते वकिसत करणेकामी र याने बाधीत 
जागा भूसंपादनाने ता यात घेणेस मा यता देणेत यावी. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील शहर करण व याअनुषंगाने वाढणा-या 
लोकसं येचा वचार करता मौजे कासारवाड  येथील र ते ं द करण कर याची अ यंत 
आव यकता आहे. मौजे कासारवाड  येथील भागात ४.०० मी पे ा र यांची ं द  कमी 
अस यामुळे सदर भागात आगीमुळे अपघात झा यास आग वझव यास अ नशामक बंब 
पोहचणे श य होत नाह . तसेच कमी ं द या र यामुळे शाळे या बसेस पोहचणे श य होत 
नाह . तसेच कमी ं द या र यामुळे हॉ पटलची अँ युल स पोहचणे श य होत नाह . 
सदरबाबत जागा संपादनासाठ  नगररचना वभागामाफत कॅ प लावणेत आला होता परंतू 
जागा मालकांनी तीसाद दला नाह . यामुळे मौजे कासारवाड  येथील अंतगत खालील माणे 
मंजूर वकास आराख यामधील र यांची ं द  वाढ वणेसाठ  जागा संपादन भूसंपादन 
काय ा वये करणे आव यक अस याने मा यात देणेत यावी.  

१. मौजे भोसर  (कासारवाड ) मनपा शाळा ते पा नाथ सोसायट  ते नािशक फाटा 
१२.०० मी ं द र ता  
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२. मौजे भोसर (कासारवाड )येथील ७.५० मी ,६.० मी व आ. .१६ लगतचा ९.०० मी. ं द 
र ता 
३. मौजे भोसर (कासारवाड ) मुंबई-पुणे र याने मनपा.शाळेकडे जाणारा ७.५० मी र ता व 
आ. . १५ उ ान यास ५.० मी ं द पोहच र ता 
४. मौजे कासारवाड  येथील स.नं.४१४,४१५ ते ४२० पयत मुंबई –पुणे र यापयतचा 
सी.एम.ई. ह लगतचा ९.०० मी ं द र ता 

 सदर वर ल र यां या जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन 
भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर भूसंपादनचा ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता देणेत यावी. 

 तर  तूत जमीनींचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड ने संपादन करणे या सदर वर ल र यां या तावास मा यता देणेत यावी. 

 तसेच मौजे बो-हाडेवाड  येथील मंजूर वकास योजनेतील ग.नं.१०८७ पै ते ग.नं.९९८ 
पै मधील १८ मी र याचे योजनाखालील जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस व सदर भूसंपादनास येणा-या य  खचास व 
अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता मा यता देणेत यावी. 
मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर सहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.राज  लांडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता—   
 
 
 
 
  



81 
 

,   

ठराव मांक -४४२                                     वषय मांक – ३ 
दनांक- ७/९/२०१९                    वभाग- मा.आयु  

 

            संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                     .नर व/का व/९/११७/२०१९  द.१८/०७/२०१९ 
                  २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .८ द.२४/७/२०१९    
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ाची महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन 
िनणय . टपीएस - १८०५।१०५०। . .७९५।०७।न व-१३, द. ९ जुलै २००८, शासन िनणय 
. टपीएस-१८०९।१९८५/ . . १८९३।०९।न व-१३, द. १८।०८।२००९, व अिधसुचना . 
टपीएस-१८१२।१६०। . .५८।१२/पुनबांधणी .२७।१२/ई.पी.-मंजूर /न व-१३ द. ०२।०३।२०१५ 
अ वये मंजूर असले या वाढ व ह या वकास योजनेम ये मौजे वाकड ता. मुळशी येथील 
स.नं. १११ पै., ११२ पै., १२२ पै. मधील आ. .४/३८ क टिमन स, पा कग व 
पीएमपीएमएल डेपो हे आर ण ता वत आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ह मधील मौजे वाकड मधील स.नं.१११ पै.,११२ पै., १२२ पै. मधील आ. .४/३८ क 
टिमन स, पा कग व पीएमपीएमएल डेपो चे आर ण पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मंजूर वकास योजनेनुसार आहे. सदर आर णाचे एकूण जागेपैक  ६००० चौ.मी. (६० गुंठे) 
जागा ट .ड .आर.चे मोबद यात मनपा या ता यात आलेली आहे. उवर त जागा लवकरात 
लवकर मनपाचे ता यात घेणेकर ता मौजे वाकड मधील स.नं. १११ पै., ११२ पै., १२२ पै. 
मधील आ. . ४/३८ क टिमन स, पा कग व पीएमपीएमएल डेपो या आर णाचे 
भूसंपादन करणे आव यक आहे. तर  उपरो  मौजे वाकड मधील स.नं. १११ पै., ११२ पै., 
१२२ पै.मधील आ. . ४/३८ क टिमन स, पा कग व पीएमपीएमएल डेपो या 
आर णाखालील जिमनी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन 
अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाखालील जिमनीचा भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकर ता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम– २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलकेम ये भाग . १८ मधील िचंचवडगाव येथे मनपा माफत वकास 
आराख यातील ९ मी. ते १८ मी. पयत ंद चे र ते वकिसत करणेचे काम हाती घेणेत आली 
आहेत. सदर र याने बाधीत जागा अ ापी पुणत: मनपाचे ता यात आली नस याने र ते 
वकिसत करणेकामी अडथळा येत आहे. 
         िचंचवडगाव येथील ९ मी. ते १८ मी. ं द या ड .पी. र यांचे योजनाने बाधीत 
जागा भूसंपाद त करणे आव यक आहे. यानुसार र याची आव यकता व िनकड ल ात 
घेता र याने बाधीत जागा भूसंपादनाने ता यात घेणेबाबत मा. उपसंचालक नगररचना 
यांचेमाफत कायवाह  सु  करणे आव यक आहे. सदरचे भूसंपादन कायवाह  सु  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

  यानुसार भाग . १८ मधील ड .पी. र ते वकिसत करणेकामी र याने बाधीत 
जागा भूसंपादनाने ता यात घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील शहर करण व याअनुषंगाने 
वाढणा-या लोकसं येचा वचार करता मौजे कासारवाड  येथील र ते ं द करण कर याची 
अ यंत आव यकता आहे. मौजे कासारवाड  येथील भागात ४.०० मी पे ा र यांची ं द  
कमी अस यामुळे सदर भागात आगीमुळे अपघात झा यास आग वझव यास अ नशामक 
बंब पोहचणे श य होत नाह . तसेच कमी ं द या र यामुळे शाळे या बसेस पोहचणे श य 
होत नाह . तसेच कमी ं द या र यामुळे हॉ पटलची अँ युल स पोहचणे श य होत 
नाह . सदरबाबत जागा संपादनासाठ  नगररचना वभागामाफत कॅ प लावणेत आला होता 
परंतू जागा मालकांनी तीसाद दला नाह . यामुळे मौजे कासारवाड  येथील अंतगत 
खालील माणे मंजूर वकास आराख यामधील र यांची ं द  वाढ वणेसाठ  जागा संपादन 
भूसंपादन काय ा वये करणे आव यक अस याने मा यात देणेत येत आहे. 
१. मौजे भोसर  (कासारवाड ) मनपा शाळा ते पा नाथ सोसायट  ते नािशक फाटा १२.०० मी 
ं द र ता  
२. मौजे भोसर (कासारवाड )येथील ७.५० मी, ६.० मी व आ. .१६ लगतचा ९.०० मी. ं द 
र ता 
३. मौजे भोसर (कासारवाड ) मुंबई-पुणे र याने मनपा.शाळेकडे जाणारा ७.५० मी र ता व 
आ. . १५ उ ान यास ५.० मी ं द पोहच र ता 
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४. मौजे कासारवाड  येथील स.नं.४१४,४१५ ते ४२० पयत मुंबई –पुणे र यापयतचा 
सी.एम.ई. ह लगतचा ९.०० मी ं द र ता 
सदर वर ल र यां या जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन 
अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर भूसंपादनचा ताव मा. ज हािधकार , 
पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. 
  तर  तूत जमीनींचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ 
व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण 
पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३(न वन       भूसंपादन कायदा २०१३) 
अ वये तातड ने संपादन करणे या सदर वर ल र यां या तावास मा यता देणेत येत 
आहे. 

तसेच मौजे बो-हाडेवाड  येथील मंजूर वकास योजनेतील ग.नं.१०८७ पै ते ग.नं.९९८ 
पै मधील १८ मी र याचे योजनाखालील जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस व सदर भूसंपादनास येणा-या य  खचास व 
अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल- ८१           ितकूल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

        ----  
मा.माऊली थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
                                                       वषय मांक- ४ 
दनांक ७-९-२०१९                                         वभाग –मा.आयु  
           संदभ १) मा.कैलास बारणे ,मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
                २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .९ द.२४/७/२०१९ 
 

   पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाकडुन वकास आराखडयामधील १९९७ 
साली याचे फ  वकास आराखडा मधील िनयोजन िनयं णाखालील े  सु दा 
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महानगरपािलकेकडे वग कर यात आलेले आहे. यापैक  रावेत येथील स ह नं.२१९, २२०, 
२२१, २२२, २२३ तसेच स ह नं.१२३ ते १३१ या मधील जागा हया हर त व शेती व 
ना. वकासाम ये आहेत. परंतु हया जिमनी वा हेकरवाड  ते रावेत ३४.५० मी ं द र याचे 
उ रेला व द णेला असणा-या जिमनी तीनह  बाजुंनी िनवासी व र हवासी झोन आहे. 
यामुळे आजुबाजूस स प र थतीत येथील शेतक-यांना शेती करणे श य होत नाह . शेतक-

याची मानिसकता पाहता तेथे झोपडप ट  होऊ शकते. तर  रावेत ना या या प मेकड ल व 
पवना नद या पुर े ा या ( य-ुलाईन) बाहेर ल मौजे रावेत येथील स ह .१२३ ते १३१ 
पैक  तसेच स ह नं.२१९ ते २२३ शेती ना वकास वभाग व ह रत वभागातील जागांचा 
वापर महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल क न 
र हवास वभागात समा व  करणेस व आव यक ती सव कायवाह  (फेरबदलाची कायवाह ) 
क न ताव शासना या मा यतेक रता पाठ व यास मा यता देणेत यावी. 
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, मा.महापौर साहेब, 
या सभागृहाचे िसिनयर नगरसद य आदरणीय भाऊसाहेब यांनी एक वषय या ठकाणी मांडला 
आ ण ख-या अथानं मला असं वाटत क , यांनी थोडसं जर  अ यासपूण बोलले असते तर 
बरं झालं असत या संदभाम ये भारतीय जनता पाट  क ाम ये, रा याम ये कंवा या 
महापािलकेम ये काम कर त आहे आ ण या संदभाम ये सवसामा यांना डोळयासमोर ठेवुन 
कामे केली जात आहेत आ ण जसं बाहेर रा याम ये बोललं जातय,क ाम ये बोललं जातय 
या ठकाणी या प ाचे सद य आहेत यामुळे यांनाह  बोलणं उिचत आहे. याअनुषंगाने 
यांनी या ठकाणी भा य केललं आहे यासंदभाम ये मी या ठकाणी बोलतोय. खरं हणजे 

आदरणीय महापौर साहेब यावेळेस शा तीकर लावला गेला यावेळेला तर आ ह  स ेम ये 
न हतो.भारतीय जनता पाट  स ेवर आ यानंतर आ ह  ६०० के.फुटापयत, १००० 
के.फुटापयत शा तीकर माफ केलेला आहे. आ ण १००१ ते २००० के.फुटापयत .५ केला. 
हणजे ख-या अथाने आ ह  सवसामा यासाठ  काम करणारे भारतीय जनता पाट  प  आहे.  

मा.महापौर – मा.नामदेवराव वषयाला ध न बोलावे.  
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, वषयाला ध नच बोलतोय, भाऊसाहेबांनी ािधकरण 
भूखंडा या शा तीकरा या संदभात यांनी वषय मांडला. ५०० ते १००० आ ण १००१ ते १५०० 
के.फुट खरं हणजे या भागाचे आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप असतील, ािधकरणाचे 
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अ य  असतील, आदरणीय मा.मु यमं ी साहेब असतील कारण यावेळेस आ ह  भारतीय 
जनता पाट चा कायकता हणुन ािधकरणा या संदभात आंदोलने केली यावेळचे भारतीय 
जनता पाट चे सरिचटणीस मा.मु यमं ी देव जी फडणवीस हे मोचाला आले होते. आ ण 
यांनी श द दला होता क ,आ ह  स ेम ये आ यानंतर या वषयाला याय देऊ. आ ण या 

संदभाम ये आ ह  वेळोवेळ  आ ह  मागणी केली आ ण ख-या अथाने गोरगर बां यासाठ  जो 
५०० के.फुटापयतचा भूखंड आहे आजह  आम या घराचं वर बिघतलं तर तो भूखंड पूणपणे 
नवनगर वकास ािधकरणा या नावाने आजह  ७/१२  दसतो आहे. आ ण मग या ठकाणी  
आमचं सरकार ५०० के.फुटापयत भूखंड यां या नावावर कर त असेल कंवा १००० 
के.फुटापयतचा भूखंड रेड रेकनर दरा या १० ट के दंड असेल, आ ण १५०० के.फुटापयतचा 

भूखंड  २५ ट के दंड रेड रेकनर दरानुसार असेल आ ण यातह  एससी,एसट ,ओबीसी,आथ क 
दुबल घटकांना मोफत क न देणार असेल तर मला वाटते हे जे सरकार आहे ते 
सवसामा यांना डोळयासमोर ठेवून यांनी हा िनणय घेतलेला आहे आ ण या ठकाणी 
कुठ याह  कार या िनवडणुका कंवा कुठ याह  कारचा हे न करता िनणय घेतलेला 
आहे.२००८ साली जो शा ती कर लावला तो िमळवून दला नसता परंतु आज जर बिघतलं 
तर २०१९ चा जो आदेश आहे याम ये २०२२ पयत सवाना घरे िमळावं हा जो २०१९ चा जो  
आदेश  आहे तो आदेश या ठकाणी पार त केलेला आहे. आ ण आजह  ािधकरणा या 
भागाम ये राहणारे जे गर ब लोक आहेत,सवसामा य कामगार वगातील लोक आहेत यां या 
घरावरती आजह  बघीतलं तर पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचा ७/१२ वरती 
उ लेख आहे. आ ण ते लोक  अित मण बाधीत आहेत. येणा-या काळाम ये ािधकरणा या 
मा यमातून ह  घरे िनयमीत होणार आहेत आ ण ख-या अथाने ह  घरे अिधकृत होणार 
असतील तर सवसामा यांना दलासा देणार  गो  आहे मला वाटते या संदभाम ये 
भाऊसाहेबांनी २०१९ या आदेश वाचला तर हे जे भूखंड आहेत ५००,१०००, आ ण १५०० 
के.फुट आ ण या यावर असणारे बांधकाम हे िनयमीत कर याचे काम यां या मा यमातून 

होणार आहे. गेली अनेक वषापासून आपण ािधकरणाचे सद य होता आपण चांगला वषय 
या ठकाणी मांडलेला आहे ािधकरणातून हा भाग  वगळणेचा वषय झाला तर तो एका 
अथाने तो भाग  महानगरपािलका या ठकाणी वकसीत कर ल आ ण ख-या अथाने याचा 
फायदा होणार आहे आ ण मगाशी यांनी उ लेख केला क , रोडमधील कंवा रंगरोड या 
संदभाम ये मला आठवलं क ,द ा काका साने हे नगरसद य होते आ ण यांनी शरदनगर 
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मधील र ता, रंगरोड मधील बाधीत होणा-या लोकांना र ता बाधीत होत असताना  
र या या लगत क न घेतला यावेळेस मला असं वाटतं क ,सद य असताना भाऊसाहेबांनी 
सु दा अशा प दतीने यावेळेस काम केलं असत तर मा या सार या कायक याला वाटतं 
क , आजह  तु ह  आम या भागाम ये आला नसला तर  परंतु स मा.भाऊसाहेब भोईरांनी 
महारा  शासनाचा जो जी आर आहे तो समजुन यावा आ ण पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरण हे महारा  शासना या अख यार त आहे हा वषय आपण महारा  शासनाकडे 

पाठवून पाठपुरावा करणार आहोत. परंतु याम ये १००० के.फुट, १५०० के.फुटापयतचे जे 
भूखंड आहेत अिधकृत कर या या संदभात सभागृहाला मा यामते दशाभूल करणारे व य 
केलं आहे यासंदभात मी या सभागृहाला मा हती दलेली आहे, ध यवाद.  
मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, मला वाटते क , 
कॉप रेशनम ये  सभा आ ण सभागृह याला काह  अथ राह लेला नाह . आता यांनी काय 
वाचन केलं आहे,  काय सुंदर वाचन केलं आहे आ हांला काह  कळत नाह , का कोणाला 
समजत नाह . या यासाठ  वाचन केलं या ठकाणी भाऊसाहेब तर काय कालच ज माला आले. 
यांना राजकारण काय असते हे मा हतीच नाह . एक िमिनटं, मी तु ह  बोलत असताना 

बोलले नाह . यामुळे मगाशी  भाऊसाहेबांच नांव घेतलं हणुन तु हांला मगाशी सांिगतलं 
क ,  भाऊसाहेबांना या ठकाणी समजत नाह , का यांना हे कळालं नाह  हणुन तु हांला 
सांगते एवढं सुंदर वाचन केलं क ,जे भाऊसाहेब कती वषापासून राजकारणात आहेत परंतु 
भाऊसाहेबांचा या राजकारणात काह  उपयोग नाह  मला वाटतं कालच ज माला आले आ ण 
आज सभागृहात  आले आहेत.  अ यास क न ये याची ज रत नाह . अ यास क न येणारा 
माणुस वाचुन दाखवत नाह . हे कोणी वाचुन दाख वलं हे वत: यांनी आ मप र ण करावं. 
मा.महापौर,सभा हणजे नेमक  काय असते. सभा िनयमा माणे कशी चालवायची अहो 
मगाशी िश ण मंडळाचा वषय होता या वषया या संदभात काह ह  चचा न करता वषय 
मंजुर केला. या याम ये वषय मांक १  िश ण मंडळा या वषयावर चचा न करता मंजुर 
केला वषय मांक १ वरती चचा कर यासाठ  हात वर केला होता यावर तु ह  बोलू दले 
नाह . हणजे िश ण मंडळा या वषयावर बोलायचे नाह . ऊठ-सुठ याला जसं वाटेल तसे 
यांनी  सभागृहाम ये बोलायचं अशी जर था असेल तर तसे फमान ा. मग सभागृह 

कशाला पा हजे.मा.महापौर,स ेचा वापर १०० ट के करा पण स ेचा वापर कर त असताना 
आपण जे काम केलेलं आहे याच े ड ट या. नाह  तर आज मा या ोिसड ंगम ये िलहून 
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या मगाशी जो नामकरणाचा वषय झाला  याम ये किमशनरसाहेबांनी खुलासा असा दला 
क , सभेम ये जर असा वषय झाला तर मला याची कायवाह  करावी लागेल. आता या या 
ोिसड ंग म ये िलहुन घे यात यावं क, यावेळेला हे सभागृह मंजुर  देईल यावेळेला या 

सभागृहाम य े जे लोक असतील यावेळ  सभागृहाम ये  यां या कारक द त केले.आम या 
भागाम ये कैलास चांदगुडे या नामकरणाचा वषय आला कैलास चांदगुडेचाह  मी फार मोठा 

आदर करते. कारण कैलासनी पुव  खुप संुदर काम केलेलं आहे. तुमचे वड लह  ये  आहेत 
यांचाह  मी आदर करते परंतु पुढ या काळाम ये जर आ ह  असं ठरवलं स ा ह  

घडयाळा या काटया माणे फरत असतं आज आपण स ेत आहात उ ा आ ह  स ेत असु हे 
कोणीह  वाटता कामा नये. आ ण हणुन आज या या ोिसड ंगम ये किमशनर या नावासह 
िलहुन या,किमशनरांनी असा खुलासा केला होता क , सभेम ये असा िनणय झा यानंतर 
आ हांला कायवाह  करावी लागेल. मुळात हणजे या ठरावा या संदभात कोटाची २३ तार ख 
पडलेली आहे.२३ तार ख तो वषय  अ भागाम ये पण झालेला होता. ते शेवट  बोलले 
तु हांला तुम या आदरणीय वड लांचा वािभमान आहे क ,नाह  हे मला मा हत नाह .परंतु 
एखादया य ंनी या या वड लांच नांव दलं असेल तर ते काढून शाहू महाराजांवर तर 
माझा वािभमानचं आहे कारण मी या मातीची आहे मी या मातीत ज माला आलेली आहे 
तो तसा वषय नाह  यावेळेला सु दा मी ितथं अ भागाम ये या वषयावर आपण पडदा 
पाडला होता.असा वषय कर यासाठ  कोणा याह  वड लांचा अपमान होऊ नये उ ा नायर 
साहेबां या वड लां या नावाचा कोणी  अपमान केला तर आ हांला आवडणार नाह .कारण 
यांनी कती वष ख ता खातात, कती वष काम करतात या वड लांना यांना ज म दला 

आहे यांनी यां या वडलांच नांव एखादया वा तुला एखादया र याला एखाद  आठवण 
हणुन नांव दलं तर यां या माणेच चालणं हे आपले  आ कत य आहे.तु ह  न क  

चांगले ोजे ट तयार करा यांना नांव ा आम या तु हांला शुभे छा आहेत पण ह  कुठली 
प दत आली प हलं नांव कॅ सल करायचं आ ण दुसरं नांव ायचं हे अ  भागाम ये पण 
झालं होतं या यावर कोट मॅटर चालू आहे. आ ण असं असताना सु दा िचंचवडेना एवढ  
काय घाई झाली हे मला कळत नाह .मा.महापौर तु ह  कॅलडर बघुन सभा ठरवत जावा तु ह  
ामीण भागातील मी खेडेगावातील आजचा दवस कोणता,गौर  वसजनाचा दवस आहे 

माहेरवाशीणी आज माहेरला  येतात,माहेराहून घर  जातात आजचा हा दवस सभेसाठ  का 
िनवडला. 
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मा.महापौर –आचारसं हतेमुळे सभा आज घेतली आहे.  
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, हणुन 
माहेरवािशणीला परत बोलावून घेतलं का. याब ल सु दा ध यवाद. माहेरवािशणना कळलं 
पा हजे क , सभागृह चालू आहे. मा.महापौर, या सभागृहात सभेचे कामकाज अ जबात 
चांग या प दतीने चालत नाह .िश ण मंडळा या वषयावर दोन िमनीट सु दा बोलू दलं 
नाह . हा वषय तुम या लोकां या तर  ल ात येतय का कॉप रेशन या शाळेम ये आपण 
काय केलं पा हजे, काय नाह  केलं पा हजे. मगाशी पाणीपुरवठयाचा वषय होता या यावर 
बोलू दलं नाह .मग तु ह  जनरल बॉड   घेऊ नका. या आ ह  पण देतो ठराव तु हाला 
पा हजे तसे ठराव क न या जनरल बॉड  नको  काप रेशनचा पण एवढा खच, 
अिधकार /कमचार  यांचा वेळ वाचेल लोकांच सगळ मानधन कॉप रेशनला िमळेल. आ ह  
आम या काळात असं नाह  केलं हणुन महापौर साहेब, ल ात या हे असलं वागणं बरं 
न हं  
मा.महापौर – तुमचंच िशकलोय.    
मा.मंगला कदम-  नाद खुळा क न ठेवीन मग आमचं िशकलं ना मग नाद खुळा होईल. हे 
ल ात या असं वागू नका मी नाह  असं िशकवल.ं 
मा.महापौर – सभागृह कसं चालवायचं ते िशकलो आहे मी.    
मा.मंगला कदम - हा असं हणले पा हजे. केशवजी असले वषय आणू नका. आपली ह  
कामगार नगर  आहे तु ह  अ भागात वषय दले आ ह  काय बोललो का, तु ह  
नामकरणाचे ठराव केले आ ह  बोललो का, करा ना चांगलं असेल तर १०० ट के करा हे 
काय ऊठ-सुठ नावाचे वषय आणता. कोणालाह  एखादया समोर या माणसाने एखादया 
वा तुला वड लांचे नांव दले असेल तर याचा वािभमान वाटला पा हजे. मा या वड लांच 
नांव ायचं असेल तर मी न क  चांगली संधी शोधली पा हजे.आ ण मला ते नांव देता आलं 
पा हजे.मा.महापौर,अशी सभा चालवू नका काह ह  उपयोग नाह .असं कोणीह  तु हांला 
हणणार नाह  क ,छान सभा चालवली हणुन कंवा काय?  अहो, उपसूचना सु दा कुठ या 

वष ची कुठे काढतात. कोटात जा यासाठ  हणजे २५,२५ वषापुव चे कोटात काढतात. हणजे 
आता िमट ंग संपली हणजे सगळं संपल असं काह  नाह . हे नंतर सु दा सगळं काढता 
येईल. यावेळेस यांनी, यांनी हे वषय केलेले असतील यांना सु दा ितथं जावे लागेल. 
आ ण हणुन चांगले वषय या, यावर सवाना बोलू ा या वषयाचं जे काह  असेल ते 
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नीटनीटकं होऊ ा. बोल याने,चचा के याने चांगलच होणार आहे. असं काह  होणार नाह . 
मा.महापौर,सभाशा ा या िनयमा माणे   तु हांला काय करायचे ते कराख ्    परत सांगते 
तु हांला तुम या स े या जोरावर तु हांला काय करायचे ते करा. परंतु िनयमा माणे जे काह  
असेल ते तर  वापरा. अशा प दतीने तु हांला सभा चालू देणार नाह .  
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह,  मला मगापासून 
ताळमेळच लागत न हता नेमका  कुठला वषय चालला आहे,  कोण कुठ या वषयावर 
बोलतंय,काय चाललंय आपण एका हंद  िच पटा माणे आपण लॅशबॅक म ये काय जातोय 
हणलं सगळे जातात आपण जायला काय हरकत आहे. वषय मांक १ पासून सु वात 

करते महापौर साहेब, महानरपािलके या शाळेम ये नेमकं काय चाललंय आप या 
सदसद ववेकबु द ला हणुन वचारलं पा हजे क , नेमकं आपण काय करतोय. खेळणीसाठ  
आपण आता तरतुद केली आहे. एक कडे मंगलाताई, भाऊसाहेब तु ह  राग मानू नका  
मंगलाता नी वषय काढला हणनु बोलते िश ण मंडळ ज हा अ त वात होतं यावेळेस 
कॉ ॅ टरला आपण आठ वषाचं  टडर दलेलं आहे. कायदयाने िश ण मंडळा संपु ात आलं 
यावेळेस याच टडर सु दा संपायला पा हजे. अजुनह  ते चालतंय  आपण कोटात केस 

दाखल केली, कोटात आपण आपली बाजु नीट मांडली नाह . िश ण मंडळ हे रा य 
शासना या अख यार त होतं यावेळेस याला वतं  अिधकार होते. यावेळेस ते मंडळ 
संपल,सिमती थापन झाली याचवेळेस खरेद चे सगळे अिधकार टँड ंग कमीट कडे आहेत 
मग टडर कसं राह लं ,मग याला वकऑडर कशी गेली. आपण या मु ावर बोललो 
नाह .कोटात पण गेलो नाह ,दुदव आहे  या मु ांवर आपण कोटात सु दा जाऊ शकत नाह . 
कारण  अशा कारचे  खोटे कामं चालणार असतील िश ण मंडळा या मा यमातून कोणी 
इथं अिधकार  दसत नाह  यांनाह  सांगा इथं हजर रहायला सगळ  लोकं आम या डो यावर 
िमरेच वाटतात का?  साहेब, यावेळेस सु दा आपण आपली बाजु का मांडली नाह  हा 
मा यापुढे गहन  आहे असं मला वारंवार वाटत होतं क , ते टडर र  होईल. आ ण र च 
करायचं नसेल तर पुढ ल काळात मा याकडुन कुठ याह  चांग या वागणुक ची अपे ा क  
नये खास क न िश ण मंडळा या बाबतीत मी काय ग प बसणार नाह ,मी काय ऐकणार 
नाह ,आवाज उठवणार,जे कायदयाला ध न नाह  यासंदभात जर आपण कारवाई करणार 
असाल  तर मी या या बाबतीत आवाज उठ वणार.आम या नगरसेवकांना कळलं असतं तर 
आमचा वषय फेटाळला असता पण  तु ह  उ चिश ीत आहात,सगळ  माणसं सुिश ीत 
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आहात,आयएएस आहात,तुम या मागे बसलेली मंडळ  उ च व ा वभुषीत आहेत. पाट ल 
साहेब, बरोबर आहे ना, िश ण मंडळ तुम याकडेच आहे ना, वकऑडरवर साईन कोणी केली, 
बीलं कोणी दली, काय करणार आहात साहेब तु ह  याचबरोबर मा.महापौर साहेब,आपण 
वषय मांक ४ द र  दाखल करणार असाल तर मला यावर बोलायचं आहे. आ ण पास 
करणार असाल तर हा कुठला िनयम आला आहे क ,र या या पलीकडची बाजु रेड झोन 
म ये आहे यामुळे ीन झोन सु दा य लो झोनम ये क वहट करायच दूसरा एक वषय 
आहे, वषय मांक ३, ६० गुंठे जागा ट ड आर म ये मोबद यात आली आहे १११,११२,१२२ . 
१११,११२ साहेब या जागा कुठे आहेत हे आपण बिघतले या आहेत का,याची ह  आप या 
मा हती आहे का.या यावर कारवाई कर या या आधी मा.आयु  साहेब आप याला अशी 
वनंती आहे क ,या जागा एकदा य ात जाऊन बघा. या ठकाणी काय प र थती आहे. 
आ ण मग अशा कारचे ताव पाठवा.  आ ण समजा यावेळेस आपण जागा ता यात 
घेतली असेल यावेळेला आपण पैसे देणं लागतो. यां या जमीनी आपण माग या दराने 
घेतले या आहेत  यां या जमीनी आपण आधी घेत या आहेत आ ण आता आपण काह ंना 
ट ड आर दला काह ंना मोबदला दला.  स.नं.१ भोसर  सवाना मा हती आहे.आ ण मग 
यांनी काय काम केलं यांनी  ावं तु हांला  अशा कारचे वषय  डोळे बंद क न  जर 

येत असतील तर हे प कारांना सु दा कळू ा. ह  सद यांची भाषा नाह . शासनाची भाषा 
आहे आ ण शासन आम या खां ावर बंद ुक ठेवुन गोळया चालवतं यात बदनामी आमची 
आहे. शेती ना वकास वभाग व ह रत वभागातील जागांचा वापर महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल क न र हवास वभागात 
समा व  करणेस व आव यक ती सव कायवाह  (फेरबदलाची कायवाह ) करावयाची असेल 
आ ण रेड रेकनर माणे पैसे ायचे असतील  तर अनेक लोक येतील तुम याकडे आ ण 
आप याला पण पैसे ावे लागतील. रेट ऑफ इंटरे ट देवु शकतो का आपण यांना वचारणा 
केली पा हजे. आ ण अशा कार या वषयावरती मा.महापौर हणतील आ हांला सभागृह 
चालवायचं असत, सव सद यांना बरोबर यायचं असतंय आ हांला मा हत नाह  क , आपण 
या वषयांकडे गांभ याने ल  देत नाह . एका वषयात दुसरा, दुस-या वषयात ितसरा 

तीन/तीन वषय एकाच या याम ये असतात. मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ द र  
दाखल करणार आहात तर यावर फार बोलणार नाह . आ ण अशा कारचे वषय 
सभागृहा या पुढे आण या या आधी यांना, यांना असं काह  करायचं असेल तर यांना 
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हणावं आपला ड पी येणाराच आहे ना यावेळेस तु हांला काय करावयाचे आहे ते करा  पण 
अशा कारचे वषय सभागृहापुढे आणु नये वनाकारण याम ये प ाची पण बदनामी होते 
आ ण पेपरची रकानेची रकाने भरतात याकडे सु दा आपले ल  वेधु  इ छते आ ण आपण 
मला बोल याची संधी दली याब ल ध यवाद.  
 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ द र  दाखल करणेत यावा अशी  
सूचना मी मांडतो. 
मा.केशव घोळवे   – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
ठराव मांक - ४४३                                   वषय मांक- ४ 
दनांक – ७-९-२०१९                                     वभाग–मा.आयु   
   

          संदभ १) मा.कैलास बारण,े मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .९ द.२४/७/२०१९ 
 

               वषय मांक ४ द र  दाखल करणेत येत आहे.  
 

 अनुकूल- ८१                                          ितकुल-० 
    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
                                     -------                                         
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो— 
ठराव मांक – ४४४                                      वषय मांक- ५ 
दनांक-७-९-२०१९                                         वभाग- मा.आयु  

 

   संदभ- १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. .पअक/३/का व/२२५/२०१९  
                द.१५/०७/२०१९   
 

     महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 
महानगरपािलकेने लगतपूववत  शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स थती अहवाल 
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शासनाकडून वेळोवेळ  वह त कर यात येईल,अशा प दतीने दरवष  ३१ जुलै पूव  
मा.महापािलका सभेकडे सादर करणे आव यक आहे. 
          पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१८-१९ चा पयावरण थतीदशक 
अहवाल महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने दले या ड .पी.एस.आय.आर. या मागदशक 
त वानुसार सव आव यक मा हती संबंिधत व वध वभागाकडून संकिलत क न यानुसार 
तयार कर यात आला आहे. सदर ा प अहवाल मा.महापािलका सभेस सादर करावयाचा 
आहे. 
         सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१८-१९ चा पयावरण स थती 
अहवाल अवलोकन क न मा यता देणेत येत आहे.  
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, सवात मह वाची 
गो  हणजे अशी क , अ यंत मह वाचा वषय पयावरण आ ण यासंदभात हा अहवाल 
आपण यावष  सादर करणार आहोत. खरं तर मा.महापौर साहेब, तु हांला सांग याम ये 
अ यंत खेद वाटतो क , पंपर  िचंचवड शहराचं जर काय व तार आ ण लोकसं या पा हली 
तर  हळु हळु वाढत चाललेला व तार पंपर  िचंचवड शहराचा हा वाढत चाललेला  हा 
पयावरणाचा भाग आहे. मह वाची गो  हणजे दर म ह याला  दवसाला २०० गाडया पंपर  
िचंचवड आरट ओला र ज टर होत असतात तर दर वषाला २ लाख गाडया र ज टर होत 
असतात. या याम ये दड लाख गाडया या टु ह लस या शहराम ये येत असतात. आ ण 
५० हजार गाडया या ४ ह लस या पंपर  िचंचवड शहराम ये येत असतात. आपण जर का 
पा हलं पे ोल असेल, डझेल असेल यामुळे वायु उ सजनाची िनम ती होत असते आ ण या 
वायुम ये  काबन हाय ॉऑ साईड असे वेगवेगळे वषार  वायु या  दुषणाम ये िमसळले 
जातात एवढया मोठया माणात या वायु   दुषणामुळे सवसामा य नागर कांना व छ ास 
घे यासाठ  ब कुल िमळत नाह  कारण क , हवे या  दुषणामुळ धुळ करणाचं माण जा त 
वाढत चाललंय आ ण दरवष  आपला अहवाल सादर होतो कोटयावधी पये खच करतो परंतु 
पंपर  िचंचवड शहरवािसयांना व छ हवा,आरो य दे याम ये आपण कुठे तर  कमी पडतो. 
आपण जर नीट यव थत पा हलं न ा असतील,नाले असतील, आजुबाजुचे कारखाने 
असतील, याच माणे आपला ेनेज वभाग असेल यां यामुळे नद   दुषीत कर याम ये 
सहभागी आहोत. आपण या सगळया गो ीची काळजी यावी आ ण आपण हा पयावरण 



93 
 

,   

अहवाल सादर कर त आहोत हा अहवाल सादर कर त असताना मी िन तपणे सांगतो क , 
आ ह  असमाधानकारक आहोत यासंदभात या शहरवािसयांकर ता चांगले काम करावे अशी 
अपे ा करतो जय हंद जयमहारा .  
मा.राहूल कलाटे - मा मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, पयावरणाचा  
अहवाल सभागृहाम ये मंजुर साठ  आलेला आहे. ३१ जुलै पुव  हा अहवाल सभागृहाम ये 
सादर करावा असे या अहवालाम ये उ लेख आहे. परंतु हा अहवाल सादर कर त असताना 
आपण याम ये महापािलकेची ऍड के यासारखे वाटते. पयावरण हणजे पयावरण मी आता 
मा हती घेत यानंतर असं समजलं क , पयावरण अहवालाम ये फ  कचरा डेपो आ ण 
एसट पी याची मा हती घेतली तर आरो य आ ण  थाप यकडे जाते. झाडांची मा हती घेतली 
तर उदयान वभागाकडे जातात. पयावरण या यावर काम कर त असताना या अहवालावर 
मुंढेता चा फोटो दसत नाह . कुलकण  साहेबांचा फोटो आहे. आता आपण को हापूरची 
पुर थती पा हलेली आहे. यामुळे पयावरणावर काम कर त असताना चांग या कारे काम 
करावे लागेल. आपण या पु तकाचं खुप चांग या कारे ट ंग केलेलं आहे आ ण 
या याम ये बाक याच ऍड जा त आहेत यावष चं कंवा माग या वष चं कंवा यावष चं 
पु तक पा हलं तर याम ये  लॅ टकचाच जा त वापर झालेला दसतो आहे. हणजे इथंच 
तुमचं पयावरण काय करतंय  आयु  साहेब आपलं डपाटमट काय करतंय या यावर कं ोल 
आहे क  नाह . पयावरणांवर खुप ल  देणं गरजेचं आहे. अहवालाम ये काह ,काह  गो ी 
चांग या मांडले या आहेत परंतु मला आपले काह  गो ीकडे ल  वेधु इ छतो क , आपलं 
उदयान वभाग असेल, थाप य वभाग असेल, े नेज, एसट पी या येकाचं कॉऑड नेशन 
क न  आपण चांग या कारे करावे. आपण नवीन र ते करतो आहोत, डे हलपमट कर त 
आहेत, शहरातील गाडयांची सं या , शहरातील एसट पी या सगळया लाईन भरले या आहेत 
आपण एसट पी  लवकर केलं नाह  तर   ला ट होईल.  माग या वष  २२ कोट  .तरतुद 
केली होती आ ण यातुन ८० ते ८५ ट केच खच झाला आहे.  आ ण यावष  आपण ३५ 
कोट  .ची तरतुद ठेवली आहे पयावरण कर त असताना आपण या छोटया,छोटया गो ीकडे 
ल  ावं आ ण आपण पयावरणा या संबंिधत डपाटमटच कॉऑड नेशन करावं जेणेक न या 
शहरातील आम या भागात गेले तर हवे या धुळ चे माण चंड आहे. काह  नागर क 
आ हांला सांगतात क , पाणी कती शु द आहे ते सांगतात, हवेम ये कती धुळ चं माण 
आहे ते सांगतात. या यावर आपणाला कं ोल करावयाचे असेल तर यावर बारकाईने ल  ावे 
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जेणेक न भ व यातील पुढ या पढ ला हे सहन करावे लागणार नाह . हा अहवाल मंजुर 
कर त असताना यावर खुप अ यास करणं गरजेच आहे. असे मी आप याला पु हा एकदा 
सुिचत करतो आ ण थांबतो.  
मा.नायर ेमकुमार शंकर उफ बाबू - मा मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह, शहरा या ीकोनातून अ यंत मह वाचा भाग आहे. जसं आरो य, िश ण, 
पाणीपुरवठा आ ण अनेक वषयावर चचा कर त असताना पयावरणा या संदभात  
पयावरणावर चचा कर त असताना याची सखोल मा हती सभागृहाला नसते. आ ण शासन 
वषाभराम ये एक चांगलं  पु तक छापून सभागृहाम ये देत असतात आ ण आपण यांना 
मंजुर  देत असतो. पयावरणा या संदभात आज जगाम ये चचा होत आहे. लोबल 
वाँम ग या संदभात वषय आहे. देशाम ये नर  मोद जी या मा यमातून कच-या या संदभात 
यांनी ल  घातलं आज क ात आ ण रा यात माट िसट या बाबतीत आज आपण एक 

बाजु बघतोय पण या माट िसट या अंतगत हे सव वषय आहेत ते पयावरणा या संबंिधत 
आहेत.या शहराम ये पयावरण एक चांग या प दतीने राब वता येईल. यासह एक चांगल 
आरो यदायी आ ण एक चांगल ठकाण रहा याचं होईल या ीने पयावरणांकडे बघणे गरजेचे 
आहे.पयावरणा या संदभात जी काह  तरतुद करतो आहे पुढ या वष  या पयावरणा या 
संदभात मा.महापौर यां या अ य तेखाली जे पयावरण त  या देशाम ये असतील कंवा या 
रा याम ये  असतील यांचा एक प रसंवाद या शहराम ये आणुन कमीशनर साहेब आ ण 
तु ह  एक  बसुन या पयावरणा या संदभात एक पॉलीसी डसाईड क न या शहरासाठ   
पुढ या २५ वषासाठ  वॉटर पो युशन असेल, एअर पो युशन असेल हे कसं काय थांबवता 
येईल  चांग या प दती या योजना कशा राब वता येईल. याचा अ यास क न आप या 
येथील नागर कांना व ासात घेऊन आपण पयावरणाचा उप म राब वला तर मला वाटतं या 
शहरा या ीकोनातून पयावरणा या पानं एक वेगळं नांव यायला पा हजे या ीने आपण 
पुढाकार घेऊन  सव गटने यांना व ासात घेऊन पयावरणा या संदभात उप म राब वणे 
यावा एवढ च मी आप याला वनंती करतो. 
मा.द ाञय साने - मा मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खरं तर एक दोन 
/तीन वषय मह वाचे आहेत.  एक वषय प ह या जुलै म ह या या  वषयप केवरचा होता 
पवना धरणातून थेट बंद पाईनलाईनने पाणी आणणे या  क पा या मा यमातून एक वषय 
होता. तुमचं अिभनंदन कर याचा ठराव होता पण आम या स ा ढ प ने यांना काय होतंय 
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कळत नाह .चला पुढं चला,चला पुढं चला आज अितशय चांगला  आहे क , मला वाटतं 
२०१० पासून तो क प बंद पडलेला होता कोटाचा आ ण मु यमं यां या मा यमातून एक 
चांगला िनणय झालेला आहे क प सु  कर यासाठ  आपण पैसे टाकलेले आहेत हा 
आदरणीय ने यांना आ ण प ाला ध यवाद देतो क , यांनी सगळयांनी यासाठ  पाठपुरावा 
केलेला आहे. आज उषाखाली पाणी आहे, शहरातील न ा/नाले वहात आहेत आ ण आपलं 
शहर पाणी,पाणी कर त  लोक ओरडतात अशा मा यमातून पवना जलवा हनीचा क प माग  
लाग या या मा यमातून हे पैसे  माग  लागणार आहेत याब ल अिभनंदन करतो. 
भाऊसाहेब भोईर यांनी चांगला वषय आप यासमोर मांडला होता. ६०० के.फुट असेल,१००० 
के.फुट असेल कंवा ािधकरणातील १५०० के.फुटाचे आतील घरे असतील यां या िलगल/ 

अनिलगलचा जो वषय आहे हा  २००८ पासून आप यासमोर आलेला आहे आमची 
आप याला वनंती आहे क ,हा  खरंच माग  लावायचा असेल तर अिधकृत आ ण 
अनिधकृत घरांची आ ण याम ये ािधकरणा या ह ीतील अनिधकृत घरांची मा हती देणेत 
यावी आ ण महानगरपािलके या ह ीतील अनिधकृत घरांची मा हती देणेत यावी.आ ण यां या 
न द  लाग यापासून कती लोकांनी अनिधकृतची अिधकृत क न घेतलेली आहेत याची 
मा हती देणेत यावी. अनिधकृत घरे िलगल करायची िनयमावली  असती तर आप याकडे 
रांग लागली असती. आपण या अट /शत  घातले या आहेत ह  सु दा साफ चुक ची आहे 
असे आ हांला या ठकाणी सांगावेसे वाटते.जर आप याला हा  माग  लावायचा असेल, 
शा ती कराचा  सोडवायचा असेल तर मुळासगट सोडवा जो  आ ह  यापुव  २००८ 
या आधी  सोडवला होता. सरसगट शा तीकर सवाना माफ करणेत यावा.  मग या ठकाणी 

कामगार असो, कारखानदार असो सवाना माफ करणेत यावा. आज येक जण आम याकडे 
येतो या शा तीकराचं काय झालं अशी वचारणा करतात. शा तीकर माफ चा खरंच कती 
लोकांना लाभ झालेला आहे याची  आकडेवार  आपण आयु ांना देणेत यावी. आ हांला असेह  
समजले आहे क , शा तीकर माफ करायचा  असेल तर प हलं थकबाक  भरावी लागते. आता 
आम याकडे थकबाक  भर यासाठ च पैसे नसतील तर तुम या शा तीकराची माफ  कुठली . 
जर िनणय यायचा भाजपाचा हेतू चांगला असेल , जर आप याला ेय यायचं असेल तर 
सरसगट माफ  देणेत यावी. थकबाक साठ  कोणाला तर  लटकवत ठेवण,ं नाह  तर थकबाक  
२,२ लाख भरा हणुन सांगता. आज आ ह  लोकानंा जाह र आ हान केलं आहे क , १ 
.सु दा कोणी शा तीकर भरायचा नाह . महापौर साहेब आप याला वनंती आहे क , हा 
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गोरगर ब नागर कांचा  आहे तो माग  लावणेत यावा अशी आमची प ाकडे अपे ा आहे. 
शा ती कर असेल, बंद पाईपलाईनचा  असेल हे  माग  लागावेत अशी वनंती करतो. 
आ ण घोळवे साहेबांनी जो  एक संग अचानक घडवून आणला  महापौर साहेब, उ ा या 
सभागृहाचं सु दा नामकरण होऊ शकेल, या सभागृहाचं नांव  यशवंतराव च हाण  सभागृह 
याऐवजी उ ा दुसरं कोणी आले तर ते नांव बदलू शकतील. यामुळे असे जे काह  चांगलं 
वाईट झालं असेल ते कोणीह  क  नका. यासंबंधी कोटात केस आहे . या ठकाणी 
पयावरणा या ऐवजी या शहराचं सगळं भात वरण झालेलं आहे. पयावरणाचा शहरात  रहास 
झालेला आहे. यां याकडे हा वषय सोपवलेला आहे महापौर साहेब आपण या भागात 
रहातो आहे या भागाम ये येक नद -ना यामधुन काय,काय वाहतंय हे तु ह  बघताय 
तुम या भागातील कंवा मा या भागातील जो नाला वाहतोय या ना याची कंवा या 
कुदळवाड या प रसराची काय अव था आहे. एक कडे आपण पयावरणाचा अहवाल एकदम 
थाटामाटात बनवलेला आहे या अहवाला माणे या प दतीने काम झालं असतं तर आज 
आम यावर ह  वेळ आली नसती आज पवना नद  असो , इं ायणी नद  असो सगळया 
न ांची वाट लागलेली आहे. सगळया न ा बुजवले या आहेत आप याकडे जो पूर आला तो 
पयावरणाचा –हास झा यामुळे आलेला आहे. न ा बुजव यामुळेच हे असं झालेलं 
आहे.आप या शहरातील पुर ये याचं कारण हणजे हे सगळं न ा,नाले  बुजव यामुळंच 
झालेलं आहे. काह  ब डर लोकांनी ना यावर लॅब टाकलेले आहेत असे अनेक उदा. आप या 
शहराम ये नाले बुजवुन ब ड ंगस ्  उ या केले या आहेत यावेळेस आप या पयावरणाच कुठं 
गेलं आ ण अशा काह  गो ी आप या ल ात आ यानंतर आपण झोपेतून जागं होतो आ ण 
मग ते कोणी,काय बोलल,ं कोणी आडवलं  ते नंतर होतं आयु  साहेब, आप याला या 
शहराचं  पयावरण खरंच चांगल ठेवायचं असेल तर आज वाढती लोकसं या आहे  दुषण 
वाढलेलं आहे यासाठ  आप याला या काह  चांग या उपाययोजना करता येतील या 
करा यात. संजय कुलकण  सोडून दुसरा कोणी चांगला अिधकार  स म नाह  का असे आ ह  
सभागृहाम ये यापुव  अनेक वेळा बोललो होतो. जर या माणसाला हे काम जमत नसेल तर 
यां याऐवजी दुसरा एखा ा अिधका-याची नेमणुक क न आप या शहराचं पयावरण कसं 

चांगलं राह ल या मा यमातून आपण वचार करावा आ ण आपण मला बोलायची संधी दली 
याब ल आभार मानतो आ ण थांबतो.  
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मा.सुवणा बुड -  मा मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, पयावरणाचा वषय 
िनघाला हणुन मी आप याला एसट पी लँ ट ब ल सांगणार आहे मोशी ते च-होली हा 
इं ायणी नद या कडेला जे मंद र आहे या ठकाणी एसट पी लँ ट साकारला गेला आहे तर 
या एसट पी लॅ टची नद या कडेने जी लाईन गेलेली आहे ती लाईन पूण पणे िलकेज 

झालेली आहे यामुळे ते पाणी नद म ये जात आहे जर असं पाणी नद म ये जात असेल तर 
पयावरणाचा वषय घेऊन काय उपयोग आहे आज मी ामीण भागाम ये रहात आहे 
या ठकाणी शेती ह  जा त माणाम ये आहे या शेताम ये यावेळेस या नद चं पाणी सोडलं 

जात या पा याचा वास खुप घाण येतो शेतकर  कंवा बाई यावेळेस शेताम ये काम 
करतात त हा यां या हाताचा वास खूप घाण येतो. या हाताचा वास दोन,दोन दवस जात 
नाह . आ ण दुसरा एसट पी लँ ट आम याकडे साकारला आहे या एसट पीची लाईन नद या 
कडेने गेलेली आहे ती दु त करणेत यावी. या ठकाणी मला बोल याची संधी दली याब ल 
ध यवाद.  
मा.आशा शडगे-धायगुडे - मा मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, आज 
आपण या ठकाणी पयावरण अहवालाला मंजुर  देत आहोत खरं तर आ ह  मागचे ५ वष 
ओरडायचो कुठं तर  या पयावरणाचा जो काह   अहवाल या अहवालाम ये  आप याकडनं  
कतीह  छान,छान िलह लं असलं तर  या शहरातले राहणारे नागर क तु ह  आ ह  आहोतच 
पयावरणावर िलह णं खुप सोप आहे परंतु तशी प र थती शहराम ये आहे का हे बघणं 
िततकच मह वाचं आहे  आज अनेक सद यां या बोल यातून संजय कुलकण  करतात काय 
स मा.महापौर गेली ७ वष मी या सभागृहाम ये आहे नद  सुधार क पाम ये 
कासारवाड ,फुगेवाड  येथील  नद प टा नद  सुधार क पाम ये असा वषय आहे का असे 
ज हा बोलायला गेलो त हा ते सांगायचे ताई ड पीआर  करायचे आहे मला वाटायचे पुढ या 
६ म ह यात, ४ म ह यात, पुढ या वष  न क  आप याकडे कुठं तर  चांगल बघायला िमळेल 
असं करता,करता १ नाह ,दोन नाह , तीन नाह  त बत सात वष गेले ७ वषाम ये आपली 
ड पीआर या संदभात ऍटो ल टरला िमट ंग झाली या यानंतर पु हा एकदा ड पीआर काय 
आहे हे तुम या फड याम ये बांधुन ठेवलं हे मला काय मा हत नाह . परंतु तो ड पीआर 
पु हा एकदा गुलद याम ये आहे. स मा.आयु  साहेब, ड पीआर ७ वष होत नसेल तर 
संबंिधत अिधकार  काय अडचण आहे ती सांगावी. नद  सुधार क पाचा ड पीआर  
कर यासाठ  ७ वष लागतात तर नद  सुधार क पासाठ  कती वष लागतील. कागदावर 
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ये यासाठ  ७ वष लागलेली आहेत अजुनह  तो ड पीआर क पलीट नाह . आपण लोकां या 
सुचना घेऊन याची अंमलबजावणी करणार होतो अशा कारे जर काम होणार असेल तर 
या यावर आप याला वचार करावा लागेल. नद काठ  शहर वकसीत होत असतात ितथं लोक 
रहायला येतात यामुळे आपण या नद ची पूणपणे वाट लावतो. पयावरण वभाग हा 
वतं पणे जवंत असताना देखील पयावरणाची व हेवाट लागते आहे दुसरा मह वाचा वषय 

जर आपण या ठकाणी पयावरण  वभाग आहे हणतो आज आप या शहरामधुन मे ोची 
लाईन जात आहे आप या महानगरपािलकेसमोर अ यंत मोठया माणात धुराळा उडत 
असतो, मोठया माणात वनी दुषण होत आहे सगळे कार आपण पहातो आहे 
या यावरती आप या पयावरण वभागाने मे ो क पाला प  दलं का तो एक शासनाचा 

भाग असला तर  तो क प आप या शहरात होत आहे यांना सु दा आपण काह  र कम 
अदा करतो आहे. यांना काम करणं आपलं बंधन नाह  शेवट  शहराचा वकास तु हांला 
आ ण आ हांला हवा आहे. परंतु तो वकास  कर त असताना पयावरणाचा –हास होत असेल 
तर आप या वभागाकडुन सु दा कुलकण  साहेब, तु ह  सांगा हो पयावरण वभाग मुख 
हणुन आपण जबाबदार  पार पाडतो तर आजपयत तु ह  मे ो क पाला कती प ं 

पाठ वली आहेत. मे ो या कामाब ल का बोलत नाह . दापोड पासून माझा भाग सु  होतो 
मे ो क प आम या भागापासून सु  होतो  ितथून पुढे आप या शहराचा  मान बंद ू 
असलेली आपली महानगरपािलका आहे ितथे सु दा काम चालू आहे ितथे देखील अ यंत 
मोठया माणात खड  पडलेली असते,कुठे उंचवटे आहेत, कुठे ख डे आहेत या सगळया गो ी 
आपण बिघत या पा हजेत नां पयावरण वभाग काय करतो, फ  पयावरण वभागापुरतं 
ितथं एसी म ये बसुन बाक या सगळया गो ी पा ह या हणजे पयावरण वभाग होत नाह .  
ितसरा मह वाचा वषय हणजे पयावरणाची सु थती आ ण दु राव था कशी आहे माग या 
दोन वषापुव  आपण एक अहवाल िस द केला होता क , पयावरणाची स य थती आ ण 
दुराव था कशी आहे. या याम ये आ ह  सांिगतले होते क, आपला जो कचरा डेपो आहे 
या ठकाणी कती चेक ंग होतं या यावरती आपण काय अंमलबजावणी केली. ितथे आजह  

आ ह  हणतो क , आम याकडे लॅ टकपासून इथेनॉल तयार करतो आ ण पे ोल तयार 
करतो  हे सगळे क प कागदावरच आहेत. म यंतर  आ हांला कळालं होतं क , आपण 
गुजरातहून लॅ टक मागवतो आ ण तो क प राबवतो या सगळया चुक या गो ी करणा-
या अिधका-याला वभाग मुख हणत असाल तर यांनी या ७ वषाम ये वत: काय केलं 
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यांनी या शहरासाठ  कती य  केले हे यांनी आ हांला सांगावे हे शहर जवंत असले 
पा हजे कुठे तर  आपण या गो ींना वाचा नाह  फोडली तर  आ ण या शहरासाठ  काम केलं 
नाह  तर आ ण हे फ  कागदावरच नाह  तर याची अंमलबजावणी झाली पा हजे. ह  
महापािलका आिशया खंडात सवात ीमंत महापािलका हणुन नांव आहे या नावावरती कुठं 
तर  चांग या कारचा खच कर त असताना नागर कां या वकासासाठ  फ  ीज बांधण,े 
अंडर ाऊंड केले , क प केले, नवीन ोजे ट आणले एवढयावर थांबणार नाह  तर 
या यावरती ख-या अथाने यावेळेस हे आकडे खरे सांगतात आज तु ह  या अहवालाम ये 
कतीह  आकडे दाखवले तर  साहेब,तु ह  आ ह  उघडया डोळयांनी पाहतोय क ,या शहराम ये 
जे व वध क प राबवतोय याम ये े नेजलाईन असेल, २४ बाय ७ ची लाईन असेल, 
या ठकाणी सु दा तु ह  पयावरणाचे मह व  सांिगतलं पा हजे. आपण या ठकाणी फ  टडर 

काढण,ंठेकेदार िन त करणं आ ण पैसे देणं एवढंच काम करतो. तसेच आपण कच-यापासून 
खत िनम ती कती करतो हे यांनी सांगावे आ ण हे आपण जर का महापौर साहेब थांबवलं 
नाह  तर पुढ या वष पासून तु हालंा वनंती आहे क ,  यांना सांगून टाका क , आ हांला 
कसलाह  पयावरण अहवाल देऊ नका आ हांला उघडया डोळयांनी जे दसतंय ते चांगलं दसू 
ा अशी अपे ा मी य  करते ध यवाद. 

मा.संद प वाघेरे -  मा मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, महापौर साहेब, 
या पयावरणा या वषयाब ल सवानीच बोलले आहेत. २६३ एमएलड   पाणी आपण ट 
करतोय असं आपण या अहवालाम ये सांगतोय.४८० एमएलड  पाणी उचलतोय यापैक  
आपण २६३ एमएलड  पाणी ट करतोय असे सांगतात. आपली काडा योजना ह  खरंच 
ऍ युरेट आहे का मी कासारवाड  एसट पीला जाऊन प र थती बिघतली, भाटनगर या 
एसट पीला गेलो कती पाणी येतंय, काय होतंय आ ण आता कुलकण  साहेबांनी नवीनच 
शोध काढलाय क ,एसट पी या जागेम ये ४० ते ४५ कोट चं टडर काढलयं साहेब, आपण 
कासारवाड या एसट पीला सकाळ या वेळेस दोन तासच  जाऊ  ितथं तु ह  कंवा मी फ  
शकतो का बघा ितथं पा याचा एवढा वास येतो क ,जे पाणी फ टर करतो   ते नीट होत 
नाह . मी हे वत:  कुलकण  साहेबांना नेऊन दाख वलं आहे आज आपण पाणी पंप हाऊसला 
नेतो आ ण ते एसट पीला घेऊन जातो. बाय ॅ ह ट ला नेलं पा हजे हे मी आप याला 
वेळोवेळ  सांिगतलं आहे क , मी भाटनगर पासून कासारवाड  पयत जवळपास ७ क. मी. 
पयत १ मीटर डायमीटरची पाईपलाईन काम चालू केल हे काम अमृत या मा यमातून 
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अमृतच टडर १४८ कोट चं या याम ये ४ एसट पी २१५  क.मी. ४५० ते ६०० ची लाईन 
मला सांग यात आलं क , १००० डायमीटरची लाईन आपण क  शकत नाह . साहेब,मग 
मा या इथं ६० क.मी.लाईनचं काम कस चालू केलं जर या प दतीने या याम ये क  
शकत नाह  आता या कुलकण  साहेबांनी इं ायणी नद  आ ण पवना नद साठ  १४५ कोट  
.चं टडर काढलं आहे ह  य  टडर काढ यात एकदम माह र आहे. माझा या य वर राग 
कंवा वेष नाह  कंवा काय नाह . जर हे शहर सुधरायच असेल आ ण अशा माणसां या 
हातात जर कारभार दला आ ण या य ला आपण पो टमन करत राह लो तर साहेब, ती 
य  ९ वष एकाच पदावर आहे. मी या सभागृहाला वनंती करतो क, याचं हे पद काढून 
या आ ण आहे या पदावर यांना मोट करा आ ण दुस-या एखादया चांग या  माणसाला 

आपण हायर क   असं येक ठकाणी आपण  एज सी करतो तसं आपण करा आज 
आप याकडे एन हायरमट येक ठकाणी राडारोडा टाकला जातो ते काम  थाप य 
वभागाने बघायच,ं े नेजच काम ेनेज वभागाने करायच,ं इले कचं काम आज 
तुम याकडुन राह ल तर ते पाणी डायरे ट नद त जातं पयावरण वभाग वृ ारोपणाचं काम  
कोण करतंय   साळंुके साहेबांच काम आहे. अहो, साहेब यांनी चांगली  झाडं लावली आहेत. 
एवढं चांगल  काम साळंुके साहेबांनी केलेलं आहे. आ ण कुलकण  साहेबांची खातेिनहाय 
चौकशी क न यांना िश ा केलीच पा हजे. हे जनतेचे पैसे आहेत आ हांला या ठकाणी 
जनतेनी िनवडुन दलेले आहे ते या शहराची कामे कर यासाठ  आ ण हे जर होणार नसेल 
आ ण हे यां याच प दतीने मनमानी क न करणार असतील तर या सभागृहात तु हांला 
वनंती करतो क , या लोकानंा शासन करणं गरजेचं आहे खातेिनहाय चौकशी क न जो 
माणुस दोषी आढळेल याला स पे शन क न या. आयु  साहेब, तु हांला अड च वष झाली 
आहेत अजुन पुढची अड च वष रहावे अशी माझी इ छा आहे एवढं बोलून थांबतो. 
जय हंद,जयमहारा .  
मा.संगीता (नानी) ता हाणे -  मा मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, आज 
जो या ठकाणी वषय आलेला आहे या या संदभात मला थोड यात सांगायचं आहे. आपण 
जे इं ायणी नद म ये गटार च पाणी सोडलेलं आहे तु हांला मा हती आहे मशानभूमी या 
वर या साईडनं या पा याची आपण सोय का कर त नाह . आ ण यानंतर मोई  या ठकाणी 
आपण या पुला या कडेने जातोय या ठकाणचं पण पाणी पहा आ ण या र यांनी जो 
कचरा असतोय आपण िचखली पासून ते मोई पुलापयत आलो तर या ठकाणचा जो संपुण 
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कचरा आहे तो कचरा कायम फेकुन दलेला असतो. हा कचरा आपण का उचलत नाह  आ ण 
या ठकाणी जी दुगधी पसरतेय या ठकाणी आ ह  जाताना बिघतलंय या ठकाणी वास खुप 

येतोय मग तो कचरा आपण उचलंत नाह  का आ ण या ठकाणी े नेजच पाणी सोडलेलं 
आहे. या भागाम ये एवढा घाण वास येतोय. मला एवढंच सांगायचं आहे क , आपण जो 
लँ ट करतो आहोत याम ये या पा याची सोय आपण केली पा हजे. एवढंच सांगते आ ण 
थांबते.  
मा.सुल णा धर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पयावरणाचा वषय 
आला आ ण पु हा एकदा वायसीएम वषय समोर आणतो. वायसीएमम ये पा को सारखा 
अतीशय घातक क प आपण राबवतो. या याम ये संपुण शहरातील हॉ पटलमधुन जे 
आपण हयुमन बॉड  पाटस जे बायोमेड कल वे ट आणून जे तीथे आपण जाळतो. यामुळे 
आप या शहराम ये खुप जा त माणात दुषण होतं या यावर आप या ए हायरमटल 
वभागाची कुठ याह  कारची पाहणी होते क  नाह  हे मा हती नाह . वायसीएमला लागूनच 
अगद  घनदाट झोपडप ट  आहे फुलेनगर आ ण संततुकारामनगर. हा अतीशय या  ऐर या 
आहे, खुप घनदाट लोकसं या आहे आ ण या क पामुळे आपण सगळया शहरातले हणजे 

येक ाय हेट हॉ पटलम ये अगद  ते वे ट कॉटन, लडशी हे झालेल कॉटन पासून ते 
अगद  मानवी आवयव जे ऑपरेट क न आपण काढलेले आहेत ते जाळ यासाठ  आपण 
वायसीएम म ये आणतो आ ण या यासाठ  आपली जी णाली आहे, आपण जी यंञणा 
वापरतो ती शा ञशु द प दतीने वापरतो का. कारण या यातन जो धुर तयार होतो आ ण 
याची जी काजळ  पडते ती काजळ  लोकां या घरावर पडते. मा.महापौर साहेब, आपण 

हॉ पटल या टेरेसवर कधी गेलाततर, कधी योग आलातर कृपया आपण जाऊन या आ ण 
ितथे या प दतीने आपले सोलर पॅन स आहेत आ ण या सोलर पॅन सवर एवढा जाड थर 
या काजळ चा पडलेला आहे. या यामुळ आप या एसी पॅनलवर सु दा इ पॅ ट होतो. 
येकवेळेस आप या वायसीएम या आयसीयूचे एसी ऑलवेज बंदच असतात. आयु  साहेब 

आप याला हे जे वारंवार एसी बंद आहेत, आयसीयूच टे परेचर मे टेन असणं गरजेच आहे हे 
आपण सांगतो आ ण मग ते पाह यासाठ  जे हा टेरेसवर गेले ते हा एवढ भयंकर य 
आढळलं क  याची जी िचमणी आहे याची हाईट एवढ  वाढवलेली असताना सु दा याची 
जी काजळ  आहे ती खाली पडते, लोकां या घरावर पडते या यावर आपल ए हायरमटल 
डपाटमट काय करतं. कशा प दतीनी यांनी रह वासी ऐर याम ये यांना परमीशन दली. 
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यांना खरच ती जागा यो य आहे का याचा वचार करणं गरजेच आहे. मा या ऐर यामधील 
अशा कारचा क प हा वर त बंद कर यात यावा. यांना जी जी पयायी जागा उपल ध 
क न दलेली आहे तीथे यांना जागा िमळत नसेलतर आपण पयायी कुठलीह  यानंा जागा 
शोधून कुठेह  यांना िश ट करावं. परंतु र हवासी ऐर याम ये अशा कारचे घातक क प हे 
लवकरात लवकर बंद करावेत अशी या िनमी ाने वनंती करते आ ण आपण बोल यास संधी 
द याब ल पु हा एकदा आपले आभार मानते, ध यवाद.  
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पयावरणाचा 
अहवाल, खरतर पयावरणाची या या आ ण या या प दतीचे अिधकार  हणजे एक 
अिधकार  या पयावरणावर काम क  शकतो कंवा नाह . मला कोण याह  अिधका-यांना दोष 
दयायचा नाह . परंतु एकटा अिधकार  हा पयावरणावर काम क  शकतो का, पह ला हा  
आहे. कारण पयावरण हे कती वेगवेगळया करातून येणार आहे हे बघीतल गेल पाह जे. 
हणजे नद म ये असणार  जलपण , टमट लॉ ट मधल पाणी, कंप यामधनू सोडलेल 

पाणी, आपण जो रोजचा कचरा करतो तो कचरा डेपोम ये गे यानंतरचा पयावरणाचा वषय. 
मा या सहकार  भगीनीनी सांगीतल क  जो राडारोडा टाकला जातो तो राडारोडा नद म ये 
टाकून नद या पयावरणाची दुराव था, आपले क प मोठमोठे असतीलतर या क पाना 
कमीत कमी हरव नेट लावणे. मा या सहका-यानी सांगीतल आयु  साहेब यांनी आ द पण 
सांगीतल होततर लगेच तु ह  ऍ शन यायला पाह जे होती. आज मोठमोठे क प केलेतर 
ितथ हरव नेट लावतात. एक बंगला जर  बांधायचा असेलतर पञे लावतात. आमचे 
एकनाथदादांनी केलं, वचारा यांना. शेजार या बंग याला ञास होवू नये हणून, शेजार या 
शाळेत धुळ जाऊ नये हणून पञे लावले, मग आपण का नाह  करत. जर कोणीतर  
सांगीतल असेल क  या रोडवर जाताना धुळ खुप माणावर आहेतर या यासाठ  आपण 
काह तर  केल गेल पाह जे. माग या एक दोन दवसापुव  ट ह वर आल क  ला ट क बंद . 
आपण सभागृहाम ये कती वष ला ट क बंद  केली. शहराम ये तशी काह  प र थती आहे 
का. ला ट क बंद  हा पयावरणाचाच वषय आहे. आताच सांगीतल क  इं ायणीम ये मासे 
मेले. मग ितथे कशामुळे मासे मेले, ह  एक य  क  शकत नाह . एक य  हे सगळ बघु 
शकत नाह . या यावर आप याला ल  क त कराव लागेल. पयावरणाचा टमे ट ला ट 
असेल, बाक या सगळया गो ी असतील अगद  आपण सोसायटयावाईज यावेळेला काम 
करतो यावेळेला राडारोडा टाकतात. तो राडारोडा आप या गटरम ये जातो यामुळ गटर 



103 
 

,   

बुजवून जातं. या यावर कोण ल  देणार आहे. बीट िनर क आहेत यांना तु ह  सांगीतल 
गेल पाह जे. सोसायट या बाहेर राडारोडा टाकलातर तु ह  यांना क पना दली पाह जे क  
तु ह  तो गटार त टाकू नका. पयावरण हा नुसता एक वषय होवू शकत नाह  एक य  हा 
वषय सांभाळू शकत नाह . आ ह  मा.मंञी महोदय रामदास कदम यां याकडे गेलो होतो. 
आपला अहवाल दयायला अगद  थोड यासाठ  दोन तीन दवस उिशर झाला. लॅिनंग 
डपाटमट कडे पयावरण वभागच काह  आहे का. ब ड ंग परमीशनला तु ह  पयावरणाच 
स ट फकेट या. परवा या दवशी जवळ जवळ ८० लोक मोठमोठया ोजे टसाठ  पंपर  
िचंचवड पु याम ये आली होती क  पयावरणाच तुम याकडे स ट फकेट आहे का. मग आपण 
हे बंधन लॅन पास करत असताना का नाह  ठेवल पाह जे. तुम याकडे पयावरणाचा अहवाल 
आहे का कंवा पयावरणाच स ट फकेट आहे का. लॅन पास झाला, लोकांनी ताबे घेतले 
या यानंतर व न किमट  आली. ती कशासाठ  आली मला नाह  मा हती. येक ब डसकडे 

जाते आ ण तु ह  आ हांला पयावरणाचे स ट फकेट दाखवा. वेगवेगळया प दतीची ू ट नी 
चालू आहे यां यावर बाक चे आरोप चालू आहेत, मग मोठमोठया जथे कम चालू आहेत 
ितथे पयावरणाचा दाखला यांनी जोडला आहे का. कुठे कुठे नाह  पयावरण, कंपनीम ये 
हजीट केली का. डॉ.नागकुमार होते अ रश: यांनी कंप यांना िसल ठोकलेले आहेत. 

पह यांदा थेरगावला यावेळेस मासे मेले यावेळेस ितथ तीन चार कंप याला िसल ठोकल 
होतं. कारण यां या कंपनीतून केमीकलच पाणी नद ला आलं, हणज ेकरणार कोण दुसर, 
भोगणार कोण आपण. आपला अहवाल जाणार महारा  शासनाकडे आ ण ते आप याला दंड 
मारणार. कोणकोण या कंप याकडे टमट ला ट नाह . यांच रासायनीक य,पाणी हे 
सगळ याची यव था लाव यासाठ  कोणाकडे टमट ला ट नाह  हे पण बघीतल पाह जे. 
आता राहूल बोलले ला ट कच फाडून टाकायच होतंना, या छोटया छोटया गो ी आहेत आ ण 
या गो ी जप या गे या पाह जेत. जर आपण दुगादेवी टेकड  असेल, आपले गाडन असतील, 
आपले बड हॅली सारखे ोजे ट असतील, आपली नद  असेल, आपले बोट लब असतील 
या ठकाणी कोणीह  ला ट क वापरता कामा नये. आता सगळ िनमा य आप या नद तच 
आहे. कागद  गणपती बनवायला सु दा पयावरणाची परवानगी नाह . कारण पेपरचा गणपती 
बन वलातर या या इ क म ये येणारा वायू वषार  आहे. या यामुळे हे पयावरणपुरक 
कागद  गणपती नाह . इत या बार क बार क गो ी आहेत मग हे एक अिधकार  कुलकण  
काय करणार आहेत. या याम ये तु ह  चांगले अिधकार  या. आणखीन यां या कामाला 
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चालना दया. आप याला महारा  शासनाकडून दंड येतो, ट ह वर बात या दाखवतात. 
या यासाठ  आप याला दुस-यांना पाणी दयाव लागतं. कारण तुमच असं घाणेरड पाणी 

आ ह  यायच का हा  येतो. पाणी प यासाठ  देवू देत या याब ल माझा वरोध नाह , 
देवाची आळंद  आहे. या वषई मला काह  बोलायच नाह  परंतु कशामुळे दयायच, या 
सगळया कंप या असतील बाक या काह  गो ी असतील, लोकांनी टाकलेला राडारोडा असेल 
हे सगळ गे यानंतर ते पाणी दुषीत होणार. साहेब, टमट ला टतर सोडा पण आपले 
ेनेज यव थीत ना याला जोडले आहेत का ते बघा. हे पाणी नीट जातय का, आप या 
टमट ला टची कपॅिसट  आहे का. परवा या दवशी मी िचखलीम ये टमट ला ट 

बघायला गेले होते यावेळेला असं समजल आमचा जुना टमट ला ट रे यू करणार आहेत. 
मी हणाले, छान बचत केली. पण याची खरच कपॅिसट  आहे का, कती वषापासूनचे 
सुरवातीचे टमट ला ट आहेत आ ण तेच टमट ला ट तु ह  करता, या यासाठ  र यू 
करतात. हणजे एका ठकाणी कती लोकांनी ञास सहन करायचा. या टमट ला ट या 
अजूबाजूला लोकांची व ती आहे. या टमट ला टम ये यांनी कतीह  केमीकल टाकू देत 
दोन तास लोकांना वास हा येतोच. जैव ववीधता किमट  जी आहे याचा मला अथ सांगावा. 
नद म ये जी जलपण  येते ती उगवू नये या यासाठ  कोणती झाड लावायची हे सु दा 
या यात आहे. जैव ववीधता किमट म ये अशी लोक आहेत टे नकल क  ते जर झाड 

लावलेतर जलपण  येत नाह , हे आपण कधी समजून घेणार. मागे एकदा एक माणूस आला 
होता, या याकडे ला ट क खाणारा कडा आहे, आ ह  हणल लगेच मा या कडे याच 
सँपल दाखव. म ये ट ह वर सु दा बातमी दाखवली. हणून आयु  साहेब, नुसता हे एक 
माणुस क  शकणार नाह . आ ह  फ  संजय कुलकण ला दर वेळेला टागट करतो. संजय 
कुलकण ला टागट कर यापे ा आपण या यावर कती लोक नेमली पाह जेत. जेवढे वषय 
आहेत तेवढे करानां. आम याकडे मोशीवा यांनी काह  म ा घेतला आहे का मोशीलाच फ  
कचरा टाकायचा. याचा वास ािधकरणापयत येतो पण याच काह तर  झाल पाह जेनां. 
पयावरण वभागाम ये कती लोक आपण अपॉ ट केली पाह जेत हे बघीतल पाह जेनां. 
दरवेळेला आपण गणपती वसजनासाठ  हौद बनवतो. यंदा या वष  आपण हौद बनवले का. 
एका उदघाटनाला आ ह  काल पंपर म ये गेलो होतो. पंधरा फुट  गणपती असलातर  सु दा 
तीथे लॉ ट कचे तळे बनवलेत, तीथ तु ह  पण उदघाटनाला गेला होतात साहेब. सुंदर 
बनवल आहे तो माणूस राजक य आहे क  नाह  हे मला मा हत नाह  परंतु यांनी सुंदर 
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बनवल आहे, आपली नद  द ुषीत होवू नये हणून. आ ह  यांना वचारल मु या नंतर 
तरंगतील याच काय करणार, यांनी सांगीतल क  तु ह  हे सगळ झा यानंतर या मु या 
यावेळेला िश क राहणार यावेळेला आ ह  कोणाला बोलवणार कुठल केमीकल वापरणार, 

काय करणार हे सगळ आ ह  तु हांला दाखवतो, या यापासून आ ह  कंुडया बनवणार. मग 
एखाद  शहरातील य  हे क  शकते तर मग आपण नाह  क  शकणार का. आपण पण 
क  शकतोना. जीथ खाणी आहेत, जीथ गणपती वसजन करणार तीथ आपण तळ  बनवली 
आहेत का, नाह  बनवली. आळंद ला तु ह  जा तेथे आता आ थी वसजन क  देत नाह त. 
आ थी कंुड वेगळ आहे. नद म ये आ थी वसजन कराय या नाह त. आपण सगळया 
मशानभूमीतील राख आणून या नद या पाञात टाकतो, पाणी असू देत कंवा नसूदेत. मग 

हे पयावरणाच कोण बघणार. हे आप याला बघताच येत नाह . पयावरण सगळया गो ीत 
येतं. पयावरण हा वषय इतका मोठा आहे क  नुसत एकाने बोलून काह  होणार नाह . 
या यावर आपण खरोखरच काम केल गेल पाह जे. येक गो  घेतलीतर यात पयावरण 
आहे आ ण मग पयावरणाच काम करत असताना एवढ सोप नाह . मगाशी माझी सहकार  
वायसीएम ब ल बोलत होती. म ये एकाची मयत झाली होती डेड हाऊसला जा याचा संग 
आला होता. हणजे आपल कॉप रेशन खरच कती अवघड प र थतीतून चालल आहे. मी 
यांना वचारल क  माग या पंधरा दवसापूव  तुमच कुलींग कमी होतय आता कुलींग आहे 

का, तर आहे हणाले, मग मी हणाली डेड हाऊसे े तर तुमचे सगळे बाहेर दसतात. ते 
हणाले आ ह  आता सगळे खालीच टाकतो. आता काय झाल आहे आपण दाखले दयायचे 

नाह त. दाखले दयायचे नाह  दाखले दयायचे नाह  हणजे येक बॉड  पो टमाटमला जाते. 
एका दवशीतर साठ बॉडया एका ठकाणी हो या. मग ती तेवढ  म आहे का, नाह . 
म डगेर नी िनणय घेतला या याब ल मला द ुमत नाह . पण तेवढया प दतीची उपाययोजना 
पण आपण शहराम ये केली गेली पाह जे.  डेडबॉड  म ये जर गेलातर बॉडया एकावर एक 
ठेवाय या का. आहो, मे यानंतर सु दा तीथ जाऊन भांडत बसायच का. हणजे तेवढया 
हॉलम ये अशी एकह  बॉड  क फरटेबल ठेवू शकत नाह . मग तु ह  तेथे टोअरेज वाढवल 
पाह जे. जर तु ह  तसा िनणय घेणार असालतर काम पण तशा प दतीच केल गेल पाह जे. 
मी हणाले आम या बॉडया तु ह  अशा कच-या सार या टाकणार असालतर मी चालले 
द ुसर कडे बॉड  घेवून. असं चालणार नाह . आ ह  इतके वष सभागृहाम ये काम करतो, इतके 
वष पंपर  िचंचवडम ये काम करतो तर  हा िनणय सगळयांसाठ  घेतला गेला पाह जे. मी 
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या कायक याचे वड लांची डेथ झाली होती यां यासाठ  गेले होते. ते हणाले ताई इथ 
कपॅिसट  चांगली नाह , आपण इथे पो टमाटम क  आ ण बॉड  ता यात घेवू आ ण आपण 
दुसर कडे नेऊ. जर आपण िनणय घेणार असूतर याची यव थाह  यव थत केली गेली 
पाह जे. हे जर  वषयांतर थोड होत असेलतर  हा वषय सभागृहात झाला नाह  व या या 
नंतर सभाच झाली नाह . पुव  साठ वषा पयत दाखले देवू शकत होतो. साहेब, वायसीएमला 
िमट ंग झाली परंतु या यानंतर अशी िमट ंग झाली नाह . या यावर अशी िमट ंग झाली क  
कमीत कमी तुम या हॉ पटलला माणूस चोवीस तास असलाच पाह जे, या िशवाय तु ह  
डेथ स ट फकेट देवूच शकत नाह . हणजे माणसानी घर  मरायचच नाह  का. कती  
आहेत, जर एका वषयाचा िनणय घेणार असालतर या या मागे कती गो ी आहेत याचाह  
वचार केला गेला पाह जे. या सगळया पयावरणाशी संल न आहेत जस आता सांगीतल क  
एक िचमणी, धरनी सांगीतल आहे तो ती या वॉडातील आहे तीला नकोय तो माझा वषय 
येत नाह  परंतु आज आपण जेवढया मशानभूमी आहेत याच कती दुषण आहे हणजे 
आपण डेथबॉड  जाळाय या नाह त का असाह  वषय येतो पण मला तस नाह  हणायच 
परंत ु हे जे पयावरणपुरक वषय आहेत. येक गो  ह  पयावरणाला लागून आहे. आता 
म यंतर  अं याचा सीझन होता याला अशी कापड  बॅक परंतु आपले महापािलकेचे कमचार  
ती कापडासारखीजर बॅक असेलतर ते हणायचे या याम ये थमाकोल आहे ह  कापड  बॅग 
नाह  पाच हजार दंड करा. मी पुरा यािशवाय बोलतच नाह . कापडासारखी दसणार  बॅग 
कापडाची बॅग नाह  तर ती बॅक आहे हणे थमाकोलची आ ण मग लोकांना पाच पाच हजार 
पये दंड. मी हणणार नाह  याला दंड क  नका मग आपले िनयम लावा लोकांना, 

कापडाचीच पाह जे, मांजरपाठचीच पाह जे जशी पाह जे तशी आपण लोकांना सांगीतल 
पाह जेनां. जथ दुकानामधुन येणार  व तु आहे तीथ तु ह  सांगीतल पाह जे क  हे पंपर  
िचंचवड शहराम ये आल नाह  पाह जे हणून. हे आपण क  शकतो का नाह . पंपर  
िचंचवडम ये येणारा जो माल आहे तो थांबवू शकतो का  नाह , शंभर ट के थांबवू शकतो. 
ला टक बंद  पण आम या िसं नलला सगळ  लोक ला टक या पश या घेवून उभे 
राहतात यावर पण काह  कारवाई करत नाह त. िनगड चा चौक अ रश: ािधकरणासारखा 
चौक आहे. पोलीसांम ये, तु ह  सागंा, त ार केलेली दाखवा. सव काम हे काप रेशनचच 
आहे. या िनगड या चौकाची तर अव था एवढ  भयंकर, भयानक कती अवघड झालेली 
आहे क  वचारायचीच सोय नाह . हणजे लोकांनी नुसत ािधकरण हणायच फोटो काढून 
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ले स लावल पाह जे क  असं आमच सुंदर पंपर  िचंचवड ािधकरण असे फोटो टाकले 
पाह जेत. कुठून आली ह  मंडळ  बघानां. आपण सवाना माट िसट म ये घर देवून टाका. 
आम याकड या आ ह  तु हांला घर देतो असं एकदाच ड लेअरच क न टाका. अ रश: या 
चौकाम ये गेलना तर िभतीच वाटते. मला वाटत नाह  राञी एकट  दुकट  बाई या 
ािधकरणा या चौकातून चालू शकेल, इतक  अवघड प र थती आहे. कती पयावरणाला 

घातक आहे, पाईपलाईन तीथ फोडलेत. बघीतलेत तीथ कोणी, ते नैसिगक वधीला कुठे 
जातात, बघीतल आहे का कुणी. पा या या लाईन फोडतात, वॉल लूज करतात. ते पाणी 
घेतात तेच आपण पतो. हे पयावरण नाह तर काय आहे, हणून साहेब आज तु ह  िमट ंग 
तहकूब केलीतर  चालेल परंतु तु ह  पयावरणाची पह ली या या काढा. पयावरणावर कती 
काम केल गेल पाह जे याचा वचार आपण केला गेला पाह जे. माझा कोण याह  अिधका-
यावर दोष नाह . या या अिधका-यांना जेवढे अिधकार दले आहेत तीतकच तो काम 
करणार आहे. आहो, माती येणार कुठून आता एक सहकार  बोलले मातीचा ड गर लावायचा 
आ ण या यावर बसून वागात, साळंूके वागात जावू शकत नाह त यां याकड मातीच 
नाह . आ ण हणून कुठ याह  अिधका-याला आपण टागट कर यापे ा शहराचा  सोडवा. 
आ ण हणून पयावरण हा गंभीर वषय आहे आ ण या यासाठ  आपली दरवेळेला पंपर  
िचंचवड शहराची इ जत जाते. आता तु ह  बघा आप या नद च पाणी आटल क  
पयावरणाची ल रे कशी ल बकळत असतात. या यासाठ  आपण काह  केल आहे का, 
काह च केलेल नाह  आ ण हणून पयावरणाचा अहवाल एवढा सोपा नाह . आ ण मंजुर तर 
एवढ  सहज सोपी या पयावरणालातर नाह च. टमट ला टच फ  पयावरण होवू शकत 
नाह . ब डर लोकांना, कंपनीवा याना तु हांला यायला पाह जे. यक अिधका-याला तु ह  
दहा दहा कंप या वाटून दया, यांचे टमट ला ट चेक करा. आता मा या सहकार न 
सांगीतल क  टमट ला टच पाणी यावेळेला नीट क न सोडल जात नाह  यामुळे एकदम 
काळ आ ण घाण पाणी बाहेर येतं. बाहेर पाऊस धो धो आहे आ ण आजह  आम याकडे 
पा याची कपात आहे. मग तु ह  जेवढ ट केलेल पाणी आहे तेवढ शहराला पुरवल गेल 
पाह जे. अशा कामाला आमची तयार  आहे दया अजून उपसूचना. शहराम ये जर तु हांला 
पाणी कपात करायची असेलतर शहराम ये तु ह  ट केलेल वॉटर येक य ला दल 
गेल पाह जे. आज एका घराम ये कमीत कमी चार गाडया आहेत या चार गाडया 
धु यासाठ  हे ट केलेल पाणी िमळाल पाह जे. मा या वॉडात मी केल आहे. मे टेनं सच 
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नाह , आपले लोक बघतच नाह त, लाईन कट झालीतर पाणी पुढे जाणारच नाह . याचे 
मे टेन स झाल पाह जे, याच टडर िनघाले पाह जेत. शहराम ये जेवढे जेवढे टमट ला ट 
आहेत तीथून तु ह  पाणी लोकांना दल गेल पाह जे. आज तु ह  आठवडयात एक दवस 
पाणी बंद केलं अजून चार मह यानी आठवडयातून तु ह  दोनदा पाणी बंद कराल. सहा 
मह यानंतर आठवडयातून तीनदा पाणी बंद कराल. या यानंतर आ टरनेट पाणी देणार. 
लोबल वॉम गच संकट एवढ मोठ आहे या संकटामुळे आमची जी पुरप र थती आहे हणजे 
नुसती आप यावरच नाह तर आ या महारा ावर आहे, आ या देशावर आहे आ या वडवर 
आहे. ह  जी लोबल वॉम गची संकट आहेत ती कोण सोडवणार. एकटे संजय कुलकण  सोडू 
शकतात का, नाह  सोडवू शकत, या यावर तु ह  िचकार अिधकार  नेमा. दहा अिधकार  
नेमलेतर  तु हांला ह  किमट  कमी पडेल. आ ण या या माणे येकाला काम वाटून दया 
आ ण मग एकञीत अहवाल बनवा. मागच पान पुढे पुढच पान माग े हे अस नको साहेब. 
या यासाठ  आपण खुप चांग या प दतीने काम केल गेल पाह जे. मा.महापौर साहेब, 
तु हांला वाटत असेल मी बोलते पण स यता ह  खर  स यता अशीच आहे. तु ह  घाटावर 
गेलातर ह च प र थती आहे. आज आळंद ने यांचे दहा याचे घाट आता बंद केले आहेत, 
आप यालाह  करावेच लागणार. आप यालाह  अ थी टाकायला, राख टाकायला ह  बंद  
केलीच पाह जे. झाड लावा, झाडाना घाला. हे आप याला लोकांना िशकवलच पाह जे. 
पयावरण अहवालाला मंजुर ला माझा काह ह  वरोध नाह , ध यवाद. 
मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागहृ. खरतर खुप छान 
चचा मा.महापौर साहेब, आप या मा यमातून झाली आ ण ताईनी ं जी पयावरणा या 
संदभामधल भाषण केल खुप मलाह  आनंद वाटला. मागची आपण जीबी घेतली आ ण   
द ुस-या दवशी बातमी आली क  आपण सभा चालवत नाह त. कुठलाह  वषय नसताना 
सु दा पाणी या वषयावरती सात तास सभा चालली. ताई तुमच हणण शंभर ट के बरोबर 
आहे क  पयावरण वषय हा खरोखरच काळाची गरज आहे. ह  व तु थती आहे क  कुणीतर  
कमी पडतोय, काह  अडचणी असतील. आपली यंञणा आपूर  आहे पण कुणीतर  बोलता 
बोलता डॉ. नागकुमार यांच उदा. दलं. डॉ.नागकुमार एखादया कंपनीला िसल क  शकतात 
ह  ताकद जर एखादया अिधका-याम ये आहेतर अशा प दतीची प र थती आप याला 
आप या शहराम ये कर याची गरज आहे. या प दतीने आपण पा यासाठ  वेगळ  किमट  
करायची, पुढ या पंचवीस तीस वषाची भूक आपली कशा प दतीने भागेल हे बघायच आ ण 
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मला असं वाटत क  पयावरणा या संबंधी अशा प दतीची, हे खर आहे क  एखादा जर  वषय 
कमी झाला क  तीथ पयावरण हे येतेच. मा.महापौर साहेब, मी तु हांला वनंती करतो क  
पयावरणाचा हा एखादया राजक य प ाचा वषय नाह . ह  प र थती पुढ या काळाम ये 
चांग या प दतीची हावी यासाठ  एक सवप ीय चांगले काम करणा-या या प दतीची त  
सिमती हावी. मा.महापौर साहेब, पयावरणा या संदभामधल पुढ या काळातल धोरण 
ठर व यासाठ  एक चांगली सिमती क न या पुढ या काळाम ये आपण काम कराव आ ण हा 
वषय मंजूर क न पुढचा वषय यावा, ध यवाद. 
   यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमत मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
     ------ 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
ठराव मांक -४४५                                      वषय मांक – ६ 
दनांक- ७/९/२०१९                      वभाग- मा.आयु  

 

              संदभ- १) मा.आयु  यांचेकड ल .लेखा/०८/का व/७६१/२०१९  
                      द.२९/०७/२०१९   
 

  मा.सहसंचालक (म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ण रायगड भवन, सातवा 
मजला, नवी मुंबई-४००६१४ (शासक य ऑड ट) यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
व वध वभागाचे सन २०१४-१५ या कालावधीचे लेखाप र ण पूण केलेले असून सदर 
लेखाप र णाचा अहवाल ा  झालेला आहे. सदर अहवालात एकूण १६९ प र छेद उप थत 
केलेले आहेत. याकामी संबिधत वभागांना प र छेदाची पूतता क न घेणेबाबत कळ व यात 
आलेले आहे. सदर लेखाप र ण अहवाल अवलोकनाथ नगरसिचव वभागात ठेवणेत आला 
आहे. 
       महारा  थािनक िनधी लेखा अिधिनयम १९३० मधील कलम १० (१) अ वये मा. 
सहसंचालक  (म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ा, नवी मुंबई यांचेकडे अनुपालनाचे 
पूतता अहवाल सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१       ितकूल-० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.    
        ----- 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
 

                                     वषय मांक – ७ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.आयु  

 

         संदभ- १) मा.आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/१५/ पंपर /२५७/२०१९  
                 द.०२/०८/२०१९ 
 

    उपरो  वषयाबाबत मौजे िचखली ता. हवेली येथील देहू – आळंद  ३० मी. 
र ता ं द करणा बाबत भूसंपादन करणेचा िनवाडा भू.सं.अ. व.घ. .१, पंपर  यांनी द. 
३१/०८/२०१३ रोजी जाह र केलेला आहे.  सदर भूसंपादना मिधल गट नं. १११ पै. चे 
िमळकतधारक ी. िशवाजी नामदेव आ हाट यांनी मा. उ च यायालयाम ये यांचे 
िमळकती मधील जादा े  संपादनाखाली आलेले असताना िनवा याम ये कमी े  दश वले 
बाबत याचीका . २७४७ / २०१५ दाखल केलेली होती. 
          मा. उ च यायालयाने मौजे िचखली मिधल गट नं. १११ पै. या िमळकतीची 
मोजणी करणेचे आदेश उपअिध क, भूिम अिभलेख, हवेली यांना दलेले होते. यानुसार 
मोजणी म ये गट नं. १११ पै. चे बािधत े  २७०० चौ. मी. असून ७०० चौ. मी. े ाचे 
पूव च संपादन झालेले आहे. हणजेच सदर गट नं. १११ पै. चे अित र  २००० चौ. मी. े  
बािधत अस याचे आढळून आलेले आहे.  २००० चौ. मी. े ा मधून द. ३१/०८/२०१३ चे 
िनवा यानुसार संपादन केलेले ३८ चौ. मी. वजा जाता  उव रत १९६२ चौ. मी. े  जादा 
बािधत झा याचे दसून मा. उ च यायालयानाने ी. िशवाजी आ हाट यांचे जादा घे यात 
आले या े ाब ल यांचे समवेत वाटाघाट  क न महानगरपािलकेने यो य ती कायवाह  
कर याचे आदेश द. ०६ माच २०१९ रोजी दलेले आहेत. 
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          मा. उ च यायालयाचे आदेशानुसार ी. िशवाजी आ हाट यांना महानगरपािलके 
माफत द. २५/०४/२०१९ अ वये वाढ व १९६२ चौ. मी. े ाची नुकसान भरपाई 
महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने / ट ड आर / एफएसआय / ज हािधकार  यांचे 
माफत यापकै  आपणास कोणता पयाय वकारावयाचा  आहे याबाबत कळ वणेत आले. 
यास अनुस न ी. िशवाजी आ हाट यांनी दनांक २१/०५/२०१९ चे प ा वये मा. 
ज हािधकार  यांचे माफत नुकसान भरपाई चालू बाजारभावा माणे देणेची वनंती केलेली 
आहे. 
          शासन िनणय द. १२/०५/२०१५ नुसार मा. ज हािधकार  यांचे अ य तेखाली 
नेमले या किमट ने खाजगी वाटाघाट  ारे नुकसान भरपाई कोण या दराने ावयाची हे 
ठरवून देणेत येते. यानुसार मा. ज हािधकार  यांचेकडे ताव सादर करणे आव यक आहे. 
यास अनुस न वषयां कत बाबत शास कय मा यता देणेत यावी. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- महानगरपािलकेस 
पाणीपुरवठा करणेसाठ  शासन प  . बिसआ २०१८/(३९१/१८) िस. य.(धो), 
द.२४/१०/२०१८ नुसार आं ा धरणात १०० एम.एल.ड . पा याचे आर ण मंजूर असून सदर 
पाणी देहू बंधारा येथून उचलणेस मंजूर  िमळालेली आहे. सदर योजना राब वणेसाठ  देहू 
बंधा-या या बाजूला जॅकवेल पंप हाऊससाठ  एक एकर जागा आव यक आहे. सदर जागा 
म.न.पा. ह बाहेर आहे. सदर क प राब वणेसाठ  या ठकाणी जागेची आव यकता ल ात 
घेता सदर बंधा-या या बाजूची सव नं.९८/३ येथील यो य जागा खाजगी वाटाघाट ने संपादन 
करणेस व यासाठ  येणा-या खचास मा यता मा यता देणेत यावी. 
मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.सुवणा बुड –मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- खालील न वन कामे 
अंदाजपञकात समा व  क न आव यक तरतूद करणेस शासक य मा यता देणेत यावी. 
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अ)  

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ. 

. 

शासक य 
र. . 

सन 
२०१९-२० 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन 
२०१९-२० 
एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग .३ च-
होली येथील पुणे 
आळंद  र ता ते 
च-होली गाव 
र यावर वेश ार 
बांधणे. 

-  ३००००००० ० २५००००० ० २५००००० 

२ भाग . ३ च-
होली येथील 
आर ण . २९२ 
िसमािभंत बांधणे.   

  ७५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

३ भाग . ३ 
येथील स ह ५१९ 
ते ४७५ पयतचा 
३० मी. ड.पी.र ता 
वकिसत करणे.    

  ४५००००००० ७००००००० ० ५०००००० ६५०००००० 

 एकूण   ४८७५००००० ७००००००० ५०००००० ५०००००० ७००००००० 
 
मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.  
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनां वकार या आहेत. 
 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक -४४६                                        वषय मांक – ७ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.आयु  
 

         संदभ- १) मा.आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/१५/ पंपर /२५७/२०१९  
                 द.०२/०८/२०१९ 

उपरो  वषयाबाबत मौजे िचखली ता. हवेली येथील देहू – आळंद  ३० मी. र ता 
ं द करणा बाबत भूसंपादन करणेचा िनवाडा भू.सं.अ. व.घ. .१, पंपर  यांनी द. 
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३१/०८/२०१३ रोजी जाह र केलेला आहे.  सदर भूसंपादना मिधल गट नं. १११ पै. चे 
िमळकतधारक ी. िशवाजी नामदेव आ हाट यांनी मा. उ च यायालयाम ये यांचे 
िमळकती मधील जादा े  संपादनाखाली आलेले असताना िनवा याम ये कमी े  दश वले 
बाबत याचीका . २७४७ / २०१५ दाखल केलेली होती. 
          मा. उ च यायालयाने मौजे िचखली मिधल गट नं. १११ पै. या िमळकतीची 
मोजणी करणेचे आदेश उपअिध क, भूिम अिभलेख, हवेली यांना दलेले होते. यानुसार 
मोजणी म ये गट नं. १११ पै. चे बािधत े  २७०० चौ. मी. असून ७०० चौ. मी. े ाचे 
पूव च संपादन झालेले आहे. हणजेच सदर गट नं. १११ पै. चे अित र  २००० चौ. मी. े  
बािधत अस याचे आढळून आलेले आहे.  २००० चौ. मी. े ा मधून द. ३१/०८/२०१३ चे 
िनवा यानुसार संपादन केलेले ३८ चौ. मी. वजा जाता  उव रत १९६२ चौ. मी. े  जादा 
बािधत झा याचे दसून मा. उ च यायालयानाने ी. िशवाजी आ हाट यांचे जादा घे यात 
आले या े ाब ल यांचे समवेत वाटाघाट  क न महानगरपािलकेने यो य ती कायवाह  
कर याचे आदेश द. ०६ माच २०१९ रोजी दलेले आहेत. 
          मा. उ च यायालयाचे आदेशानुसार ी. िशवाजी आ हाट यांना महानगरपािलके 
माफत द. २५/०४/२०१९ अ वये वाढ व १९६२ चौ. मी. े ाची नुकसान भरपाई 
महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने / ट ड आर / एफएसआय / ज हािधकार  यांचे 
माफत यापैक  आपणास कोणता पयाय वकारावयाचा  आहे याबाबत कळ वणेत आले. 
यास अनुस न ी. िशवाजी आ हाट यांनी दनांक २१/०५/२०१९ चे प ा वये मा. 
ज हािधकार  यांचे माफत नुकसान भरपाई चालू बाजारभावा माणे देणेची वनंती केलेली 
आहे. 
            शासन िनणय द. १२/०५/२०१५ नुसार मा. ज हािधकार  यांचे 
अ य तेखाली नेमले या किमट ने खाजगी वाटाघाट  ारे नुकसान भरपाई कोण या दराने 
ावयाची हे ठरवून देणेत येते. यानुसार मा. ज हािधकार  यांचेकडे ताव सादर करणे 

आव यक आहे. यास अनुस न वषयां कत बाबत शास कय मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
महानगरपािलकेस पाणीपुरवठा करणेसाठ  शासन प  . बिसआ २०१८/(३९१/१८) 
िस. य.(धो), द.२४/१०/२०१८ नुसार आं ा धरणात १०० एम.एल.ड . पा याचे आर ण मंजूर 
असून सदर पाणी देहू बंधारा येथून उचलणेस मंजूर  िमळालेली आहे. सदर योजना 
राब वणेसाठ  देहू बंधा-या या बाजूला जॅकवेल पंप हाऊससाठ  एक एकर जागा आव यक 
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आहे. सदर जागा म.न.पा. ह बाहेर आहे. सदर क प राब वणेसाठ  या ठकाणी जागेची 
आव यकता ल ात घेता सदर बंधा-या या बाजूची सव नं.९८/३ येथील यो य जागा खाजगी 
वाटाघाट ने संपादन करणेस व यासाठ  येणा-या खचास मा यता मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच खालील न वन कामे अंदाजपञकात समा व  क न आव यक तरतूद करणेस 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

अ) 

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ. 

. 

शासक य 
र. . 

सन 
२०१९-२० 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन 
२०१९-२० 
एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग .३ च-होली 
येथील पुण े आळंद  
र ता ते च-होली 
गाव र यावर 
वेश ार बांधणे. 

-  ३००००००० ० २५००००० ० २५००००० 

२ भाग . ३ च-
होली येथील 
आर ण . २९२ 
िसमािभंत बांधणे.    

  ७५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

३ भाग . ३ येथील 
स ह ५१९ ते ४७५ 
पयतचा ३० 
मी. ड.पी.र ता 
वकिसत करणे.    

  ४५००००००० ७००००००० ० ५०००००० ६५०००००० 

 एकूण   ४८७५००००० ७००००००० ५०००००० ५०००००० ७००००००० 
 
 अनुकूल- ८१        ितकूल-० 
   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
       ----- 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.   
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                                        वषय मांक – ८ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.आयु  
          संदभ –१) मा.अित र  आयु  यांचेकड ल प   

                    . वभाअक/३/का व/१६०/२०१९ दनांक ६/०८/२०१९ 

 क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

           सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागणदार  मु  करणे (Open 

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

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

         व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०७/२०१९ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                    प “अ”  

महानगरपािलकेच ेनाव पंपर   िचंचवड       महानगरपािलका 
 

शेरा 

ज हा               पुणे 
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१७३२२ 
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   सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत यावा. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसुचना मांडतो- मा.महापािलका 
सभा ठराव मांक ३१९ दनांक २६/७/२०१३ अ वये “मनपा ह बाहेर ५ कलोमीटर अंतर 
प रसरात वृ ारोपण मा.आयु  सो.आ ण मा. थायी सिमतीचे मा यतेने कर यास मा यता 
देणेत आली आहे. यानुसार “िमलीटर  ह तील टेशन हेड वाटर देहुरोड येथील तळवडे 
पीनगर ह म ये वृ ारोपण कर याची बाब तावतीत कर यात आली होती. सदर ठकाणी 

जागा उपल ध होत नस याने सदर ठकाणा ऐवजी गट नं. १ ब तळवडे गायराण’, 

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

१७३२२ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १४८७४ 
 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१४७१५ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
१००५१ सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४६६४ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा 

१०५८७ लाभाथ  
GOI+GOM=६३५.२२लाख 

        GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २११.७४ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                 ८४६.९६  लाख 

 
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
९८२५ लाभाथ  GOI+GOM=५८९.५०लाख 

       GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =१९६.५० लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ७८६.० लाख 
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महापािलका ह तील मोकळया जागा, अ य कोठेह  जागा उपल ध होईल ( दघी, औंध 
िमलीटर  ह त) . ठकाणी वृ ारोपण कर यास मा यता देणेत यावी. 
मा.सुरेश भोईर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
ठराव मांक -   ४४७                                     वषय मांक – ८ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.आयु  

           संदभ –१) मा.अित र  आयु  यांचेकड ल प   
                    . वभाअक/३/का व/१६०/२०१९ दनांक ६/०८/२०१९ 

         क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ 
महारा  अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

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

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

           व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०७/२०१९ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण-े   
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                                    प “अ”  

             

 सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. तसेच मा.महापािलका सभा ठराव मांक 
३१९ दनांक २६/७/२०१३ अ वये “मनपा ह बाहेर ५ कलोमीटर अंतर प रसरात वृ ारोपण 

महानगरपािलकेच ेनाव पंपर   िचंचवड       महानगरपािलका 
 

शेरा 

ज हा               पुणे 
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१७३२२ 
 

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

१७३२२ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १४८७४ 
 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१४७१५ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
१००५१ सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४६६४ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा 

१०५८७ लाभाथ  
GOI+GOM=६३५.२२लाख 

        GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २११.७४ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                 ८४६.९६  लाख 

 
िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
९८२५ लाभाथ  GOI+GOM=५८९.५०लाख 

       GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =१९६.५० लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ७८६.० लाख 
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मा.आयु  सो.आ ण मा. थायी सिमतीचे मा यतेने कर यास मा यता देणेत आली आहे. 
यानुसार “िमलीटर  ह तील टेशन हेड वाटर देहुरोड येथील तळवडे पीनगर ह म ये 

वृ ारोपण कर याची बाब तावतीत कर यात आली होती. सदर ठकाणी जागा उपल ध 
होत नस याने सदर ठकाणा ऐवजी गट नं. १ ब तळवडे गायराण’, महापािलका ह तील 
मोकळया जागा, अ य कोठेह  जागा उपल ध होईल ( दघी, औंध िमलीटर  ह त) . ठकाणी 
वृ ारोपण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 
   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

      ---- 
 
मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक -४४८                                        वषय मांक – ९ 

दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.नगरसिचव  
 

वधी सिमती 
 
 

अ) दनांक ३/५/२०१९ व २१/६/२०१९  चा सभावृ ांत कायम करणेत  
         येत आहे.                      
      ब) दनांक १४/६/२०१९  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.            
      क) दनांक २१/६/२०१९, ५/७/२०१९ व १९/७/२०१९ चा सभावृ ांत  
         कायम करणेत येत आहे.    
      ड) दनांक ५/७/२०१९ व १९/७/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  
         आहे. 
मा.नायर ेमकुमार शंकर उफ बाब ू-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
            ------  
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मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक -४४९                                        वषय मांक – १० 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.नगरसिचव    
 

 मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

    अ) दनांक २२/३/२०१९, १२/४/२०१९, २६/४/२०१९ व २८/६/२०१९ 

        चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
         ब) दनांक २८/०६/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

         क) दनांक १२/७/२०१९ व १८/७/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  

        आहे.   
मा. नायर ेमकुमार शंकर उफ बाबू  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
अशी मते पडली  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
            ------  
मा.एकनाथ पवार  -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक -४५०                                        वषय मांक – ११ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.नगरसिचव    

मा.शहर सुधारणा सिमती 

          दनांक १०/७/२०१९  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

मा.नायर ेमकुमार शंकर उफ बाब ू  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
अशी मते पडली  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
               ------  
मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक -४५१                                        वषय मांक – १२ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.नगरसिचव   
  

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

 अ) दनांक २२/३/२०१९,१२/४/२०१९,२६/४/२०१९ व २८/६/२०१९ चा 
    सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.             

 ब) दनांक २८/६/२०१९  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
             
मा.नायर ेमकुमार शंकर उफ बाबू -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
अशी मते पडली  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
            ------  
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक -४५२                                       वषय मांक – १३ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.आयु  
 
         संदभ –१) मा.आरती च धे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव- 

          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५२१३ द.१४/८/२०१९ 

          ३) मा.सभापती, थायी सिमती यांचे द.२०/८/२०१९ चे पञ.      
 
 

 रा ीय वधी सेवा ािधकरण, नवी द ली तसेच मा.उ च यायालय, मुंबई यांचे 
आदेश आ ण पुणे ज हा वधी सेवा ािधकरण यां या िनदशाव न रा ीय लोकअदालम ये 
दवाणी/फौजदार  आ ण त सम लं बत तडजोड यो य करणे, तसेच घरप ट , पाणीप ट  
संबंधातील करणी मा. यायालयामाफत िनवाडा कर यात येतो. द.१४/०९/२०१९ रोजी रा ीय 
लोकअदालतीचे आयोजन कर यात आलेले असून अशा कारे वेळोवेळ  आयो जत कर यात  

येणा-या रा ीय लोक अदालतीचा नाग रकांना लाभ हावा याक रता महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमामधील अनुसूची ड करण ८ िनयम ५१ अ वये शा ती/दंड फ  कंवा वसूलीचा 
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खच आयु ास आप या वे छा िनणयानुसार िनयम ४१ खालील शा ती कंवा िनयम ५० 
खालील फ  कंवा वसूलीचा खच पूणत: कंवा अंशत: माफ करता येईल अशी तरतूद आहे. 

सबब द.१४/०९/२०१९ रोजी तसेच सन २०१९-२० म ये वेळोवेळ  आयो जत कर यात येणा-
या रा ीय लोकअदालतम ये िमळकत कर वसूलीची दाखलपूव करणी मनपा शा ती/दंड 
कराम ये खालील माणे सवलत देणसे मा यता देणेत येत आहे.    

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

   उ  नमूद माणे रा ीय लोकअदालतीचे दवशी थक त र कम एक रकमी वसूल 
हो याचे ीने मनपा शा ती/दंड कराम ये सवलत देणेस व स याचे िमळकतकर संगणक 
णालीम ये आव यक बदल करणेस मा यता देणेस तसेच पाणीबील थकबाक  वसुलीस 

चालना िमळणेसाठ  जे ाहक दनांक १४/०९/२०१९ पयत तसेच सन २०१९-२० म ये 
वेळोवेळ  आयो जत कर यात येणा-या रा ीय लोकअदालतीचे दवशी पाणी बीलाचे संपुण 
थकबाक  भरतील या ाहकांना द.१४/०९/२०१९ रोजी या तसेच वेळोवेळ  आयो जत 
कर यात येणा-या मा.लोकअदालती या मा यमातून थकबाक या रकमेवर १०% सवलत देणेस 
व थकबाक  वर ल १०% र कम ह  दंडा या रकमेपे ा जा त अस यास केवळ दंडाची र कम 
माफ करणेस तसेच लोकअदालती या मा यमातून थकबाक ची र कम ४ समान ह याम ये 
भरणेस जे थकबाक दार तयार  दश वतील यांना थकबाक  वर ल रकमेवर ५% सवलत 
दे यास व थकबाक वर ल ५%  र कम ह  दंडा या रकमेपे ा जा त अस यास केवळ दंडाची 
र कम माफ करणेस आ ण वर ल माणे करसंकलन, पाणीपुरवठा वभागा माणेच थािनक 
सं था कर (LBT), आकाशिच ह व परवाना इ. वभागांकड ल देखील अशी थक त करणे 
अस यास मा.लोकअदालती या मा यमातून यांना याजा या रकमेम ये १०% पयत सुट 

अ. .  थकबाक सह संपूण िमळकतकराची एक 
रकमी भरणेकामी कालावधी   

मनपा कर शा तीम ये देणेची 
माफ  / सवलत ट केवार   

१ द. १४/०९/२०१९ रोजी तसेच सन २०१९-
२० म ये वेळोवेळ  आयो जत कर यात 
येणा-या रा ीय लोकअदालतीचे दवशी  

भरणा दनांकापयत 
आकारणेत आले या 
मनपाकर शा ती / दंड 
र कमेचे ९०%  
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दे याचे िनणय घे याचे अिधकार मा.आयु , पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११०१८ 
यांना दान कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच रा ीय वधी सेवा ािधकरण, नवी 
द ली तसेच, मा.उ च यायालय, मुंबई यांचे आदेश आ ण पुणे ज हा वधी सेवा ािधकरण 
यां या िनदशाव न रा ीय लोकअदालतम ये दवाणी / फौजदार  आ ण त सम लं बत 
तडजोड यो य करण,े तसेच घरप ट , पाणीप ट  संबंधातील करण,े तसेच घरप ट , 

पाणीप ट  संबंधातील करणी मा. यायालयामाफत िनवाडा कर यात येतो, द.१४/०९/२०१९ 
रोजी रा ीय लोकअदालतीचे आयोजन कर यात आलेले असून अशा कारे वेळोवेळ  
आयो जत कर यात येणा-या रा ीय लोक अदालतीचा नाग रकांना लाभ हावा याक रता 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमांमधील अनुसुिच ड करण ८ िनयम ५१ अ वये 
शा ती/दंड फ  कंवा वसुलीचा खच आयु ास आप या वे छा िनणयानुसार िनयम ४१ 
खालील शा ती कंवा िनयम ५० खालील फ  कंवा वसूलीचा खच पूणत: कंवा अंशत: माफ 
करता येईल अशी तरतूद आहे. मा. थायी सिमती ठराव . ५२१३, द. १४/०८/२०१९ नुसार 
मा.महापािलका सभेकडे अनुसूची करण २ मधील िनयम १(के) अ वये दाखल करणेत 
आले या वषया संदभातील द. १४/०९/२०१९ रोजी होणा-या लोकअदालत मधील िमळकत 
कर व पाणीप ट  संदभात पुढ ल माणे उपसुचना दे यात येत आहे.  

द. १४/०९/२०१९ रोजी तसेच सन २०१९-२० म ये वेळोवेळ  आयो जत कर यात 
येणा-या रा ीय लोक अदालत म ये िमळकत करवसुलीची दाखलपुव करणी म.न.पा. कराचे 
वलंब दंडाम ये (मनपा कर शा ती) खालील माणे सवलत देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

 
 
अ. . थकबाक सह संपूण िमळकतकराची एक 

र कमी भरणेकामी कालावधी   
मनपा कर म ये माफ  / सवलत 
ट केवार   

१ द. १४/०९/२०१९ रोजी तसेच सन 
२०१९-२० म ये वेळोवेळ  आयो जत 
कर यात येणा-या  रा ीय लोकअदालतीचे 
दवशी  

भरणा दनांकापयत आकारणेत आले या 
मनपाकराचे वलंब दंड र कमेचे ९० % 
सवलत 

 
 

तथापी या िमळकतधारकांना अवैध बांधकाम शा ती करणेत आलेली आहे. अशा 
अवैध बाधंकाम शा ती म ये कोणतीह  सुट िमळणार नाह .  
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 उ  नमूद माणे रा ीय लोकअदालतीचे दवशी थक त र कम एक रकमी वसुल 
हो याचे ीने मनपा शा ती / दंड कराम ये सवलत देणेस व स याचे िमळकतकर संगणक 
णालीम ये आव यक बदल करणेस मा यता देणेस तसेच पाणीप ट  वसलूीस चालना 

िमळ या या ीने जे ाहक द. १४/०९/२०१९ पयत संपुण थकबाक ची र कम भरतील 
या ाहकांना द. १४/०९/२०१९ रोजी होणा-या लोकअदालती या अनुषंगाने द. 

०१/०४/२०१९ रोजी असणा-या दंडा या रकमे या ९० % रकमेची सवलत दे यास मा यता 
देणेत येत आहे या संधीचा नागर कांनी फायदा यावा. तसेच वर ल माणे करसंकलन, 

पाणीपुरवठा वभागा माणेच थािनक सं था कर (एल.बी.ट .), आकाशिच ह व परवाना इ. 
वभागाकड ल देखील अशी थक त करणे अस यास मा.लोकअदालती या मा यमातून यांना 
याजा या रकमेम ये ९० % पयत सूट दे याचे िनणय घे याचे अिधकार मा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११०१८ यांना दान कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.   
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल - ८१             ितकूल -० 

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

      ----- 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय कमांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक -४५३                                       वषय मांक – १४ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.आयु  

 

       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ . .नर व/१७/२२/  
                 २०१९ द.१४/०८/२०१९ 
              २) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ . .नर व/१७/२१/  
                 २०१९ द.१४/०८/२०१९ 
 

      पंपर  िचंचवड मनपाची मंजुर वकास योजना सुधा रत करणे या कामासाठ  सव ण 
क न व मान जिमन वापर नकाशा व इतर कामे खाजगी सं थेमाफत क न घेणे ,याकामी 
िन वदा िस द करणेस मा.महापािलका सभा ठराव .४०८ द.२१.११.२०१३ अ वये मा यता 
दलेली आहे, तसेच मा. महापािलका सभा ठराव .११८ द.०५.०२.२०१८ अ वये पंपर  
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िचंचवड महापािलके या संपुण े ाची (जु या व वाढ व ह साठ ) वकास योजना तयार 
करणेचा ठराव पा रत केलेला आहे. यानुसार  िन वदा कायवाह  क न खाजगी सं थेची 
नेमणुक कर यात आली आहे. सदर सं थेस द.०८.०३.२०१९ रोजी कामाचे आदेश दलेले 
आहेत. 
 शासना या नगर वकास वभागाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मंजूर वकास 
योजना सुधा रत (दुस-यांदा) कर याक रता उपसंचालक, नगररचना यां या अिधप याखालील 
वकास योजना वशेष घटक कायालय पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, व पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरण घटक या अिभनामाने थापन झालेले आहे 
 महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २३ ते कलम 
३१ ामु याने सुधार त वकास योजना तयार कर याशी िनगड त आहेत. यानुसार थमत: 
महानगरपािलकेने खालील माणे कायवाह  करणे आव यक आहे. 
१) महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ ते कलम २३ सह कलम ३८ 
अ वये मंजूर वकास योजना सुधार त करणे बाबतचा, इरादा जाह र कर यासाठ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सवसाधारण सभेची मा यता आव यक आहे. सदर वकास 
योजनेत समा व  असले या े ाचा ह  दशवणारा व मा.आयु  , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांनी वा ांक त केलेला नकाशा, महापािलके या कायालयात,कायालयीन 
कामकाजा या दवशी व वेळ  नागर कां या अवलोकनासाठ  ठेव यात येईल. 
 सुधा रत वकास योजना तयार कर याचा महापािलकेचा इरादा, महारा  शासन 
राजप ात व थािनक मराठ  व इ जी वृ प ात िस द करणेस मा.महापािलका सभेची 
मा यता िमळावी. सदरची  सुचना महारा  शासन राजप ात िस द झा यापासुन ६० 
दवसा या कालावधीत ा  होणा-या नागर कां या सुचना।हरकतीचा वचार वकास योजना 
तयार करतांना कर यास तसेच 
२) तसेच वकास योजनेचे सव वैधािनक कामकाज कर याकर ता महारा  ादेिशक िनयोजन 
व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २४ नुसार उपसंचालक, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण घटक, पंपर -पुणे यांची 
“नगररचना अिधकार ” हणुन नेमणुक कर यास तसेच तदनतंर “नगररचना अिधकार ” 
नेमणुक स मा.सहसंचालक,नगररचना, पुणे वभाग,पुणे यांची पुव मंजुर  घेऊन “नगररचना 
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अिधकार ” यांचे िनयु चे आदेश मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे माफत 
पा रत कर यास तसेच 
३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मंजुर वकास योजना सूधा रत कर याची सव वैधािनक 
कायवाह  कर यास मा.आयु , पपंर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास व 
याअनुषंगीक येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
      ---- 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय कमांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

                                     वषय मांक – १५ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.आयु  

 

              संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ .  
                        .आमुका/२/का व/४२९/२०१९ द.१९/०८/२०१९ 
                     २) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ .  
                        .आमुका/२/का व/४३०/२०१९ द.१९/०८/२०१९ 

                         
नगर वकास वभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत रा यातील महानगरपािलका 

/नगरप रषदा/नगरपंचायतींम ये घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी), व छता व आरो य 
उप वधी लागू कर याबाबत द.११ जलू ै२०१९ रोजी शासन िनणय िनगत कर यात आलेला 
आहे. सदर शासन िनणयानुसार रा य शासनामाफत तयार कर यात आलेले उप वधी 
आदेशाचे दनांकापासून रा यातील सव महानगरपािलका /नगरप रषदा/नगरपंचायतींसाठ  
लागू झालेले असून याक रता महापािलका सभा ठरावाची अथवा वतं  मा यता घे याची 
आव यक नस याचे याम ये नमूद कर यात आलेले आहे. सदर शासन िनणयानुसार द.१ 
जुल ै २०१९ रोजी िस द कर यात आले या अिधसूचनेची अंमलबावणी कर याबाबत िनदश 
दलेले आहेत.   
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 सदर उप वधीम ये अनुसूची – १, भाग अ म ये उपयोगकता शु क िनधा रत 
कर यात आलेले आहे. याचा तपिशल पुढ ल माण े– 
 

महानगरपािलका 
. वगवारी अ व ब वग क व ड वग 

 घनकचरा िन मती १०० कलो ाम पे ा कमी )र म पये ितमहा(  
१ ित घर ६० ५० 
 ावसाियक आ थापना    
२ दुकाने, दवाखाने इ यादी ९० ६० 
३ शो म  

(उपकरणे / फ नचर / ऑटोमोबाईल / इले टॉिन स 
इ.) 

१६० १२० 

४ गोदाम े १६० १२० 
५ उपहारगृहे व हॉटेल १६० १२० 
६ राह याची व जेवणाची व था असणारी हॉटेल २०० १६० 
 णालय े   
७ प ास खाटांपे ा कमी १६० १२० 
८ प ास खाटांपे ा जा त २४० १८० 
 सं था   
९ शै िणक सं था, वसतीगृह े १२० ९० 
१० धा मक सं था १२० ९० 
११ शासक य / िनमशासक य कायालये १२० ९० 
१२ िववाह कायालये / मनोजरंजन सभागृह े / एकपडदा 

िच पटगृह े
२००० १००० 

१३ खरेदी क  / ब पडदा िच पटगृह े २००० १००० 
१४ फेरीवाले १८० १५० 
१५ हंगामी दुकान े कवा आनंद मेळा / स संग / खा  

महो सव / फटा याचे दुकान 
थािनक वरा य सं थांनी 

मािसक शु क न आकारता एक 
वेळ शु क िनधा रत कराव े

 
तसेच सदर उप वधीम ये अनुसूची – १, भाग ब (शा तीची अनुसूची) म ये कचरा 

फेकणे, उप व िनमाण करण ेव व छ अंगण उ लंघन के यापोट  शा ती िनधा रत कर यात 
आलेले आहे. याचा तपिशल पुढ ल माण े– 
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कचरा फेकण,े उप व िनमाण करण ेव व छ अंगण उ लंघन के यापोटी शा ती ( कमान शा ती 
पयांम य)े  

महानगरपािलका 
. तपिशल अ व ब वग क व ड वग 

िवलगीकरण, साठवणुक, कचरा सुपुद करण ेव संकलन याबाबतच ेउ लंघन 
१ िवलगीकरण न केलेला व वेगळया ड यांम ये साठवण न केलेला 

कचरा सोपिव याब ल 
  

 अ) घरातुन / वसाियक आ थापना   
 पिहला संग ३०० २०० 
 नंतरचा येक संगी ५०० ३०० 
 ब) मो ा माणावरील कचरा िनमाण करणारे जनक   
 पिहला संग ५००० ३००० 
 नंतरचा येक संगी १५००० ९००० 
२ कचरा जाळ याब ल ५००० ५००० 
िविश  वगवारी  /प रि थती  
३ सावजिनक सभा  /समारंभ संप यावर चार तासां या आत व छता 

न के याब ल 
व छता अनामत र म ज  

करण े
 
          वर ल अनुसूची - १, भाग अ, उपयोगकता शु क त याचे अवलोकन करता अ व ब 
वग महानगरपािलकांसाठ  िनधा रत कर यात आले या शु कानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या काय े ाम येदेखील सदर शु क लाग ूकरण ेतसेच कचरा फेकण,े उप व 
िनमाण करण े व व छ अंगण उ लंघन के यापोट  शा ती हणून िनधा रत कर यात 
आलेले शु क लाग ू करण े आव यक अस यामुळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत 
आदेश . आमुका/२/का व/४२०/२०१९ द.१६/०८/२०१९ अ वये सदर शासन िनणय लागू 
कर याचा आदेश िनगत कर यात आलेले आहे.  

 सदर शु क व शा ती लाग ू झा यानंतर जमा होणार  शु काची र कम भरणा 
कर याक रता वभागाकडे लेखािशष उपल ध नस यामुळे आरो य मु य कायालयाम ये 
उपयोगकता शु क वसुली साठ  न वन लेखािशष तयार करण ेआव यक आहे.  
       सबब नगर वकास वभाग, महारा  शासन, यांचेमाफत द.११ जुल ै २०१९ रोजीचे 
शासन िनणयानुसार रा यातील महानगरपािलका/नगरप रषदा/नगरपंचायतींम ये घनकचरा 
( यव थापन व हाताळणी), अ वये लाग ू कर यात आलेले व छता व आरो य उप वधी 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेक रता लाग ूकरणेकामी तसेच कचरा फेकणे, उप व िनमाण 
करणे व व छ अंगण उ लंघन के यापोट  िनधा रत शा ती या रकमेचा भरणा करणेकामी 
“उपयोगकता शु क वसुली व शा ती” या नावाने न वन लेखािशष िनमाण करणेकामी तसेच 
सदर शासन िनणयाची अंमलबावणीकामी िनगत कर यात आलेला आदेशाचे अवलोकन करणे. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. टॅ स पावतीमधुन 
आरो य कर तु ह  कमी करणार आहेत का. तु ह  आरो य कर टॅ स पावतीमधुन कमी 
करणार नाह त आ ण परत हा कर घेणार. हा वषय सभासदाना कतपत मा हती आहे. ित 
घर ६० ., दुकानदाराकडून ९० . आ ण शो म कडून १६० .घेणार आहेत. 
मा.महापौर-  हा शासनाने जीआर पाठ वला तो वषय आहे. तुमचा वरोध नोदंवा आपण 
मंजूर क न घेवू.  

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खुलासा क  दयाना. 
टॅ स पावतीमधला  आरो यकर कमी होणार आहे का. डबल डबल कर आ ह  देणार नाह त. 
आ ह  नागर कांना प  सांगणार, आरो य कर देवू नका. ती घरट  ६० . आहे. आ ह  
लोकांना पञक वाटणार क  ६० . तीघरट  लोकांनी देवू नये.  
मा.एकनाथ पवार  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.नायर ेमकुमार शंकर उफ बाब ू – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर -  वषय मांक १५ तहकूब करणेत येत आहे.  

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-             
ठराव मांक – ४५४                                      वषय मांक – १५ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.आयु  
              संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ .  
                        .आमुका/२/का व/४२९/२०१९ द.१९/०८/२०१९ 
                     २) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ .  
                        .आमुका/२/का व/४३०/२०१९ द.१९/०८/२०१९ 
 

             वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
   अनुकूल- ८१            ितकूल- ० 
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  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा. ानदेव थोरात-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

                                           वषय मांक – १६ 

दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.आयु  
 

        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ . व/मुका/ता-ं 
                  व/१३५/२०१९ द.१६/८/२०१९    
               २) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ . व/मुका/ता-ं 
                  व/१३६/२०१९ द.१६/८/२०१९    
 

        नगर वकास वभाग शासन िनणय . संक ण-२०१७/ . .१८३/न व-२०, द. 
१२.०१.२०१८ व द. ०४.०६.२०१८ अ वये सव नागर  थािनक वरा य सं थां या े ात 
ईईएसएल या मा यमातून ए को त वावर एलईड  पथ दवे बस व यासाठ  करारनामा 
कर याचा शासनाने िनणय घेतलेला आहे. याअनुषंगाने ईईएसल सोबत करारनामा क न 
मनपा र यावर ल सो डयम/एम.एच/ट -5 इ. दवे बदलून एलईड  बस वणेबाबतचा ताव 
मा. शहर सुधारणा सिमतीमाफत मा. महापािलका सभे या मंजूर साठ  पाठ वणेत आला 
होता. सदर ताव मा. महापािलका सभा ठराव . ३२७, द. २०-१२-२०१८ अ वये द तर  
दाखल करणेत आला. सदरबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासनास कळ वणेत आले 
होते.  

शासन िनणय मांक पीसीसी-३०१९/ . .७५/न व-२२, मं ालय, मुंबई-४०००३२, द. 
२-८-२०१९ अ वये मा. महापािलका सभा ठराव . ३२७, द.२०-१२-२०१८ िनलं बत कर यात 
आला आहे. कलम ४५१ नुसार ठराव िनलं बत कर यात आ यानंतर सदर बाब मा. 
महापािलका सभे या नजरेस आणून याबाबत मा. महापािलका सभेने अिभवेदन सादर 
के यास मा. आयु  यांचे अिभ ायासह शासनास सादर करणे आव यक आहे. तसेच मा. 
महापािलका सभेने अिभवेदन सादर केले नस यास या माणे शासनास ३० दवसांत 
कळ वणे आव यक आहे.  

       तर  उपरो  वषयप  मा. महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ ठेवणेत आले.  
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मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- भारत सरकार 
वदयुत (POM) व उजा द ता युरो (BEE) चा रा ीय उप मांतगत उजा संवधन व वाढ 
करणे, अंमलबजावणी करणेकर ता ईईएसएल कंपनी या मा यमातून शासना या नगर वकास 
वभागाकड ल शासन िनणय दनांक १२/०१/२०१८ व दनांक ४/०६/२०१८ अ वये ए को 
त वावर थािनक वरा य सं थांनी पथ द यांकर ता फ  एल.ई.ड . पथ दवे बस वणे व 
यासाठ  ईईएसएल सोबत करारनामा करणे बंधनकारक केलेले महारा  शासना या उजा 

संवधन धोरणानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या र यावर पारंपार त दवे बदलने या 
कामास क  शासनाने अिधकृत केलेले मे. ई.ई.एस.एल. या सं थेमाफत महारा  शासनाचे 
शासन िनणयानुसार मे. ई.ई.एस.एल. समवेत करारनामा करणेस व यांचेकडून संयु क 
पाहणीनंतर अंितम अहवालानुसार काम क न घेणेस व यापोट  करारना यानुसार िनधार त 
होणार  र कम ऍ युट  बेसीसवर पुढ ल सात वषाकर ता ई ो खाते उघडून यामधून अदा 
करणेस मा यता देणेत यावी.   
 

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

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक- ४५५                                       वषय मांक – १६ 
दनांक- ७/९/२०१९                       वभाग- मा.आयु  
        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ . व/मुका/ता-ं 
                  व/१३५/२०१९ द.१६/८/२०१९    
               २) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ . व/मुका/ता-ं 
                  व/१३६/२०१९ द.१६/८/२०१९   
  

नगर वकास वभाग शासन िनणय . संक ण-२०१७/ . .१८३/न व-२०, द. 
१२.०१.२०१८ व द. ०४.०६.२०१८ अ वये सव नागर  थािनक वरा य सं थां या े ात 
ईईएसएल या मा यमातून ए को त वावर एलईड  पथ दवे बस व यासाठ  करारनामा 
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कर याचा शासनाने िनणय घेतलेला आहे. याअनुषंगाने ईईएसल सोबत करारनामा क न 
मनपा र यावर ल सो डयम/एम.एच/ट -5 इ. दवे बदलून एलईड  बस वणेबाबतचा ताव 
मा. शहर सुधारणा सिमतीमाफत मा. महापािलका सभे या मंजूर साठ  पाठ वणेत आला 
होता. सदर ताव मा. महापािलका सभा ठराव . ३२७, द. २०-१२-२०१८ अ वये द तर  
दाखल करणेत आला. सदरबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासनास कळ वणेत आले 
होते.  

शासन िनणय मांक पीसीसी-३०१९/ . .७५/न व-२२, मं ालय, मुंबई-४०००३२, द. 
२-८-२०१९ अ वये मा. महापािलका सभा ठराव . ३२७,  द.२०-१२-२०१८ िनलं बत 
कर यात आला आहे. कलम ४५१ नुसार ठराव िनलं बत कर यात आ यानंतर सदर बाब मा. 
महापािलका सभे या नजरेस आणून याबाबत मा. महापािलका सभेने अिभवेदन सादर 
के यास मा. आयु  यांचे अिभ ायासह शासनास सादर करणे आव यक आहे. तसेच मा. 
महापािलका सभेने अिभवेदन सादर केले नस यास या माणे शासनास ३० दवसांत 
कळ वणे आव यक आहे.  
       तर  उपरो  वषयप  मा. महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ ठेवणेत आले.  
तसेच भारत सरकार वदयुत (POM) व उजा द ता युरो (BEE) चा रा ीय उप मांतगत 
उजा संवधन व वाढ करणे, अंमलबजावणी करणेकर ता ईईएसएल कंपनी या मा यमातून 
शासना या नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय दनांक १२/०१/२०१८ व दनांक 
४/०६/२०१८ अ वये ए को त वावर थािनक वरा य सं थांनी पथ द यांकर ता फ  
एल.ई.ड . पथ दवे बस वणे व यासाठ  ईईएसएल सोबत करारनामा करणे बंधनकारक केलेले 
महारा  शासना या उजा संवधन धोरणानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या र यावर 
पारंपार त दवे बदलने या कामास क  शासनाने अिधकृत केलेले मे. ई.ई.एस.एल. या 
सं थेमाफत महारा  शासनाचे शासन िनणयानुसार मे. ई.ई.एस.एल. समवेत करारनामा 
करणेस व यांचेकडून संयु क पाहणीनतंर अंितम अहवालानुसार काम क न घेणेस व 
यापोट  करारना यानुसार िनधार त होणार  र कम ऍ युट  बेसीसवर पुढ ल सात वषाकर ता 

ई ो खाते उघडून यामधून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
   अनुकूल-८१          ितकूल- ० 
  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ---- 
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मा.महापौर - सवाना सावजिनक गणेश उ सवा या शुभे छा देवून सवा या पुढ ल इ छा, 
आकां ा पुण होओ ह  गणराया या चरणी ाथना य  क न सवाचे आभार मानून आजची 
सभा संपली असे मी जा हर करतो.  
                                 ---- 
 

   (राहुल गुलाब जाधव) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/२१/२०२० 
दनांक - २४/१/२०२० 
 

                                                 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८. 
 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 

      कायवाह साठ  रवाना. 


