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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायपि का मांक –६५ 

सभावृ ांत 
दनांक –  १६/१२/२०२१            वेळ –दुपारी २.०० वाजता 

 
     पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे िडसबर-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका  
सभा गु वार दनांक १६/१२/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महानगरपािलका 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर 

िवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.२२ ऑ टोबर 
२०२१ अ वये आयोिजत करणेत आलेली आह.े सभेस खालील स मा.सद य उपि थत होते.  
 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे  महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल किपल हे  े

५) मा.अि नी संतोष जाधव 

६) मा.सारीका िशवाजी स ते 

७) मा.बुड सुवणा िवकास 

८) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

९) मा.डोळस िवकास ह र ं  

१०) मा.सागर बाळासाहेब गवळी 

११) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१२) मा.बारसे ि यांका िवण 

१३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

१७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

१८) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

१९) मा.सावळे िसमा र व  

२०) मा.ल ढे न ता योगेश 
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२१) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

२२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२३) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

२४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२५) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२६) मा.मंगला अशोक कदम 

२७) मा.अि नी िभमा बोबडे 

२८) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३०) मा.भालेकर िवण महादेव 

३१) मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवण े

३२) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३४) मा.घोलप कमल अिनल 

३५) मा.उ म काश कदळे 

३६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३७) मा.यादव मीनल िवशाल 

३८) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

३९) मा.बाबर श मला राजू 

४०) मा.अिमत राज  गावडे 

४१) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४२) मा.भ डवे संिगता राज  

४३) मा.मोरे र महादू भ डव े

४४) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

४६) मा.अपणा िनलेश डोके 

४७) मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील 

४८) मा.गावडे राज  तानाजी 

४९) मा.जय ी वसंत गावडे 

५०) मा.कोमल दपक मेवानी 
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५१) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५२) मा.कदम िनक ता अजुन 

५३) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

५४) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

५५) मा.नढे िवनोद जयवंत 

५६) मा.पाडाळे िनता िवलास 

५७) मा.काळे उषा दलीप 

५८) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

५९) मा.पवार मिनषा मोद 

६०) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६१) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

६२) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६३) मा.बारणे माया संतोष 

६४) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

६५) मा.कामठे तुषार गजानन 

६६) मा.च धे आरती सुरेश 

६७) मा.क पटे सं दप अ ण 

६८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

६९) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

७०) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७२) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

७३) मा.आशा धायगुडे-शडग े

७४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७५) मा.रोिहत (आ पा) सुदाम काटे 

७६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

७७) मा.राजापुरे माधवी राज  

७८) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

७९) मा.नवनाथ द ू जगताप 

८०) मा.सोनवणे शारदा िहरेन 
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८१) मा.हषल म छ  ढोरे  

८२) मा. संजय म हारराव वाबळे  

८३) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

८४) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े
  

यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकण-ेअित र  आयु  (१), 
मा.वाघ िजत - अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  

आयु  (३), मा. मोद भोसल-ेमु य लेखाप र क, मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य 
अिधकारी, मा.कोळंब-े मु य लेखा व िव  अिधकारी, मा.नाळे-उपसंचालक नगररचना, 
मा.इंगळे, मा.खोत, मा.मा.चारठाणकर, मा.झगडे, मा.इंदलकर, मा.दुरगुडे-उपआयु , 
मा.िनकम, मा.सवणे, मा.भालकर - सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे, मा.देशमुख,           
मा. खांडेकर, मा. शदे -सहा यक आयु , मा.खाबडे, मा.गलबले, मा.नरोना-कायकारी 
अिभयंता, मा.पाटील- ाचाय (आयटीआय) मा.वाबळे- अिध ाता (वायसीएमएच), 
मा.गोफण-ेसहा यक आरो य वैदयक य अिधकारी व मा. गायकवाड - जनतासंपक 
अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपि थत  होते. 

मा.महापौर – उपि थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसेिवका, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव 

सद य,मा.आयु , अिधकारी वग, प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा  

कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आह.े  

१) क पो टग यं णा, एसटीपी लांट, तसेच िझरो वे ट संक पना राबिवणा या 

इमारत मधील िमळकतधारकांना सामा य कराम य े सवलत देणेस मा यता 
िमळणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबतची 
मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

         अनुकूल - ८१              ितकूल – ० 

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

       ------- 

२) पपरी चचवड शहरातील र ते, चौक व उ ानाचे ठकाणी FRP Sculptures (Photo 

Booth) उभारणे व मु य चौकाचे ठकाणी मािहती फलक ऊभा न सुशोभीकरण करणे या 

कामी निवन कामाचा अंदाजप काम ये समावेश करणे व यास शासक य मा यता देणे व 
सन २०२१-२२ या अंदाजपत ात वाढ/घट क न तरतुद करणेस मा यता 
िमळणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत 
मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

               अनुकूल - ८१               ितकूल – ० 
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  अशी मते पडली व सदरचा िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला   
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

    -------  

मा.अॅड.मोरे र शेडगे  – मा.महापौर साहेब,  ज म-ूका मीरमधील ीनगर येथे अितरे यांनी 

पोिलसां या बसवर मो ा माणात केले या गोळीबारात २ पोलीस शिहद तसेच जनरल 
िबपीन रावत  (व यां या प ी मधुिलका रावत) – भारताचे पिहले चीफ ऑफ िडफे स टॉफ 

(सीडीएस), एल.एस.िल र –ि गेिडअर, हर जदर सग - ले टनंट कनल,  गु सेवक सग- 

नायक,  िजत  कुमार- नायक,  िववेक कुमार- ला स नायक,   साई तेजा -ला स नायक, 

स यपाल- हवालदार, व ण सह- ुप कॅ टन, पी.एस. चौहान- ुप कॅ टन, कुलदीप- ॉ न 

लीडर या ल करी अिधका यांचे हेिलकॉ टर अपघातात िनधन, चं कांत जाधव -को हापूर उ र 
मतदारसंघाचे काँ ेसचे आमदार  यांचे िनधन, नरहरीअ पा माजने -सां कृितक पुर कार ा  

जे  कतनकार यांचे िनधन, अशोक तापराव  गोडसे - ीमंत दगडुशेठ हलवाई गणपती टचे 
अ य  यांचे िनधन, सुरेश जाधव -िसरम इि ट टयूटचे कायकारी संचालक यांचे िनधन, 
िशवाजी बळवंत क पटे – सामािजक कायकत यांचे िनधन, ाने र म हारी बारणे यांचे िनधन  

झालेले अस याने यांना दांजली वाहणेत यावी व आजची सभा शु वार दनांक 
२४/१२/२०२१ रोजी दुपारी २.०० पयत तहकुब करणेत यावी, अशी सूचना मी मांडतो.  

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

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

          (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.)  

मा.महापौर– सव स मा.सद यां या भावना िवचारात घेता ही सभा शु वार 

द.२४/१२/२०२१ रोजी दुपारी २.०० पयत तहकुब कर यात येत आह.े  

      ------ 
 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी -४११ ०१८. 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायपि का मांक –६५ 

सभावृ ांत 
( द.१६/१२/२०२१ ची तहकूब सभा) 

 

दनांक –  २४/१२/२०२१            वेळ –दुपारी २.०० वाजता 

 
     पपरी चचवड महानगरपािलकेची द.१६/१२/२०२१ ची तहकूब मा.महापािलका  
सभा शु वार दनांक २४/१२/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महानगरपािलका 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर 

िवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.२२ ऑ टोबर 
२०२१ अ वये आयोिजत करणेत आलेली आह.े सभेस खालील स मा.सद य उपि थत होते.  
 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे              महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन    उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल किपल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.अि नी संतोष जाधव 

७) मा.सारीका िशवाजी स ते 

८) मा.रा ल गुलाब जाधव 

९) मा.डोळस िवकास ह र ं  

१०) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

११) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१२) मा.बारसे ि यांका िवण 

१३) मा.अिजत दामोदर ग हाण े

१४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
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१७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

१८) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

१९) मा.सावळे िसमा र व  

२०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२१) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

२२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२३) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२४) मा.मंगला अशोक कदम 

२५) मा.अि नी िभमा बोबडे 

२६) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२७) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

२८) मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवण े

२९) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३०) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३१) मा.घोलप कमल अिनल 

३२) मा.उ म काश कदळे 

३३) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३४) मा.यादव मीनल िवशाल 

३५) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

३६) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

३७) मा.बाबर श मला राजू 

३८) मा.अिमत राज  गावडे 

३९) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४१) मा.क णा शेखर चचवडे 

४२) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

४३) मा.अपणा िनलेश डोके 

४४) मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील 

४५) मा.गावडे राज  तानाजी 

४६) मा.जय ी वसंत गावडे 
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४७) मा.कोमल दपक मेवानी 

४८) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४९) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५०) मा.कदम िनक ता अजुन 

५१) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

५२) मा.नढे िवनोद जयवंत 

५३) मा.पाडाळे िनता िवलास 

५४) मा.काळे उषा दलीप 

५५) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

५६) मा.पवार मिनषा मोद 

५७) मा.अिभषेक गो वद बारण े

५८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

५९) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

६०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६१) मा.वाघमारे अि नी िव म 

६२) मा.दशले रेखा राजेश 

६३) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

६४) मा.ममता िवनायक गायकवाड 

६५) मा.कामठे तुषार गजानन 

६६) मा.च धे आरती सुरेश 

६७) मा.क पटे सं दप अ ण 

६८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

६९) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

७०) मा.कुटे िनमला संजय 

७१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७२) मा.कदम शिशकांत गणपत 

७३) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

७४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

७६) मा.राजापुरे माधवी राज  
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७७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

७८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

७९) मा.संतोष बबन काबंळे 

८०) मा.सोनवणे शारदा िहरेन 

८१) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

८२) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े
 

यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकण-ेअित र  आयु  (१), 
मा.वाघ िजत - अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  

(३), मा. मोद भोसल-ेमु य लेखाप र क, मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकारी, 
मा.कोळंब-े मु य लेखा व िव  अिधकारी, मा.नाळे-उपसंचालक नगररचना, मा.इंगळे, 
मा.खोत, मा.मा.चारठाणकर, मा.झगडे, मा.इंदलकर, मा.दुरगुडे-उपआयु , मा.िनकम, 
मा.सवणे, मा.भालकर - सह शहर अिभयंता, मा.बोदडे, मा.देशमुख, मा. खांडेकर, मा. शदे -
सहा यक आयु , मा.खाबडे, मा.गलबले, मा.नरोना-कायकारी अिभयंता, मा.पाटील- ाचाय 
(आयटीआय) मा.वाबळे- अिध ाता (वायसीएमएच), मा.गोफण-ेसहा यक आरो य वैदयक य 
अिधकारी व मा. गायकवाड - जनतासंपक अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपि थत  होते.  

मा.महापौर – उपि थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसेिवका, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव 

सद य, मा.आयु , अिधकारी वग, प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा  

कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आह.े  

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह  आपले शहरात  िवशेष 

उ लेखनीय काय करणा या चा स मान कर यात यावा अशी मी सूचना मांडतो.  
 

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.स ा ढ प नेते, मा. िवरोधी प नेते, मा.गटनेते, मा.सव 
पदािधकारी व स मा.सद य यांचे ह ते कु.अकां ा धनावडे, कु. गती गायकवाड, कु.पुनम 
महाराना यांचा  िवशेष कायाब ल स मान कर यात आला).  

मा.मीनल यादव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स मा.सभागृह, कालच महािवकास 

आघाडीतफ श  कायदा िवधेयक जो मंजूर केलेला आहे. या काय ामुळे िन ि तच 
मिहलांवर जे अ याचार होत आहेत या अ याचारावर  कडक कारवाई हो यास या काय ामुळे  
न च फरक पडेल. यामुळे मी िवनंती करते क  सभागृहाचे वतीने अिभनंदन ठराव कर यात 

यावा. 

मा.वैशाली काळभोर- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स मा.सभागृह,  माई, आप या  

सभागृहात आपण कायमच मिहलांवरील अ याचारा बाबतीत आपण आवाज उठवला आिण 
महािवकास आघडीच जे हा सरकार थापन झाल आिण आदरणीय अशोक च हाण सावजिनक 
बांधकाम मं ी यां या अ य तेखाली एक उपसिमती नेम यात आली आिण या सिमतीम ये 
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आदरणीय अिनल देशमुखजी, आदरणीय एकनाथ शदेजी, आरदणीय रणजीत पाटील, 
आदरणीय यशोमती ठाकूर अिण वषा गायकवाड  या मं यांचा समवेश होता. अं देशातील 
दशा काय ाचा अ यास क न हा िवधेयक तयार कर यात आला आिण हे िवधेयक आप या 

िवधानसभेत मंजूर झाल, आजच लवकरच ते िवधानप रषदेम ये मंजूर होईल. मी महािवकास 
आघाडीच आप या सवातफ आप या रा वादी मिहला काँ ेस या वतीने अिभनंदन करते आिण  
िमनलताईने  जो ठराव मांडला यास अनुमोदन देते व थांबते, ध यवाद.   

मा.िसमा सावळे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स मा. सभागृह. कालच श  

काय ासाठी िवधीमंळाचे अिधवेशनात मंजूरी िमळाली आिण िन ीतचपणे मला असे वाटते 
क  आ हा सग या मिहला भगीन या लढ याची जी ताकद होती याला काय ाच सु दा 
पाठबळ िमळालेले आहे आिण यामुळे या काय ात झाले या दू या आिण िश ेची जी   
तरतूद केलेली आहे याच  िन ीतपणे वागत झालं पािहजे.  आिण ते वागत जस स ाधारी 
प ाच झाल पािहजे यावेळेस या ठकाणी असणा या िवरोधी प ात जो असेल याच देखील 
झाल पािहजे कारण क  या सग यां या मंजूरीनेच आजचा हा कायदा िवधानप रषदे म ये  
मंजूर होणार आह ेआिण िन ीतपणे मला अस वाटत जो या रा यात राहतो, जो या देशाम ये 
राहतो आिण या यावरती सं कार चांगले आहेत असा कुठलाही  या काय ाम ये 
आले या या काही सूचना आहेत, अंमलबजावणी आहे हणजे क  ऍसीड हा ला झाला असेल 
तर कती मिह याम ये िश ा झाली पािहजे, जवळ या नातेवाइकांनी जर का अ याचार केला 
असेल तर कती लवकर या यावरती फा ॅक कोटाम य े केस चालवणार, यावरती िश ा 
झालीच पािहजे.  Rarest of rare केस म ये फाशीची िश ा कशी झाली पािहजे. एखा ा 
मूलीवरती जर शारीरीक अ याचार झाले असतील तर असे अनेक जे काय ाम ये बदल केललेे 
आहेत, िन ीतपणे खूप वागताह आह ेआिण याच बरोबर एक ी श ला बळकटी देणार 
आह े आिण हणून या िवधेयकाम ये अनेक तरतुदी केले या आहेत, सूचना दले या आहेत.  
िनि तपणे याची मंजूरी आज िमळेलच आिण जे अ याचार आपण दररोज पेपर उघड यानंतर 
जे काही वृ प ांम ये वाचतो यावर याला कुठेतरी आळा घाल याचे काम याम ये होणार 
आहे. हणजे ओळखी या ने बला कार के यास ज मठेप  कवा मरेपयत ज मठेप आिण 
दंडाची तरतूद याम ये सुचिवलेली आहे आिण अितशय ु र अ याचार जर झाला असेल तर 
मृ यूदंडाची िश ा सुनवली आहे. वय वष १६ पे ा कमी असले या मुलीवर अ याचार झाला 
तर मरेपयत ज मठेप सुचिवलेली आहे. सामुिहक बला कारासाठी २० वष कठोर ज मठेप, 
िश चेी तरतूद  कवा मरेपयत ज मठेप, १० लाख . दंड अशी या म ये तरतूद आहे. १६ वषा 
खालील मूलीवर सामुिहक अ याचार झाला असेल या करणी कठोर ज मठेप  कवा मरेपयत 
ज मठेप, १० लाख .दंड ही एक सूचना, या काय ाम ये नवीन बदल झालेला आहे. १२ 
वषाखालील मूलीवर अ याचार झाला असेल तर मरेपयत कठोर ज मठेप. पू हा पु हा मिहला 
अ याचार करणारे गु हेगारास मरेपयत कठोर ज मठेप कवा िश ा. मी तर हणेल क  अशा 
लोकांना परत एकदा-दोनदा घडल असेल आिण दुस यांदा जर घडल असेल तर याला डायरे ट 
चौकाम ये फाशी ावी अशी काहीतरी तरतूद िनि तपणे आज िवधानप रषदेम ये झाली 
पािहजे तसा तो कायदा पण झाला पािहजे.  ऍसीड अटॅक करणी ऍसीड अटॅक के यास कमान 
१० वषाची कवा मरेपयत ज मठेप   िश ा  पीडीत ला दंड र म ावी लागणार.  ऍसीड 
फेक याचा य  के यास १० ते १४ वषापयतचा तु ंगवासाची तरतूद या म ये केलेली आहे.  
ऍसीड ह ला हा अजामीनपा  गु हा केलेला आहे. मिहलांचा कोण याही प दतीने छळ के यास 
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कमान दोन वष तु ंगवास आिण एक लाख .दंड याची सु दा तरतूद केलेली आहे. सोशल 

िमडीया, मेल, मेसेज, इले ॉिनक िमडीया मा यमातून मिहलांवरती कमट करणे, धमक  देणे, 
चुक ची मािहती पसरिवणे, अ ील मेसेज देणे कवा तीला लॅकमेल ग करणे यासाठी सु दा 
कठोरातील कठोर िश ा आज या या नवीन काय ानुसार आप याकडे अंमलात येत आहे.  
आज िनि पणे मिहला हणून या देशाची मूलगी हणून मी या काय ाच मनापासून वागत 
करते, आिण या सभागृहाने सु दा या काय ाच जोरदार समथन केल पािहजे, आिण याला 
पाठ बा दला पािहजे. कारण क  हा तुम या मा या कुठ याही प ाचा िवषय नाही तर हा 
मिहला वगाचा आहे, सम त सं कृतीचा हा एक होणारा िवजय आहे. सं कृतीला बळकटी देणार 
आहे. मला असे वाटते काय ाम ये कठोरातील कठोर िश ा जोपयत असे करणा या 
गु हेगाराला होत नाही, याची अंमलबजावणी जोपयत होणार नाही, तो पयत अशा गु ाचे 

माण कमी होणार नाही.  िनभयानंतर आपण फा ॅक कोट आणलं आिण याम ये िनभयाची 
या कारे अ याचार क न तीची ह या झाली होती यानंतर खर तर संपुण समाज खडबडून 

जागा झाला होता. याम ये ीयाच नाही तर पु षांनी देखील खां ाला खांदा लावून ही 
लढाई लढलेली आहे. हणनू समाजाम ये पॉइंट पॉ ट वन परसट असे जे नालायक माणस 
असतात यांचा िवरोधातला हा कायदा आहे. यामुळे या ठकाणी जडर ग न करता सव पु ष 
वगानी मिहला वगानी सम त देशवासीयांनी या काय ाच या ठकाणी वागत करणे अ यंत 
गरजेच आहे. न हेतर याला पाठ बा दला पािहजे आिण अशा या काय ा या संदभात 
ताबडतोब हा कायदा अंमलबजावणीला आ यास िनि पणे आपणाला सवाना बळकटी 
िमळणार आहे. यासाठी माजी मु यमं ी असतील, मा.वळसे पाटील असतील मा. अिजतदादा 
पवार असतील मा.िनलमताई गो हे असतील, िवरोधी प नेते  मा.देव जी फडणवीस असतील, 
मा.यशोमती ठाकूर ताई असतील या सवाच मी या ठकाणी मनापासून अिभनंदन करते आिण 
माई आपणसु दा कुठलाही प भेद न करता िनि तपणे मिहलांसाठी जो आता नवीन कायदा 
अि त वात आलेला आहे यासाठी खु या दलाने आिण एकमताने या काय ा या 
अंमलबजावणीला आिण नवीन कायदा केला हणून आपण िनि तपणे अिभनंदन केल पािहजे, 
ध यवाद माई.  

मा.वैशाली घोडेकर-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स मा.सभागहृ.  आज या ठकाणी 

खरच मिहलांसाठी एक सवात आनंदाची अशी एक ही गो  घडलेली आहे. आपण जे इत या 
दवससाची वाट बघत होतो, ते श  िवधेयक या ठकाणी मंजूर झालेल आहे. या िनमी ाने 

मी या रा याचे मु यमं ी व उपमु यमं ी यांचे या सव मिहलां या वतीने अिभनंदन करते 
आिण या िवधेयकाच मनापासून वागत करते. हे वागत सव प पात िवस न सगळयांनीच 
केल पािहजे कारण ब याच दवसापासून माई आपण या िवधेयकाची वाट बघत होतो.  कारण 
मिहलांना कुठेतरी याय िमळाला पािहजे, मिहलांना होणा या अ याचारावर कुठेतरी आळा 
बसला पािहजे या यासाठी हे िवधेयक आहे आिण या रा यसरकारच मी मनापासून अिभनंदन 
करते. आदरनीय अिजतदादा असतील, आदरनीय मु यमं ी उ दवजी ठाकरे असतील या 
दोघांचही मी मनापासून अिभनंदन करते, आिण आज ख या अथान पपरी चचवडमधील 
असतील महारा ातील असतील महीलांना याय िमळाला हे मी या ठकाणी मानते आिण आज 
ख-या अथाने मिहलांवर होणा या अ याचाराला कुठेतरी आळा बसेल यासाठी या रा य 
सरकारने पिहलं पाऊल उचललं आहे. आता हा कायदा लवकरात लवकर अंमलात आला पािहजे 
आिण माई आप या सवाच हे कत  आहे क  या काय ा या आधारे पपरी चचवडम ये 
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देखील मिहलांवर होणारा अ याचार आपण कसा कमी क  शकतो, कसा आळा बसव ूशकतो 
या काय ाचा आधार घेऊन आपण या ठकाणी सगळ ल  दलं पािहजे. जा त वेळ न घेता मी 
पु हा एकदा रा य सरकारच अिभनंदन करते व या काय ाच मनापासून वागत करते, 
ध यवाद.    

मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स मा.सभागृह. खरंतर कालचा 

कायदा जो झाला आ ही खु या मनाने या काय ाच वागत करतो. आ ही कधी प भेद या 
सभागृहाम ये बघीतला नाही. परंतु माग याच आठवडयाम ये क  शासनाने सु दा महीलां या 
ब ल मुली या ब ल एक चांग या प दतीचा िनणय केला.  मला कधी कधी आस वाटत क  
माणसाने कधीकधी छोटया मनासारख नसावे. हणजे रा य शासनाने श  कायदा 
िवधीमंडळाम ये संमत केला िवधानप रषदेम ये आज होईल. हणजे आजूनही तो संमत 
हायचा कवा नाही हायचा ही प रि थती नाही िवधीमंडळा म ये याच मतदान होईल  परंतु 

क  शासनाने मुली या ल ा या संदभाम ये २१ वषाची जी मयादा घालून दली खरंतर 
मा या भगीनीना याचही कौतूक करता आल पािहजे.  एक कडे रा य शासनाच कौतूक करायच 
आिण सगळयांनी याला पाठ बा ायचा अशा कारची भूिमका घेता. आदरनीय नद भाई 
मोदी या नेतृ वाम ये महीलां यासाठी अनेक कायदे चांग या प दतीचे झाले. कालच तर 
सगळया प ांनी याच कौतूकच, केल अिभनंदन केल क  मुलीच वय  २१ वषापयत ल ाच 
आसल पािहजे. आिण या वेळेस आपण सभागृहाम ये एखादी भूिमका घेतो, यावेळेस 
आ हाला तर ताठ मानने हटल पािहजे क  चला भारतीय जनता पाट या सरकारने सु दा 
मिहलां या ब लचा एक चांगला मोठा िनणय केला. खरंतर मिहलां या सुरि तते या 
संदभाम ये या सभागृहाम ये अनेक वेळा चचा झालेली आहे, आिण सगळयांनी सभागृहाम ये 
खरंतर िनभयाचा िवषय असेल आणखी एखादा िवषय सभागृहाम ये चचला आला असेल मला 
आस वाटतं क  या मुल या ब लचा मिहले ब लचा अ याचारा या िवरोधाम ये हे सभागृह 
एकमताने या या पाठीशी उभं राहीलेल आहे. माझी सभागृहाला मा.महापौर साहेब िवनंती 
आहे, हणजे या वेळेस िमनलताई बोल या, वैशालीताई बोल या  मा या दो ही बिहणी 
आहेत.  यांनी थोडंस नरदभाई मोद नी जो माग या आठव ात एवढ िवस  नका माग याच 
आठव ात िनणय केलेला आहे. मी खरतर एखा ा सरकारच िवधीमंडळाम ये  आम याही 
प ाचे नेते आहेत, कदािचत सगळयात जा त आमदार हे  मा या प ाचे आमदार आहेत आिण 
खरतर याच सभागृहाम ये एखादा िवषय येत असतांना मला अस वाटतय क  भारतीय जनता 
पाट  िनि तच श  काय ा या बाजून १०० ट े  अनुकूल होती आिण या सभगृहाम ये आ ही 
तसच क . या प दतीन तु ही रा य शासनाच कौतूक करता मा.महापौर साहेब मी िवनंती 
क  इि छतो मा.नर भाई मोद या सरकारने खूप मोठा िनणय घेतलेला आहे व तो 
देशभराम ये घेतलेला आहे. याही िनणयाचे आपण ताठ मानाने आिण मोकळया मनाने आपण 
वागत केलं पािहजे. याचं अिभनंदनही केल पािहजे, आिण मिहलां या संदभाम ये जे जे िनणय 

होतील मग क  शासना या मा यमातून असतील कवा रा य शासना या मा यमातून 
असतील. जे िनणय केले याच समथपणे आपण सगळयांनी याला पाठ बा दला पािहजे याचं 
समथन केल पािहजे. मा.महापौर साहेब या वेळेस रा य शासनाचा िवषय येतो  यावेळेस क  
शासनाचाही सरळ मनाने व ताठ मानेन आपण या ठकाणी अिभनंदनाचा ठराव आपण मांडत 
असतांना याचाही समावेश करावा एवढी िवनंती करतो आिण थांबतो, ध यवाद.  
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, आताच एकनाथजी पवार यांनी जो ठराव मांडला 
याला मी अनुमोदन देते. 

मा.योगेश बहल- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स मा.सभागृह. जगा या पाठीवर खरं  

पाहता आप या रा यघटनेच आपण नेहमीच कौतुक करतो, आिण  मातेच हणजे आई असेल, 
ञी असेल, प ी असेल, भगीनी असेल, क या असले, मुलगी असेल, याब लची सं कृती 

आप या देशाची वेगळीच आहे. परंतु या वेळेला या भिगनीवर, मुलीवर अ याचार होतो 
आिण अशा घटना आपण वतमान प ाम ये वाचतो, यावेळेला खरच मनाला वेदना होतात, 
आिण आपण या वेळेला असं हणतो क  खरच काय ाम ये बदल हायला पािहजे होतं, अशा 

कारची सगळयांचीच इ छा होती.  या अनुषंगाने रा य शासनाने जो िनणय घेतला तो खरंच  
कौतुकास पा  आहे आिण एकनाथरावानंी जो आ ा उ लेख केला क  मोदीज या सरकारने 
सु ा 21 वषाची मुली या वयाची अट जी टाकलेली आह ेती सु दा अिभनंदनास पाञ आहे.  

वा तिवक पाहता  सबंध जगाम ये आप या देशाची सं कृती आिण या सं कृती िवषयीची चचा 
ही सबंध जगाम ये होत असते आिण हणून िवशेष आज आ ही जरी पु ष असलोतरी आ हांला 
हे दो ही कायदे २१ वषा या वया या अटीचा असेल आिण महीलां या सुर ीततेचा असेल 
याबाबत आघाडी सरकारने जो िनणय घेतला याम ये आपला सव स माननीय आमदार, मं ी 

महोदय असतील यां या या ठकाणी अिभनंदन करतो, ध यवाद.  

मा.उषा मुढें-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स मा.सभागृह. मिहलांसाठी जो कायदा 

मंजूर झाला या काय ाच मी सव मिहलां या वतीने अिभनंदन करते. परंतु मिहलांिवषयी 
चांगला कायदा होत असताना आम या शहरा या थम नाग रक महापौरांवर जे काही आरोप 
कर यात आले या आरोपाचा मी महीला हणून आिण शहरा या थम नाग रक महापौरांवर 
जे यांनी आरोप केले या श दाचा मी िनषेध करते एवढं बोलुन मी थांबते. 

मा.नामदेव ढाके- मा मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब स मा.सभागृह. काल या रा याम ये 

ी श चा कायदा या संदभाम ये जे िवधेयक काय ाचं या ठकाणी सभागृहाम ये मांडलं 
आिण गे या अनेक िवशेष क न या दोन वषाम य ेआ ही सात याने या या वेळेला मिहलांवर 
अ याचार झाले यावेळेस या सभागृहांम ये मिहलां यावरती होणा या अ याचारा या ब ल या 
ठकाणी संपुण सभागृहाची महाचचा झाली. स मा.महापौर आप याला मािहती असेल क  

आप या नेतृ वाम ये आपण सवजण आप या शहराम य े कायदा-सु व थेचा  या वेळेस  
िवशेष क न महीलां यासाठी आला आिण आपण या संदभाम ये आयु ांना सु ा अशा वृ ी 
या मिहलांकडे वेग या नजरेने बघतात, वाईट नजरेने बघणार कवा वाईट कृ य करतील 

आशांवर धाक बसला पािहजे अशा कारची मागणी यावेळेला सभागृहाम ये केली आिण 
आपण आयु ांकडे सु ा गेलो आिण  सात याने ही आमची या ठकाणी भूिमका रािहलेली आहे 
खर हणजे  या िविधमंडळाम ये यावेळेला ी श या संदभाम ये सीमाताईने सांिगतले क  
कशा प तीचे कायदे या ठकाणी  अमलात येणार आहेत आिण कारवाई कुठली या ठकाणी 
होणार याब ल ताईनी या ठकाणी सांिगतलं परंतु काल या संदभाम ये  आ ही कुठ याही 

कारच हे न करता रा याचे िवरोधी प नेते देव जी फडणवीस साहेबांनी सु दा या ठकाणी 
जो काही कायदा अमलात आलेला आहे याच या ठकाणी कौतूक केलेल आहे. आज तो िवधान 
प रषदेम य ेसु दा या या संदभात चचा होणार आह.े एका बाजूला  या रा यांम य ेअसणा या 
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मिहलांचे वरती होणा या अ याचारां या संदभाम ये जो कायदा येतो या संदभाम य ेआपण 
समथन करतोय आिण मगाशी या ठकाणी एकनाथरावानंी सांिगतले क  संकुिचत दृ ी आपली 
असू नये कारण  यावेळेला देशांम ये सु ा आपण सग यांनी बिघतलं रा याम ये सु ा मुलीचं 
ल ांच वय 18 ऐवजी 21 वय कर यात आलेल आहे आिण हे कर यामागे  याने सांिगतलं क  हे 
का प रि थती बदलत चालली आहे का आपण करतो ती मुलगी १८ वषाची आजची काय 
प रि थती आहे ती बदल चाललेली आहे काळ बदल चाललेला आहे. इंटरनेट कवा सोशल 
मीिडया मा यमातून महीलांना सु ा याम ये ौढता आता या या याम ये कशा प दतीने 
नाही येत ल  झा यानंतर १८ या नंतर तातडीने ते ल  कसे घट पोट होतात अशा 
वेगवेग या कारणांनी या ठकाणी खरं हणजे आप या देशा या नेतृ वानी बारीक बारीक या 
ठकाणी संपूण देशाम ये रा याम ये प रि थती ल ात घेता या ठकाणी देशाम ये येक 

रा याम ये मुलीचे वय २१ वष असलं पािहजे अशा कारचे िवधेयक या ठकाणी लोकसभेम ये 
मंजूर केला आह,े आिण मला वाटतं हा सु ा मिहलांचा स मान कर या या संदभाम ये हा 
कायदा लोकसभेम ये आदरणीय नर भाई मोदी यांचे मा यमातून या ठकाणी केला गेलेला 

आह.े आिण हणून नेहमीच मिहलां या ब ल या ठकाणी क ाच नेतृ व आसेल  या ठकाणी 

रा याच नेतृ व आसेल आ ही तर हटल क  क ा या मा यमातून मिहला या आहेत यांच 
ल ाच वय २१ झाल पािहजे, या रा याम ये कायदा सु व था िवशेष क न मिहलां या वरती 
होणारे अ याचाराची मािलका या रा यम ये दररोज वृ प  उघड यानंतर खरं हणजे येत 
होती, मी या ब ल राजक य कुठलीही  टका टपणी करणार नाही. परंतु आमची मागणी 
आम या आंदोलन मिहला आघाडीचे आंदलेन आसतील, आमचे आंदोलन हे सात यान या 
संदभाम ये होते क , कायदा हा कडक झाला पािहजे. कायदा कडक होत असतांना याची 
अंमलबजावणी झाली पािहजे, अशा कारची मागणी सात याने आमची या ठकाणी भारतीय 
जनता पाट  हणनू रािहलेली आहे. मा.महापौर आिण हणून कुठलाही संकोच न करता या 
ठकाणी खर हणजे क  सरकार या मा यमामधून मूली या ल ाचा वय २१ वष पयत 

करायचा िवषय असेल कवा रा या या सरकार या मा यमातून या ठकाणी ी श या 
काय ात कठोर कारवाई कर याचे पाऊल उचल याचा िनणय असेल हा खरं हणजे वागताह 
आहे. यामूळे या सभागृहाम ये मा.महापौर क ा या बरोबरीनं रा यांम य े महीलां यासाठी 
या ठकाणी जो काही कायदा येतोय, ी श चा कायदा मिहलांसाठी येतोय या संदभाम ये  
या सभेम ये आपण यांच अिभनंदन केलंच पािहजे परंतु आपण एकाच बाजूला आम या ताईनी 
सांिगतल क  या महानगरपािलकेम ये आप या मिहला महापौर आहते, आिण मिहला 
महापौरा या संदभाम ये आम या ता नी सांिगतल मी या यावरती चचा करणार नाही.  
परंतु आपणही या ठकाणी कुठंतरी मिहलेचा आदर मिहलेनी केला पािहजे. अशा कारची 
भूिमका मिहला असतांना या थम नागरीक आहेत,  आिण मातृतू य आम या मिहला 
महापौर आहेत यांचा अवमान करणं एका अथान पपरी चचवड शहराच अपमान के या 
सारखं आह े हणून कुठंतरी आपण बोलायला येतंय हणून काहीही बोलत बस यापे ा 
वा तिवक िवषयावरती बोललं गेल पािहजे. मी या संदभाम ये कुठ याही च नाव घेत 
नाही. परंतु महापौरांचा अवमान हणजे शहराचा अवमान होतो. आम या ताईनं सांिगतल 
याचा मा  मी  या ठकाणी िनषेध करतो आिण दो ही लोकसभेमधील िवधेयक असेल   कवा  

रा य शासना या  शासना या मा यमातून ी श या संदभाम ये जे काही िवधेयक केल 
आहे, आपण या ठकाणी अिभनंदनाचा ठराव केलेला आहे. आपण तो संमत करावा, ध यवाद. 
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मा.महापौर-  स मा.पदािधकारी, स मा.नगरसेवक सवाच वागत केलेल आहे आता या 
ठकाणी मिहलां या संर णाकरता  मुंबई येथे िवधान सभेम ये मिहलां या संर णाकरता सव 

प ीय सद यांनी जे काही संर णाकरता कायदे केले आहेत, याच सभागृहाचे वतीने मन:पूवक 
अिभनंदन करते. याच बरोबर क  शासनाने मुलीचे वय १८ ऐवजी २१ वष असाव हा देखील 
एक सुवण वष मुलीला एक दे यात आलेल आहे, यामुळे ल ाच वय झा यानंतर ल  कर यात 
याव हाही एक चांगला िनणय क  शासनाने घेतलेला आहे, हणून मी पंत धान  नर जी मोदी 
साहेबांच खूप-खूप अिभनंदन करते  आिण हा जो कायदा मुंबई येथे िवधानभवनात झाला 
याब ल सवप ीय सव ने यांचे मनपूवक अिभनंदन करते, शहरा या वतीने आप या सवा या 

वतीने. 

मा.तुषार कामठे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आप यापुढे 
बोलताना थोडा आनंदही होतो आिण थोड दु:खही होत. आज आपण पाच वषाचा कालावधी 
सोबत घालवला आहे. काहीचे मतभेद झाले काही मनभेद झाले असतील पण येकजण इथ 
आले या नगरसद यांनी आप या भागात कशी काम होतील यासाठी कायम इथ भांडले गेले 
असतील, वाद घातला असेल पण तो जनतेसाठी घातलेला आहे, वैयि क कोणाच काम न हतं, 
कोणी वैयि कसाठी वाद घातलेला नाही. आज या पाच वषाम ये माई आमची ही पहीली टम 
होती इथ अनुभवी लोक खुप आहेत. पाच वषाम ये फ  साडेतीन वषाचा कालावधी 
आप याला भेटला या याम ये खुप िवकास  काम आपण केली.  आता िवकास काम केली असं 
हणण यो य होणार नाही, िवकास कामापे ा आपल जे कत  होत ते आपण पार पाडलेल 

आहे. या या आप या भागात अडचणी हो या या सोडव याच ामािणक काम इथ तु ही, 
आ ही यकेानी केलेल आहे. तशी ही पाच वष मा यासाठी फ  संघषाची झालेली आहेत. हा 
संघष मी एकटयानी केला काहीनी साथ दली, काहीनी पाठ बा दला माझा कोणावर रोष 
नाही येकानी या या या या प दतीने मला पाठ बाही दला मला मदतही केलेली आहे. मी 

येक सद यांचे मनापासून अिभनंदन व आभार मानतो. आज जे हा भाजपची उमेदवारी 
आ ही घेतली ते हा ाचारमु  या मु यावर आपण इले शन लढली व ती जकलीही आिण 
या महापािलकेत आपण स ेतही आलो. याच प दतीने पारदशक कारभार कसा हायला 
पाहीजे याच उदाहरणही मी आप याला नेहमी देत आहे व अंमलातही आणल आहे याचा मला 
मन वी आनंद होत आहे. जे हा जे हा ाचाराचे करण पुढे आले ते हा ते हा मी न िभता, न 
डगमगता इथ आवाज उठिवला व तो मांडला सु दा. आज एकच दु:ख आहे पाच वष मी या 
िवषयाम ये भांडत आलो, या याम ये मी संघष केला आहे मी वप ीय केला िवरोधी 
प ासाठीही केलेला आहे हा संघष एका साठी न हता कवा काय मा या सामा य 
जनतेचा जो टॅ समधुन पैसा येतो याची बचत हावी हा माझा प  हेतू होता व येथून पुढेही 
माझा तसाच हेतू असणार आहे. आज आयु  साहेब व ढाकणे साहेब आप या दोघांचही 
अिभनंदन.  आपण आ यापासून चांगली िश त आम या महापािलकेला लावली, शासनाला 
लावली असं आ ही समजतो आिण तु हीही समजता पण तस काही नाही. आज तु ही 
दोघांनीही चांगल काम केल आहे पण तुम या खालची जी टम आहे जे आपण हणतो क  तुमच 
ऐकूण फॉलोअप घेते पण ती लोक तुमचीही दशाभूल करतात याच जीवंत उदाहरण मी 
तु हांला आता सांगणार आहे. आज जाता जाता पु हा एकदा झालेला ाचार दाखवायचा 
आहे आिण मी फ  आरोप करत नाहीतर याचेही पुरावे आणलेले आहेत तेही देत आहे. आयु  
साहेब आज आपण द ता सिमती नेमली, खाली आजून आपण काही काही किमटी नेमता या 
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िनवीदा येतील याची तपासणी केली पाहीजे, याची चौकशी केली पाहीजे, या या कागदाची 
पुतता केली पाहीजे हे आपण लोक सांगत असता आ ही तुम याएवढे िशकलेलो नाहीत कवा 
अनुभवीही नाही पण जे आ हांला समजत ते आप या अिधका-यां या का ल ात येत नाही ही 
एक मोठी शोकांतीका आहे, का कोणा या दबावाखाली आपले अिधकारी काम करतात तेही 
समजत नाही. आज माई आप याला सांगायला खेद वाटतो क  ५५ कोटीचा ाचार या 
महापािलकेम ये केला गेलेला आहे आिण याचे पुरावे मा या सोबत आहेत ते मी तुम याकडेही 
देतो आिण एक आयु  साहेबांनाही देतो. ही ओरीजनल कॉफ  आहे आिण बाक चे डॉ यूमट 
जोडलेले आहेत. आज अ आिण ब भागाम ये र ते, गटर साफसफाईचे काम होत ते ५५ कोटीच 
काम होत या याम ये कागदपञ जोडले गेलेत याची पाहणी आपण लोकांनी केलेली आहे. 
याची न ती मी मागवली या याम य े १०२ नंबरच पान व १०६ नंबरच पान बघा आज 

इंदापुर नगरप रषद यांनी जो डेटा मायना दलेला आहे या यावर मु यािधका-यांची जी सही 
आहे ती २०१९ मधील तीच सही २०२१ ला आरो य िनरी क हणून यांचीच सही आज 
दलेली आहे. हणजे मु यािधकारी आिण आरो य िनरी क यां याम ये काही बदल आहे का 

नाही हे आपण मला सांगावे. काल मी वत: तीथ जावून तीन तास याची माहीती घेतली. तीथ 
जे बाबूसे हणून आरो य िनरी क आता कामाला आहेत यांची ती सही नसून २०१९ ला जे 
जवस साहेब हणून मु यािधकारी होते यांची सही कॉफ  पे ट केलेली आहे याचा जो डेटा 
आह ेतो तु हीही पा  शकता तुमचा जो जी-मेल आयडी कवा काही तु ही जे देता, आप या 
महापािलकेकडून आपण देतो कुठ याही थािनक वरा य सं थेचा असेल याचा इ डी यूअल 
हा ई-मेल आयडी नसतो तो gov.in अशा प दतीने असतो कवा नगरप रषद असतात याला 

www.org  अशा प दतीने असतात. पण जे डॉ युमट यांनी जोडले ते ई-मेल या नावाने केले 

आिण यामधल जी-मेलच पेल ग सु दा यांना िलहीता आल नाही. Gemil असं जी मेलच 

पेल ग यांनी िलहीलेल आहे काही इं लीशम ये िलहील काही मराठीत िलहीलेत. हे 
डॉ युमटस आपले लोक तपासत नाहीत का. अशा प दतीने काम आपले शासन करत असेलतर 
महापािलकेम ये आम यासार यानी कोणावर िव ास ठेवून इथ यायच. याच प दतीने अजून 
एक या लोकांनी याम ये शारी केलेली आहे.  तुळजापुर िज. उ मानाबाद तीथलेही डॉ युमट 
जोडलेले आहेत. एकाही डॉ यूमटसला सही केलेली नाही. नवीन एखादा ठेकेदार आला क  
या या मागे आ ही १२८ जण लागतो. जे थािनक ठेकेदार आहेत यां याकडे दुल  केल जातं. 
यांनी काहीही डॉ यूमट दले क  ते आपण सांमावून घेतो यांना काम दले जातात. एवढ 

आम या सार या लोकां या ल ात येतं मग आप या ल ात का येत नाही. माई या याम ये 
सांगतो आप याच या सभागृहातील एका ये  ने यांनी काल मी तीन तास घालवले 
इंदापूरम य.े िवरोधी प नेते असतील, नवीन अ य  असतील यांनी तीन तास मा यावर 
दबाव आणला, हे देवू नका, ते देवू नका. मी पुरा ािशवाय काहीच बोलत नाही. आयु  साहेब 
तीथ सु दा सीसीटी ही फुटेज आहेत ते चेक करा आप या येथील कोण लोक गेलेत कोण आलेत. 
कोणी ते बनवलय, आज हे डॉ यूमटस देवू नका हणून मला तीन तास तीथ क हे स चालल 
होतं यांच, मला या याम ये आज सकाळी एकानी धमक  पण दलेली आहे. या सभागृहालाही 
माहीती आहे जे ये  हणतात, ये  हणतात. जे चुक च आहे ते चुक च कुणीही असो मी भीत 
नाही कुणाला. जे वत:ला ये  सांगतात, अनुभवी सांगतात असे लोक सु दा या कामाम ये 
आहेत. पाच वषात इथ या आ ही लोकांनी कोणीही ाचाराला पाठ बा दलेला नाही. आपण 
लोकांनी कायमच ाचाराला िवरोध केलेला आहे. मी कुठ याही प ा या वतीने बोलत नाही 
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तर आपण जे १२८ जण बसलेलो आहोत यां या वतीने बोलतो. इथे जे बसले ते फ  
लोकां या सेवेसाठी बसलेलो आहेत. आयु  साहेब या याम ये आपलेही लोक सािमल आहेत. 
यांना आपण लाच घेताना पकडल यांनाही तीच काम दलेली आहेत जे यां याच खा यातल 

काम आहे. यांनी काम केलेले नाही, यांनी हे डॉ यूमटस तपासले नाहीत अशी लोक आपण 
अजून का ठेवतो. आ ही पुरावे दलेत तु हांला आहे तेवढ सांगीतल तरी तु ही लोक काहीच 
ऍ शन घेत नाहीत. आ ही फ  दाखवतो तु ही लोकांनी ऍ शन घेतली पाहीजेनां. मी िस द 
केलेल आहे मागे सु दा मी िस दच केलेल होतं ते हाही अक टला पैसे घेतले हे तु हांला दाखवल 
होतं मी मोघम काहीच बोलत नाही. काय होतय, एक दोन जणांनी या यात पैसे खा ले, 
या यात पैसे खा ले उगाच प  बदनाम होतात, कुठलाही प  असु दयात. प  कधीही 

खतपाणी घालत नाही, यामुळे आ खी महापािलका बदनाम होते. आयु  साहेब या याम ये 
आपण काय ऍ शन घेणार हे तु ही मला सांगायच आहे. माई आप यालाही िवनंती आहे जर 
आठ दवसात या याम ये ऍ शन नाही घेतलीतर मी मा या पदाचा राजीनामा देणार आहे. या 
सभागृहाम ये िस द होवून पण काही ऍ शन होत नसेलतर या सभागृहाम ये थांबायची माझी 
अजीबात इ छा नाही. या लोकांनी मला इथ पाठवल आहे या लोकांना मी याय देवू शकत 
नसेलतर माझा राजीनामा मी शंभर ट े  आठ दवसात देणार, तु ही लोकांनी ऍ शन नाही 
घेतलीतर माझा राजीनामा मी आता पण लेटरहेडवर आणल ते तुम यापशी मी पोहच करतो. 
जर तु ही या याम ये आठ दवसात ऍ शन नाही घेतलीतर माझा राजीनामा मी देईल आिण 
मी सभा याग पण करेल. माई, आपण आयु  साहेबांना आदेश दयावेत. आयु ांनी जे ठेकेदार 
असतील, जे चुक चे लोक असतील यां यावर ऍ शन यावी. मा.महापौर साहेब, या याम ये 
तु ही आता आदेश दयायचेत व आयु  साहेबांनी खुलासा दयायचा. या अिधका-यांनी 
डॉ यूमटस चेक केले यांचा पण तु ही खुलासा दया. मा.महापौर साहेब, यांना फमच नाव 
पाहीजे होत ते  िस यूर आयटी फॅिसलीटी मॅनेजमट या कंपनीला अ आिण ब भागाच काम 
दलेलं आहे आिण टॅ ड गला पण तु ही ऐनवेळचा िवषय आणलेला आहे. बाक चे िवषय 

अज डयावर घेतले आिण हा िवषय ऐनवेळचा आणलेला आहे. कशाला चुक या कामाला 
खतपाणी घालता आयु  साहेब तु ही हे सांगावे.       

मा.महापौर - जे काही आप याकडे आरो या या अडचणी िनमाण झाले या आहेत आिण 
यावर तुषार कामठे साहेबांनी काही माहीती, काही पञक दले तरी कामठे साहेबां या भावना 

ल ात घेवून यांनी मांडले या ांच उ र आयु  साहेब आपण याचा खुलासा हा यांना 
िमळाला  पाहीजे यासाठी दहा दवस मी आप याला देत आहे. या दहा दवसाम ये यांनी 
मांडले या ाच उ र आपण यांना दयाव असे सभागृहा या वतीने आप याला आदेश देत 
आहे.  

मा.एकनाथ पवार- स मा. महापौर स मा. आयु , खरं तर सभागृहाचे कामकाज चालू आहे 
काँ ेसची सगळी माजी नेतेमंडळी या ठकाणी आंदोलन करत आहेत.  िनवडणुका जवळ आलेले 
आहेत संदीप भाऊ, सग यांनी काम तर करावाच लागणार आह.े  खरं तर यांनी जे भोसरी 

णालयाचा िवषय खाजगी करणार संदभात जे आंदोलन करत आहेत,  माझी कैलासज ना 
िवनंती आहे, माझे खूप जवळचे जुने िम  आहेत. माननीय आयु  बरोबर ही सभा संप यानंतर 
या संदभाम ये नीट मािहती यावी, आिण भोसरी णालया या कुठ याही प दतीचा 
खाजगीकरणाचा िवषय या सभागृहा या पटलावर नाही, कवा आ ही हा िनणय  घेणार नाही. 
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यामुळे माझी िवनंती आहे क , एखा ा गो ीचा आंदोलन करत असताना आपण या िवषयी  
पूण मािहती घेतली असतीतर मला वाटतं यांना सभागृहाबाहेर जाऊन आंदोलन कर याची 
वेळ आली नसती. मी यांना सभागृहा या वतीने एवढच सांगेन ेषक गॅलरीम ये मला असं 
वाटतंय क  काँ ेसचे सभागृहाम ये जर काही नेते मंडळी असतील तर यांनाही  या गो ीबाबत 
समजल असेल क  माननीय आयु  साहेबांना िवनंती आहे क अशा कारे े क गॅलरीम ये 
येऊन आंदोलन करत आहेत. मला असं वाटतं क  यांनी प क वगरेै आणले होते यांना नीट वेळ 
दली आसती तर सभागृहाचे यान िवचलीत झाल नसतं आिण यांनाही आंदोलना करता जो 

िवषय आहे, तो िवषयच कोणा याही यानी मनी नाही, अशा प दतीच आंदोलन कर याची 
वेळ आली नसती.  सुर ा  अिधका  यानंाही माननीय आयु  साहेब आपण सूचना दया ात क  
एखादे आंदोलन होत असताना या आंदोलनाची मािहती, माहीत आह ेते कायकत हातात प के 
घेऊन येतात यांचं हणणं ऐकायचं. या यासाठी एखाद डेलीगेशन घेवून एखा ा व र  
अिधकारीबरोबर चचा झाली असतीतर मला वाटत यांचाही वेळ गेला नसता. मा.महापौर 
आपण सभा  सु वात करावी ध यवाद. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

                                                                                       िवषय मांक – १ 
दनांक – २४/१२/२०२१               िवभाग – मा.आयु      

 

               संदभ- १) मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
                       २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०७५२ द.२५/११/२०२१ 
   

कोरोना महामारीमुळे मो ा माणावर मनपा ह ीतील नागरीकां या उ पा ावर 
प रणाम झालेला आह.े स या कोरोनाचा ादुभाव कमी झालेला आह.े अथ व था पुव पदावर 
येत आह.े यामुळे िमळकतकर धारकांना कर भर यास ो साहन देणे कामी थकबाक या दंड 
र मेवर सवलत देऊन दलासा देण े आव यक आह.े िमळकत करधारकांकडून थकाबाक  ची 
र म वसुल होण े कामी िमळकत करांची थकबाक  एक र मी भर यास मनपा अिधिनयम 
अनुसूची ड करण ८ िनयम  ५१ अ वये शा ती /दंडा या र मेत खालील माण े सवलत 
दे यास मा यता दे यात यावी. 

              

 वरील माण े िमळकत कर थकबाक  रकमेसह एकरकमी भर यास मनपाकर 
र मेवरील शा ती / दंड र मेवर सवलत देणेस मा यता देणते यावी. 

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र म एकर मी भर यास 

कालावधी जानेवारी 
२०२२ अखेर 

मनपाकर शा ती/ दंड र मे या 
९०% सवलत 

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र म एकर मी भर यास 

कालावधी फे ुवारी 
२०२२ अखेर 

मनपाकर शा ती /दंड र मे या 
८०% सवलत 

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र म एकर मी भर यास 

कालावधी माच २०२१ 
अखेर 

मनपाकर शा ती/ दंड र मे या 
७०% सवलत 
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मा. अॅड.मोरे र शेडगे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो-  सन २०२०-२१ व 

२०२१-२२ या कालावधीत मनपा ह ीमधील या िनवासी िमळकतकर धारकांचे कोरोना या 
महामारीने मृ यु झालेला आहे. व यां या नावावर िमळकत आहे. आशा कुटंुबाला दलासा देणे 
कामी सन २०२२-२३ या सरकारी वषाकरीता कराचे व करे र बाबीचे दर िनि त करताना 
आशा िमळकत ना चालु सरकारी वषाचे चालु मागणीतील सन २०२२-२३ या आ थक 
वषा या देय सामा य कर र मे या १०० % सुट तसेच िमळकत कर ह तांतरण न द नोटीस 
फ  िमळकतकर धारकां या कंुटंुिबयाना माफ कर यास मा यता देणते यावी. तसेच कोरोना मुळे 
मृ यु झाले या िमळकतकर धारकां या िमळकती ह तांतरण कर याची मोहीम ३१ जानेवारी 
२०२२ पयत राबिवणसे मा यता देणेत यावी. तसेच १) पपरी चचवड महानगरपािलका 
“सव कृ  डा पुर कार” (खेळाडू, द ांग खेळाडू व मागदशक), “आंतररा ीय खेळाडू 
पुर कार धोरण” तयार करणेस मा यता देणेत यावी.                         २) 
महानगरपािलके या अ,ब,क, वग ायाम शाळा धोरण तयार करणेस मा यता देणेत यावी. ३)  
पपरी चचवड  महानगरपािलके या वतीने, कब ी खेळाचे खेळाडू द क घेऊन, पपरी 
चचवड महानपगरपािलका ावसाियक कब ी संघ (मिहला व पु ष) तयार करणेबाबतचे 

धोरण तयार करणेस मा यता देणेत यावी. या ३ डा िवषयक बाब ची धोरणे तयार क न 
या बाबतचे अिधकार मा.आयु  यांना देणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.कंुदन गायकवाड – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे.   
मा.वैशाली घोडेकर- स मा.महापौर स मा.आयु  स मा. सभागृह. या ठकाणी मला एकच 
श द सुचतय, उिशरा सूचलेल शहाणपण. अितशय चांगला िनणय तु ही घेतलाय, तुमचंही 
आ ही अिभनंदन क  पण थोडा लवकर घेतला असता तर बर झाल असतं. दोन वष करोना 
म ये गेले सगळे गेले आिण आता यांना सुचल ेआह,े चला इले शन आलय, मघाशीच नेते हणले 
तुमचे क  आता िनवडणुका आ या आहेत. या यामुळे ा गो ी घडणार, पण िनदान 
िनवडणुकांमुळे तरी लोकांना चांगले िनणय िमळतील अशी अपे ा आ ही बाळगतो आिण 
अितशय या िनणयाचं यांच वागत करतो. पण मला एकच  या ठकाणी पडलाय क , या 
ठकाणी अनिधकृत  बांधकामाचा शा तीकर पण आला ना?  मनपा शा ती मग अनिधकृत 

बांधकामा या जो शा ती कर आहे याचा  तसाच रािहला.  शासना कडन नाही, तु ही काय 
करताय, तो पण  दंड माफ करा ना?  इले शन आले यामुळे देऊन टाका लोकांना तेवढा तु ही 

शा तीकर माफ क  शकता ना अनिधकृतचा, तेवढही करा. ऐवढेच मला या ठकाणी 
सांगायचय क   अितशय चांगला िनणय घेतला, याला मनपाचा शा तीकर तो जरी तु ही माफ 
केला तर या प दतीने िनदान उिशरा शहानपण तु हाला सुचूदे आिण अनिधकृत बांधकामाचा 
िनणय पण होऊ द,े कारण गे या  वेळेस तु ही रा यातही होता क ातही होता. ह ेपाच वष 
तु ही पपरी- चचवडम ये आहात तरी देखील तुम या याने ना कधी शेतक याचंा  सुटला 
ना ािधकरणचा सुटला, ना तुम याने हा शा तीकराचा  देखील तसाच.  मला फार आनंद 
झाला होता क  यात िनदान अनिधकृत बांधकामाचा शा तीकर तरी येईल, पण तोही आलेला 
नाहीये. पण या यामुळे चला, फुल ना फुलाची पाकळी चांगली जाता जाता या पपरी-
चचवड करांना िमळावी  याब ल मी अिभनंदन करते, ध यवाद.   
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मा.अिभषेक बारण-े स मा.महापौर स मा.आयु  स मा. सभागृह. माई हा जो िवषय आहे 
कोरोना महामारी मुळे मोठया माणावर मनपा ह ीतील नाग रकां या उ प ावरती प रणाम 
झालेला आह.े मग मनपा ह ीती या नाग रकांवर  आता जी प रि थती ओढवलेली आह,े आिण 
गे या दोन वषापासून आप या भागाम ये कारवाया बंद हो या आता कारवाईचा सपाटा चालू 
झालेला आहे या शहरांम य.े पण कारवाया होतात कुठं? हे फ   गोरग रबांना टारगेट करायचं 

का? आज या सभागृहांम ये ठराव झाला होता क  ािधकरण बािधत जे े  आह,े 

महापािलकेला पीएमआरडीए ने जे दलल आहे. ितथ जी अनिधकृत बांधकामे होतील, 
यावेळेस माई आपण एक ठराव केला होता, क  जो िजथे राहतो जो टॅ स पावती भरतो याचं 

एक पयात घर या या नावे क न ायचं,  याचा फालोप आप या आयु  साहेबांनी काय 
घेतला? याचा फालेप घेतलाय का? तर यांनी आम या भागात कारवाई करायला पािहजे 

हो या.  आज आमचं प रसर 80% ािधकरण आरि त आह,े आिण ा प रसराम ये अधा गुंठा 

एक गुंठा म ये याची घरे आहेत, तु ही यां या घरावर जाऊन कारवाई करत आहेत.  
कारवाईचा म ठरला पािहजे क  कारवाई कुठे करायची? र यात येणारी बांधकाम आहे ते 

घर पाडा, जे चार चार मजले बांधतो पाच-पाच मजले बांधतो आह े यांचे पाडा, जे वसाियक 
दृ ीने बांधला आहे पाडा. आम याकडे जर लॅन पास होतच नाही तर का तो अनिधकृत 
बांधणार नाही?  आिण बांधतोय हणेजे काय करतोय तो? क  बाबा घर दू ती करतोय, 

अशा करकोळ गो ी आहेत अन याचा ताबा घेऊन काय करणार  तु ही? अ या गुं ात गाडन 

बनवणार आहे का ले ाउंड बनवणार आहते.  ा छो ा छो ा गो ी आहेत  माई, आज या 
हॉकस वरती रोज कारवाई चालू आहे. िनि त कारवाई क न जर र याला फायदा होत असेल 
तर झालच पािहजे, परतु हॉकसला आपण जागा दली का? आज हॉकसची जी पॉलीसी 

आप याला करायची होती या लोकांना सात याने सूचना देत होतो क  बाबा जे ले ाउंड 
असतील,  गाडन असतील, काही १० ट यांनी साईड मा जन असतील, काही आर णे असतील  
जी िवकिसत नाही झालेली या ठकाणी हॉकस बसवा. आज तीस-पसतीस हजार आप या 
शहरांम ये हॉकस बसू शकतात.  तेवढे बसले तर महापािलकेला दहा-बारा कोटीचे उ प  चालू 
होईल वषभरातून. तीस पये जर चाज घेतला अपण यां याकून.  आज  या िबचा याकडून 
कोरोना महामारीमुळे हे मागताहेत गोरगरीबांवरच अ याय चालू आह.े इंदोर दौ यामधी 
तु हला व छता दसली  तु ही व छता करताय आिण एका साईडला काय,  िश णांच काय, 
आरो याचं काय आ ही तु हाला वारंवार सूचना देतोय क  साहेब द लीला बघा, ितथे  टॅब 
दलेले आहेत, तीथ मुलांच रअल टॅब हणजे  कोरोना साठी न हते देत यांना, टॅब का दले 

मुलांना, क  बाबा यांचे द राचे वजन कमी हाव.  िश णप ती सुधारा ा. याचं काय माई 
आज िश ण प तीवर तुमचं ल च नाही, ितथेसु ा अ याय होतोय मुलांवरती,  आप या 
महापािलके या  िव ा यावरती. ते कुठले िव ाथ  आहेत गरीब, हणजे आयु ानंी पूणपणे 
आयु  साहेब असे दसते क  गरीबांवर तुम याकडून पुण अ याय होत आह.े जर तु हाला 
हॉि पटलचा, आता माई आपल थेरगावचे हॉ पीटल बांधून हॉि पटलचे उ ाटन क न कती 
दवस झाल?े आज ॉपर ितथ ओपीडी चालू नाही. स र कोटी पये खच क न थेरगाव 

हॉि पटल बांधल.े  आकुड  हॉि पटल आह,े भोसरी हॉि पटल आहे या ठकाणी फ   कोवीडची 
व था, कोवीडची व था आिण फ  व था क न ठेवली आहे. जर या हॉि पटल या 
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बाहे न एखादा गाडीवाला चालला आिण याचा अि सडट झाला तर याला आत नेऊन 
याची व था कर याची व था नाहीये.   ट डगला सद य अस याने मी दर आठव ाला 

या िवषयावर आयु  साहेबाशंी चचा करतोय, परंतु ते पॉिझ ट हली सांगतात क  मी हे 
करतोय, मी ते करतोय पण याला गतीच नाहीना! आता सहा सहा मिह यात जर तु हाला 

एखा ा कामाला गती भेटत नाही, आिण जी कामे तु ही  तुम या डो याम ये टागट ठेवलं क  ह े
करायचेच आहे, याला कशी काय गती भेटते मग? आज पॉिलसी  करायची  हॉकसची, 

हॉकसची पॉिलसी करायची, हॉकसची पॉलीसी होत नाही, लोकांना बसायला जागा देत नाही, 
या यािशवाय तु ही का कारवाई करताय?  ते आमचे राजू बनसोडे साहेब दर टँड गला 

ओरडतायत या िवषयावरती. क  मा या वॉडातील गोरग रबावंर तु ही मला टारगेट करताय 
का? गोरग रबावंर टारगेट करताय का?   हणजे तेच झालं ना?  आता राखीव दलाचे पैसे 

तु ही भरले आिण  राखीव दल तु ही लगेच मागून घेतल,े ते कसं काय तातडीने झाल?  राखीव 

दल बोलावले, टडर झाल,े यं णा बोलवली, ठेकेदार आले, कामाला माणस आली मग ह ेकसं 
काय टागट लवकर पूण होतय? माई माझे हे मुख मूळ मु े आहेत, याचा मला खुलासा पािहजे 

क  ािधकरण ह ीतील जी बांधकामे आहेत, तो जो आपण या सभागृहाम ये ठराव केला होता, 
याचा आयु  साहेब काय फालेअप घेत आहेत.  ते महारा  सरकारला यांनी पाठवल असेलना 

ते काय टेजला आह?े कती लोकांना घर देणार का?  माझा दुसरा मुख मु ा आह ेक  सगळे 

हॉ पीटल कती दवसांम ये चालू होणार? आिण ितसरा मु ा आहे क  बाबा तुमची जे हॉकस 

झोन आहेत हे कधीपयत फायनल होणार? आिण हे जो पयत फायनल होत नाही, तोपयत 

यां यावर कारवाई का? ध यवाद.  

मा. सुजाता पालांडे-  स मा.महापौर स मा.आयु  स मा. सभागृह. आता अिभषेकने जो मु ा 
मांडला आह,े या मु ावरच मला बोलायचं आह.े अित मण ची कारवाई- आयु साहेब 
अित मण ची कारवाई हणजे नेमक  कसली कारवाई तु ही करता? अित मणची कारवाई 

हणजे मा या वॉडात माई मा या भागांम ये  फ  आिण फ  कोणी बॅनर लावला  क  तो 
बॅनर काढायला अ या तासा म ये कवा एक तासा म ये येऊन तो बॅनर काढायचा. हॉकस  
हणजे जे िबचारे  गोर गरीब दोन वषानंतर र यावर पिह यापासून बसत होते, ते माझे 

हारवाले असतील, माझ ेबारा मिहने िसझनम ये बसणारे िसझनल धंदे करणारी लोक असतील, 
या लोकांना येक वेळेला उचलायचं आिण यांचं सगळ सामान भरायचं आिण िनघुन जायच.  

मा या मुळा म ये आयु  साहेब तु हाला  आहे, अित मण हा िवषय होतोच का? आज जर 

तु ही माझेकडे अित मण या कारवाईस येत असाल, कोणी बांधकाम करत असेल आिण ते 
बांधकाम पाड यासाठी तु ही अित मणची कारवाई करताय, साहेब ते काम जे हा 
पिह यापासून सू  होतं यावेळेला एखाद बांधकाम पाडलेले असतं आिण ते दोन मजली होत 
असत  यावेळेला आयु  साहेब आपला बीट िनरी क काय करीत असतो. याच वेळेला ते काम 
थांबवल का नाही जात?  मा याकडे हा कामगार वग आहे, आिण कामगार वग हा कुठेतरी 

एखाद लोन घेत असतो, वत:च दाग दागीन गहान टाकत असतो, आिण तो एखादा मजला 
व थीत कर याचा य  करीत असतो.  मग याच वेळेला नंतर तु हाला ते बांधकाम 
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पाठायचंय ते हा तु ही आगोदरच येऊन ते बांधकाम पाडता,  ते हा तुमचे बीट िनरी क यांना 

वि थत समजून का सांगत नाही?  क  तु ही परमीशन घेत यािशवाय बांधू नका हणून? 

मग ही अित मणची कारवाई का होते नंतर? आज मा याकडे नवरा ीम ये साहेब एक बॅनर 
लागला गेला, बॅनर कोय याने लगेच कापून काढल ेगेले. याच वेळेला माझे हारवाले बाजूला 
बसले होते यां याकडून तु ही नऊ दवसाचे पैसे भ न घेतले. आज ऊसाची गु हाळ आली 
आहेत यांचेकडूनही तीन मही याचे पैसे भ न घेतात, मग साहेब यापे ा मा या लोकांना 

वि थत हॉकस झोन तयार क न दलेत तर यां यावर फार मेहरबानी होईल. नेहमी नेहमी 
अित मण कारवाईची जी टांगती तलवार आहे ना आयु  साहेब, ती होणार नाही. आज 
मघाशी मा या सग या मिहलांनी मा या सभागृहांनी श  िवधेयकाच मनापासून अिभनंदन 
केल. याचबराबर क  सरकारच मिहलांना मुलीच ल ाच वय २१ केल याब लही अिभनंदन 
केल. पण साहेब मी तु हाला एक  िवचारते, मागे सु दा आपण सुरि ततेचा िवषय घेतला 
होता, यावेळेला मी तु हाला सांिगतल होत क  तु ही हणजे दु वा आहात आमचे. येक 
जनाला तीथ पयत पोहोचता येत नाही. मा या वॉडाम ये काही  मी तु हाला दले होते 
साहेब, यामधील एकाही ांची उकल आयु  साहेब आजूनपयत झालेली नाही.  आज मी 
फ  मा या वॉडपुरते बालू शकते, पीसीएमसी म ये येकाचा / येक भागाचा हाच िवषय 
आहे. पण मा या वॉडाम ये डीवाय पाटील बाईच कॉलेज आहे, डीवाय पाटील इंिजिनअर ग 
कॉलेज आहे,  वायसीएम ालय आहे, वायसीएम म ये आपण पीजी केलंय, आज माझेकडे 
व लभनगर एसटी टँड आहे, आज मे ोच टेशन झालय,  एक मोठा हब तयार झालेला 
असतांना मा याकडे आरटीओच सु दा साध या प दतीच आम याकडे काम हायला पािहजे 
होत ते काही होत नाहीय. या सगळयाची उ रं मला कमी र साहेब तुम याकडून का पािहजेत 
कारण पीसीएमसीचा सवात मोठा दु वा जे कत त पर, कत िन  आयु   हणून जर आ ही 
तुम याकडे बघत असू तर मा या नागरीकांसाठी सुरि ततेचा िवषय असेल, मा या नगरीकांचे 
बाक चे सव  असतील, मा या नागरीकाचे अित मणाचे  असतील तर साहेब आपण हे 
चांग या पा दतीने सोडवले पािहजेत. आज मला एक सांगा तु ही येकाला वाटतय क  टॅब का 
देतोय, कशासाठी देतोय आपण?, सगळे जन हासत आहेत टॅब हट यानंतर.  आज जर आपण 
शाळेम ये  मुलांना तु ही काप रेशन म ये मुलं यायला पिहजे यामुळे िश णा या मा यमाने 
िश णाचा दजा उंचाव यापे ा आपण यांना सॉ स देतोय, आपण यांना युिनफॉम देतोय, 
आपण यांना द र देतोय मग साहेब टॅब हणजे काय वेगळी गो  झाली काय?  आज एक 
वषाच मूल सु दा हाताम ये मोबाईल घेवून बसतं, आज जर तु ही टॅब दले असतेतर तु ही या 
प दतीने िश णाचा दजा सु दा यांचा उंचावलाच असता कारण आता आपण या कॉ पेटेटीव 
वड म ये जातो, अधुिनक करणाकडे जातोय याम ये टॅब देणे ही काही चुक ची गो  नाहीये 
साहेब. का नाही दले गेल?े आज आपण  इंटर पॅनल राबवतोय, आज आपण काय हणतोय, 

कचरा कंुडी िवरहीत वॉड झाला पािहजे. साहेब माझेकडे येवून बघा, माझे डॉ टर 
डी.वाय.पाटील इंजीनीअर ग कॉलेज या बॅकसाईडचा  र ता येवून बघा. मला कधी कधी आस 
वाटते, इंदोर पॅटनवाली जी लोक काम करताहेत ती फ  आिण फ  कागदोप ीच काही गोळा 
करताहेत का? आज रॅली करण झाल, उ ा व छागृहाचा काय म झाला, परवा टॉयलेट साफ 

करण झालं, उ ा गाडनम ये एखादा काय म घेणार साहेब फ  कागदोप ी काम कर यापे ा 
नागरीकांचे इन हॉलमट सु दा आ ही तु हाला देतोय, आिण या प दतीने साहेब काम झालं 
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पािहजे. मुळाम ये ा प दतीच जर काम झाल, आता मा या सहकारी वैशालीताईने 
अिभनंदनही केल. पण पुढचा िवषय जो गेलाना तो रा य सरकार कडून तु ही क न आणा. 
आ ही पाचच वष काम करतोय, पाच वष काम करतांना आ ही पण कुठे चुकलो असेल तु ही 
चुकला असाल, िवरोधकांच काम होत आ हाला सुधरावण, ते काम तु हाला जमल नसेल. पण 
याब ल मी बोलण इ  नाही. कमी र साहेब माझे वॉडातील काही  या प दतीने तु हांला 

सोडवायचे आहेत मला याच उ र िमळाल पािहजे आिण ते झाले पािहजे. एवढेच बोलते इथेच 
थांबते.       

मा सागर आंगोळकर– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  साहेबांना 

मला या ठकाणी िवचारायचय, आयु  साहेब आपण गे या चार मिह यापूव  सव भागाम ये 
फ न ि हजीट के या, हीजीट के यानंतर तु ही तेथील सम या जाणून घेत या,  साहेब आपण 

तीथ े सम या जाणून घेत असताना आपण पुढ या पंधरा दवसात या सम यांच िनराकरण 
करणार आहोत असे तु ही आदेश दले होते आिण परत एक िमट ग घेणार होते. साहेब ड भाग 
अ य  हणून काम करत असतांना आपण पपळे िनलखच एक बॉटलनेकचा िवषय सांिगतला 
होता. तो पपळे िनलख पासून बालेवाडीकडे जातांना एक बॉटल नेक तयार होतो तो कोटात 
पड ग िवषय आहे. आपण यावेळेस सांिगतले होत आपण कोटात हे करतोय, ते करतोय, हणजे 
अशी थातूर-मातूर उ रे देऊन आपण ती सभा पुढे मांडली, याच सभेत आपण व छतेवर 
बोललो, आज मला या ठकाणी हा िवषय काढायच कारण क  साहेब पपळे गुरव भाग . 
२९ म ये कचरा िवरहीत, कंु ा िवरहीत भाग आसे आपण हणतो. सव कंु ा उचल या 
साहेब, आिण खेदाची बाब महापौर ताई मी साहेबांना कंु ाचा जो कचरा खाली पडलेला आहे 
याचे फोटो पाठवतो. साहेब मला र लाय करतात, कोण आहे. मी हणतो साहेब मी आप या 

सोबत यावेळेस आपली ही चचा झाली होती काही दवसात. ांना नगरसेवकांचे नंबर 
यांचेकडे नाहीयेत, कोणाचा हॉ सऍप येतो हे यांना मािहत नाहीये, साहेब तुमच या शहराकडे 
बघायचे, नगरसेवकाकडे बघयच दृ ीकोन काय आह?े का येक नगरसेवकांनी पण 

आयपीएसची ीलीमीनरी ए झाम देऊन तुम या समोर याव का? यु आर कॅपेबल वूई कॅन 

पीक यू, आिण तु ही आ हाला अड हाइस क  शकता. साहेब ा सगळया गो ीचा जे हा 
अंदाज यतेो, ढाकणे साहेब तु हाला पण तो फोटो पाठवतो तोच कमी रांना पाठवतो. 
तुम याकडून र लाय येतो, यांचेकडून र लाय येत नाही. हणजे नगरसेवक अिश ीत आहेत 
का? नगरसेवकांना तु हाला इगो करायच का? तुमच शहराकडे बघयच धोरण काय आहे? 

साहेब, या शहराची जडण-घडण होतांना, हे शहर औ ोिगक शहर आहे साहेब. शहरात िविवध 
रा यातून बाहरेची लोक येथे येवून राहतात. कारण महा वाचा िवषय आहे, आता मला आस 
वाटतय आम या सार या पिह यांदा िनवडून आले या नगरसेवकांनी जो पयत सभागृहात 
तु हाला बोलत नाही, तो पयत तु ही काम करत नाही.  एकतर तो िवषय असेल कवा 
आ हाला जे बोलायच ते तुम या पयत पोहोचत नसेल कवा आ हाला तु हाला समजून यायच 
नाही साहेब. आज पपरी चचवड शहराची जडण-घडण होत असतांना याचे आधी पण बरेच 
आयु  होऊन गेले पिह या आयु ा पासून आता पाच वष झाले मी पपळे गुरवचा नगरसद य 
हणून काम करीत असतांना हा डकर असतील, तुमचा थोडा अनुभव आला. साहेब आगोदरचे 

आयु  बंड साहेब असतील, शमा साहेब असतील, काय यांची येय धोरण होती साहेब!  बंड 
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साहेबां या काळात हा पूण हा बॉ बे पुना हायवे आहे याचे अित मण काढून र ते डे हलप 
झाले, साहेब या आठ मिह यात तुम याकडून मला आमचे नगरसेवक असू ा तुमच या 
शहराकडे बघ याच दृ ीकोनच समजला नाही साहेब. कृपया आपला दृ ीकोन समजावा क  या 
शहरा या ब ल आपण काय देण लागतो साहेब. आपण या शहरात जडण-घडण होत असतांना 
पपरी चचवड महानगरपािलका हे खूप या शहराला पुढे ने याचे काम पपरी चचवड 

महानगरपािलका करते  आिण आपण या शहराचे कुटंुब मुख आहात. तीन वष का होईना 
तु हाला आ ही या शहराचे कुटंुब मुख मानतो.  साहेब तुमची येय धोरणं प  असािवत. पुढे 
जातांना मला ऐवढेच सांगायचे साहेब मागे कोिवडचा काळ गेला. कोिवड या काळात 
स ाधारी आम या प ांनी तीन हजार पये गोरगरीबांना मदत िमळावी या संदभात 
तुम याकडे आ ही जीबी म ये एकमताने ठराव मंजूर केला. साहेब तु ही पण एक गरीब 
कुटंुबातून आलाय. तु ही हा िवषय फटाळून लावतांना तु हाला थोडीशी गय नाही वाटली 
साहेब आज नगरसेवक हणून मला खरंतर तुमचा राग येतो कवा लाज वाटते क  तु ही 
गरीबीतून येऊन गरीबांना मदत क  शकत नाहीत साहेब. हे येय धोरणं राबिवतांना तु ही 

कोणा या पाठीशी आहेत, क  सूड वृ ीने वाग यासाठी तु ही इथे आलात? याचा पण मी पुढ 

जावुन अ यास घेतला साहेब.  खर पाहता आज आयु  साहेब या वेळेस तु ही इथे आलात, 
तुमची िनयु  होतांना आपण जे िश काच आहे एक ीकरणाच तुमच केडर आह ेआय थक 
ओडीसा केडर आहे.  दूसर केडर हणून आपलेकडे यतेांना काही िनयमावली आह े याचे पेपर 
मा याकडे आहेत आय थक मी एवढा अ यासू नगरसेवक नसेल पण तुमची या प दतीने इथे 
िनयु  झाली, ढाकणेसाहेब तु ही पण, तु ही रे वेमधून आलात, बाहेरचा अिधकारी या 
वेळेस महारा  रा यात येतोतर याची िनयमावली आहे, क  या अिधका याच पती-प ी 
एक ीकरण असाव कवा घरातल कुटंुबाच काही मेजर आजारीपणाच कारण असाव, असं एक 
मा याकडे प  आहे मे बी हे राँग असेल पण तुमची िनयु  करतांना या घाईघाईत रा य 
शासनाने आप याकडे िनयु  केली आिण यांची येय धोरण राबिव याचे काम तु ही अितशय 
इमानईतपणाने करत आहेत ह ेया ठकाणी मला खेदाने बोलावस वाटत. साहेब, ही जी काही 
तु ही आमची फसवणूक करताहेत कवा शहरवासीयांना सुड बु दीने वागताय, हे तीन हजार 

पये कोणाचे होते साहेब?  या टॅ स पी शहरवासीयांनी भरलेले पैसे आहेत तेच आपण 

गोरगरीबांना रटन करणार होतो.  तो िनणय घेवून  तु ही स ाधारी भाजपची िजरवायची 
ठरवली, पण  खरं सांगायच साहेब तुम या या आडवाजीरवा या काय मा म ये पपरी 
चचवडचा नागरीक होरपळून िनघतय साहेब. या ठकाणी अजून बोलतांना मला ऐवढच 

सांगायचय साहेब तुमच हे सुपारी घेवून वागण हे अिजबात तुम या पदाला शोभत नाही. आज 
पपरी चचवडकरांनी लोकसभे या िनवडणूक त पाथ दादा पवारांचा पराभव केला याची 

सुपारी घेतली, आिण या प दतीने तु ही वागताहेत. आज काही पद नसतांना ते तुम या एंटी 
चबरम ये येतात, चचा करतात, पण आम यासार या नगरसेवकांना भेटायला तु हाला वेळ 
नाही साहेब. या ठकाणी बोल यासारख खूप आहे फ  मला एवढेच सांगायच साहेब, जाता-
जाता जे पपरी चचवडकरा सोबत सूडबु दीने वागायच राजकारण जे आता करतात, यांना 
एवढच सांगायचे साहेब तुम या मा यमातून काही दवसातच आता घोडेमैदान लांब नाहीये, 
कळणार आहे, परत भाजपचीच स ा येणार आह,े एवढ बोलतो आिण थांबतो.  
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मा.अडॅ.सिचन भोसल-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. िवषय सु  आहे, 
िमळकत कर, शा ती कर म येच कुठंतरी डाय हट होतोय, िवषयावर चचा केली तर बर होईल, 
त पूव  माई मी बराच वेळ हात वर करीत होतो, मला बोलायची संधी ा हणून, याच 
कारण आस होतं,  गे या काही दवसापूव च छ पती िशवाजी महाराजांची िवटंबना कनाटक 
म ये झाली. थम या गो ीचा जाहीर िनषेध कर यासाठी मी बराच वेळापासून हात वरती 
करत होतो. खरंतर आप या सवाचच या घटनेन अपमान झालेलं आहे. छ पती िशवाजी 
महाराजांच नाव वाप न छ पती िशवाजी महाराजांच नाव घेऊन जे स ेत आले, यांना  
िवसर पडला, िवटंबना झा यानंतर ते देखील ग प आहेत. या ठकाणी श  काय ाच वागत 
कर यात आल, २१ वष ल ाच वय क  सरकारन मुलीच केले याचही वागत कर यात आल. 
सवाच या ठकाणी अिभनंदन करतो, परंतु  हे होत असतांना  नर  मोदी, यांनी हा कायदा 
केला मुल या ल ाच वय २१ वष याच क  सरकारने कनाटकम ये झाले या छ पती 
िशवाजी महाराजां या िवटंबनेबदल कनाटकचे मु यमं ी यां यावर काय कारवाई केली हे 
देखील पािहजे तेवढं मह वाच ठरणार आहे. नुसतं जर आपण संपूण महारा ाचा आरा य दैवत 
आहे, फ  महारा ातच नाही तर पूण जगात, पूण जगाला ना असा राजा पहायला िमळालेला 
आहे ना भिव यात पहायला िमळेल. अशा महाराजांची िवटंबना झा यानंतर क  सरकारची 
भूिमका काय? माई या सभागृहा या वतीने मी आपणास एक िवनंती क  इि छतो क  तसा 

जाहीर िनषेध आिण या या कनाटक या मु यमं यावरती कडक कारवाई जो पयत होत नाही 
तो पयत या प दतीने तु ही सांगताय क  नर जी मोद नी मिहलांसाठी जो कायदा केलेला आहे 
याच अिभनंदन केले पािहजे, िनि तपण े अिभनंदन केल पािहजे परंतु मा या या मिहला 

भगीनी, माता भगीनी छ पती िशवाजी महाराजां या रा याम ये एकाही महीला भगीनीकडे 
कुठ याही मूलीकडे चुक या नजरेने पाहणा याला मा केली जात न हती. याला भर चौकात 
शासन केल जात होत. तर येणा या काळाम ये आप याला पहायचय क  हा जो कायदा 
कर यात आलाय हा कायदा िनि पणे वागताह आहे. याच वागत झाल पािहजे, सवाच 
अिभनंदन झाल पािहजे. परंतु या काय ाची दूसरी बाजू या कायदयाम ये मिहला असतील, 
पु ष असतील आिण तृतीय पंथी असतील या सवाना याम ये संर ण दे यात आलेल आहे. हा 
माझा थम मी याचा जाहीर िनषध करतो आिण या सभागृहा या मा यमातून तसा ठराव 
जावा अशी आपणास िवनंती करतो.  दूसरी गो  शहरामधील अनिधकृत बांधकामं. अिभषेक 
बारणेने मा या िम ान सांिगतल क  हॉकस झोन अजून िनि त झालेल नाहीत यामुळे या 
कारवाया सु  आहेत. माझी या सभागृहा या मा यमातून मा.आयु  महोदयांना न  िवनंती 
आहे, क  या शहराम ये कती अनिधकृत बांधकामे आहेत. मा या मािहती माणे आकडा माग-े
पुढे होत असेल ८७ ते ८८ हजार अनिधकृत बांधकामे आहेत. कदािचत यापे ा जा तही झाले 
असतील याचा खुलासा कर यात यावा क  आजपयत महापािलकेने जे सांगताहेत,  
हायकोटाम ये पीटीशन आता दाखल आहे. या हायकोटात आप या महापािलके या वतीने जे 
ऍड होकेट ऍपीअर झालेले आहेत यानंी तसा खुलासा करणे गरजेच आह ेक  यांनी जे सांगतात 
हायकोटला क  आ ही अमुक अमुक दहा हजार बांधकामावर या मही याम ये कारवाई केली. 
तर याचा खुलासा या सभागृहा या मा यमातून होणे फार गरजेच आहे, कारण क  अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई करत असतांना जो होणारा खच आहे, याचा देखील िवचार झाला 
पािहजे. संपुण शहराम ये शी ते एक लाखा या आसपास बांधकाम असतीलतर या 
बांधकामावरती तु हांला कारवाई जर करायची असेलतर या यावरती होणारा खच कती 
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आहे याचा देखील िवचार झाला पाहीजे. दुसरी गो  हायकोटाम ये तु ही जे ित ा प  दलय 
ते खरं आहे का हो ?   आपले या ठकाणी जे िलगलचे काम पाहतात आयु  साहेब आप याला 

िवनंती करतो, यांनी थोडासा खुलासा करावा क  ते वेळोवेळी हायकोटाला सांगतात ित ा 
प ावरती क  आ ही इत या कारवाया के या, आ ही इत या कारवाया के या. तरी मी 
सभागृहा या मा यमातून सांगतो क  स य मािहती महापािलका हायकोटलाही देत नाही आिण 
या शहराम ये जे गोरगरीब नागरीकांनी आप या क ाचा पैसा जमवून आ या गुंठयात, एक 
गुंठयात जी काही घरे बांधलेली आहेत या यावरती कारवाई कर याच काम या ठकाणी सू  
आहे. पहीली गो  अशी क  शासनाने आपली बाजू लीअर केली पािहजे दुस या बाजूला 
जे हा अनिधकृत  बांधकामे होतात जस ता नी सांगितले क  अनिधकृत बांधकामे होत असतांना 
बांधकाम या वेळेस सू  केले जातं, जुन घर पाडल जात यावेळेस याला महापािलके या 
वतीने आपण सूचना देतो का ? यानंतर या यावरती काय कारवाई करतो. जे हा एखादा 

 कमान एक लॅब टाकतो, या यावरती आपण जर िवचार केला जर ते एक हजार 
अर फूट असेल पाचशे े अर फूट असेल, पाचेसे े आर फुट बांधकाम करत असतांना  तो 

 लॅब या जवळ-जवळ आला असेल तर या नी तीन ते चार लाख पये खच केलेल े
असतात. मग तुमचे बीट िनरी क असतील, तुमचे बाक चे अिधकारी असतील ते काय करत 
असतात हो. तु ही एकाच बाजूनी ढोल वाजवून चालणार नाही. खर तर अनिधकृत 
बांधकामाचा हा जो  आहे हा आप या शहराचा नाहीये. हा पूण देशाचा आिण पूण जगाचा 
आहे.  पुण ही लोबल सम या आह,े अनिधकृत बांधकाम. या याम ये तु ही शेवट या 
मीनीटाला सांगता आ ही मनपा कर शा तीकरम ये ९० ट े  सवलत देतो. मनपा कर, 
शा तीकर दंड र मे या ८० ट े  सवलत २०२२ अखेर आिण कालावधी २०२१ अखेर मनपा 
शा तीकर सरसकट सवलत देत आहेत. तर आयु  महोदय या गो ीचा आपण थोडा खुलासा 
करावा क  आपण नेमक  कती सवलत देणार आहोत. आता िनवडणूका समोर आ यात, 
िनवडणुका जवळ येत आहेत हणून काय तु ही लोकानंा दशाभूल कर याचा य  करत आहेत 
अस मला वाटतय. तु ही या यावरती पेसी फक आसल पािहजे, याच प ीकरण तु ही दल 
पािहजे,  यानंतरच माई खरतर आप या सवाना समजेल क  नेमकं काय चालू आहे ते. 
िन तपणे या शहरातील अनिधकृत बांधकामे िनयमीतच झाली पािहजेत. यां यावरचा 
शा तीकर हा माफच झाला पािहजे या मताचे आ ही आहोत. तरी आपणास  िवनंती आह ेक , 
हा जो काही आपण माफ करणार आहात, या सवलती जे काही देतो आपण याचा खुलासा 
करावा यानंतर मला पु हा बोल याची संधी ावी ही िवनंती आहे.  

मा.राजू बनसोडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला एक मीनीट 

बोलू ा, जो िवषय चालू आहे माई या िवषयाला ध न बोलायला लावा.  िवषय कुठेतरी 
भरकटायच काम क  नका. यांनी पाथ पवारच नाव यायची काय गरज होती ? काय गरज 

होती पाथ पवारचे नाव यायची ? पाथ पवार काय, कोणीही येऊन बसू शकतात ना इथं.  

माई िवषय कुठेही भरकटायला लावू नका, नाहीतर आ हालाही भरकटता येतं. भरकटायला 
लाऊ नका, नाहीतर आ हालाही बोलता येत.  

मा.एकनाथ पवार- स मा.महापौर, स मा.आयु , स मा.सभागृह. खरं तर आजून जनरल बॉडी 

भरकटलेली नाही. मलाही तेच हणायच होत, हणजे या वेळेस शा तीकरा या संदभात हा 
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िवषय आला आिण पपरी चचवड शहरा या लोकाला हे तर मािहत आहे क  शा तीकराचा 
बोजा, शा तीकरा सारखा  िजजीया असेल या शहरवाशीयावर कोणी लादला? हे खरं तर ताई 

खर तर हे सगळयांना मािहत आहे शहरवासीयांना. हणजे शा तीकर लाद याच काम  
माग या अनेक वषापूव  आपण जर बघीतल क  या दहा वषा पुव पासून हे तर काम खर तर  
रा वादी काँ ेसने केल आ ही याम ये कधीच हटल नाही. आिण माग या वेळेस यावेळी 
शा तीकरा या संदभामधला यावेळेलस िवषय या सभगृहाम ये आला, यावेळेला मला 
मािहती आह ेक , भारतीय जनता पाट  आिण िशवसेनेच सरकार होत. मगाशी सांगत होते क  
िनवडणुका आ यामुळं फार मो ा घोषणा या ठकाणी के या जात आहेत,  मला मािहत आह े
क  भारतीय जनता पाट या सरकार या काळाम येच या शहरवासीयांचं शा तीकराच ओझं हे 
कमी झालं. मा ती भापकर येथे े क गॅलरीम ये बसलेले आहेत, मला आठवतय क  अनिधकृत 
बांधकामा या संदभाम य ेअंदोलनाम ये आ ही होतोना, याचा शा तीकर कमी झाला पािहजे, 
बांधकाम िनयिमत झाले पािहजे आिण वैशालीताई पाच वषानंतर हणताहेत क  भाजपला 
उिशरा शहानपण आलं. माग या पाच वषा या काळा म ये या शहरवासीयां या िवकासाच 
दृि ने या शहरवासीयां या सवसामा य माणसाला याय दे यच काम भारतीय जनता पाट या 
मा यमातून या सभागृहात केलेलं आहे.  खरंतर सिचन दादा मी तुमचा खूप आदर करतो, 
छ पती िशवाजी महाराज हे आमच आरा य दैवत आहे, महाराजां या आरा य दैवता या 
संदभाम ये मा.पंत धान साहेबांब ल आपण बोलण खर तर मला कधी-कधी आपण हणतो क  
या सभागृहाम ये आपण देशा या राजकरणावर बोलतो, रा यच राजकारण करतो. खर तर 
महाराजां या ब लची िन ातर कुणीच आ हाला सांगू नये. भारतीय जनता पाट या 
थापने या आधीपासून छा पती  िशवाजी महाराज हे आमचे आरा य दैवत आहेत, आ ही 
यांच पूजन करतो हे ल ात ठेवा. यामुळे महाराजां या ब लच खरं तर मला कधी कधी  

पडतो या सभागृहाम ये सांगायचय आिण सिचन दादा तु ही हणलात क  बगलोर या 
संदभाम ये जी िवटंबना झाली, मला माहीती आहे क  या अटक कायक याला अटक झाली  तो 
कोणाचा कायकता होता सगळयांना माहीत आहे, आिण मला कधी कधी तु हालाही िवनंती 
करायची क  महाराजां या संदभाम ये आपण कवा मा.पंत धानां या संदभाम ये अशा 
प दतीच व  भा कर जाधवांनी केलंना काल सभागृहाम ये यानाहंी माफ  मागावी लागली 
ना, यामुळे आपण कधी-कधी मा. ंत धान असतील मा.मु यमं ी असतील या या 
पोझीशनचा कृपा क न आदर राखायला पािहजे, या सभगृहा या मा यमातून.  आिण मी 
आसंही जरी हटल आसत क  छ पती िशवाजी महाराजांचा झडा घेवून यांच नाव घेवून 
आपण गेली ४० वष आपण रा याम ये काम करतोय, आज आपण कोणा या बरोबर बसलोय, 
रा याम ये स ेत? पाचशे वष तर मुगलांचा काळ होता सोडून ा, आता, मी आ ाच 

हणतोय आ ाच, एक ल ात ठेवा मला वाद करायचा नाही. परंतु कधी कधी आपण 

जबाबदार नेते आहोत. आपण जबाबदारीन हणजे वशैालीताई महापौर हो या, जबाबदार 
पदािधकारी आहेत. हणजे या सगळया चांग या गो ी, शा ती कर खरतर आ ही काढला, 
याच सभागृहा या मा यमातून काढला माग या सरकार या काळाम ये याचही कधीकधी 
आपण भान ठेवलं पािहजे आिण आज कोरोना वासीयां या मा यमातून, आज शहरवासीया ं
म ये  जी प र थीती िनमाण झाली आहे, यांचे पगार नाही, ते वत:चा कर भ  शकत नाही, 
यांना जर मदत करत असतांना तुम या पोटात पोटसूळ उठत असेल तर मला वाटत तु ही 

गरीबा या टाळूवरील लोणी खाणारे आहात क  काय. माझी मा.महापौर साहेब आप याला 
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वनती आहे क , ऐवढा चांगला िवषय अहे, या शहरा या गरीबा या साठी शा ती कर कमी 
हावा या म ये वागत केले पािहजे, मोठया मनाने वागत केले पािहजे ताई.  आपण काय 

करतोय उपरोधीकपणे हणायच क  उिशरा सुचलेलं शहाणपण, मला माहीत आहे या 
शहरवासीयाच हा सागर बोलत होता थोडस सागरच एखा ा िवषयाम ये १०० ट े  
िवषयांतर झालं असेल पण एक गो  िनि त आहे, मी तु हाला आजही सांगतो या 
सभागृहाम ये आ ही ब मताने आहोत, मी आज ठामपण सांगतो पुढ या महापािलकेम ये सु दा 
या भारतीय जनता पाट च स ेम ये येणार आहे. आिण मी तु हांला सांगतो क  या प दतीने 
गे या पाच वषा या काळाम ये रा याम ये असेल, गे या सात-आठ वषा या काळाम ये 
देशाम ये असेल आिण या पाच वषा या काळाम य ेमहापािलकेम ये भारतीय जनता पाट या 
मा यमातून जी काम केली मला मािहत आह.े.... 

मा.महापौर -  वैशालीताई तु ही शांत राहा एकनाथ पवार बोलतात. 

मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, शा तीकरा या संदभाम ये िवषय सभागृहाम ये आला 

या शहरवासीयांना याय दे यासाठी हा िवषय आणला, खर तर ा िवषयाचा  मी जाहीरपणे 
समथन करतो, आिण यांना यांना उपरोधीकपण े या िवषयावर बोलायच आहे मला आस 
वाटतं क  शा दीक जुगडबंदी तर आपण कधीही क  शकतो परंतु जो चांगला िवषय आहे, 
शहरवासीयां या भ याचा िवषय आहे, याच जाहीरपण समथन कर याची भूिमका घेतली 
पािहजे. मा.सभागृहाला िवनंती करतो क  छा पती िशवरायां या ब लच खरं तर मा.पंत धान 
काय हणले, मा.मु यमं ी काय हणले या या संदभाम ये खर तर या गो ीचे मी पण नाही ये 
हे ल ात ठेवा अशा प दतीचा िवचार या सभागृहा या मा यमातून आप या सगळयां या 
मनाम ये यावा, ऐवढीच कळकळीची िवनंती करतो आिण थांबतो, ध यवाद.  

मा.संदीप वाघेरे- मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह. आता माझे िम  सिचन भोसले यांनी 
जो िवषय मांडला बेळगाव म ये छ पती िशवाजी महाराजां या पूतळयाची िवटंबना झाली, 
छ पती िशवाजी महाराज नुस या महारा ाचे आरा य दैवत नाहीयेत उ या हदू थानचे आहेत 
आिण मला वाटत नाही क  छ पतीपे ा या भारताम ये कवा या महारा ाम ये कुणी मोठा 
आसेल. हणजे मी तर हणलो होतो माग या वेळेला एक आम या इथ ंआसच झाल होतं क , 
िपता ी मोठे आहेत का छ पती मोठे?, तर मी हणतो मा या बापापे ाही छ पती िशवाजी 

महाराज मोठे आहेत, यां या ती र  कोणीही मोठ नाही. ते होते हणून आपण सगळे 
रािहलेलो आहेत. श  कायदा रा यांनी केला, मोदी साहेबानी, क ानी पण मुली या ल ाच 
वय २१ केल, दो ही कायदे चांगले केल े याच वेळेला मी महापौर साहेब आप याला हणल 
होतं क  बेळगावम ये जी छ पती िशवाजी महाराजां या पूतळयाची जी िवटंबना झाली, 
याचा िनषेध करा. पण आप या सभागृहात काही िनषेध कर यात आला नाही. याचं नाव 

घेवून आपल पोटपाणी चाललय कवा आपण स ा भागतोय कवा  िवरोधात  बसलेत हे सगळ 
छ पती िशवाजी महाराज याचेंच नाव घेवून चालेले आहे. हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 
जे हा संिवधान िलहील ते हा ते पण हटले होते क  छ पती िशवाजी महाराजांच वरा य 
मा या डोळयापुढं होतं, आिण या प दतीने मी ही रा यघटना बनिवलेली आहे, आिण आपण 
साधा सभागृहात जी  िवटंबना झाली याचा िनषेधही क  शकत नाही. आता िनवडणूका 
आ या क  छ पती िशवाजी महाराज हटलं क  जय हणायला मोकळे झाले. महापौर साहेब 
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माझी िवनंती आहे आप याला क  आप या सभागृहा या वतीन जाहीर िनषेध करा आिण तो 
िनषेध रा य सरकार या मा यमातून क सरकार पयत तो गेला पािहजे. कोणीही येणार आिण 
कोणीही उपसूचना काही करणार याचे हीडीओ रेकॉड ग, सीसीटी ही फुटेज वगरेै सगळ 
आलेलं आहे, हे चालणार नाही.  

मा.रा ल कलाटे- सं दप वाघेरे यांनी जो ठराव माडंला या ठरावाल माझं अनुमोदन दतेो आिण 

माई माझीही िवनंती आहे  हा ठराव एकमताने करा, सवप ीय करा.  

मा.सं दप वाघेरे- महापौर साहेब आता अिभषेकनी जो अनािधकृत बांधकामाचा िवषय घेतला, 

वा तिवक पाहता पपरी चचवड शहराम ये जे मा ती भापकर सु दा फाइट करतात एक लाख 
पास ट हजार अनािधकृत बांधकाम बाक या गो ी आहेत. ते पाडायचे हायकोटान आदेश 
दलेत, बाक या गो ी झा यात, बरच पुलाखालन पाणी वा न गेलेल आहे. ािधकरणाचा 

िवषय असेल, रेड झोनचा िवषय आसेल, बफर झोन या इथ अनिधकृत बांधकामे झालेली 
आहेत. आयु  साहेब माझी आप याला िवनंती आहे क  अनिधकृत बांधकामं जी झालेली 
आहेत, हणजे मोजणी जरी करायची हणल तरी संपूण गटातील स ह नंबरची मोजणी करावी 
लागते.  मोजणीचे दोन ते तीन लाख पये चलन यते, नंतर बाक च आल, लेबर, बाक ची 

व था हणजे  या माणसाने जर एक गुंठा जागा घेतली असेल कवा दीड गुंठा घेतली असेल, 
पाचशे फूट घेतली असेल याला तो खच झेपत नाही. परत महापािलकेडून आपल लॅन 
समीतीच डीपी ओपेनीयन बाक या गो ी याय यात या यासाठी वेगळा खच. हणजे  इन 
ऍन अ हरेज याला एक गुं ाचा लॅन पास करायला याला डे हलपमट चाजस या या नंतर 
वेगळे आहे. आता नवीन युनीफाइड आलेले आहे. या याम ये आपण तीन एफएसआय केला 
हणजे लम एरीया या यानंतर पेड एफएसआय, टीडीआर हे सव उ ोग क न तीन 

एफएसआय पयत जात आहेत, याला तुम या अिधकाराम ये  रा य शासनाकडे पाठवल क  ही 
जी एक-एक, दोन-दोन गुंठयाची घर केलेली आहेत ही जर  तीन एफएसआयची केलेली आहेत 
युनीफाइड म ये, तेच  आपण  एक गुंठा-दोन गुंठा घरांना जर लागू केले तर ा गरीब लोकांची 
घर रे यूलर होतील अिण या याम ये एक अशी सुधारणा करा सरकारी मोजण  न आणता 

ाय हेट स हअर कडनं हणजे डीपी ओपेिनयन घे यात आल हणजे याचा खच तो मोजणीचा 
वाचेल तो ओपेिनयन याला भेटेल, आिण ते कागदप  ऑथो टीक कर यासाठी ठरािवक 
लोकांना हे करा, क  बाबा या याकडून हे आल आहे आिण नगररचने कडन याचंा अिभ ाय 

ाय हेट मोजणीचा घेतला हणजे याचा रोड असेल, रझवशन असेल कशाने बािधत न होता 
याच परमीशन होत असेल आिण माज नला याला रलॅ शेशन दल, साइड माज न ब-यापैक  

सगळयानी एक एक, दोन दोन गुंठे जागा घेवून सू  केलेले आहे, मग या साईड माज नम ये 
जर इ लूड ग याला कॉ पे शेशन म ये कवा दंडा मक कारवाई क न जर केलतर  
महापािलकेत अनिधकृत बांधकामाचा िवषय राहणार नाही. हणजे यांनी तीन मजले, चार 
मजले आज बांधकामं केलेली आहेत, हणजे एक गुं ाम ये तीन एफएसआय आस साध जर 
गणीत धरलं तर साडे सातशे फुटाचे चार लॅब चार मज या पयत  आप याला रे यलूर करता 
येईल.  महापौर साहेब छ पती िशवाजी महाराजाचंी जी िवटंबना झाली तो ठराव मंजूर करा. 

नंतर मी परत बोलतो, िनषेधाचा ठराव मंजूर करा.  
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मा.नामदेव ढाके- मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह. खरं हणजे िवषय . एक आपण या 
ठकाणी मांडला आिण हा जो काही िवषय .आहे आपण खर हणजे जे एक रकमी िमळकत 

कर भरतील अशांना ९० ट े , ८० ट े  आिण ७० ट े  सवलत दे याबाबत हा िवषय 
प ीकेवरती िवषय आहे. खरं हणजे महापौर साहेब आप या सगळयांना मािहती आहे क  
गे या दीड दोन वषाम ये या स मा.महापौर या संदभाम य े गे या दीड दोन वषाम ये 
कोरोना या महामारीमुळे नागरीकांना िमळकत कर भार यासंदभात आपण ही योजना 
आणलेली आहे आिण याच संदभाम ये सभागृहात माजी महापौर ता नी उ लेख केला, उशीरा 
सूचलेल शहानपण. खरं हणजे स मा.महापौर आप याला माहीती आहे. 

(सभागृहात ग धळ) 

मा.महापौर – प नेते तु ही बोला, बाक यांनी खाली बसावे.  

मा.नागदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, या सभागृहाम य ेमाजी महापौरांनी हणा या उिशरा 

सुचलेल शहाणपण.  या कोरोना या महामारीमुळे यांचे पती वारले आिण या िवधवा झा या 
अशा मिहलांना २५ हजार देणारी पिहली महापािलका या रा याम ये आह,े कब ना देशाम य े

ही महानगरपािलका आह.े यांना िवसर पडला असेल. परंतु आिण या यानंतर रा य सरकारने 

िवधवांना ५० हजार पये दे याच काम केलं मग रा य शासनाला उिशरा शहानपण आल, 
आ ही पण मा य करतो, ठीक आहेना या याम ये फायदा तरी आहे ना लोकांचा  नागरीकांचा 
व िवधवा मिहलांचा. आिण या संदभाम ये स मा.महापौर हा िवषय आपण या ठकाणी केला. 
आिण मला आनंद वाटतो क  आपण कोरोना या म ये या िवधवा झा या मिहला यांना 
वावलंबी कर यासाठी, आ मिनभर कर यासाठी या महानगरपािलके या मा यमामधून,  

नागरव ती या मा यमामधून आपण या  सबायोिसस कॉलेज या मा यमामधून या मिहलांना 
वत: या पायावर उभं राहता आल पािहजे, यांना िश ीत केलं, यांना वत:चा रोजगार 

करता आला पािहजे.  नुसते २५ हजार पय ेदेऊन सोडले नाही तर यांना वावलंबी कर याच 
काम आपण या महानगरपािलके या नागरव ती या िवभागा या मा यमामधून केल आिण 
कुठंतरी खरं हणजे यांना सु दा िवरोधकांना कवा माजी महापौरांना वाटल पािहजे क  
मिहलां या ब लचा हा िवषय आह े आिण िवशेष क न या िवधवा आहेत, यांचे पती 
कोरोनाने गेले अशांचा हा िवषय आहे. कोरोना अजूनही आ ा आ ा संपलेला आहे दोन 
मिह यापासून आिण या िवधवा मिहलांना आपण या वेगवेगळया मा यमातून योजना देतोय, 
आपण खरं हणजे याच कौतुक करायला पािहजे क  या मिहला िवधवा झा या यां यावरती 
खरं हणजे आता आथ क प रि थती यांची बीकट झालेली असतांना यांना आपण वत:च 
वावलंबन व आ मिनभर कर यासाठी आपण यांना कुठंतरी बुड याला काठीचा आधार हणून 
याला एक मदत हणून घोिषत करतोय, यांचा कर माफ करायचा, हणजे िवधवा झा या 

मिहला यां या कडे उ प ाच ोत नस यामुळे यांना कुठतरी आपण महानगरपािलकाची 
आपली सगळयांची जबाबदारी हणून आपण स मा.महापौर तो िवषय या ठकाणी आणलेला 
आहे. खरं हणजे यके िवषयाच राजकारण करायच आिण येक िवषयाला प ाची िमट ग 
आहे का हणायचं, परंतु ही एक भावनाच आहे ती प ा या मा यमातून मा.महापौर साहेब. ते 
असते ना अ योदयाची िवचारधारा आमची आहे आिण अ योदय हेच सांगतो आ हाला क  
वंचीत पीढीत आिण शेवटचा घटक या यासाठी सात यान मदत करायच, ही आमची भूिमका 
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आहे भारतीय जनता पाट ची आिण ती आ ही करत राहतो. हणून करतो आ ही खरं तर या 
संदभाम ये आस जे  नगरसेिवकांनी उ लेख करण हे आता एकनाथरावांनी सांिगतल क  
अनिधकृत बांधकाम, शा ती कर, कुणी लावला, कधी काढला परत आपण या महासभेम ये 
ठराव क न दले दोन वष झाले.  यावेळेस २०१९ ला स ांतर झालं या वेळेला या 
िज ा या पालक मं यांनी सांिगतल आ ही लगेच क , यांनीच लावलेला शा तीकर होता, 
रा वादी या काळात लावलेला शा तीकर होता, तो करायला आ ही थांबवल कुठं? 

स मा.महापौर आपण या महासभेम ये ठराव क न दललेा आहे, मी परत उ लेख करणार आह े
एकनाथरावांनी जे हटलं ते, एक हजार पयतचा शा तीकर माफ केला जो आ ही लावलेला 
न हता.  2000 पयतचा 0.5 आता केला तो आ ही लावलेला न हता.  

(सभागृहात ग धळ) 

मा.महापौर -  प नेते बोलतात यांच बोलणं होवू दया, वैशालीताई आपण खाली बसानां. 
सिचन भोसले आपण खाली बसा.  

मा.नामदेव ढाके -  स मा.महापौर अशा कारे गरीबांना मदत कर याचा िवषय आणत 
असतांना याला कुठं तरी राजक य वळण दे याचा कार या ठकाणी  िवरोधकां या 
मा यमातून केला जात आह.े जस एकनाथरावांनी सांगीतल िशव छञपत या संदभाम ये..... 

(सभागृहात ग धळ) 

मा.महापौर -  सभागृहाम ये असं काही करायच नाही, सभागृहाबाहेर जावुन घोषणा दया.  

मा.नामदेव ढाके -  सिचन भोसलेनी या ठकाणी सांगीतल स मा.छञपती िशवाजी महाराज 
यां या ब ल या ठकाणी पुतळयाची िवटंबना केली आ ही या छञपती िशवाजी महाराजांचा 
स मान करणारे कायकत आहोत...... 

(सभागृहात ग धळ) 

 मा.नामदेव ढाके-  मा.महापौर साहेब या सभागृहाम ये उ लेख केला क  महीलां या वरती 
अ याचार होतो या संदभाम ये कायदा केला आ ही याच अिभनंदन केलं. परंतु या वृ ी 
आहेत या वृ ीन अशा कारची घटना केलेली आहे यां यावरती कारवाई झाली पाहीजे, 
यांना शासन झाल पाहीजे, या वृ ीचा िवरोध केला पाहीजे. स मा.महापौर साहेब, हा िवषय 

उपसूचनेसह मंजूर करावा. छञपती िशवाजी महाराजांचा आदर करणारे आ ही आहेत, 
छञपती िशवाजी महाराजांचा आदर करतो व या वृ ीचा मी िनषेध करतो.  

(सभागृहात ग धळ)             

मा.महापौर- िवषय  .१ हा उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक - ७४२                                                            िवषय मांक – १ 
दनांक – २४/१२/२०२१               िवभाग – मा.आयु      

 

               संदभ- १) मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव.  
                        २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०७५२ द.२५/११/२०२१ 
  

कोरोना महामारीमुळे मो ा माणावर मनपा ह ीतील नागरीकां या उ पा ावर 
प रणाम झालेला आह.े स या कोरोनाचा ादुभाव कमी झालेला आह.े अथ व था पुव पदावर 
येत आह.े यामुळे िमळकतकर धारकांना कर भर यास ो साहन देणे कामी थकबाक या दंड 
र मेवर सवलत देऊन दलासा देण े आव यक आह.े िमळकत करधारकांकडून थकाबाक  ची 
र म वसुल होण े कामी िमळकत करांची थकबाक  एक र मी भर यास मनपा अिधिनयम 
अनुसूची ड करण ८ िनयम  ५१ अ वये शा ती /दंडा या र मेत खालील माण े सवलत 
दे यास मा यता दे यात येत आह.े   

              

 वरील माण े िमळकत कर थकबाक  रकमेसह एकरकमी भर यास मनपाकर 
र मेवरील शा ती /  दंड र मेवर सवलत देणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच सन २०२०-
२१ व २०२१-२२ या कालावधीत मनपा ह ीमधील या िनवासी िमळकतकर धारकांचे 
कोरोना या महामारीने मृ यु झालेला आहे. व यां या नावावर िमळकत आहे. आशा कुटंुबाला 
दलासा देणे कामी सन २०२२-२३ या सरकारी वषाकरीता कराचे व करे र बाबीचे दर 

िनि त करताना आशा िमळकत ना चालु सरकारी वषाचे चालु मागणीतील सन २०२२-२३ 
या आ थक वषा या देय सामा य कर र मे या १०० % सुट तसेच िमळकत कर ह तांतरण 
न द नोटीस फ  िमळकतकर धारकां या कंुटंुिबयाना माफ कर यास मा यता देणते येत आह.े 
तसेच कोरोना मुळे मृ यु झाले या िमळकतकर धारकां या िमळकती ह तांतरण कर याची 
मोहीम ३१ जानेवारी २०२२ पयत राबिवणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) पपरी 
चचवड महानगरपािलका “सव कृ  डा पुर कार” (खेळाडू, द ांग खेळाडू व मागदशक), 

“आंतररा ीय खेळाडू पुर कार धोरण” तयार करणेस मा यता देणेत येत आहे. २) 
महानगरपािलके या अ,ब,क, वग ायाम शाळा धोरण तयार करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
३)  पपरी चचवड  महानगरपािलके या वतीने, कब ी खेळाचे खेळाडू द क घेऊन, पपरी 
चचवड महानपगरपािलका ावसाियक कब ी संघ (मिहला व पु ष) तयार करणेबाबतचे 

धोरण तयार करणेस मा यता देणेत येत आहे. या ३ डा िवषयक बाब ची धोरणे तयार क न 

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र म एकर मी भर यास 

कालावधी जानेवारी 
२०२२ अखेर 

मनपाकर शा ती /दंड र मे या 
९०% सवलत 

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र म एकर मी भर यास 

कालावधी फे ुवारी 
२०२२ अखेर 

मनपाकर शा ती  / दंड र मे या 
८०% सवलत 

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र म एकर मी भर यास 

कालावधी माच २०२१ 
अखेर 

मनपाकर शा ती /दंड र मे या 
७०% सवलत 
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या बाबतचे अिधकार मा.आयु  यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी करणेस मा यता दे यात येत आहे.    
 

 अनुकूल -७२       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
            -------    
(सभागृहात ग धळ)             

मा.महापौर -  सवानी खाली बसून या, सवानी बसून या. छञपती िशवाजी महाराजां या 
पुतळयाची िवटंबना झाली याचा मी िनषेध करते. 

(सभागृहात ग धळ)             

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, माझी सगळया सद यांना िवनंती आहे क  आपण 

जागेवर बसाव आिण या सभागृहात न हेतर देशात राहणा-या सव नागरीकांना छञपत चा 
तेवढाच अिभमान आह,े छञपती िशवाजी महाराज क  जय, जय भवानी, जय िशवाजी. 
ध यवाद. मा.महापौरांना सु दा ठराव मंजूर करायचा आहे तु ही इत या सं येनी यां यासमोर 
गे यामुळे यांनी सु दा िनषेध न दवलेला आहे. माझी मा.महापौरांना िवनंती आहे क  
छञपत चा अपमान या देशात राहणा-या कुठलाही  सहन करणार नाही यामुळे आपण 
ठराव मंजूर करावा.  

(सभागृहात ग धळ)             

मा.महापौर -  सवानी खाली बसून या. कनाटकम ये झाले या िशवाजी महाराजांची िवटंबना 
या घटनेचा मी िनषेध करते, ठराव मंजूर. िवषय मांक २ वाचावा. 

मा.राज  गावडे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

                  िवषय मांक – २ 
दनांक – २४/१२/२०२१               िवभाग – मा.आयु       

 

                    संदभ-१) मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
                            २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०७५५  द.२५/११/२०२१ 
 

सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नागरीकां या मागणी व िवकासा या दृ ीने थाप य 
भांडवली निवन कामासाठी तावात नमूद माण ेनिवन तरतुद वग करणेत यावी.   
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भांडवली खच अंदाजप क य ३ मधील थाप य िवभागवार भांडवली खचा या ेि य 
कायालया या थाप य भांडवली खचा या अंदाजप कात  निवन काम ेकाढण ेसाठी तरतुद वग 
करणेस मा यता देणेकामी तसेच निवन कामा या िनिवदा काढणेसाठी  थाप य भांडवली खच 
मधील कामिनहाय तरतुद वग करणेचे आदेश थाप य िवभागाने िनगत करणेस मा यता देणेत 
यावी. (वाढ/ घट र. .९६,००,००,०००/- ) 
मा. ानदेव थोरात  - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चचवड 
महानगरपािलका, भाग .१३ मधील िवकास कामे करणेची मागणी थािनक नाग रक करत 

आहे. खालील कामाची आव यकता असून सदर या कामाचा सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कात न ाने समावेश क न शासक य मा यता व आव यक ती तरतूद वग करणास 
मा यता देणेत यावी. 
 

अ.
 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  

लेखािश
ष  

पान 
 अ.   शास कय   

मा यता र.  
सन २०२१-२२ 

मूळ तरतूद वाढ   घट  सुधा रत तरतूद शेरा 

१ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  
१३ येथील 
िशवभुमी 
िव ालय 
प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण 
करणे 

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  
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२ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  
१३ येथील 
िव कमा 
उ ान 
प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण 
करणे  

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

३ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  
१३ येथील 
ि कम नं 
९,१०,११ 

प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण 
करणे  

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

४ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  
१३ येथील 
माँडन शाळा व 
सभोवताल या 
प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण 
करणे  

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

५ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  
१३ येथील 
अ िवनायक 
काँलनी 
कल कर 

काँलनी 
प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण 
करणे  

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

६ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  
१३ येथील 
ि कम नं ५ व ६ 
प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण 
करणे  

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  
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७ 

भ  श  ते 
ि वेणीनगर 
चौकापयत 
जॉ गग ॅक व 
इतर अनुषंिगक 
कामे करणे  

थाप
य 

उ ान 
- - ४००००००० १००००० १२०००००० ० १२१००००० 

अ. .१४ 
व न वग  

८ 

भाग .१३ 
येथील 
कै. बोधनकार 
ठाकरे डा 
संकुलचे 
आधुिनक करण 
करणे व इतर 
थाप य 

िवषयक कामे 
करणे 

थाप
य - 
डा 

िवषयक 
कामे 

- - ३००००००० ० १२०००००० ० १२०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

९ 

भाग .१३ 
िनगडी 
यमुनानगर म ये 
नेमबाजी 
िश ण 

क ासाठी 
बं द त सभागृह 
बांधणे 

थाप
य - 
डा 

िवषयक 
कामे 

- - १००००००० ० ३०००००० ० ३०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

१० 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  
१३ येथील 
ि कम नं १० व 
११ 
प रसरातील 
टाँम वाँटर 

पे ह ग लाँक व 
इतर 
आव यकतेनुसा
र थाप य 
िवषयक कामे 
करणे 

थाप
य 

िवषयक 
कामे 
करणे 

- - १००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

११ 

भाग  १३ 
येथील नाला 
दु ती क न 
नाला े नग 
करणे  

नाला 
े नग 

- - १००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

१२ 

भाग .१३ 
येथील धमवीर 
संभाजी राजे 

डांगणाचे 
आधुिनककरण 
करणे व 
थाप य 

थाप
य  
डा 

िवषयक 
कामे 

- - २००००००० ० ६०००००० ० ६०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  
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िवषयक 
सुधारणांची 
कामे करणे 

१३ 

फ भागांतगत 
िनवडणुक क र
ता मंडप 

व था करणे 
व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे  

थाप
य  फ 
े ीय 

कायाल
य 

- - ३००००००० ० १५०००००० ० १५०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

१४ 

अि शामक 
िवभाग आग 
सुर ा िनधी 
भाग १ महसुली 
जमा आरंभीची 
िश लक अ. .१ 
, अंदाजप क ३ 

थाप य 
भांडवली खच  

थाप
य फ 
े ीय  

२९० 
ते 

२९१ 
    १४६५६००००० ० १०००००००० १३६५६००००० 

अ. .१ ते 
१३  वर 

वग  

  एकूण =       २१००००००० १४६५७००००० १०००००००० १०००००००० १४६५७०००००   

 

          तरी यास मा यता देणेत यावी. 
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, सन २०२२-२३ म ये वाँड  १३ से  २२ 
येथील कामे करणेची मागणी थािनक नाग रक करत आहे. खालील कामाची आव यकता 
असून सदर या कामाचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न शासक य 
मा यता व आव यक ती तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी.  
 

अ
.
 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  

लेखा
िशष  

पान 
 

 
अ.  

 शास कय   
मा यता र.  

सन २०२१-२२ 
मूळ तरतूद वाढ   घट  सुधा रत तरतूद शेरा 

१ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  १३ 
से  २२ येथील 
पी सी एम सी 
काँलनी अंकुश 
चौक आझाद 
चौक व 
सभोवताल या 
प रसरातील 
अंतगत र ते 
दु ती क न 
डांबरीकरण 
करणे   

महसु
ली  

- - २००००००० ० १००००००० ० १००००००० अ. .३ 
व न 
वग  
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२ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  १३ 
से  २२ येथील 
िम लदनगर 
इं दरानगर 
राजनगर 
काळभोर गोठा व 
सभोवताल या 
प रसरातील 
अंतगत र ते 
दु ती क न 
डांबरीकरण 
करणे  

महसु
ली  

- - २००००००० ० १००००००० ० १००००००० अ. .३ 
व न 
वग  

३ 

अि शामक 
िवभाग आग 
सुर ा िनधी भाग 
१ महसुली जमा 
आरंभीची 
िश लक अ. .१ , 
अंदाजप क ३ 
थाप य 

भांडवली खच  

थाप
य  
फ 
े ीय  

२९० 
ते 

२९१ 
    १३६५६००००० ० २००००००० १३४५६००००० अ. .१ 

व २  
वर वग  

  
एकूण = 

      ४००००००० १३६५६००००० २००००००० २००००००० १३६५६०००००   

 

          तरी यास मा यता देणेत यावी. 
तसेच सन २०२१-२२ या मूळ अंदाजप कातील कामानंा तरतूदस मा यता देणेत 

यावी.  

अ. . लेखा 
िशष 

उपलेखािशष अथवा कामांचे 
नाव 

पानांक अ. ं . सन २०२१-२२ 
ची मुळ अंदाज 
(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत  
अंदाज 

१ िवशेष 
योजना 

भाग .३१ मधील साई 
चौक सांगवी पोिलस चौक  
र ता UTWT प तीने 
िवकसीत करणे. 

१७ ३१ 3000000 41200000 0 44200000 

२ िवशेष 
योजना 

भाग .३१ म ये UTWT  
प दतीने िवकिसत करणे. 

१७ २९ 6200000 57000000 0 63200000 

३ िवशेष 
योजना 

भाग . ३१ म ये र यांचे 
डांबरीकरण करणे. 

१७ ३० 5000000 2500000 0 7500000 

४ अि शमन 
क  

अि शामक िवभाग आग 
सुर ा िनधी भाग १ महसुली 
जमा आरंभीची िश लक 
अ. .१ 

२९० ते 
२९१ 

१ 1465600000 0 100700000 1364900000 

  एकुण   1479800000 100700000 100700000 1479800000 

 

तसेच थाप य PMAY क प िवभागाकडील पंत धान आवास योजना (खाते 
.07230100023167) अंतगत मनपा अंदाजप कातून िह सा या लेखािशषावर अि शामक 

िवभाग (आग सुर ा िनधी) या िवभागा या भाग .१ अंतगत महसुली जमा अंतगत अ. .१ 
आरंिभची िश लक या लेखािशषावरील तरतुद वग करणसे मा यता देणेत यावी.  
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 मा.महापािलका सभा ठराव .६३२, द.३१/०३/२०२१ अ वये सन २०२०-२१ चे 
सुधारीत व २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कास मा यता दलेली आहे.  
 सदर या अंदाजप कांतगत मनपा अंदाजप क पु तक .१ मधील पान .१८८ वरील 
अ. .३ धानमं ी आवास योजना (खाते .07230100023167) या अंतगत 

अंदाजप कातील पान .१९० वरील अ. .४ नुसार मनपा अंदाजप कातून िह सा अंतगत सन 
२०२१-२२ या मुळ अंदाजप कासाठी र. .४९,००,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत 
आलेली आहे.  
 सदरची तरतुद करताना क  शासन अनुदान, रा य शासन अनुदान, लाभाथ  िह सा व 
मनपा िह सा हे खालील माणे ा  होतील असे गृिहत धर यात आले होते. 
 

अ. . अनुदान व रकमा क  शासन 
िह सा 

रा य 
शासन 
िह सा 

लाभाथ  
िह सा 

मनपा 
िह सा 

एकुण 

१ अंदाजप कानुसार १४४६.६० १५४१.२० १२०६८.३८ ४९००.०० १९९५६.१८ 
२ य  ा  ०.०० ८०४.०० ०.०० ४९००.०० ५७०४.०० 
३ तफावत १४४६.६० ७३७.२० १२०६८.३८ ०.०० १४२५२.१८ 

 सन २०२०-२१ चे सुधारीत व २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कानुसार क  शासन 
अनुदान, रा य शासन अनुदान, लाभाथ  िह सा व मनपा िह सा यानुसार 
र. .१९९,५६,१८,०००/- इतक  र म या आ थक वषाम ये ा  होणे अपेि त होते. तथािप, 
आज अखेर पयत मनपा फंडातून उपल ध क न दलेले, रा य शासनाकडून ा  झालेले 
अनुदान र. .५७,०४,००,०००/- धानमं ी आवास योजने या (खाते 

.07230100023167) या खा यावर जमा झालेले होते. तथािप धानमं ी आवास 

योजनेअंतगत चालु असले या क पांवरील देयके अदा के यानंतर सदरची र म ही आता 
संपलेली असून सदर क पां या पुढील येणा या देयकांसाठी कोणतेही कारची तरतुद 

धानमं ी आवास योजने या (खाते .07230100023167) या खा यावर उपल ध नस याने 

लेखा िवभागामाफत तािवत केलेली देयके अदा कर यात आलेली नाहीत.  
 स ि थतीत धानमं ी आवास योजनेअंतगत च होली, रावेत, बो हाडेवाडी, आकुड  
व पपरी येथील क पांची कामे गितपथावर असून सदर क पांची कामे िवहीत मुदतीत पुण 
होणेकामी ठेकेदारांची िबले अदायगी करणे आव यक आहे. धानमं ी आवास योजनेअंतगत 

क पांसाठी माच २०२२ पयत लागणा-या रकमेची मािहती पुढील माणे आहे. 
 

अ. . क पाचे नाव माच २०२२ पयत आव यक 
असणारी र म 

१ च होली २५.०० कोटी 
२ रावेत २.०० कोटी 
३ बो हाडेवाडी २५.०० कोटी 
४ आकुड  १८.०० कोटी 
५ पपरी ६.०० कोटी 

एकुण ७६.०० कोटी 
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उपरो  त यातील आव यक र. .७६.०० कोटी पैक  र. .६०.०० कोटी लेखािशष – 
अि शामक िवभाग (आग सुर ा िनधी) भाग .१ महसुली जमा मधून वग करणे आव यक 
आहे. तसेच उव रत र म थाप य क प िवभागांतगत BSUP व PMAY लेखािशषावरील 

इतर कामां या अख चत िनधीमधून वग करणसे मा यता देणेत यावी. 
 

 द.१६/१२/२०२१ या महापािलका सभे या िवषयप ातील िवषय .२ मधील 
लेखािशष – अि शामक िवभाग (आग सुर ा िनधी) भाग .१ महसुली जमा आरंिभची 
िश लक अ. .१ पानांक २९० ते २९१ वरील र. .१४६,५६,००,०००/- तरतुदीमधून एकुण 
र. .९६,००,००,०००/- सव थाप य े ीय कायालयास थाप य भांडवली खच या 
लेखािशषावर वग कर यात आले या रकमेमधून येक े ीय कायालया या वग तरतुदीतून 
र. .४,००,००,०००/- कमी क न वरील त यानुसार धानमं ी आवास योजना (खाते 

.07230100023167) व मोशी पपरी चचवड येथील से. १४ मधील पपरी चचवड 
शहरासाठी यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करण े यासाठी वग करण करणेस मा यता देणेत 
यावी. 

तसेच ब ेि य कायालया अंतगत भाग .१७ मधील थाप य िवशेष योजना/ 
भांडवली मु यालय कामां या  सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील तरतुदी म ये 
वाढ/घट करणसे मा यता देणेत यावी. पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ 
या मुळ  अंदाजप काम ये भाग .१७ मधील काही  थाप य िवशेष योजना/ भांडवली 

मु यालय चालू कामांना तरतुदी कमी अस याने न काढता येणा-या कामा या अख चत 
तरतुदीतून वाढ/घट क न सदरची कामे पूण करणे आव यक आहे.  

पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये 
भाग .१७ मधील थाप य िवशेष योजना/ भांडवली मु यालय या लेखािशषा खालील चालू 

कामांची ल ात घेता सदर कामास वाढ/घट दारे अख चत तरतुदीतुन आव यक तरतूद 

अ.  लेखािशष सन २०२१-२२ चा मुळ 
अंदाज 

वाढ घट सन २०२१-२२ ची 
सुधारीत तरतुद 

१ अि शामक िवभाग (आग 
सुर ा िनधी) भाग .१ 

महसुली जमा 

१४६,५६,००,००० ० १४०,००,००,००० ६,५६,००,००० 

२ अंदाजप क .३ 
भांडवली खच थाप य 

(अ, ब, क, ड, इ, फ, ह व 
ग े ीय कायालय) 

३५१,९१,७५,५७५ ६४,००,००,००० 
( येक े ीय 

कायालयास र. .०८ 
कोटी माणे) 

० े ीय कायालयातील 
तरतुदीनुसार 

३ धानमं ी आवास 
योजना (खाते 

.07230100023167) 

४९,००,००,००० ६०,००,००,००० ० १०९,००,००,००० 

 मोशी पपरी चचवड 
येथील से. १४ मधील 

पपरी चचवड 
शहरासाठी यायालयीन 

इमारतीचे बांधकाम करणे 

१६००००००० १६००००००० ० १६००००००० 

 एकुण  १४०,००,००,००० १४०,००,००,०००  
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उपल ध क न यावी लागणार आहे. या करीता खालील त याम ये नमुद कामा या तरतुदी 
म ये वाढ/घट क न िमळणे मा यता देणेत यावी. 

 
अनु.

 
कामाचे नाव लेखाशीष पा.  अनु.

 
अंदाजप क य 

र म 
सन २०२१-२२ 

ची तरतूद 
वाढ घट एकूण आव यक 

तरतूद 

१ भाग . १७ िबला 
हॉि पटल पासून 
वा हेकरवाडी 
पयतचा र ता दो ही 
बाजूंनी पदपथ 
तसेच सायकल ँक 
करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२४ २२ २०००००००० ३५०००००० ५००००००० ० ५००००००० 

 अि शामक िवभाग 
आग सुर ा िनधी 
भाग १ महसुली 
जमा आरंभीची 
िश लक अ. .१ 

अि शमन 
क  

२९० 
ते 

२९१ 

  १४६५६०००००  ५०००००००  

एकूण      ५००००००० ५०००००००  

 

तरी यास मा यता देणेत यावी. 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका अ,ब,क,ड,इ,फ,ग व ह या आठही ेि य 

कायालयातील आरो य िवभागामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करण,े कचरा कंुडीतील कचरा 

उचलण,े कचरा वाहतुक करणे, र ते साफसफाई करणे, डास ितबंधक उपाययोजना करण,े 

मैला टँकर (स शन युिनट) पुरिवण,े टॉयलेट हॅन पुरिवण ेइ यादी कामकाज करणेत येत आह.े 

पपरी चचवड, पुण े तसेच आजूबाजू या भागातील पालखी सोहळा, िविवध सां कृितक व 

इतर काय म, िविवध डा पधा, झोपडप ी प रसर इ यादी ठकाणी मो ा सं येने टॉयलेट 

हॅनची मागणी कर यात येते. स या आरो य िवभागातील वरील सव आठही ेि य 

कायालयांमधील सुि थतीतील व उपल ध टॉयलेट हॅनची सं या ही अपुरी पडत आह.े टॉयलेट 

हॅनची अपुरी सं या व वाढती मागणी पाहता १० सीटसचे २० नग टॉयलेट हॅन खरेदी करणे 
आव यक आह.े पपरी चचवड महानगरपािलका अ,ब,क,ड,इ,फ,ग व ह या आठही ेि य 

कायालयातील आरो य िवभागाक रता उ पा दत कंपनीकडून GEM Portal / शासक य दराने 

टॉयलेट हॅन खरेदी करणेकामी सन २०२१-२२ या महापािलका मंजूर अंदाजप कामधील 
वाहन घसारा िनधी या लेखािशषातंगत “ पपरी चचवड महानगरपािलका अ,ब,क,ड,इ,फ,ग व 

ह या आठही ेि य कायालयातील आरो य िवभागाक रता १० सीटसचे २० नग टॉयलेट हॅन 
खरेदी करण”े या कामाचा अंतभाव क न ित टॉयलेट हॅन अंदाजे खच एकूण 

र. .९,८२,०००/- (GST सह) कवा य  येणा-या खचास तसेच िनिवदा अटी व शत नुसार 

१० सीटसचे २० नग टॉयलेट हॅन खरेदी कर यास शास कय मा यता देणेत यावी. 
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 तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कात न ाने काम समािव  क न यास 

शासक य मा यता देणेस व तरतुदीत वाढ/घट करणसे मा यता देणेत यावी. पपरी चचवड 
शहराची वाढलेली लोकसं या व झपा ाने होणारा िवकास यामुळे शहराम ये होणारी गद , 

वाहतूक िनयमन व िनयं ण इ. बाबी िवचारात घेऊन ऑग ट २०१८ साली महारा  शासनाने 
पपरी चचवड महानगरपािलका व बाजू या प रसरासाठी वतं  पपरी चचवड पोलीस 

आयु  कायालय सु  केलेले आह.े शहरांम य ेआिण शहरालगत या हजवडी, चाकण, तळेगाव 

येथे आयटी कंपनी, ऑटोमोबाईल कंपनी व इतर औ ोिगक वसाहतीमुळे चंड मो ा 
माणात नागरी व ती वाढलेली आह.े यासोबतच वाहतूक क डी, गु हेगारी व चो या असे 
कारही वाढत आह.े अशा छोटयामोठया गु हेगारावर वचक ठेव यासाठी पोिलस पे ो लगची 

आव यकता असून याक रता मोटर सायकल हे एक भावी साधन आह.े मोटरसायकलने 
पोलीस कमचारी तातडीने कमीत कमी वेळात अ ंद ग ली बोळ, झोपडप ी आदी ठकाणी 
पोहोच यास मदत होणार आह.े यामुळे मा. पोलीस आयु , पपरी चचवड शहर यांनी 
पोिलस पे ो लग क रता १०० Pulsar 150DTSI माट बाई स या सोबत 2 Mike, Siren, 

Blinkers/Flash lights, Camera, GPS Tracking System, Jammer Holders, 

Helmet with Helmet Holder etc. Special Fitments ची मागणी द.  ११/०८/२०२१  

रोजी मनपाकडे केलेली आहे.  

 कोिवड-१९ या साथ रोगा या कालावधीम ये मनपा व शहर पोिलस माफत मा क न 
वापरणा-या िवना परवाना अनाव यक फरणा-या नागरीकांकडुन वसुल करणेत आलेले 
दंडा मक शु क मनपा कोषागरात जमा करणेत आलेले आहेत. सदर र मेतुन परता ापोटी 
पोिलस खा यास माट बाईकसह Fitments/ Accessories पुरिवणे व बसिवणे आव यक 

आहे. यानुषंगाने मनपा या सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम ये कामाचे वतं  लेखािशष 
अंतभुत नस याने सदर उपसुचने ारे “ पपरी चचवड शहर पोिलस पे ो लग करीता माट 

बाईक मोटार सायकलसाठी अ याधुिनक Fitments/ Accessories पुरिवणे व बसिवणे.” या 

लेखािशषाचा समावेश क न आव यक तरतुद वग करण करणसे मा यता देणेत यावी.  
 

अ
 कामाचे नाव अंदाजप

क य र म 
लेखा 
िशष 

पान . 
अ.  

सन २०२१-
२२ ची 
तरतूद 

वाढ 
 घट 

सन २०२१-
२२ चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 

१ 

पपरी चचवड शहर पोिलस पे ो लग 
करीता माट बाईक मोटार 
सायकलसाठी अ याधुिनक Fitments/ 
Accessories पुरिवणे व बसिवणे. 

१.५० 
कोटी 

िवशेष 
योजना - - १.१० कोटी - १.१० कोटी 
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मा.सागर अंगोळकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

मा.महापौर -  िवषय मांक २ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ७४३                                                             िवषय मांक – २ 
दनांक – २४/१२/२०२१                िवभाग – मा.आयु   

     
                   संदभ-१) मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
                           २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०७५५  द.२५/११/२०२१ 
 

सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नागरीकां या मागणी व िवकासा या दृ ीने थाप य 
भांडवली निवन कामासाठी तावात नमूद माण ेनिवन तरतुद वग करणसे मा यता देणेत येत 
आहे. 

 

 

 
 

भांडवली खच अंदाजप क य ३ मधील थाप य िवभागवार भांडवली खचा या ेि य 
कायालया या थाप य भांडवली खचा या अंदाजप कात  निवन काम ेकाढण ेसाठी तरतुद वग 

२ 

कोिवड-१९ महामारीम ये िवना मुख 
प ी कामी शु क वसुल क न मनपा 
कोषगारात पोिलस खा या माफत जमा 
करणेत आले या दंडा या रकमेतुन  
परता ा पोटी देणे बाबत. 

  
- 

(जमा र म)  
२.४७ 
कोटी 

- १.१० 
कोटी 

१.३७ 
कोटी 

 एकूण    २.४७ १.१०  १.१० २.४७ 
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करणेस मा यता देणेकामी तसेच निवन कामा या िनिवदा काढणेसाठी  थाप य भांडवली खच 
मधील कामिनहाय तरतुद वग करणेचे आदेश थाप य िवभागाने िनगत करणेस मा यता देणेत 
येत आह.े  (वाढ/ घट र. .९६,००,००,०००/-)  तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, 

भाग .१३ मधील िवकास कामे करणेची मागणी थािनक नाग रक करत आहे. खालील 
कामाची आव यकता असून सदर या कामाचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात न ाने 
समावेश क न शासक य मा यता व आव यक ती तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.
 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  

लेखािश
ष  पान  अ.   शास कय   

मा यता र.  
सन २०२१-२२ मूळ 

तरतूद वाढ   घट  सुधा रत तरतूद शेरा 

१ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  १३ 
येथील िशवभुमी 
िव ालय 
प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण करणे 

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

२ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  १३ 
येथील िव कमा 
उ ान 
प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण करणे  

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

३ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  १३ 
येथील ि कम नं 
९,१०,११ 

प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण करणे  

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

४ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  १३ 
येथील माँडन 
शाळा व 
सभोवताल या 
प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण करणे  

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

५ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  १३ 
येथील 
अ िवनायक 
काँलनी कल कर 
काँलनी 
प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण करणे  

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  
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६ 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  १३ 
येथील ि कम नं ५ 
व ६ प रसरातील 
उवरीत र ते 
डांबरीकरण करणे  

डांबरी 
र ते 

- - १००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

७ 

भ  श  ते 
ि वेणीनगर 
चौकापयत 
जॉ गग ॅक व 
इतर अनुषंिगक 
कामे करणे  

थाप य 
उ ान 

- - ४००००००० १००००० १२०००००० ० १२१००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

८ 

भाग .१३ 
येथील 
कै. बोधनकार 
ठाकरे डा 
संकुलचे 
आधुिनक करण 
करणे व इतर 
थाप य िवषयक 

कामे करणे 

थाप य 
- डा 
िवषयक 

कामे 

- - ३००००००० ० १२०००००० ० १२०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

९ 

भाग .१३ 
िनगडी 
यमुनानगर म ये 
नेमबाजी िश ण 
क ासाठी बं द त 
सभागृह बांधण े

थाप य 
- डा 
िवषयक 

कामे 

- - १००००००० ० ३०००००० ० ३०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

१० 

सन २०२२-२३ 
म ये वाँड  १३ 
येथील ि कम नं 
१० व ११ 
प रसरातील 
टाँम वाँटर 

पे ह ग लाँक व 
इतर 
आव यकतेनुसार 
थाप य िवषयक 

कामे करणे 

थाप य 
िवषयक 

कामे 
करणे 

- - १००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

११ 

भाग  १३ 
येथील नाला 
दु ती क न 
नाला े नग करणे  

नाला 
े नग 

- - १००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

१२ 

भाग .१३ 
येथील धमवीर 
संभाजी राजे 

डांगणाचे 
आधुिनककरण 
करणे व थाप य 
िवषयक 
सुधारणांची कामे 
करणे 

थाप य  
डा 

िवषयक 
कामे 

- - २००००००० ० ६०००००० ० ६०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  
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१३ 

फ भागांतगत 
िनवडणुक क रता 
मंडप व था 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे  

थाप य  
फ 
े ीय 

कायाल
य 

- - ३००००००० ० १५०००००० ० १५०००००० 
अ. .१४ 
व न वग  

१४ 

अि शामक 
िवभाग आग 
सुर ा िनधी भाग 
१ महसुली जमा 
आरंभीची 
िश लक अ. .१ , 

अंदाजप क ३ 
थाप य भांडवली 

खच  

थाप य 
फ 
े ीय  

२९० 
ते 

२९१ 
    १४६५६००००० ० १०००००००० १३६५६००००० 

अ. .१ ते 
१३  वर 

वग  

  एकूण =       २१००००००० १४६५७००००० १०००००००० १०००००००० १४६५७०००००   

 

          तरी यास मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, सन २०२२-२३ म ये वाँड  १३ से  २२ 
येथील कामे करणेची मागणी थािनक नाग रक करत आहे. खालील कामाची आव यकता 
असून सदर या कामाचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न शासक य 
मा यता व आव यक ती तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ
.
 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  

लेखा
िशष  

पान 
 

 
अ.

 

 शास कय   
मा यता र.  

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

१ 

सन २०२२-
२३ म ये वाँड 

 १३ से  
२२ येथील पी 
सी एम सी 
काँलनी अंकुश 
चौक आझाद 
चौक व 
सभोवताल या 
प रसरातील 
अंतगत र ते 
दु ती क न 
डांबरीकरण 
करणे   

महसु
ली  

- - २००००००० ० १००००००० ० १००००००० 
अ. .

३ 
व न 
वग  
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२ 

सन २०२२-
२३ म ये वाँड 

 १३ से  
२२ येथील 
िम लदनगर 
इं दरानगर 
राजनगर 
काळभोर गोठा 
व 
सभोवताल या 
प रसरातील 
अंतगत र ते 
दु ती क न 
डांबरीकरण 
करणे  

महसु
ली  

- - २००००००० ० १००००००० ० १००००००० 
अ. .

३ 
व न 
वग  

३ 

अि शामक 
िवभाग आग 
सुर ा िनधी 
भाग १ महसुली 
जमा आरंभीची 
िश लक अ. .१ 
, अंदाजप क ३ 
थाप य 

भांडवली खच  

थाप
य फ 
े ी
य  

२९० 
ते 

२९१ 
    १३६५६००००० ० २००००००० १३४५६००००० 

अ. .
१ व २  

वर 
वग  

  एकूण =       ४००००००० १३६५६००००० २००००००० २००००००० १३६५६०००००   

 

          तरी यास मा यता देणेत येत आह.े 
तसेच सन २०२१-२२ या मूळ अंदाजप कातील कामानंा तरतूद देणेस मा यता देणेत 

येत आह.े  

अ. . लेखा 
िशष 

उपलेखािशष अथवा कामांचे 
नाव 

पानांक अ. ं . सन २०२१-२२ 
ची मुळ अंदाज 
(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत  
अंदाज 

१ िवशेष 
योजना 

भाग .३१ मधील साई 
चौक सांगवी पोिलस चौक  
र ता UTWT प तीने 
िवकसीत करणे. 

१७ ३१ 3000000 41200000 0 44200000 

२ िवशेष 
योजना 

भाग .३१ म ये UTWT  
प दतीने िवकिसत करणे. 

१७ २९ 6200000 57000000 0 63200000 

३ िवशेष 
योजना 

भाग . ३१ म ये र यांचे 
डांबरीकरण करणे. 

१७ ३० 5000000 2500000 0 7500000 

४ अि शमन 
क  

अि शामक िवभाग आग 
सुर ा िनधी भाग १ महसुली 
जमा आरंभीची िश लक 
अ. .१ 

२९० ते 
२९१ 

१ 1465600000 0 100700000 1364900000 

  एकुण   1479800000 100700000 100700000 1479800000 
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तसेच थाप य PMAY क प िवभागाकडील पंत धान आवास योजना (खाते 

.07230100023167) अंतगत मनपा अंदाजप कातून िह सा या लेखािशषावर अि शामक 
िवभाग (आग सुर ा िनधी) या िवभागा या भाग .१ अंतगत महसुली जमा अंतगत अ. .१ 
आरंिभची िश लक या लेखािशषावरील तरतुद वग करणसे मा यता देणेत येत आहे.    
 मा.महापािलका सभा ठराव .६३२, द.३१/०३/२०२१ अ वये सन २०२०-२१ चे 
सुधारीत व २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कास मा यता दलेली आहे.  
 सदर या अंदाजप कांतगत मनपा अंदाजप क पु तक .१ मधील पान .१८८ वरील 
अ. .३ धानमं ी आवास योजना (खाते .07230100023167) या अंतगत 

अंदाजप कातील पान .१९० वरील अ. .४ नुसार मनपा अंदाजप कातून िह सा अंतगत सन 
२०२१-२२ या मुळ अंदाजप कासाठी र. .४९,००,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत 
आलेली आहे.  
 सदरची तरतुद करताना क  शासन अनुदान, रा य शासन अनुदान, लाभाथ  िह सा व 
मनपा िह सा हे खालील माणे ा  होतील असे गृिहत धर यात आले होते. 
 

अ. . अनुदान व रकमा क  शासन 
िह सा 

रा य 
शासन 
िह सा 

लाभाथ  
िह सा 

मनपा 
िह सा 

एकुण 

१ अंदाजप कानुसार १४४६.६० १५४१.२० १२०६८.३८ ४९००.०० १९९५६.१८ 
२ य  ा  ०.०० ८०४.०० ०.०० ४९००.०० ५७०४.०० 
३ तफावत १४४६.६० ७३७.२० १२०६८.३८ ०.०० १४२५२.१८ 

 सन २०२०-२१ चे सुधारीत व २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कानुसार क  शासन 
अनुदान, रा य शासन अनुदान, लाभाथ  िह सा व मनपा िह सा यानुसार 
र. .१९९,५६,१८,०००/- इतक  र म या आ थक वषाम ये ा  होणे अपेि त होते. तथािप, 
आज अखेर पयत मनपा फंडातून उपल ध क न दलेले, रा य शासनाकडून ा  झालेले 
अनुदान र. .५७,०४,००,०००/- धानमं ी आवास योजने या (खाते 

.07230100023167) या खा यावर जमा झालेले होते. तथािप धानमं ी आवास 

योजनेअंतगत चालु असले या क पांवरील देयके अदा के यानंतर सदरची र म ही आता 
संपलेली असून सदर क पां या पुढील येणा या देयकांसाठी कोणतेही कारची तरतुद 

धानमं ी आवास योजने या (खाते .07230100023167) या खा यावर उपल ध नस याने 

लेखा िवभागामाफत तािवत केलेली देयके अदा कर यात आलेली नाहीत.  
 स ि थतीत धानमं ी आवास योजनेअंतगत च होली, रावेत, बो हाडेवाडी, आकुड  
व पपरी येथील क पाचंी कामे गितपथावर असून सदर क पांची कामे िवहीत मुदतीत पुण 
होणेकामी ठेकेदारांची िबले अदायगी करणे आव यक आहे. धानमं ी आवास योजनेअंतगत 

क पांसाठी माच २०२२ पयत लागणा-या रकमेची मािहती पुढील माणे आहे. 
 

अ. . क पाचे नाव माच २०२२ पयत आव यक 
असणारी र म 

१ च होली २५.०० कोटी 
२ रावेत २.०० कोटी 
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३ बो हाडेवाडी २५.०० कोटी 
४ आकुड  १८.०० कोटी 
५ पपरी ६.०० कोटी 

        एकुण ७६.०० कोटी 

  
उपरो  त यातील आव यक र. .७६.०० कोटी पैक  र. .६०.०० कोटी लेखािशष – 

अि शामक िवभाग (आग सुर ा िनधी) भाग .१ महसुली जमा मधून वग करणे आव यक 
आहे. तसेच उव रत र म थाप य क प िवभागांतगत BSUP व PMAY लेखािशषावरील 

इतर कामां या अख चत िनधीमधून वग करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 

 द.१६/१२/२०२१ या महापािलका सभे या िवषयप ातील िवषय .२ मधील 
लेखािशष – अि शामक िवभाग (आग सुर ा िनधी) भाग .१ महसुली जमा आरंिभची 
िश लक अ. .१ पानांक २९० ते २९१ वरील र. .१४६,५६,००,०००/- तरतुदीमधून एकुण 
र. .९६,००,००,०००/- सव थाप य े ीय कायालयास थाप य भांडवली खच या 
लेखािशषावर वग कर यात आले या रकमेमधून येक े ीय कायालया या वग तरतुदीतून 
र. .४,००,००,०००/- कमी क न वरील त यानुसार धानमं ी आवास योजना (खाते 

.07230100023167) व मोशी पपरी चचवड येथील से. १४ मधील पपरी चचवड 
शहरासाठी यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करण े यासाठी वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आह.े 

तसेच ब ेि य कायालया अंतगत भाग .१७ मधील थाप य िवशेष योजना/ 
भांडवली मु यालय कामां या  सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील तरतुदी म ये 
वाढ/घट करणसे मा यता देणेत येत आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ 
या मुळ  अंदाजप काम ये भाग .१७ मधील काही  थाप य िवशेष योजना/ भांडवली 

अ.  लेखािशष सन २०२१-२२ चा मुळ 
अंदाज 

वाढ घट सन २०२१-२२ ची 
सुधारीत तरतुद 

१ अि शामक िवभाग (आग 
सुर ा िनधी) भाग .१ 

महसुली जमा 

१४६,५६,००,००० ० १४०,००,००,००० ६,५६,००,००० 

२ अंदाजप क .३ 
भांडवली खच थाप य 

(अ, ब, क, ड, इ, फ, ह व 
ग े ीय कायालय) 

३५१,९१,७५,५७५ ६४,००,००,००० 
( येक े ीय 

कायालयास र. .०८ 
कोटी माणे) 

० े ीय कायालयातील 
तरतुदीनुसार 

३ धानमं ी आवास 
योजना (खाते 

.07230100023167) 

४९,००,००,००० ६०,००,००,००० ० १०९,००,००,००० 

 मोशी पपरी चचवड 
येथील से. १४ मधील 

पपरी चचवड 
शहरासाठी यायालयीन 

इमारतीचे बांधकाम करणे 

१६००००००० १६००००००० ० १६००००००० 

 एकुण  १४०,००,००,००० १४०,००,००,०००  
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मु यालय चालू कामांना तरतुदी कमी अस याने न काढता येणा-या कामा या अख चत 
तरतुदीतून वाढ/घट क न सदरची कामे पूण करणे आव यक आहे.  

पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये 
भाग .१७ मधील थाप य िवशेष योजना/ भांडवली मु यालय या लेखािशषा खालील चालू 

कामांची गरज ल ात घेता सदर कामास वाढ/घट दारे अख चत तरतुदीतुन आव यक तरतूद 
उपल ध क न यावी लागणार आहे. या करीता खालील त याम ये नमुद कामा या तरतुदी 
म ये वाढ/घट क न िमळणे मा यता देणेत येत आहे. 

 
अनु.

 
कामाचे नाव लेखाशीष पा.  अनु.

 
अंदाजप क य 

र म 
सन २०२१-२२ 

ची तरतूद 
वाढ घट एकूण आव यक 

तरतूद 

१ भाग . १७ िबला 
हॉि पटल पासून 
वा हेकरवाडी 
पयतचा र ता दो ही 
बाजूंनी पदपथ 
तसेच सायकल ँक 
करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२४ २२ २०००००००० ३५०००००० ५००००००० ० ५००००००० 

 अि शामक िवभाग 
आग सुर ा िनधी 
भाग १ महसुली 
जमा आरंभीची 
िश लक अ. .१ 

अि शमन 
क  

२९० 
ते 

२९१ 

  १४६५६०००००  ५०००००००  

एकूण      ५००००००० ५०००००००  

 

तरी यास मा यता देणेत येत आह.े 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका अ,ब,क,ड,इ,फ,ग व ह या आठही ेि य 
कायालयातील आरो य िवभागामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करण,े कचरा कंुडीतील कचरा 
उचलण,े कचरा वाहतुक करणे, र ते साफसफाई करणे, डास ितबंधक उपाययोजना करण,े 
मैला टँकर (स शन युिनट) पुरिवण,े टॉयलेट हॅन पुरिवण ेइ यादी कामकाज करणेत येत आह.े 
पपरी चचवड, पुण े तसेच आजूबाजू या भागातील पालखी सोहळा, िविवध सां कृितक व 

इतर काय म, िविवध डा पधा, झोपडप ी प रसर इ यादी ठकाणी मो ा सं येने टॉयलेट 
हॅनची मागणी कर यात येते. स या आरो य िवभागातील वरील सव आठही ेि य 

कायालयांमधील सुि थतीतील व उपल ध टॉयलेट हॅनची सं या ही अपुरी पडत आह.े टॉयलेट 
हॅनची अपुरी सं या व वाढती मागणी पाहता १० सीटसचे २० नग टॉयलेट हॅन खरेदी करणे 

आव यक आह.े पपरी चचवड महानगरपािलका अ,ब,क,ड,इ,फ,ग व ह या आठही ेि य 
कायालयातील आरो य िवभागाक रता उ पा दत कंपनीकडून GEM Portal / शासक य दराने 
टॉयलेट हॅन खरेदी करणेकामी सन २०२१-२२ या महापािलका मंजूर अंदाजप कामधील 
वाहन घसारा िनधी या लेखािशषातंगत “ पपरी चचवड महानगरपािलका अ,ब,क,ड,इ,फ,ग व 
ह या आठही ेि य कायालयातील आरो य िवभागाक रता १० सीटसचे २० नग टॉयलेट हॅन 
खरेदी करण”े या कामाचा अंतभाव क न ित टॉयलेट हॅन अंदाजे खच एकूण 
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र. .९,८२,०००/- (GST सह) कवा य  येणा-या खचास तसेच िनिवदा अटी व शत नुसार 
१० सीटसचे २० नग टॉयलेट हॅन खरेदी कर यास शास कय मा यता देणेत येत आह.े 
 तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कात न ाने काम समािव  क न यास 

शासक य मा यता देणेस व तरतुदीत वाढ/घट करणसे मा यता देणेत येत आह.े पपरी 
चचवड शहराची वाढलेली लोकसं या व झपा ाने होणारा िवकास यामुळे शहराम ये 

होणारी गद , वाहतूक िनयमन व िनयं ण इ. बाबी िवचारात घेऊन ऑग ट २०१८ साली 
महारा  शासनाने पपरी चचवड महानगरपािलका व बाजू या प रसरासाठी वतं  पपरी 
चचवड पोलीस आयु  कायालय सु  केलेले आह.े शहरांम ये आिण शहरालगत या हजवडी, 

चाकण, तळेगाव येथे आयटी कंपनी, ऑटोमोबाईल कंपनी व इतर औ ोिगक वसाहतीमुळे 
चंड मो ा माणात नागरी व ती वाढलेली आह.े यासोबतच वाहतूक क डी, गु हेगारी व 

चो या असे कारही वाढत आह.े अशा छोटयामोठया गु हेगारावर वचक ठेव यासाठी पोिलस 
पे ो लगची आव यकता असून याक रता मोटर सायकल हे एक भावी साधन आह.े 
मोटरसायकलने पोलीस कमचारी तातडीने कमीत कमी वेळात अ ंद ग ली बोळ, झोपडप ी 
आदी ठकाणी पोहोच यास मदत होणार आह.े यामुळे मा. पोलीस आयु , पपरी चचवड 
शहर यांनी पोिलस पे ो लग क रता १०० Pulsar 150DTSI माट बाई स या सोबत 2 

Mike, Siren, Blinkers/Flash lights, Camera, GPS Tracking System, Jammer 

Holders, Helmet with Helmet Holder etc. Special Fitments ची मागणी           

द.१८/११/२०२१ रोजी मनपाकडे केलेली आहे.  
 कोिवड-१९ या साथ रोगा या कालावीम ये मनपा व शहर पोिलस माफत मा क न 
वापरणा-या िवना परवाना अनाव यक फरणा-या नागरीकांकडुन वसुल करणेत आलेले 
दंडा मक शु क मनपा कोषागरात जमा करणेत आलेले आहेत. सदर र मेतुन परता ापोटी 
पोिलस खा यास माट बाईकसह Fitments/ Accessories पुरिवणे व बसिवणे आव यक 

आहे. यानुषंगाने मनपा या सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम ये कामाचे वतं  लेखािशष 
अंतभुत नस याने सदर उपसुचने ारे “ पपरी चचवड शहर पोिलस पे ो लग करीता माट 

बाईक मोटार सायकलसाठी अ याधुिनक Fitments/ Accessories पुरिवणे व बसिवणे.” या 

लेखािशषाचा समावेश क न आव यक तरतुद वग करण करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ
 कामाचे नाव अंदाजप

क य र म 
लेखा 
िशष 

पान . 
अ.  

सन २०२१-
२२ ची 
तरतूद 

वाढ 
 घट 

सन २०२१-
२२ चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 

१ 

पपरी चचवड शहर पोिलस पे ो लग 
करीता माट बाईक मोटार 
सायकलसाठी अ याधुिनक Fitments/ 
Accessories पुरिवणे व बसिवणे. 

१.५० 
कोटी 

िवशेष 
योजना - - १.१० कोटी - १.१० कोटी 
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अनुकूल- ७२       ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमे मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
             ------ 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ३ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ७४४                                                             िवषय मांक – ३ 
दनांक – २४/१२/२०२१                िवभाग – मा.आयु   

 

                  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .आप/३/कािव/६६/२०२१, 
                                 द. १२/११/२०२१. 
                   २) मा.िवधी सिमतीकडील ठराव .५ द. ३/१२/२०२१    
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह परवाना िवभागामाफत शहराम य े
खाजगी व महानगरपािलके या जागेवर  बा  जािहरातीसाठी फलक लावणेस  (Outdoor 

Advertising) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम  २४४, २४५  व महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम (जािहरात व फलक िनयं ण) िनयम २००३ नुसार परवानगी 
दली जाते. स या पपरी चचवड शहराचा माट िसटीत समावेश झाला आह.े महापािलकेचे 

२०१८ म ये जािहरात फलकासाठी  (Outdoor Advertising) बा  जािहरात धोरण 

(Outdoor Advertising Policy) ठरिवणेत आलेल ेआह.े याम ये अ याधुिनक तं ानाचा 
समावेश व शहर स दय करण तसेच महापािलकेचे उ प  वाढिव यासाठी न ाने जािहरात 
धोरण िनि त करण ेआव यक आह े हणून न ाने जािहरात धोरण (Outdoor Advertising 

Policy) तयार करणेत आलेल ेआह.े यास कायदा िवभागाकडून तपासून घेणेत आलेल ेआह.े 

सबब, पपरी चचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह परवाना िवभागामाफत तयार 

करणेत आलेल ेबा  जािहरात धोरण (Outdoor Advertising Policy) सोबत या प  “अ” 
म ये (मराठी व इं जी) यास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तरी सदर िवषय 
द री दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.       

मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आप या सवाचे 

आरा य दैवत छञपती िशवाजी महाराज यांची जी िवटंबना झाली या घटनेचा मी ती  िनषेध 
 करतो. िहवाळी अिधवेशन चालू होत आिण या याम ये जो श  कायदा लागू केला 

खरतर हा महारा ा या सव महीलांचा िवषय आह े या श  कायदयाच मी मनापासून हाद क 
अिभनंदन करतो. माई, खरतर तुमच आमच शासनाच पण  हाद क अिभनंदन करतो कारण 
क  कोरोनाची महामारी ही चालूच आहे कोराना अजून संपलेला नाही. पपरी चचवड 

२ 

कोिवड-१९ महामारीम ये िवना मुख 
प ी कामी शु क वसुल क न मनपा 
कोषगारात पोिलस खा या माफत जमा 
करणेत आले या दंडा या रकमेतुन  
परता ा पोटी देणे बाबत. 

  
- 

(जमा र म)  
२.४७ 
कोटी 

- १.१० 
कोटी 

१.३७ 
कोटी 

 एकूण    २.४७ १.१०  १.१० २.४७ 
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शहराम ये असे अनेक कुटंूब आहेत जी उ दव त झालीत, यां या घरी आता सांभाळ यासाठी 
पण कुणी नाही आिण अतीशय संुदर तु ही ठराव आणला आिण या सव कुटंूबाला एक दलासा 
दे याच काम आप या वतीने झाल आहे. मा.महापौर साहेब, आपण हे करत असताना पपरी 
चचवड शहराची जर का ा ी पाहीली आिण गेले सलग दोन दवस या प दतीने आ ही 

कामगार सेनेम ये काम करतो, िवदयाथ  सेनेम ये काम करत असताना वेगवेगळे अनुभव 
कोरोना या बाबतीत आलेले आहेत. असं य कुटंूब आहेत ते स या जागेव न उठू सु दा शकलेले 
नाहीत एवढी हालाखीची प रि थती आहे. मी सव थमत: आपणास िवनंती करतो आपण 
सरसकट हा शा तीकर आिण याच माणे मनपा शा तीकर तु ही लावलेला आहे या यात 
सवलती दले या आहेत ७०,८०,९० ट े  तर कमीत कमी ही कोवीडची लाट जोपयत संपत 
नाही तोपयत हे संकट संपत नाही तोपयत या शहरात या सव नागरीकांना दलासा दयावा 
आिण शंभर ट े  हा मनपा शा तीकर माफ हावा अशी मी आपणास िवनंती करतो.  यानंतर 
िवषय मांक २ कडे येतो मी सव थम स मा.आयु  साहेब आिण माई तुमच मनापासून 
हाद क अिभनंदन करतो. गेले सतत तीन ते चार वषापासून या सभागृहाम ये गदारोळ 
ऐकायला यायचा आिण ती गो  हणजे अशी क  शहराच िव ूपीकरण झालेल आहे. असं य 
होड ज लागत होते ती पालीकेची परमीशन न घेता, कोणतेही पािलकेचे अिधकारी याची 
िवचारपुस करत नसत डायरे ट सरासर शहराम ये चार-चार, पाच-पाच, सहा-सहा एकाच 
ठकाणी होड ज उभे केलेले होते आिण यामुळे शहराम ये मोठया माणात यां यामाफत दोन 

नंबरचा धंद े सु दा चालवले आिण याच माणे शहराच िव ूपीकरण हे खुप मोठया माणात 
झालेल आहे. आज आयु  साहेबांनी कोण याही कायवाहीची तमा न बाळगता, कोण याही 

ेशरला न जुमानता सरसकट अनािधकृत बांधकामावर जी कारवाई केली या याम ये हा 
मा या मनात आलेला  आहे यांना सु दा ही कारवाई करत असताना खुप ञास झालेला 
असेल परंतु आज आपण पाहीलतर शहराम ये ठक ठकाणी जे होड जच िव ूपीकरण झालेल 
होत ते आज कुठतरी शहराम ये मोकळा ास घेताना दसतो याब ल मी शासनाच, 
आयु ांच आिण मा.महापौरांच मनापासून हाद क अिभनंदन करतो. मा.आयु  साहेब, 
या याम ये माझी एक सुचना असेल तु हांला माट िसटी अंतगत आपण ठक ठकाणी हीएमटी 
उभे केलेले आहेत आिण अजूनही काही नगरसेवकांची मागणी येते कवा इथ काही 
नगरसेवकांची मागणी असेलसु दा क  या या ठकाणी या पॉटला हीएमटी उभारा. तर 
या ठकाणी हे उभारत असताना न च होड ज धारक जे आप याला अिधकृतरी या आता 

टॅ स भरतात, यांचे अिधकृतरी या होड ज चौकाचौकाम ये आहेत आपण हेही िवसरता कामा 
नय ेक  ते या शहराचे भूमीपुञ आहेत यांनी कोण याही कारचा टॅ स पालीकेचा बुडवलेला 
नाही, रीतसर टॅ स भरतात पािलके या िनयमांच पालन करतात अशा लोकांना आपण 
िव ासात घेवून या या ठकाणी आप याला हीएमटी हे उभा करायचे या चौकाम ये ते उभ  
कराव आिण िजथ यानंा ञास होणार नाही तरी यांना सु दा या सुिवधा उपल ध क न 
दया ात अशी मी आपणास मागणी करतो. जेणेक न या महानगरपािलकेच उ प  सु दा चालू 
राहील पाहीजे. न च आपण शहराम ये माट िसटी अंतगत हीएमटी उभा के या याचा 
सु दा उ प ाचा ञोत हाळूहाळू चालू झालेला आहे. कदािचत आता आप याला मही याला 
दोन लाख पये, सात लाख पये असे हीएमटी ारे िमळतात. इतर सु दा जाहीरातदार जे या 
शहराचे नागरीक आहेत आिण ामािणकपणे पािलकेचा टॅ स भरतात तरी यांचा सु दा आपण 
िवचार करावा. परंतु हा िवचार करत असताना तो टॅ सधारक, तो होड जधारक जर एका 
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होड ज या नावाखाली दहा-दहा होड ज उभा करत असेलतर न च या यावर कारवाई 
के यािशवाय तु ही सु दा थांबू नका  आमचा पुण पाठ बा आपणास असेल. मा.आयु  साहेब, 
गेले खुप कमी कालावधीम ये तुम या कामाचा आ ही झंजावता पाहतो. कदािचत सवाना 
वाटत असेल क  आज आयु ांच खुपच उदो उदो चाललय. पण जो चांगल काम करतो या या 
पाठीशी भ मपणे उभ राहील पाहीजे या त वाशी आ ही सु दा आिण या सभागृहातील 
नागरीक सु दा आहेत. या शहराम ये जर का आपण पाहील ते हणजे कोण या चौकात जावा, 
कोण या र यावर जावा, कोण या गाडनम ये जावा शहरातील र यालगत असले या मुतारी 
बघा सगळीकडे अ व छता आहे.  आज आप याला टॉयलेटला जायची इ छा झालीतर आपण 
पालीके या शौचालयाम ये जात नाहीत, आपण कुठेतरी हॉटेल बघतो कुठेतरी व:तच घर 
बघतो तीथ जातो पण आपण पालीके या शौचालयाम ये जावू शकत नाहीत. आपण एक कडे 
वाटचाल माटिसटीकडे करतो पण एक कडे हा सगळा ादुभाव आ हांला दसतो. आयु  
साहेब आपण आप यानंतर आ ही थोडीशी आप या िवषयी माहीती घेतली क  आपण ठोस 
री या आरो य िवभागावर खुप चांग यारीतीने काम करायला सुरवात केलेली आहे. वेळोवेळी 
तुम या आरो य िवभागा या बैठका होतात. आपण आता एक सं था नेमलेली आहे या 
सं थेमाफत सु दा काम चालू आहे, पथनाटय चालू आहेत आिण न च या शहराला एक 
दलासा दे याच काम आपण करताय आिण या याकड सु दा आ ही सव नगरसेवक एक 

आशेनी, एक दलासाने बघतो या तुम या कामाची आ ही शंसा के या िशवाय राहणार 
नाहीत. परंतु या कामातून आ हांला रझ ट िमळेल हीच अपे ा  करतो. मा.महापौर 
साहेब, एक छोटीशी िवनंती आहे कोवीडचा ादुभाव अजून आप याकडचा संपलेला नाही. 
रोज बात या येतात. आदरनीय पंत धान असतील यांच मा.मु यमं याशी बोलनं झाल नाईट 
क यू आपला चालू झालेला आह े याच माणे शासनाला सूचना दे यात आले या आहेत क  
आपण सु दा कोवीड या आरो य सेवेसाठी वि थतपणे उपाययोजना करा ात. मी आपणास 
नं  िवनंती करतो क  गेले क येक वष वायसीएम हॉि पटलम ये यांनी जीवाच रान केलं, 
जीवावर उ दार होवून काम केलं ती आज मुल आजही तुम याकडे याय मागतात तरी या 
मुलांकडे आपण पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने ल  देणं अपे ीत आहे अशी मी 
आशा  करतो, थांबतो जय हद, जय महारा .  

मा.रा ल जाधव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  एक चांगला िवषय 
शहरा या चांग या सुशोिभकरणासाठी आिण एक चांगल शहर दस यासाठी आज या 
सभागृहाम ये आलेला आहे. अनािधकृत होड ज काढणे, कऑ स काढणे आिण शहराच जे 
िव ूपीकरण झालेल आहे तर ते शहर चांगल दस यासाठी एक चांगला िनणय आहे. अिभनंदन 
कुणाच कराव, आयु ांच कराव का सहा.आयु ांच कराव का जे लाक आहेत यांच कराव. या 
शहराम य ेनातंगोत, चांगले संबंध कवा मग चेहरे पा न काम करणे अशा प दतीच जे काम या 
शहराम ये चालू आहे यामुळे शहर जरी चांगल दसल तरी अिभनंदन करायच कुणाच.  
मा.महापौर साहेब, सहा.आयु ांना सभागृहाम ये बस याची परवानगी न च आहे आिण 
यावेळी सहा.आयु ांना काही माहीती लागत असेलतर ते यां या लाकला सांगून माहीती 

सभागृहात मागवतात. लाकला सभागृहात बस याचा अिधकार आहे का.  मा.महापौर साहेब, 
तु ही मलाच नाहीतर नगरसेवकांना िवचारा अिधका-यांची भाषा कशी झालेली आहे.  काय 
लँ वेजम ये नगरसेवकाबरोबर बोलतात एकवेळेस बैलगाडा घाटाच सुशोिभकरण कराव हणून 
आयु ांना एक पञ दयायला गेलो होतो, यावेळी सु दा मी एक श द आयु  साहेबांना बोललो 
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तरीही तसेही तु ही आम या पासून अंग चो नच राहता.  आिण एकदा मी सु दा गेलो ते हा 
आयु  साहेब हणाल ेतु ही आता जा त पािलकेम ये येत नाहीत.  आयु  साहेब, जनरल बॉडी 
िशवाय आ ही आता पािलकेत येतच नाहीत. कारण आ हांला तु ही या पािलकेम ये आयु पदी 

जू झा यापासून आ हांला वाटतच नाही क  आ ही या पपरी चचवड शहराचे िव त 
आहोत, नगरसेवक आहोत आिण सागर हणतो ते खरय, सुपारी घेतली कातर शंभर ट े  सुपारी 
घेवूनच या ठकाणी तु ही जू झाले. आज पयत आ ही कतीतरी कामे सांगीतली परंतु आमची 
कामे या ठकाणी होत नाहीत.  आ ही कधी असा दुजाभाव केला नाही. िनतीन अ पा महापौर 
झाले, मी झालो आता माई झा या आिण आम या काळाततर िवरोधक सभागृहाम ये जा त 
बोललेत. परंतु या प दतीने आयु  साहेब तु ही आम या बरोबर वागतातना, शंभर ट े  
चुक च वागतात. आ ही काही आम या घरच काम सांगत नाहीत कवा आम या नातेवाईकांच 
काम सांगत नाहीत. आ ही या पपरी चचवड शहराचच काम आिण या शहरा या 
िवकासासाठीच या ठकाणी बोलत असतो परंतु या प दतीने होड जवर आता कारवाई होते 
आपण गे या आठ वषापासून या ठकाणी पञ वहार करतो क  या ठकाणी हे होड ज लावले 
यामुळे शहराच िव ूपीकरण होतय हे होड ग काढावेत, ते होड ग काढावे, ते बॅनर काढावेत 

पण अशी कारवाई कधी झाली नाही, आता कारवाई होते यामुळे आपण आप या अिधका-
यांना बोल याची जरा िश त लावावी. आयु  साहेब, मी काही रेकॉड ग सु दा तु हांला 
पाठव या क  आपले अिधकारी आपण जू झा यापासून कशा प दतीने या ठकाणी बोलतात 
आिण हणून आता तु ही या ठकाणी संबंिधत आकाशिच ह परवा या या अिधका-यांना आदेश 
दयावेत क  आजपयत आपण अनािधकृत होड ग काढले कती आिण अजून अनािधकृत होड ग 
आहेत कती याची सखोल चौकशी या ठकाणी करावी. परंतु डायसव न यानंी या िवषयाचा 
खुलासा करावा क  आपण शंभर ट े  जर आयु ांचा आदेश मानत असालतर शहरातले शंभर 
ट े  अनािधकृत होड ग, फुटपाथवरचे होड ग आपण काढलेत का आिण नसेल काढलेतर या 
प दतीने आ हांला या ठकाणी खुलाशाम ये सांगाव. याच कारण पण असं आहे क  सव त ड 
पा न या ठकाणी काम झालेले आहेत. आज अनिधकृत बांधकामावर अित मण िवभागाकडून 
कारवाई होते, कारवाई होत असताना दोन दवसाची जरी मुदत मागीतलीतरी या ठकाणी 
मुदत देत नाहीत. परंतु जर महारा ा या स ाधा-याचा एखादा फोन आलातर, ( पपरी 
चचवड या नाही आपण आता नामधारी आहोत) या ठकाणी कारवाई चालू आहे ती कारवाई 

थांबवली जाते.  परंतु आपण जर फोन केलेतर आपले फोन सु दा उचलत नाहीत. आपण 
या ठकाणी या कारवाया करतो या ठकाणी सु दा आप या अिधका-यांना वि थत सूचना 

दयावेत एवढ आपणाला सांगतो होड ज या िवषयात कती अनािधकृत होड ज काढलेत 
कती ठेवलेत याचा खुलासा संबंिधत अिधका-यांना दयायला सांगावा, ध यवाद.    

मा.संदीप वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु ांनी आता जे 

होड ग बाबत धोरण आणल आहे आयु  साहेब, पाच वष होत आले साधारण आपण माट 
िसटीम ये आपली न द झाली आिण ठरावीक भागाम ये माट िसटीची काम चालू झाली. तस 
बघायला गेलतर पु या या २७ ट े  आपल ेञफळ आहे, आपल १८१ े . क.मी. आिण यांच 
आप या तीन पट आहे साधारणपणे. आपल उ प  जर बघीतलतर पु या या खालोखाल हजार 
दड हजार कोटीनच कमी आहे हणजे आपल सहा ते साडेसहा हजार कोटी वषाला आपले 

सगळे एलबीटीचे पैसे, शासनाचे पैसे आिण इथल िब ड ग परमीशन, करसंकलन अशा 
वेगवेगळया मा यमातले हे सव पैसे. आज आपण मोशी पासून भोसरी पयत तो एक हायवे 
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यानंतर आळंदी ते दघी-कळस तीथला एक हायवे, िनगडी पासून दापोडी पयत हायवे, 
कवळे-रावते-मामुड पासून वाकडपयत आिण ध पासून रावेत पयत हे असे सहा सात हायवे. 

आज या रोडला जाताना एवढया अनािधकृत होड ग दसतात सिचन हणला मगाशी क  
एकाच बोडची परमीशन दहावेळेला तोच बोड तेच नंबर येक ठकाणी लावले जात नाहीत ते 
क पलसरी आप या महापािलके या िहशोबानी क  परमीशन दलीतर हे इथ लागल पाहीजे. 
तरी याच परमीशनचे दहा दहा माणे बोड लागलेत. बरं, एकाच होड ग वरती पुढे दोन आिण 
माग दोन असे होड ग आिण एकाच होड गचे पैसे भरायचे. दोन वषापुव  मी आकाश िच ह व 
परवाना िवभागाकड माहीती मागीतली क  आप याकडे कती होड ग बाक या गो ी आहेत 
तर यांनी मला माहीती दली क  सात ते आठ कोटी आप याला वषाला इ कम होतं. माग 
आपण अनािधकृत होड ग काढायच दोन ते आडीच कोटी पयाच टडर काढल. कऑ स काढले 
आिण बोड काढले हणून संबंिधत ठेकेदाराला पेमट कर यात आलं. मग तो ठेकेदार काय 
महापािलकेचा जावाई आहे. बरं हे केल कोणी तीथ या अिधका-यांनी, ठेकेदारानी आिण 
इथ या लोकांनी िमळून केल. ह ेजनते या कर पातले पैसे आहेत, पण आज आपण दापोडीमधुन 
पपरीला यायला  िनघालो तर पपरी चचवड महानगरपािलका आपले सहष वागत करीत 

आहे असे िलहील आहे. आज आप याला पु याचा पाट हणुन ओळखल जातं हणजे पपरी 
चचवड जरी शहर असलतरी पपरी चचवड शहर हणून बाहरे कोणी ओळखत नाहीत कुठून 

आलातर पु यातून आला हणून सांगतो. पपरी चचवड शहराची आप याला आयडे टीटी 
करावी लागेल ती अजून पयत आपण केलेली नाही. गेली ३५-४० वष आपण फ  कुठ 
आहेततर पु यात आहेत. आज आप या इथ हजवडी एमआयडीसी आहे, वाकडसारखा डे हलप 
झालेला ऐरीया आहे, पपळे सौदागर आहे. आज िचखली, डुडूळगांव, च-होली, मोशी हे 
डे हलप होतय, चाकण एमआयडीसी आहे या यानंतर तळेगाव एमआयडीसी आहे, राजंणगाव 
एमआयडीसी आहे हणजे इथ सगळे उदयोगधंदया या िनमी ान सगळे राहीला येतात. आज 
जी तु ही धोरण आणल, एलईडी बसिव या, लाई ह के या हणजे  आता जे होड ग शहरात 
लागलेले आहेत ते सगळे काढून टाका दोनची न द आहे आिण दोनचे चार हजार अनिधकृत 
आहेत. महापािलके या वतीने तु ही वेगवेगळया चौकाम ये एलईडी न लावा बाक या 
गो ी करा आिण याच टडर काढा हणजे तो ठेकेदार टडर भरेल आिण महापािलकेला याच 
रतसर उ प  येईल. हे सात ते आठ कोटी . येतात आिण या या तीन ते चार पट ाचार 

आहे. महापािलकेला तीस ते चाळीस कोटी पये इ कम आकाश िच ह परवानामधुन येईल. 
लोकांना वाटत ही महापािलका आिशया खंडात ीमंत आहे पण जकात गेली, एलबीटी गलेय 
आता हे जे चाललय हणजे करसंकलन असेल, िब ड ग परमीशन असेल या या काही तुटपंुजा 
उ प ा या साधाना वरती ही महापािलका चाललेली आह े आिण येथून पुढे चालेल. काही 
वषानी अशी प रि थती येईल क  इथले पगार पण वळेवरती हायचे नाहीत, जर असंच आपण 
काम चालू ठेवलतर. आयु  साहेब इथ ठेकेदारांची कवा  ठरावीक  राजकार याची हणा 
कवा येकाची कुणाबरोबरतरी भागीदारी आहे माझी कुणाबरोबर भागीदारी नाही. पोट 

भर याचे उदयोग सरासपणे चाललेले आहेत. मग ते कुठ याही प ाचे असतील, मगाशी आयु  
साहेब तुम या तुमची तुम या त डावरती तूती करत नाहीतर तु हांला एक मी जाणीव क न 
देतो, आठवण क न देतो मी चार वष मा या भागाम ये य  करत होतो क  दो ही साईडला 
गाडन आिण म येच मशानभूमी आहे तु ही पपरीत येवून बघीतलेल आहे. तर एका कोप-यात 
मला ती मशानभूमी िश ट करायची होती आिण एक सलग सात ए रम ये मला गाडन 
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करायच होतं. हाड कर साहेब होते यां या मागे लागलो. आहो, सर िनयमात, बाक या गो ी 
आहेत रतसर सगळे ताव बनवले नगररचनेतून बनवले, सगळे पॉझीटी ह रपोट पण 
ठरावीक लोकांनी, िवरोधी प ात या लोकांनी मला या कामाला िवरोध केला. संबंिधत या 
प ा या दोन नगरसेवकांच मी पञ घेतल, आयु ांनी िमट ग लावली, मीट गला कोणी आल 
नाही मी पञ घेतल, माझ पञ हाड करांनी िवषय मंजूर केला नाही, राजेश पाटील साहेब आले 
एक साठ मही यापुव  मी यावेळेला जीबीला या यावर बोललो पण. साहेबांचा मला फोन 
आला नेमका िवषय काय आहे, मी हणल साहेब सगळ िनयमात आहे, बाक या गो ी आहेत 
चार वष झाले मी य  करतो. पपरी चचवड शहरा या स दयाम ये भर टाक याचा य  
करतो. या गाडनम ये दोन ए र अजून डे हलपच झालेल नाही आिण जे २००५ ला टीडीआर 
सोबत ता यात आलेल आहे. हणजे आज सोळा वष झाले. मी तर पाचच वष नगरसेवक आहे. 
राजेश पाटील साहेबांनी मला फोन केला सांगीतल असं तसं. यांनीही वेळ घेतला तीन ते चार 
महीने माझे घेतले. समोर या ना सांगीतल क  तु ही पञ घेवून या. यां याच प ातील 
लोकांनी यांना दोघांना पञ दल नाही. माझा िवषय चांगला होता  समोर याला पटला, 
आयु ांना पटला यांनी आता मंजूर केला आिण याच काम चालू होईल. मला काय हणायच 
आहे आयु  साहेब काही सुपारी घेवून आले अस मला तरी काही वाटल नाही मी पण 
बीजेपीचाच सद य आहे आिण िवधायेक जर काम घेवून गेलतर आिण जे िनयमात बसणार 
असेल ते आयु ांनी केलेलं आहे. चुक च काम मी आजपयत घेवून गेलो नाही कवा दुसर कोण 
घेवून गेलंतर ते चुक च काम करायला आयएएस ची परी ा देवून क ाकडन शासनाकड इथ 
आलेले नाहीत जे यो य काम असतील तेच ते करणार आहेत. आपण यो य काम घेवून जा ते 
हातील. मला आजपयत यांचा अनुभव आहे मी पाच सहा वेगवेगळी काम घेवून यां याकड 
गेलेलो आहे तर माझी काम यांनी केली. आयु  साहेब मी तुती करत नाही जे आहे ते खर 
बोलतो मी खोट बोलत नाही. कारण खोट काही बोललतर ते ल ात ठेवायला परत मेमरी 
लागते. मा.महापौर साहेब काँ ेसनी मगाशी भोसरी हॉि पटल िवषयी आंदोलन केलं 
माग यावेळेला रवी लांडगेनी िवरोध केला ते हॉि पटल ाय हेट करायच नाही हणून. आयु  
साहेब आपण पी.जी. या मा यमातून डॉ टर भरले वा तिवक पाहता माझ हणण होतं क  
यांना मानधनावरच या. एमपीएससी माफत परी ा याय या हो या इथ या इथ सगळ 

गौडबंगाल झाल परी ा घे यात आली डॉ.लहाने वगैरे बाक या गो ी. त डीला ३५ माक 
आिण लेखीला ६५ माक. हणजे ३५ म ये मला ३० देणार त डीम ये आिण लेखी म ये मला 
२० च माक देणार असे झाले ५० माक. आिण रा ल कलाटना लेखीम ये ५० पडले व 
त डीम ये ३० माक पडले एकूण झाले ८० माक हणजे मी कॅपेबल असूनही मी जागेवरती 
आिण जे इथ मानधनावरती पीजे म ये भरले होते यातले ८० ते ९० ट े  डॉ टर तेच िसले ट 
झाले हे कसे काय. बाहेर या लोकांन िसले शनला काही ायटेरीया होता का, वशीला कवा 
बाक या गो ी आयु  साहेब असं चालणार नाही. हे जर चालवायच असेल, माट करायच 
असेलतर येक माय ो लॅ नग क न कराव लागणार आहे. आज भोसरी हॉि पटलला हे पीजी 
चे डॉ टर भरले येकाचे नऊ-नऊ असे ३० टूडंट वाढतील. िजजामाता हॉि पटला ॉमा सटर 
करा हणून मी उपसूचना पण दली आहे. हणजे तीथ सीटी कॅन, एमआरआय, टुडे ईको हया 
सगळया गो ी भोसरी हॉि पटलला करा, थेरगाव हॉि पटलला करा हे असे येक ठकाणी 
वाटून दया व वायसीएमवरचा लोढ कमी करा. तसे मी आप याला पञ पण दल आहे आिण 
इथ उपसूचना पण दलेली आहे.  मा.महापौर साहेब, आप याला शहराचा सवागीण िवचार 
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क न िवकास करावा लागणार आहे. नुसता एका भागापुरता िवचार कवा एका ने यांपुरता 
िवचार क न हे शहर नाही चालणार. इथ या जनतेचा पहीला िवचार झाला पाहीजे जनतेला 
काय पाहीजे काय नाही. आपण यां याकडून टॅ स घेतो, एवढे करोडो पये जमा करतो पण 
यांना आपण काय देतो. आयु  साहेब, तु ही इथ येवून वष होईल तु हांला चांगली संधी आहे 

आिण वेळेत इले शन झालतर ठक आहे  नाहीतर मग शासन लागलतर सगळ तुम याच 
हातात आहे. नदीसुधार िवषय रसायकल ग पा याचा िवषय आहे तु ही आता मागाला 
लवलाय. बेटरमेन चाजस वगैरे हणजे या शहरात याच उपजत एवढ आहे क  हे शहर 
सगळयांना देवू शकतं  आिण एखादे नगरसेवक काही बोलले असतीलतर याचा राग मानुन घेवू 
नका. यांचीही काम करा कवा कुठ चुकत असतीलतर यांनाही समजून सांगा, एवढ बोलून 
थांबतो जय हद जय महारा . 

मा.संतोष ल ढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज ख-या अथाने 

आकाश िच ह परवा या या बाबतीत जर बोलायच हणलतर होड ग येक ठकाणी लावली 
जातात पण आता माट िसटी या अंतगत आपण या ठकाणी याची जी परवानगी देतो 
याबाबत आताच संदीप भाऊनी सांगीतल क  एका होड ग या परमीशन या अंतगत दहा-दहा 

होड ग या ठकाणी लावली जातात. पाठीमागे दोन वषापुव  पुणे टेशनला जे होड ज 
कोसळल यातून जी मनु य हानी झाली या अनुषंगाने आपण याची द ता यायला हवी. 
कारण क  आज येक ठेकेदार या चुक या प दतीने काम करत आहे. या टीलची लाईफ 
कालांतराने ऊन, वारा, पावसामुळे याच जीण होतं आिण या अनुषंगाने ते कोसळल जातं. 
तरी अशी घटना आप या शहराम ये होता कामा नये. या अनुषंगाने याचीही या ठकाणी 
द ता यायला हवी. परवाना िवभागा या मा यमातून अनेकवेळा मी पञ वहार केला क  
भोसरीम ये जे हायवेला अनिधकृत ले स आहेत याची पुतता यांनी या ठकाणी केलीच 
नाही. आ ही या ठकाणी परमीशन मागीतली याचे चुक चे नंबस दे यात आले. आप या 
पपरी चचवड शहराम ये आठ भाग आहेत. तरी येक भागाम ये या या प रसराचा या 
या िवभागाची जी परवानगी घेतली आहे या परवानगीच या ठकाणी एक रिज र असाव, 

आप या आठ भागा या अंतगत याची न द असणे गरजेचे आहे. अजून मा.आयु ांना मी 
या ठकाणी सांगू इि छतो क  भोसरीतील ि हजन बाबत आप याला गे या मही यापासुन मी 
आप याला क  या ठकाणी िसमट रोडचे ोजे ट चालू आहेत या या बाबत आपण ि हजीटला 
या. आयु  साहेबांना ख-या अथाने यांना टाईमच नाही. एक मही यापासुन मी या ठकाणचा 
वारंवार पञ वहार केला क  या ठकाणी िनकृ  दजाच काम चालू आहे याबाबत आयु  
साहेब आपण तीथ ि हजीट करा आिण या ि हजीट या अंतगत या ठकाणी या या सम या 
नागरीकांना होतात आज गे या दहा मही यापासून ते कॉ ॅ टर काम करतात पण या कामाची 

ालीटी आिण कामाची दरंगाइ मोठया माणात होत आहे. नागरीकानंा असं य माणात 
ञास होत आहे याला दुसरे जे रोड असतात या रोड या सुिवधा केले या नाहीत जे काम 
करतात ते या प दतीने रोड अधवट खोदून तसच ठेवल जातं. भोसरीम ये संत ाने र 
भाजीमाकट गे या चार वषापासून झालेल आहे. चार वषापासून ते धुळखात पडलले आहे 
या ठकाणी तळीरामची सं या आिण असं या घाणीच सा ा य िनमाण झालेल आहे.  करोडे 
पये आपण या ठकाणी खच क न या भाजीमंडईचा या लाभा याना उपयोग काय. भूमी 
जदगीला आ ही पञ वहार क न याची टडर ोसेस करायला सांगीतली.  पाठीमाग या 

काळाम य ेआपले अजीत पवार शासक य अिधकारी होते यांनी ते मनावर घेतल पण पुढे ते 
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का राहील नंतर ढाकणे साहेब आले या यानंतर ते रा नच गेलेल आहे. तरी साहेब आपण ब-
याच वेळा सांगून कुठलीच गो  झालेली नाही. या भाजीमंडईला आपण ापारी गाळे 
बनवतो. या ापारी गाळयाची टडर या झाली पण या ठकाणी परंतु खाल या ापारी 
गाळयांना टडर येत जी कमंत ठेवली तीच वर या गाळयाला ठेवलेली आहे. हणजे फ ट 
लोरला, सेकं ड लोरला तीच कमंत कशी काय रा  शकते. अशा अनुषंगाने ते गाळे तसेच 

धुळखात पडून राहीलेले आहेत. तरी आयु  साहेब, आपण टडर ोसेस या शहरा या 
भिवत ासाठी आिण या पपरी चचवड या भिवत ासाठी करणे गरजेच आहे. आप या 
पपरी चचवड महानगरपािलके या ॉपटया असं य माणात या ठकाणी धुळखात पडले या 

आहेत. याची या लवकरात लवकर जलदगतीने राबिवण ेगरजेच आहे. भूमी जदगीला या 
प दती या सुचना दे यात या ात आिण आयु  साहेब, भोसरी या  िवकासासाठी आपण 
या ठकाणी वेळ देवू शकत नाहीत तरी आप यावरती कुठ या च, कुठ या प ाच काही 
दडपण आहे का. जर तसं काही असेलतर खुलासा दयावा आ ही वेळोवेळी सांगून सु दा तु ही 
वेळ देवू शकत नाहीत. नागरीकां या सोईसाठी आपले अिधकारी या ठकाणी काय 
जबाबदारीने काम करतात, या ठकाणचे ठेकेदार काय काम करतात. आ ही आम या वत:च 
घरच काम सांगत नाहीत. आज डीपी रोड असतील, अनिधकृतपणे बांधकाम झालेले असतील 
अशा अनेक गो ी मी वारंवार सांगीत या. एका सं थेच काम या ठकाणी चालू आहे या या 
बाबत पण आप याला पुवक पना दली. ाथमीक शाळेच काम चालू आहे याचा डीपी रोड 
सोडून याचा इ स कुठ या बाजुला आहे.  आपतकालीन प रि थती उदभवलीतर या ठकाणी 
या िवदया याला नाहक ञास होवू शकतो. अशा िववीध सम यासाठी आयु  साहेब तु हांला 

मी बोललो पण आयु  साहेब तु ही काही वेळ देवू शकले नाहीत. आप या वर काही दडपण 
असेलतर या ठकाणी िनि त तसा खुलासा करावा एवढच या ठकाणी सांगतो, ध यवाद.  

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आकाश िच ह 
परवाना िवभागातील   खाजगी व महानगरपािलके या जागेवर  बा  जािहरातीसाठी फलक 
लावणेसाठी आपल जे धोरण करणार होतो ते खरतर द री दाखल कर यास मा यता देणेकामी  
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत आलेली आहे. याच कारण जे मा या नजरेपुढ आहे ते 
एकच आहे क  या शहराम ये आपण जर गेलोतर तु ही महानगरपािलके या बाहेर जर 
िनघालात आिण डावीकडे उजवीकडे नजर जरी टाकलीतर इथपासून ते दापोडीची हा  
संपेपयत हणजे दापोडीचा पुल ॉस करेपयत तु ही फ  मोजत रहा तर एका एका ठकाणी 
तु हांला दहा, बारा, पंधरा एका बाजुनी आिण दुस-या बाजुनी हणजे एकास एक लागून असे 
तीस-तीस बोड तु हांला सापडतील एकाच ठकाणी आिण तरी पण आकाश िच ह परवाना 
िवभागाच जे उ प  आहे ते अ यंत तुटपंुज आहे. या यावरती २०१७ ला मी चेअरमन 
असताना आ ही ल  क ीत केल होत क  हे जे आपले िवभाग आहेत ते स म झाले पाहीजेत. 
नागरीक असतील कवा कॉ ॅ टर असतील जे हा होड ज लावणारी मोठया सं था हो या 
यांनी महानगरपािलकेचा परवाना काढून आप याला टॅ स पी पैसे दे यात यावेत हणून 
२०१६ ला अित.आयु  तानाजी शदे होते यांनी जाहीरात काढली होती.  २०१७ या 
िडसबर मही यात आम याकडे हा िवषय आला होता मंजूरी साधारण माच, एि ल २०१८ 
या दर यान असेल. साहेब, आ य असं वाटत क  सवात जा त होड ग आिण ले स यांनी 

२०१७-१८ लाच काढलेत.  मा.देशमुख साहेबांना आ ही अनेकवेळापासून मागणी करत होतो 
क  आपण ईअरवाईज र मा सांगा  आपण कती पैसे दलेले आहेत. २०१७-१८ ला १०१ 
फलक काढलेत, र म दली ७० लाख ७६ हजार २०० पये. जर वकऑडर ५ एि लची 
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असेलतर २०१८ या माच एि लम ये तर एवढी र म गेली कशी. कारण का कुठलीही 
प रि थती असेलतर आप यालाही चांगली माहीती आहे होड ज काढण इतक सोप नाही.  
दुदवाने िवषय असा आहे क  आयु  साहेब तु हांलाही खुप चांगल माहीत आहे माग काय घडल 
या या फार खोलात आपण जात नाहीत हेही आम या कानावर आहे.  परंतु चोरी के यानंतर 
ती पकडली गेली पाहीजे तरच पुढ या चोराना कुठेतरी चाप बसला जातो. मा.महापौर साहेब, 
होड ज काढलेतर याची न द ठेव याची आिण ते कती कलोच होतं याची अिधका-यांची 
या ठकाणी नोट पुटअप आहे याच फाईलम ये मी ते वाचून दाखिवते तु हांला. काढलेल 

चर नेह नगर गोडावूनम ये वि थतपणे वेगळया जागेत रचून ठेव यात यावेत कोठेही 
इतरञ सामानात एकञ कर यात येवू नय े जेणेक न याचे वजनाम ये फरक पडुन र मेम ये 
तफावत येणार नाही. त कालीन कमीशनरांची नोट होती. तरीही कती चर काढले गेलेत, 
याच वजन कती होतं ते िवक यानंतर आप याला कती पैसे आल े याचा कुठेही ताळमेळ 

नाही. सवात मह वाच हणजे याम ये खरोखर ि  आिण पो ट फोटोत असायला पाहीजे होतं. 
क  मी या ठकाणी कॉ ॅ टर आहे मी गेलो महानगरपािलके या डा ा बाजूचा जो बस टॉप 
आहे या ठकाणी मी होड ज आहे याचा पहीला फोटो काढलेला आिण ते काढ यानंतरचा पण 
फोटो काढलेला असं क न जर बीलाला दल असतंतर िनि तपणे याम ये समजणेस वाव 
होता, दुदवाने तसं झालेल नाही आिण हणून आरोपाना सांभाळून रहाव लागत हणून देशमुख 
साहेब तुमची तयारी नस यामुळ सु दा हा िवषय आ ही  द री दाखल करतो. तु हालंा क पना 
नसेल साहेब हा िवषय द री दाखल क न आ ही महानगरपािलके या ितजोरीतले आम या 
हातान ते पैसे कमी करतो हा तुमचा नाकतपणा आहे. तुम यासारखे अिधकारी आलेले 
असताना सु दा तुमचा अ यास कमी पडतो.  साहेब आपण सभागृहाम ये धोरण आणता आिण 
आप याकडे माहीती नाही गेले दोन ते आडीच तास झाले आपण या िवषयावरती खेळतो. 
आप याला माहीतच नाही क  आपण टडर काढल होतं का? आपण कती पैसे दलेले आहेत? 

काढलेल चर कती कलोच होतं? कती टनाच होतं? कुठे िवकल?  काहीच माहीती नाही 
तु हांला आिण हणून आ हांला हा िवषय द री दाखल करायला लागतो. मा.महापौर खरतर 
आपण हा िवषय द री दाखल क न चोरां या पाठीशीच उभ राहतो. नाही केल पाहीजे आपण 
असं. मा.आयु  साहेब, संपुण शहरातले जेवढे होड ज आहेत, चर आहेत हे सगळे 
महानगरपािलके या ता यात घेतले पाहीजे आिण ते कधी पासून आहेत यावेळेस पासूनचा जो 
काही तु हांला यो य वाटेल तो दंड मारा यांना. सगळे चर ता यात या आिण 
महानगरपािलकेला कुठलाच कॉ ॅ टर ठेवू नका. आपणच कॉ ॅ टर झाल पाहीजे 
जाहीरातीवरचे जे काही फलक आहेत या यासाठी पण दडंाची र म पण िनि त करा आिण 
जाहीरातीचे दर पण आपण िनि त करा. साहेब, चाळीस ते प ास कोटी . उ प  देणारा हा 
िवभाग आहे. आज जावुन बघा तीथ बसलेले आहेत येकाचे लागेबांधे आहेत. एवढ मोठ २७ 
ते २८ लाख लोकसं येच शहर, मगाशी संदीप भाऊ हणालेत या िवभागाचे आठ ते दहा कोटी 

. उ प  येत पण सं दपभाऊ दोनच कोटी . उ प  येतं. यांचे बोड आहेत यांचे अनेक अशा 
वर या मोठया अिधका-यांचे सगळयांचे लागेबांधे आहेत आिण हणून महानगरपािलकेच 
कंुपणच शेत खायला लागलेल आहे. आपलेच अिधकारी सांगतात रा दयांना ताई तुम याकडे 
येणार, मग बघुनच घेऊ, तु हांला भेटायला लाऊ का. मग तो खुप ताकदवर आहे, मग याचा 
बोड तसा काढता येणार नाही आिण नावासहीत सगळ माहीती आहे साहेब. सरसकट या 
िडपाटमट या सगळयावरती पहीली कारवाई करा. या िडपाटमटवरती कारवाई केलीना तर 
सगळे नीट होतील. कॉ ॅ टर कोण आहे ते कसे यांना सापडत नाहीत. िनयमतीकरण करायला 
तु ही िनघालात गोडावूनच तर तो कती वषापासून या ठकाणी बोड लागलेला आहे. याला 
काही दंडाची र म आहे, आप याकडे ऍसेसमट केलेल आहे. कधी बोड लावला होता, कधी 
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आप याकडे परवानगी घेतली होती. काहीही माहीती नाही आिण मग आपल उ प  कस 
वाढणार आहे. काय करतात आपले अिधकारी, काय करतात परवाना िनरी क आपले. काय 
कारवाई केली आपण यां यावरती आतापयत, कती लोकांना नोटीस दले या आहेत, कती 
लोकांना दंड मारलेला आहे. कती कॉ ॅ टरवरती तु ही कारवाई केलेली आहे आिण यांनी 
िवनापरवाना फलक लावलेले आहेत यां यावरती कती फौजदारी दाखल केले या आहेत, काय 
आहे तुम याकडे आिण काय हणून आ ही या धोरणाला मंजूरी दयायची. आ ही करदा या 
नागरीकां या पैशातून पगार घेतो, काही काम करत नाहीत आपली लोक. बोललतर यांना 
राग येईल परंतु हे खर आहे हेही यांना सांगीतल पाहीजे आिण हणून आजचा हा िवषय आहे 
ना तो द री दाखल कर यासाठी आणलेला आहे. साहेब, आपण परवाना देतांना दहा पया या 
टॅ पपेपरवरती या लोकांना परवाना दला होता. दहा . टॅ पपेपरची काय हॅ यू आहे 

साहेब. तो परत र यूअलसाठी आला असेल यावेळेला आप या ल ात नाही आल का? 
भूईभाड वेगळ आिण जाहीरातीचा दर वेगळा. धोरण आणताना पहील या चो-या केले या 
आहेत ते पहीले पैसे महानगरपािलके या ितजोरीम ये आले पाहीजेत आिण मग धोरण िनि त 
कर यासाठी पुढ गेल पाहीजे.  देशमुख साहेब तु ही डेटा मांडा.  मा.अितरी  आयु ांना पण 
िवनंती आहे पाठीमागे बसलात साहेब तु ही, तु ही पहील या याम ये ऍसे मट करा. ऍसे मट 
क न तु ही ठरवा िमनीमम दहा वषाचा दंड लावा. तु ही जर आता इं ायणीनगरला आलातना 
पाईन मॉल या पुढे मोठा र ता आहे या चौकाम ये हॉटेलवा यांनी, िबअरबार वा यांनी या 

चौका या आतम ये फलक लावलेले आहेत. िजथ सुशोभीकरण करतोना आपण तेथे सागंून 
दमलोत ते काढा. आहो, तो काही िपणा-या लोकांचा आ ा आहे का? कस या जाहीराती 
करताय तु ही, काहीतर भान ठेवानां. वारंवार मी त ारी करते आिण एका दवसात तु ही 
तीथले फलक काढता, तीथले होड ग काढता होड ग पण कती वजनाचे असावेत. पाऊस 
आलातर असं वाटत आता अंगावर पडत का. वारंवार आ ही का सांगायच आ हांला तेवढच 
काम आहे का. आ हांला दुसरे कामच नाहीत का. चौक सुशोभीकरण करता महापािलके या 
खचातून आिण फलक काढायचे पण महापािलके या खचातून आिण जे या यावर धंदा करतात 
ते सुटतात. आप याकडे पॉलीसी आणताना पही या चो-या कुठे झा यात या यावरती 
िनयंञण आणा ते आपण बघतच नाही. मा.महापौर  साहेब, मा.आयु  साहेब खरतर आजचा 
हा जो िवषय होता हा िवषय खुप चांगला आहे परंतु आतातर साहेब आपण हा धोरणाचा 
िवषय द री दाखल करणार आहोत हणून हा िवषय करणार नाहीत. धोरण आणताना आपण 
आता या रेडीरेकनेर माणे करआकारणी करणार होतात. नवीन गावाना रेडीरेकनेर कमी 
आहे, जु या गावाम ये जा त आहे मग तु ही काय केल सरसकट केलं.  कस क  शकता साहेब 
आपण सरसकट. काय होतयना आमच दुदव आहे हणजे तु ही अिधकारी हणून येता वाघ 
साहेबांना काय वाटत तुमचे थॉटस तु ही राबवणार,  ढाकणे साहेबांना काय वाटत यांचे थॉटस 
ते राबवणार. आयु ाना काय वाटत यांचे थॉटस ते आम यावरती लादणार.  अरे, पण जे 
प ास प ास हजार लोकांमधुन िनवडून येतात ते पण काही मुखच नसतात हो. थोडीफार 
अ ल देवानी आ हांला पण दलेली असते. आ ही हणणार नाही आमचा थॉटस वापरा, 
तुमचाच थॉटस वापरा मग झाले या ाचाराची जबाबदारी पण तु हीच या. काही तरी 
आमच ऐका. तु ही चांगल काम करत असाल अजीबात दुमत नाही. पण सुचना असतीलना या 
सु दा ाहय धरायला िशका. तु ही जो आणलाना आरआरचा मु ा तो अ यंत चुक चा आहे. 
नवीन जे गाव समािव  झालेत तीथला आरआर कमी आहे. आिण मग तु ही सरसकट 
सगळीकडे एकाचवेळेस धोरण लागू करता. कोटयावधी पयाचा महापािलकेचा महसूल 
बुडणार आहे. मग वाघ साहेबां या पगारातून आ ही कट करायच का, का देशमुख साहेबां या 
करायचा, काय केल पाहीजे आ ही या याम ये. तुमच फॉमट केल असेलतर दया आ हांला. 
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सांगा क  हा फलक इत या वषापासून आहे तुम याकडे सगळी माहीती आहे साहेब. 
आम यासारखा कायकता जर ती माहीती काढू शकतोतर तु ही अिधकारी हणून तु ही 
माहीती काढू शकत नाहीत. ही सं था जगली पाहीजे साहेब.  फलक काढताना सु दा आपला 
दुजाभाव आहे.  कोण मसलपॉवर वाला आहे कोण ताकदीचा आहे याचा आपण फलक काढत 
नाहीत, याचे चर काढत नाहीत. जे बोलू शकत नाहीत यांचे तु ही लगेच काढता. 
मा.आयु  साहेब अ यंत जबाबदारीन िवधान करते अनेक अिधका-यांची या ठकाणी या 
होड ग मालका बरोबर पाटनरिशप आहे. या सगळयावरती आपण खरतर बारीकपणे ल  दल 
पाहीजे. या िवभागाच उ प  कमी कसं.  ते काढ यासाठी आप याला टडर काढ याची पण 
गरज न हती. आपण परवाना िनरी क नेमतो, तो तीथ परवाना देतो जे परवाने दले ते 
ऑथोराईज जे नाही दले ते सगळे अनऑथोराईज आिण ते सगळे सरसकट काढायला पाहीजे 
होते आपण, नाही काढलेना. ग ली बोळाम ये सु दा ते ले स लागलेले आहेत. राञीतून ते उभे 
राहतात. या ठकाणी आ ही जर त ार केलीना तर आम या नावासहीत होड ज वा यांना 
सांगीतल जातं. काही नगरसेवकां यात भांडण नको हणून आ ही तीथ क पलट करत नाहीत. 
पण साहेब आपण या सुधारणा सु दा आण या पाहीजेत आिण आमची आप याला िवनंती आहे 
क  हे धोरण घेवून येताना माच मही यात आणा, पुढ या मही यात आणा, जानेवारीत तु ही 
आणालना हे धोरण तर धोरण आणताना याम ये आतापयत या ञुटी कती आहेत, कती 
कोटी पये उ प  यायला पाहीजे होतं, कती ले स अनािधकृत आहेत, कती ले स 
काढलेत, कती कऑ स काढलेत, कती अनािधकृत होते, कती अिधकृत होते या सगळयांचा 
लेखाजोखा मांडा आिण मग धोरण आणा आिण मग सांगा आ ही मंजूरी देतो क  नाही ते.  इथ 
काय झालय जे पाप केलेल आहे ते पाप तु ही झाकलेल आहे आिण हणून या धोरणाला आ ही 
इथ द री दाखल करणार आहोत. मा.आयु  साहेब, आपण खुप चांगल काम करता अनेकां या 
त डून आलय, िनि तपण े तु ही चांगल काम करत असाल आमची दृि  तशी नसेल तु ही 
चांगल करताय हणून, असू शकतना असं. पण या चांग या कामाम ये साहेब काल मी 
आप याला एक पञ दलेल आहे, उ प  वाढी या संदभामधल. गेले अनेक दवस झाल 
केबल या संदभाम ये भूमीगत केबल असतील कवा ओ हरहडे केबल असतील या संदभात 
आ ही बोललो. पाठीमागे बसलेले मा ती भापकर आहेत २००७ ते २०१२ या दर यान याच 
सभागृहाम ये ओ हरहेड केबल या वरती अनेक भाषण केली, अनेकदा  यांच अिभनंदन. पण 
साहेब यश नाही आल ते हापण. माग या मही याम ये पुणे महानगरपािलकेत या संदभात 
टडर झालं. दहा हजार कोटी पय े यां याकडे येणार आहेत. भूमीगत अनािधकृतपणे टाकले या 
केबल असतील आिण पोलवर या केबल सोड या जातात या या संदभातील असतील. यांनी 
एज सी नेमली. आपण का नाही करत साहेब तसं. केल पाहीजे साहेब आपण पण. आमच काही 
हणण नाही साहेब, जे ावसायीक आहेत यांनी ावसाय केलाच पाहीजे. या या िशवाय 

पयाय नाही साहेब. यां या पोटावर पाय दे याचा अजीबात हेतू नाही. परंतु 
महानगरपािलकेचा महसूल वाढला पाहीजे, महानगरपािलकेचा िव ुपीकरण नाही झाल 
पाहीजे हणून जे काही चांगले पावल उचलायचे असतील ते िनि तपणे आपण उचलले 
पाहीजे. ते जे भूमीगत टाकलेले केब स आहेत जे ओ हरहेडस वायर आहेत  यांना सु दा तुम या 
परवाना िवभागाने डोळेझाक के यामुळे यां यावरती सु दा साहेब आप याला कारवाई करावी 
लागणार आहे. हे काम सु दा यां याकडेच येतं ओ हरहेडस केबलच. यांनी सु दा या यावर 
आतापयत कारवाई का केली नाही हणून यां यावर सु दा कारवाई केली पाहीजे. यांनी का 
कारवाई केली नाही, यांनी का उ प  वाढीचे य  केले नाहीत. मा.आयु  साहेब इतका 
गंभीर िवषय आहे. यांनी दहा हजार कोटी पये येतील असं हणलेल आहे आपण पाच हजार 
कोटीची तरी अपे ा क , आपल शहर यां यापे ा लहान अस यामुळे. पाच हजार कोटीच 
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उ द  ठेवलतर आडीच हजार कोटी  पये िनि त िमळतील.  आिण मग इत या मोठया 
उ प ाकड आपण दुल  केल हणून कोणाकोणा वरती कारवाई करणार. तुमचा हा हतूे जरी 
चांगला असलातरी साहेब  परवाना िवभागाचा  आजचा जो िवषय आहे तो आपण द री 
दाखल करणार आहोत. िनि तपणे याला आपण मंजूरी पण देणार आहोत परंतु   मंजूरी देत 
असताना या ठकाणी आयु ांना आपण खडया भाषेत बोल सुनावले पाहीजेत क  सं था जगली 
पाहीजे हणून आपण यो य पावल उचलली पाहीजेत आिण यो य पावल उचल याच काम 
एकच आहे क  यांनी अनािधकृत फलक लावलेत आिण यांनी पाठीशी घातल यां यावरती 
फौजदारी दाखल करा आिण याच बरोबर याम ये जे अिधकारी असतील वेगवेगळे लोक 
आहेत यां यावरती सु दा कारवाई करावी एवढच या ठकाणी सांगत आिण थांबते, ध यवाद.  

मा.अजीत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  खर हणजे आयु  
साहेब हा िवषय आण यामागे आपला, शासनाचा खुप चांगला हेतू आहे आिण आता 
िसमाताईनी या गो ीचा उ लेख केला क  आपले जे काही शहरभर बोडस लागलेले आहेत 
या यामुळे खुप मोठया माणात शहराम ये िव ुपीकरण झालेल आहे आिण मग या अनुषंगाने 
आपली अशी इ छा आहे क  आपण ॉपर पॉलीसी करावी आिण संपुण शहराम ये एक 
युिनफाय पॉलीसी असावी आिण ॉपरली सगळीकड ते बोडस लागावेत जेणेक न शहर िव ूप 
होणार नाही. परंतु आयु  साहेब या याम ये दुसरी जी बाजू आ ही आप या समोर मांडतो तर 
पहीला मु ा हा आहे क  आम याकड अनेक लाक हा ावसाय करतात आिण यां या 
जागेम ये हा वसाय करतात यांनाही यातून दोन पैसे िमळत असतात. एका बाजूला शहर 
िव ूपीकरण होवू नये ही नगरसेवक हणून शंभर ट े  आमचीही भूमीका आहे.  परंतु दुसरी 
बाजू जी आहे क  ती पण आपण तपासली पाहीजे क  मुळात हे धोरण ठरवत असताना जे लोक 
या याम ये पुव पासून ावसायीक आहेत या लोकांनाही िव ासात याव हे आपण करत 
असताना आपला हेतू सरळ आहे क  आप याला  आप या शहराच आप या महापािलकेच 
उ प  वाढवायच आहे. तर ते शंभर ट े  उ प  वाढवल गेल पाहीजे या या ब ल काही दुमत 
नाही. परंतु हे करत असताना जे कोणी घटक या यावरती अवलंबून आहेत या घटकाना 
या याम ये सामावून घेतल पाहीजे अशी आमची अपे ा आहे आिण आता थायी सिमतीने हा 
िवषय ऑलरेडी द री दाखल केला आहे. पुढे हा िवषय आणताना एकतर या लोकांना 
िव ासात या, दुसरी गो  आमची भूमीका ही आहे क  येकवेळेस आप या शहराम ये पुव  
आपण कच-या या संदभात सु दा िनणय घेतला आिण ते हा िनणय घेत असताना आपण 
आधुिनक करण करायच कवा ऍटोमायझेशन करायच या भूमीकेतून आपण पुढे आलोत व ते 
अनेक कॉ ॅ टस आपण अपॉ ट केलेत या या आ द काही वयंरोजगार सं था आिण काही 
कॉ ॅ टस या ठकाणी वेगवेगळया वॉडम ये काम करत आहेत. मग ते ट याट याने तु ही 
या यात बदल करत गेलातर परंतु यातन झाल काय क  या यात ठरावीक मोठी मंडळी 

सहभाग घेतात परंतु ये ात काम माञ ते करत नाहीत. येक कामाम ये सब कॉ ॅ टस 
नेमले जातात आिण ते सबकॉ ॅ टस कोण असतात ते इथलेच लोक असतात. मुळ हेतू आपला 
हा होता क  एखाद काम एखादया मोठया कॉ ॅ टसला दलतर या याकडन तशाच प दतीच 
चांगल काम हाव आिण ते महापािलकेला परवडाव अशा हेतून आपण ते करतो परंतु ये ात 
तसे होत नाही. माग या काही वषाम ये ही जी था पडलेली आहे महापािलकेम ये मोठमोठी 
काम मोठमोठया कॉ ॅ टसला दयायची आिण या यातन इथे जे पपरी चचवड शहरात 
राहणारे छोटे छोटे कॉ ॅ टस आहेत जे गेली अनेक वष काम करतात यां यावर कुठेतरी 
अ याय होतो आिण मग हे सगळ जे माग या काही वषापासून चालू आहे ते थांबव याच काम 
तु हांला करायच आहे. आता िसमाताईनी या मु यावर िवषय मांडला क  महापािलकेच 
आप याला अनेक ठकाणी उ प  वाढवता येवू शकतं यातला जो आपला अंडर ाऊंड 
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केबल गचा िवषय आहे क  पुणे शहराची बातमी आ ही माग या आठवडयात वाचली याम ये 
पुणे शहराला हजारो कोटी पये यातून िमळतात  यांनी जी एज सी अपॉ ट केली आिण 
मा.महापौर साहेब, आप याकड सु दा तसच घडलेल आहे. अनेक लोकांचे या याम ये ठेके 
आहेत, ावसाय करायला आमचा कोणाचाही िवरोध नाही ावसाय करणं हा याचा याचा 
अिधकार आहे पण तो करत असताना महापािलकेची परवानगी न घेता महापािलकेला फसवून, 
महापािलके या अिधका-यांवर दडपण आणून अस अनेक लोकांनी या शहराम ये अंडर ाऊंड 
केबल ग केलेल आहे. कवा अनेक ठकाणी ओ हरहेड आहेत याचे पैसे आप याला िमळू शकले 
असते परंतु ते िमळाले नाहीत यामुळ आमची सभागृहाची ही मागणी आहे क  हा जो आता 
िसमाताईनी िवषय सांगीतला या िवषयावरती ताबडतोब आपण चौकशी करावी आिण असे 
जे जे िवषय आहेत शहरा या उ प  वाढी या दृ ीने या या िवषयात आपण ल  घालाव 
आिण या या िवषयाम ये महापािलकेच उ प  कसं वाढेल या दृि कोनातून तु ही य  
करावेत यासाठी आ ही सगळे तुम या बरोबर आहोत. तु ही काही कामाना स या काञी 
लावलेली आहे ते करत असताना जी आव यक काम आहेत ती आव यक काम हावीत अशी 
आमची अपे ा आहे. परंतु जी अनाव यक काम आहेत ती शंभर ट े  थांबली पाहीजेत.  परंतु 
ये या  काही दवसाम य ेमहापािलके या िनवडणूका आहेत या अनुषंगाने नगरसेवक हणून 
आमची काही मागणी आहे क  आम या भागातली जी नागरीकां या दृि ने मह वाची काम 
आहेत मग  या या दारातला र ता असेल, या या दारातल काँ टीकरण असेल, या या 
दारातल पे ह ग लॉक असेल ही काम हावीत आिण या दृि कोनातून शासनान सु दा 
आ हांला सहकाय कराव आिण या िवषया या संदभात हा जो िनणय द री दाखल करायचा 
घेतला आहे तो चांगला िनणय आहे येथून पुढ या काळाम ये आयु  साहेबांनी पु हा आणाव 
आिण तो आणताना या जु या ावसायीकांना या याम य े िव ासात या आिण यां यावर 
अ याय होणार नाही अशा कारची भूमीका घेवून तो िवषय मांडावा, ध यवाद.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल -७२        ितकूल- ० 

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

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ४ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

                                                                  िवषय मांक – ४ 
दनांक – २४/१२/२०२१                िवभाग – मा.आयु   

 

              संदभ – १) मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 
                         २) मा.िवधी सिमतीकडील ठराव .७ द. ३/१२/२०२१    

िप.एम.पी.एल. मधील पुव पीसीएमटी चे वकशॉप िवभागातील ११४ सेवकांनी 
यांची सेवा पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये वग क न घेणेकामी िवनंती केली आहे. या 

पुव  पीसीएमटी कडील सेवकांना पपरी चचवड महापािलका म ये वग क न घेणेत आले 
आहे. याच माणे स या पुणे महानगर प रवहन महामंडळातील एकुण १३ आगाराम ये 
कायशाळेकडील िविवध िवभागाम ये पुव िपसीएमटी चे कमचारी स या कायरत आहेत. अशा 
उव रत ११४ सेवकांना पुव या कमचा-यां माणे पपरी चचवड महापािलके या ४०% 

िह या मधून वेतन अदा क रत अस याने यापुव  करणेत आले या कायवाही या धत वर 



65 
 
उव रत पुव पीसीएमटी कायशाळा सेवकांना याच िह यामधून वेतन होणे िवषयी कोणतेही 
हरकत नाही. सबब सोबतचे प  ‘अ’ माणे ११४ पुव िपसीएमटी कडील कायशाळा सेवकांचे 

कोणतेही आ थक नुकसान न होता महापािलकेम ये कायम व पी वग क न घेणेस मा यता 
देणेत यावी.                                                                                        

मा. ानदेव थोरात- मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.उ म कदळे- मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पी.एम.पी.एम.एल. 
कडील पूव पी.सी.एम.टी.चे वकशॉप िवभागातील सेवक, पपरी चचवड महानगरपािलकेत 

वग क न घेणे या सेवकां या यादीत द ा य यशवंत लटांबळे ि लनर, कमचारी .३२५२ 

यांचा समावेश होता. परंतु यांचे िनधन झा यामुळे यांचे नाव यादीतून कमी करणेत आलेले 
आहे. 

 कै.द ा य यशवंत लटांबळे, ि लनर यांचे जागी यांचा मुलगा ी.शुभम द ा य 

लटांबळे पद – ि लनर कमचारी .१११५ पी.एम.पी.एम.एल. म ये कामकाज करत असून 

यांचाही समावेश पपरी चचवड महानगरपािलकेत वग करणेत येणा-या सेवकां या यादीत 
करणेत यावा व यांची सेवा महानगरपािलकेत वग करणसे मा यता देणेत यावी. 
 तसेच पी.एम.पी.एम.एल. मधील पुव पीसीएमटी कडील सेवकांना पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये वग क न घे यात आले आहे. याच माणे स या पुणे महानगर प रवहन 
मंडळातील पुव पीसीएमटीचे ११४ सेवकांना पुव या कमचा यां माणे पपरी चचवड 
महापािलके या ४०% िह यामधून वेतन अदा करीत अस याने यापुव  कर यात आले या 

कायवाही या धत वर ी. तुकाराम द ा य खानेकर, कायम वाहक ३१९१ (ि लनर) यांची 
पपरी चचवड महापािलकेम ये कायम व पी सेवा वग क न घेणेस शासक य मा यता 

देणेत यावी. 

 तसेच महारा  शासन, रा धो- २००२/ . ./६८/ युसे-२ द. १ जुलै २०१६ या 
शासन िनणयानुसार अ यु  गुणव ाधारक खेळांडुना शासक य, िनमशासक य व इतर े ात 
नोकरीसाठी ५% आर ण ठेव यात आलेले आहे. या शासन िनणयानुसार ीमती संपदा 

िशवाजी बुचडे, रा. ए-४ आनंदा हाईटस, सैिनकवाडी, वडगावशेरी, पुणे यांनी सन २०१० 
पासून ते आजतागायत ॲथलेटी स या खेळाम ये ािव य िमळिवले आहे. यानुसार 
उपसंचालक, ड व युवक सेवा, पुणे िवभाग, पुणे यांचेकडील 
जा. ./उपसं/खेआ/ माणप /२१-२२/यु. .०३९५/का-१/५०५ द. १५ िडसबर २०२१ चे 
प ा अ वये ीमती संपदा िशवाजी बुचडे ा डा िवषयक अहता पुण करीत आहेत, यामुळे 
सदर उमेदवार ५% खेळाडू आर णा अंतगत गट क व ड पदाकरीता पा  होत आहे. 

 सबब महारा  शासनाचे शासन िनणया माणे व उपसंचालक, डा व युवक सेवा, 
पुणे िवभाग, पुणे यांचेकडील प ानुसार ीमती संपदा िशवाजी बुचडे, रा. ए-४ आनंदा 
हाईटस, सैिनकवाडी, वडगावशेरी, पुणे यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेतील गट क व 
ड पदाकरीता ५% खेळाडू आर णा अंतगत पद थापना करणेकामी शासनाकडे िशफारस 

करणेस मा यता दे यात यावी. 
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 तसेच पी.एम.पी.एम.एल. मधील पूव पी.सी.एम.टी.कडील सेवकांना पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये वग क न घे यात आले आहे. याच माणे स या पुणे महानगर प रवहन 
मंडळातील पूव पी.सी.एम.टी.चे ११४ सेवकांना पूव या कमचा  या माणे पपरी चचवड 
महापािलके या ४० % िह यामधून वेतन अदा करीत अस याने यापूव  कर यात आले या 
कायवाही या धत वर ी. राजू वसंत ढेरंग,े (हे पर नं.१), ी. संभाजी नामदेव कापसे            

(िशपाई), ी.सुधीर दामोदर कुदळे (िशपाई), ी.संजय दशरथ कुटे (वाहक), ी. चधा नरहरी 
कुटे (वाहक) व ी. चतामण िनवृ ी गायकवाड (वाहक) ी. आकाश बाजीराव लांडगे 
(ि लनर) व ी.सुनील शांताराम हांडे (चालक) यांची पपरी चचवड महापािलकेम ये 
कायम व पी सेवा वग क न घेणेस शासक य मा यता देणेत यावी. 

 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या वायसीएमएच (पी.जी.आय) म ये डॉ. सौ. 
कांचन पंकज वायकोळे या मनपा आ थापनेवर सजन या गट ‘अ’ या शासन मा य पदावर 

सन नो हबर २०१६ पासून िनयमीत आ थापनेवर कायरत आहेत. स या या वायसीएमएच    
(पी.जी.आय) या सं थेम ये सहा यक ा यापक (श य िच क सा) या पदावर आदेश . 
वायसीएमएच/८ ड/ कािव/३५५/२०१८ द. २२/११/२०१८ पासून कायरत आहेत. 
 महानगरपािलका आ थापनेवर वायसीएमएच (पी.जी.आय) सं थेकरीता सहयोगी 

ा यापक (श य िच क सा) अिभनामाचे एक पद माहे िडसबर २०२१ म ये र  होणार आहे. 
या र  होणा-या पदासाठी आव यक असणा-या सव शै िणक पा ता व अनुभवाची अहता 
डॉ. सौ. कांचन पंकज वायकोळे या धारण करीत अस याने यांना सहयोगी ा यापक (श य 
िच क सा) या पदावर पदो ती ारे नेमणूक दे यास मा यता देणेत यावी. 
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका “सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम 

२०२०” व “आकृतीबंध याम ये सुधारणा / दु ती करणसे मा यता देणेत यावी. पपरी 

चचवड महानगरपािलका आ थापनेवरील अिधकारी / कमचारी यांना शासन मंजूर सेवा 
वेश िनयम व आकृतीबंधा या अनुषंगाने यो य ते बदल / दु ती सुचवायची अस यास 
याबाबत िवभाग मुखांचे वंय प  िशफारस व अिभ ायसह िवभाग मुखां या माफत 

मािहती सादर करणेबाबत उपरो  संद भय प रप काम ये नमूद  आहे. 
          यानुसार मािहती व जनसंपक िवभागाक रता शासक य सेवा गट-ब मधील जनता 
संपक अिधकारी या पदाक रता मंजूर कर यात आले या सेवा वेश िनयमाम ये खाली नमूद 

माणे बदल करणेस मा यता देणेत यावी. 
अ.  संवग पदनाम नेमणूक ची 

प दत व ट े वारी 
नेमणूक क रता अहता व नेमणुक ची प दत 

१ शासक य 
सेवा गट – ब 

जनता 
संपक 
अिधकारी 

पदो ती १०० 
% 

१)  मा यता ा  िव ापीठाकडील कोण याही शाखेची 
पदवी आव यक. 
२)  प कारीता व जनसं ापन 
( Journalisam & Mass Communication ) या 
िवषयातील पदवी परी ा उ ीण असणे आव यक. 
३)  प. च.मनपा मधील वग -३ ( शासक य सेवा) मधील 
कामाचा कमीत कमी ५ वषाचा अनुभव ( कमचा-याची 
सेवा ये ता व गुणव े या आधारे पदो ती ) असणे 
आव यक. 
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         तरी उपरो  माणे सेवा वेश िनयमाम ये बदल करणेस तसेच सदर पद  र  
झा यानंतर वरील माणे आहता धारण करणारे ी. फु ल बाळकृ ण पुरािणक, मु य िलिपक 
यांचा मािहती व जनसंपक िवभागाकडील अनुभव िवचारात घेऊन यांची “जनता संपक 
अिधकारी” या पदावर पदो तीने नेमणूक कर यास मा यता देणेत यावी. 
         तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेत शहर अिभयंता व सहशहर अिभयंता 
( थाप य) अशी पदे मंजूर आहेत. सदर पदावरील अिधकारी िनवृ  झा यानंतर/ पदो ी 
झा यानंतर सदर पदे र  होणार आहेत. सबब शहर अिभयंता या र  होणा-या पदावर, 

सहशहर अिभयंता सवंगतील सेवा ये  सहशहर अिभयंता ी.मकरंद ानोबा िनकम यांची 
नेमणूक करणेस तसेच सहशहर अिभयंता ( थाप य) र  होणा-या पदावर कायकारी अिभयंता 
( थाप य) सवंगतील सेवा ये  कायकारी अिभयंता ी.अजय दनकरराव सूयवंशी व ी. 
सुिनल भागवानी यांना पदो ती देणेस मा यता देणेत यावी.   
मा.सं दप क पटे - मा.महापौर साहेब उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे.  

मा.महापौर -  िवषय मांक ४ उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक- ७४५                                                              िवषय मांक – ४ 
दनांक – २४/१२/२०२१                िवभाग – मा.आयु   

 

              संदभ – १) मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव.  
                         २) मा.िवधी सिमतीकडील ठराव .७ द. ३/१२/२०२१    

िप.एम.पी.एल. मधील पुव पीसीएमटी चे वकशॉप िवभागातील ११४ सेवकांनी 
यांची सेवा पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये वग क न घेणेकामी िवनंती केली आहे. या 

पुव  पीसीएमटी कडील सेवकांना पपरी चचवड महापािलका म ये वग क न घेणेत आले 
आहे. याच माणे स या पुणे महानगर प रवहन महामंडळातील एकुण १३ आगाराम ये 
कायशाळेकडील िविवध िवभागाम ये पुव िपसीएमटी चे कमचारी स या कायरत आहेत. अशा 
उव रत ११४ सेवकांना पुव या कमचा-यां माणे पपरी चचवड महापािलके या ४०% 

िह या मधून वेतन अदा क रत अस याने यापुव  करणेत आले या कायवाही या धत वर 
उव रत पुव पीसीएमटी कायशाळा सेवकांना याच िह यामधून वेतन होणे िवषयी कोणतेही 
हरकत नाही. सबब सोबतचे प  ‘अ’ माणे ११४ पुव िपसीएमटी कडील कायशाळा सेवकांचे 

कोणतेही आ थक नुकसान न होता महापािलकेम ये कायम व पी वग क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पी.एम.पी.एम.एल. कडील पूव पी.सी.एम.टी.चे वकशॉप िवभागातील 
सेवक, पपरी चचवड महानगरपािलकेत वग क न घेणे या सेवकां या यादीत द ा य यशवंत 

लटांबळे ि लनर, कमचारी .३२५२ यांचा समावेश होता. परंतु यांचे िनधन झा यामुळे 

यांचे नाव यादीतून कमी करणेत आलेले आहे. 
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 कै.द ा य यशवंत लटांबळे, ि लनर यांचे जागी यांचा मुलगा ी.शुभम द ा य 

लटांबळे पद – ि लनर कमचारी .१११५ पी.एम.पी.एम.एल. म ये कामकाज करत असून 

यांचाही समावेश पपरी चचवड महानगरपािलकेत वग करणेत येणा-या सेवकां या यादीत 
करणेत यावा व यांची सेवा महानगरपािलकेत वग करणसे मा यता देणेत येत आह.े  
 तसेच पी.एम.पी.एम.एल. मधील पुव पीसीएमटी कडील सेवकांना पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये वग क न घे यात आले आहे. याच माणे स या पुणे महानगर प रवहन 
मंडळातील पुव पीसीएमटीचे ११४ सेवकांना पुव या कमचा यां माणे पपरी चचवड 
महापािलके या ४०% िह यामधून वेतन अदा करीत अस याने यापुव  कर यात आले या 

कायवाही या धत वर ी. तुकाराम द ा य खानेकर, कायम वाहक ३१९१ (ि लनर) यांची 
पपरी चचवड महापािलकेम ये कायम व पी सेवा वग क न घेणेस शासक य मा यता 

देणेत येत आहे. 

 तसेच महारा  शासन, रा धो- २००२/ . ./६८/ युसे-२ द. १ जुलै २०१६ या 
शासन िनणयानुसार अ यु  गुणव ाधारक खेळांडुना शासक य, िनमशासक य व इतर े ात 
नोकरीसाठी ५% आर ण ठेव यात आलेले आहे. या शासन िनणयानुसार ीमती संपदा 

िशवाजी बुचडे, रा. ए-४ आनंदा हाईटस, सैिनकवाडी, वडगावशेरी, पुणे यांनी सन २०१० 
पासून ते आजतागायत ॲथलेटी स या खेळाम ये ािव य िमळिवले आहे. यानुसार 
उपसंचालक, ड व युवक सेवा, पुणे िवभाग, पुणे यांचेकडील 
जा. ./उपसं/खेआ/ माणप /२१-२२/यु. .०३९५/का-१/५०५ द. १५ िडसबर २०२१ चे 
प ा अ वये ीमती संपदा िशवाजी बुचडे ा डा िवषयक अहता पुण करीत आहेत, यामुळे 
सदर उमेदवार ५% खेळाडू आर णा अंतगत गट क व ड पदाकरीता पा  होत आहे. 

 सबब महारा  शासनाचे शासन िनणया माणे व उपसंचालक, डा व युवक सेवा, 
पुणे िवभाग, पुणे यांचेकडील प ानुसार ीमती संपदा िशवाजी बुचडे, रा. ए-४ आनंदा 
हाईटस, सैिनकवाडी, वडगावशेरी, पुणे यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेतील गट क व 
ड पदाकरीता ५% खेळाडू आर णा अंतगत पद थापना करणेकामी शासनाकडे िशफारस 

करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

 तसेच पी.एम.पी.एम.एल. मधील पूव पी.सी.एम.टी.कडील सेवकांना पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये वग क न घे यात आले आहे. याच माणे स या पुणे महानगर प रवहन 
मंडळातील पूव पी.सी.एम.टी.चे ११४ सेवकांना पूव या कमचा  या माणे पपरी चचवड 
महापािलके या ४० % िह यामधून वेतन अदा करीत अस याने यापूव  कर यात आले या 
कायवाही या धत वर ी. राजू वसंत ढेरंग,े (हे पर नं.१), ी. संभाजी नामदेव कापसे           

(िशपाई),  ी.सुधीर दामोदर कुदळे (िशपाई), ी.संजय दशरथ कुटे (वाहक), ी. चधा नरहरी 
कुटे (वाहक) व ी. चतामण िनवृ ी गायकवाड (वाहक) ी. आकाश बाजीराव लांडगे 
(ि लनर) व ी.सुनील शांताराम हांडे (चालक) यांची पपरी चचवड महापािलकेम ये 
कायम व पी सेवा वग क न घेणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या वायसीएमएच (पी.जी.आय) म ये डॉ. सौ. 
कांचन पंकज वायकोळे या मनपा आ थापनेवर सजन या गट ‘अ’ या शासन मा य पदावर 
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सन नो हबर २०१६ पासून िनयमीत आ थापनेवर कायरत आहेत. स या या वायसीएमएच    
(पी.जी.आय) या सं थेम ये सहा यक ा यापक (श य िच क सा) या पदावर आदेश . 
वायसीएमएच/ ८ ड/ कािव/३५५/२०१८ द. २२/११/२०१८ पासून कायरत आहेत. 
 महानगरपािलका आ थापनेवर वायसीएमएच (पी.जी.आय) सं थेकरीता सहयोगी 

ा यापक (श य िच क सा) अिभनामाचे एक पद माहे िडसबर २०२१ म ये र  होणार आहे. 
या र  होणा-या पदासाठी आव यक असणा-या सव शै िणक पा ता व अनुभवाची अहता 
डॉ. सौ. कांचन पंकज वायकोळे या धारण करीत अस याने यांना सहयोगी ा यापक (श य 
िच क सा) या पदावर पदो ती ारे नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका “सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम 

२०२०” व “आकृतीबधं याम ये सुधारणा / दु ती करणसे मा यता देणेत येत आह.े पपरी 

चचवड महानगरपािलका आ थापनेवरील अिधकारी / कमचारी यांना शासन मंजूर सेवा 
वेश िनयम व आकृतीबंधा या अनुषंगाने यो य ते बदल / दु ती सुचवायची अस यास 
याबाबत िवभाग मुखांचे वंय प  िशफारस व अिभ ायसह िवभाग मुखां या माफत 

मािहती सादर करणेबाबत उपरो  संद भय प रप काम ये नमूद  आहे. 
          यानुसार मािहती व जनसंपक िवभागाक रता शासक य सेवा गट-ब मधील जनता 
संपक अिधकारी या पदाक रता मंजूर कर यात आले या सेवा वेश िनयमाम ये खाली नमूद 

माणे बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.  संवग पदनाम नेमणूक ची 
प दत व ट े वारी 

नेमणूक क रता अहता व नेमणुक ची प दत 

१ शासक य 
सेवा गट – ब 

जनता 
संपक 
अिधकारी 

पदो ती  
१०० % 

१)  मा यता ा  िव ापीठाकडील 
कोण याही शाखेची पदवी आव यक. 
२)  प कारीता व जनसं ापन 
( Journalisam & Mass 
Communication ) या िवषयातील पदवी 
परी ा उ ीण असणे आव यक.  
३)  प. च.मनपा मधील वग -३ 
( शासक य सेवा) मधील कामाचा कमीत 
कमी ५ वषाचा अनुभव ( कमचा-याची 
सेवा ये ता व गुणव े या आधारे  
पदो ती ) असणे आव यक. 

 
 तरी उपरो  माणे सेवा वेश िनयमाम ये बदल करणेस तसेच सदर पद  र  
झा यानंतर वरील माणे आहता धारण करणारे ी. फु ल बाळकृ ण पुरािणक, मु य िलिपक 
यांचा मािहती व जनसंपक िवभागाकडील अनुभव िवचारात घेऊन यांची “जनता संपक 
अिधकारी” या पदावर पदो तीने नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेत शहर अिभयंता व सहशहर अिभयंता 
( थाप य) अशी पदे मंजूर आहेत. सदर पदावरील अिधकारी िनवृ  झा यानंतर/ पदो ी 
झा यानंतर सदर पदे र  होणार आहेत. सबब शहर अिभयंता या र  होणा-या पदावर, 
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सहशहर अिभयंता सवंगतील सेवा ये  सहशहर अिभयंता ी.मकरंद ानोबा िनकम यांची 
नेमणूक करणेस तसेच सहशहर अिभयंता ( थाप य) र  होणा-या पदावर कायकारी अिभयंता 
( थाप य) सवंगतील सेवा ये  कायकारी अिभयंता ी.अजय दनकरराव सूयवंशी व ी. 
सुिनल भागवानी यांना पदो ती देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकूल - ७२         ितकूल-० 

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

         ------ 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ५ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

                                                                                        िवषय मांक – ५ 
दनांक – २४/१२/२०२१                िवभाग – मा.आयु   

 

                   संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५०/२०२१,  
                                  द.११/१०/२०२१ 
                             २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३५  
                                  द.२०/१०/२०२१अ वये.   
                             ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४३१ द.१८/११/२०२१ अ वये.   

 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर–२६१/निव-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  
शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस–१८०५/१०५०/सीआर–

७९५/०७/निव-१३, द. ३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ 

रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून 
शासन िनणय . टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी/निव-
१३, दनांक ०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत 

आलेला आहे. मौजे िचखली येथील िपपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास 
योजनेमधील खालील त यात दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे.  

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 

करावयाचे एकुण 
सुमारे े  चौ.मी. 

१. -  मंजूर िवकास  योजनेतील 

१८.००  मी. र ता ंदी. 

मौजे िचखली येथील गट 
नं.२२१ ते २४३, ६८८ व 

६९० 

 ५००० चौ.मी. 

 



71 
 
तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन 
ताव मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 

आव यक आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम - २०१३(निवन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणेत यावी. 

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो – चचवड स.नं.२६५ 

(पै) येथील जागा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४२ मधील कलम २०५ अंतगत 
ता यात घेणसे मा यता देणेत यावी. ए पायर इ टेट येथील मु य उ ाण पुलाव न चचवड 
बाजुकडे उतरणेस व पुलावर चढणेस लुप/रॅ प बांध याचे काम महानगरपािलके माफत चालु 
आहे.  लुप साठी िवकास आराखडया ितरी  आव यक असणारी जागा या ठकाणचे जागा 
मालकांनी मनपा या ता यात दली आहे. तथािप सदर लुप साठी लागणा-या जागा 

ितरी ची जागा बांधकाम अयो य (Non Built up) आह.े  सदरची (Non Built up) जागा 

ही या ठकाणचे जागा मालक ी.संताजी ध डीबा गावडे, भगीरथी संताजी गावडे, राजेश 
संताजी गावडे व राकेश संताजी गावडे हे मनपा या ता यात खाजगी वाटाघाटीने 
/टीडीआर/एफएसआय या मोबद याने ता यात दे यास तयार आहेत. 
 तरी चचवड लुप लगतची चचवड स.नं.२६५ (पै) येथील जागा महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४२ मधील कलम २०५ अंतगत ता यात घेणेबाबतची 
कायवाही करणेस मा यता देणेत यावी.  
 तसेच चचवड येथील पॉवर हाऊस चौक येथे असलेले सुलभ शौचालय हे मु य 
वसाहतीत अस याने तेथील नागरीकांना सदर शौचालयाचे ठकाणी अ व छतेचा ास होत 
आहे.  यामुळे सदर सुलभ शौचालय हे ए ो पा याचे टाक  जवळ थलांतरीत करणेस मा यता 
देणेत यावी.  
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या पपळे गुरव-सांगवी या िशवेवरील मंजुर 
िवकास आराख ातील मौजे पपळे गुरव येथील स.नं.५१ ते ५६ व मौजे सांगवी येथील 
स.नं.७०, ७१ कृ णा चौक ते एच.डी.एफ.सी. बँक (एम के हॉटेल चौक) या १८ मी. र याचे 

भूसंपादन करणसे मा यता देणेत यावी. पपरी चचवड महानगरपािलके या पपळे गुरव-
सांगवी या िशवेवरील मंजुर िवकास आराख ातील मौजे पपळे गुरव येथील स.नं.५१ ते ५६ 
व मौजे सांगवी येथील स.नं.७०,७१ कृ णा चौक ते एच.डी.एफ.सी. बँक (एम के हॉटेल चौक) 

या १८ मी. र याची जागा भुसंपादन तावाने मनपा या ता यात घेणसे मा यता देणेत 
यावी. 
 उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणसे मा यता दणेेत यावी. 
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 तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम - २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) 

अ वये तातडीने संपादन करणेस मा यता देणेत यावी.    
 तसेच मौजे गाव दापोडी येथील सव नंबर ९, १० व ११ पैक  े ामधील मंजूर 

िवकास योजनेतील १२ मीटर र ता थलांत रत क न सदर र याला कै. सोपानराव ीपती 
काटे र ता असे नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी. मौजे दापोडी गाव येथील स ह नंबर ९, 

१० व ११ पैक  े ामधील मंजूर िवकास योजनेत आरि त असले या १२ मीटर र ता स या 
असले या ठकाणा न नदी कनारी या बाजूला हणजेच स ह नंबर ११,१० व ९ या 

पि मेला थलांत रत कर यात आलेला आहे व या माणे सदर ठरावाला मंजूर िवकास 
योजनेचा आराखडा ( रंगीत त ) सोबत मािहतीसाठी देत आह,े तसेच सदर या १२ मीटर 

र याला कै. ी. सोपानराव ीपती काटे र ता असे नामकरण कर यास मा यता देणते यावी.  
व सदर करणी मूळ िमळकत धारकांची संमती आहे तरी सदर नमूद आर ण थलांत रत 
कर यात येत आहे व महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ कलम चे 
कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यात व फेरबदलाची वैधािनक कायवाही पूण क न शासनास 
फेरबदलाचा ताव सादर करणे आयु  पपरी - चचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत 
कर यास मा यता दे यात यावी. 
मा.सं दप क पटे - मा.महापौर साहेब उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे.  

मा.अि नी जाधव - मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह, खरंतर गेली चार वषापासून मी 
या िवषयासाठी िवरोध करीत होते आिण सात याने प वहार करत होते. आज पु हा तोच 
िवषय सभागृहात आलेला आहे, आिण या िवषयाला मी िवरोध करते, कारण गे या चार 
वषपासून मा या नागरीकांना हा िवषय नको आहे. आज लोक ितिनधी हणून मी या 
भागाचा नेतृ व करते. या भागातील नागरीकांना हा िवषय नको आहे यामुळे मी या 
िवषयाला िवरोध करते, तु हांला पुढचा िनणय काय तो घेऊ शकता. कारण महापौर आिण 
प ने यानंा मी वारंवारं सांगतीय, हा िवषय द री दाखल करा कवा तहकुब करा. तु हाला 
पण या िवषयात काय इं े ट आहे हे मला कळत नाहीये. यावर तो द री दाखल करावा ही 
िवनंती करते, ध यवाद.  

मा.महापौर – अि नीताई या िवरोधाची न द घेवून हा िवषय उपसूचनेसह मंजूर कर यात 

येत आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ७४६                                                             िवषय मांक – ५ 
दनांक – २४/१२/२०२१                िवभाग – मा.आयु   

 

                   संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५०/२०२१,  
                                  द.११/१०/२०२१ 
                             २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३५  
                                  द.२०/१०/२०२१अ वये.    
                             ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४३१ द.१८/११/२०२१ अ वये.   
  

पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर–२६१/निव-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  
शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस–१८०५/१०५०/सीआर–

७९५/०७/निव-१३, द. ३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ 

रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून 
शासन िनणय . टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी/निव-
१३, दनांक ०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत 

आलेला आहे. मौजे िचखली येथील िपपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास 
योजनेमधील खालील त यात दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे.  

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 

करावयाचे एकुण 
सुमारे े  चौ.मी. 

१. -  मंजूर 

िवकास  योजनेतील 

१८.००  मी. र ता ंदी. 

मौजे िचखली येथील गट 
नं.२२१ ते २४३, ६८८ व 

६९० 

 ५००० चौ.मी. 

 

तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 

अिधिनयम व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची 

मा यता घेणे आव यक आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान 
भरपाई िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम - २०१३(निवन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणेत येत आहे.   
  तसेच चचवड स.नं.२६५ (पै) येथील जागा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४२ मधील कलम २०५ अंतगत ता यात घेणसे मा यता देणेत येत आहे. ए पायर इ टेट 
येथील मु य उ ाण पुलाव न चचवड बाजुकडे उतरणेस व पुलावर चढणेस लुप/रॅ प 
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बांध याचे काम महानगरपािलके माफत चालु आहे.  लुप साठी िवकास आराखडया ितरी  
आव यक असणारी जागा या ठकाणचे जागा मालकांनी मनपा या ता यात दली आहे. तथािप 
सदर लुप साठी लागणा-या जागा ितरी ची जागा बांधकाम अयो य (Non Built up) आह.े  

सदरची (Non Built up) जागा ही या ठकाणचे जागा मालक ी.संताजी ध डीबा गावडे, 

भगीरथी संताजी गावडे, राजेश संताजी गावडे व राकेश संताजी गावडे हे मनपा या ता यात 
खाजगी वाटाघाटीने /टीडीआर/एफएसआय या मोबद याने ता यात दे यास तयार आहेत. 
 तरी चचवड लुप लगतची चचवड स.नं.२६५ (पै) येथील जागा महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४२ मधील कलम २०५ अंतगत ता यात घेणेबाबतची 
कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 तसेच चचवड येथील पॉवर हाऊस चौक येथे असलेले सुलभ शौचालय हे मु य 
वसाहतीत अस याने तेथील नागरीकांना सदर शौचालयाचे ठकाणी अ व छतेचा ास होत 
आहे.  यामुळे सदर सुलभ शौचालय हे ए ो पा याचे टाक  जवळ थलांतरीत करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या पपळे गुरव-सांगवी या िशवेवरील मंजुर 
िवकास आराख ातील मौजे पपळे गुरव येथील स.नं.५१ ते ५६ व मौजे सांगवी येथील 
स.नं.७०, ७१ कृ णा चौक ते एच.डी.एफ.सी. बँक (एम के हॉटेल चौक) या १८ मी. र याचे 

भूसंपादन करणसे मा यता देणेत येत आह.े पपरी चचवड महानगरपािलके या पपळे गुरव-
सांगवी या िशवेवरील मंजुर िवकास आराख ातील मौजे पपळे गुरव येथील स.नं.५१ ते ५६ 
व मौजे सांगवी येथील स.नं.७०,७१ कृ णा चौक ते एच.डी.एफ.सी. बँक (एम के हॉटेल चौक) 

या १८ मी. र याची जागा भुसंपादन तावाने मनपा या ता यात घेणसे मा यता देणेत येत 
आह.े   
 उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा 
भूसंपादन ताव मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणसे मा यता दणेेत येत आहे.    

 तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम - २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) 

अ वये तातडीने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आह.े    
 तसेच मौजे गाव दापोडी येथील सव नंबर ९, १० व ११ पैक  े ामधील मंजूर 

िवकास योजनेतील १२ मीटर र ता थलांत रत क न सदर र याला कै. सोपानराव ीपती 
काटे र ता असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े मौजे दापोडी गाव येथील स ह नंबर 
९, १० व ११ पैक  े ामधील मंजूर िवकास योजनेत आरि त असले या १२ मीटर र ता 

स या असले या ठकाणा न नदी कनारी या बाजूला हणजेच स ह नंबर ११,१० व ९ या 

पि मेला थलांत रत कर यात आलेला आहे व या माणे सदर ठरावाला मंजूर िवकास 
योजनेचा आराखडा ( रंगीत त ) सोबत मािहतीसाठी देत आह,े तसेच सदर या १२ मीटर 

र याला कै. ी. सोपानराव ीपती काटे र ता असे नामकरण कर यास मा यता देणते येत 
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आहे. व सदर करणी मूळ िमळकत धारकांची संमती आहे तरी सदर नमूद आर ण थलांत रत 
कर यात येत आहे व महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ कलम चे 
कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यात व फेरबदलाची वैधािनक कायवाही पूण क न शासनास 
फेरबदलाचा ताव सादर करणे आयु  पपरी - चचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत 
कर यास मा यता दे यात येत आहे.  
 अनुकूल- ७१        ितकूल – १ 

 अशी मते पडली व सदर ठराव ब मताने मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय .६ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ७४७                                                             िवषय मांक – ६ 
दनांक – २४/१२/२०२१                िवभाग – मा.आयु   

 

               संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५२/२०२१,  

                              द.११/१०/२०२१ 
                         २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३७  

                             द.२०/१०/२०२१अ वये.   
                   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .७३३ द.१८/११/२०२१ अ वये.           

 

       पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर – २६१/ निव -२२, दनांक – ११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  
शासन, नगर िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस – १८०५/१०५०/सीआर – 

७९५/०७/निव-१३, द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ 

रोजी या िनणया वये पुनः िस द केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून 
शासन िनणय . टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी/निव-
१३, दनांक ०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत 

आलेला आहे. मौजे िचखली येथील पपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास 
योजनेमधील खालील त यात दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे.  
 

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 
१. - मंजूर िवकास योजनेतील

३०.०० मी. ं द र ता 
 मौजे िचखली येथील गट नं. 
६८०, ६८७, ६८८ व ६८९ 

६००० चौ.मी. 
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तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन 
ताव मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 

आव यक आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आिण पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा 
२०१३) अ वये संपादन करणसे मा यता देणेत येत आहे.  
मा. ानदेव थोरात- मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.अि नी जाधव - मा.महापौर, िवषय मांक ६ ला माझा िवरोध आह.े 

मा.महापौर – अि नीताई या िवरोधाची न द घेवून हा िवषय मंजूर कर यात येत आहे.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ७१      ितकूल- १ 

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

             ---- 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय . ७ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

                                                                                        िवषय मांक – ७ 
दनांक – २४/१२/२०२१                िवभाग – मा.आयु   

 
              संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .अमुका/३/कािव/१७३/ 
                           २०२१ द. ५/१०/२०२१  
   २) मा.महापािलका सभा ठराव .७२१ द.२०/१०/२०२१ अ वये.   
                           ३) मा.महापािलका सभा ठराव .७३५ द.१८/११/२०२१ अ वये.   

मा.महापािलका सभा ठराव . ६९६ द.२०/०९/२०२१ अ वये यांि क करणा ारे 
साफसफाईचा िवषय शासक य मा यतेकामी माहे ऑ टोबर मिह याचे मा.महापािलका 
सभेपुढे सादर करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच जु या आरएफपी मधील ४ पॅकेज 
ऐवजी २ पॅकेजम ये शहरातील र यांची िवभागणी क न सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार 
कर यास व खचाम ये कपात क न यं े आिण मनु यबळाची फेररचना कर यात यावी असेही 
ठरावाम ये नमूद कर यात आलेले आहे. 

यानुसार आरएफपी मसु ाम ये बदल क न सुधा रत आरएफपी तयार कर यात 
आलेला असून आरएफपी म ये असलेली रचना व खच याम ये बदल झालेला आहे. निवन 
आरएफपी मसु ाम ये असले या कर यात आलेला बदलांबाबतचा तपिशल खालील माणे 
आहे. 
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सदर कामकाजाक रता िनयु  स लागार सं था मे.टंडन अबनन सो युश स ा.िल. 
यांचेमाफत सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार कर यात आलेला असून यानुसार शहरातील 
१८.०० मी. पे ा मो ा र यांची २ भागांम ये िवभागणी कर यात आलेली असून याम ये 
Southern side of head office व Northern side of head office चे येक  १ पॅकेज 

अशा रतीने २ पॅकेज िनि त कर यात आलेले आहे. 

पॅकेज . १ क रता ३३१ कमी व पॅकेज . २ क रता ३३९.१५ कमी, इतक  

र याची लांबी िनि त कर यात आलेली आहे. यामुळे शहरातील एकि त र यांची अंदािजत 
लांबी (Sweeping Length)६७०.१५ गृहीत धर यात आलेली आहे. याम ये शहरातील 
महामाग, बीआरटी माग व १८.०० मी. पे ा र यांची लांबी गृहीत धर यात आलेली आहे. 

यांि क  प दतीने र ते साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या वाहनांची व 
मनु यबळा बाबतची मािहती आरएफपी म ये समािव  कर यात आलेला असून याचा 
तपिशल खालील माणे – 

Package 1: - Southern side of Head Office 

Heavy 
Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium 
Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / 
Litter 
Picker 

Total 
Vehicles 

Hook 
loader / 

Compactor 

Water 
Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 

Package 2: - Northern side of Head Office  

Heavy 
Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium 
Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / 
Litter 
Picker 

Total 
Vehicles 

Hook 
loader / 

Compactor 

Water 
Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 
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 सदर िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा असून याक रता अंदाजे र. .३६२.०४ कोट चा 
खच अपेि त आहे. तथािप, िनिवदा या राबिव या क रता खालील बाब ची पूतता क न 

कायवाही होणे आव यक आहे. 

1. िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ७२(ब) नुसार असे दािय व प कर यापूव  मा.महापािलका सभेची मंजूरी 
घे याचे ावधान आहे. यामुळे सदर िनिवदा या राबिव याक रता 
अिधिनयमातील कलम ७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेची अंदािजत र. . 
३६२.०४ कोटी अथवा होणा-या य  खचास शासक य मा यता घेणे आव यक 
आहे. 

2. मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आरएफपी 
मसु ाम ये िनिवदा येपूव  अथवा िनिवदा य े दर यान काही बदल करणे 
आव यक अस यास उदा.मनु यबळ, वाहनसं या, अंदािजत / य  खच इ. सदर 
बदल कर याचे अिधकार आयु ांना राहतील.  

3. िनिवदा येअंती िनि त होणा-या दरास व संिवदेस मा. थायी सिमती सभेची 
मा यता घेणे आव यक राहील. 

           सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे 

कामकाजा क रता तयार कर यात आले या िनिवदा / आरएफपी नुसार ७ वष कालावधीक रता 
िनिवदा या राबिवणेकामी व यापोटी होणा-या अंदाजे र. .३६२.०४ कोट या अथवा 

य  खचास शासक य मा यतेकामी तुतचा िवषय महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ७२ (ब) नुसार मा यता देणेत यावी. 

मा. ानदेव थोरात- मा.महापौर साहबे ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ७ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.संदीप क पटे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक -  ७४८                                                            िवषय मांक – ७ 
दनांक – २४/१२/२०२१                िवभाग – मा.आयु   

 
              संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .अमुका/३/कािव/१७३/ 
                           २०२१ द. ५/१०/२०२१  
   २) मा.महापािलका सभा ठराव .७२१ द.२०/१०/२०२१ अ वये.   
                           ३) मा.महापािलका सभा ठराव .७३५ द.१८/११/२०२१ अ वये.   

          िवषय मांक ७ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.   
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अनुकूल- ७२       ितकूल- ० 

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

          ----  
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय .८  वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

                                                                    िवषय मांक – ८ 
दनांक – २४/१२/२०२१                  िवभाग – मा.आयु   

 
                   संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िश ण/आ था/  
                                १अ/कािव/४१८/२०२१ द. २१/१०/२०२१  
                            २) मा.महापािलका सभा ठराव .७३६ द.१८/११/२०२१ अ वये.   

नगर िवकास िवभाग, महारा  रा य यांचेकडील . पीसीसी -२०२१ / . .५/ निव-

२२ दनांक १४/०७/२०२१ अ वये ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का  सातारा िज हा 

प रषद यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी 
एकञीकरण िनयमानुसार िवशेष बाब हणून िनयु  करणेबाबत आदेश ा  झालेले आहेत.  

सदर आदेशाम ये ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का सातारा िज हा प रषद 

यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती - प ी एक ीकरण 
िनयमानुसार िवशेष बाब हणून िनयु  करताना पपरी चचवड महानगरपािलका 
महासभेची मा यता घेणे बंधनकारक अस याचे आदेश दले आहेत. सदर करणी ताव सादर 
केला असता मा. उपआयु  ाथिमक िश ण िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका यानंी 

नगर िवकास िवभाग, महारा  रा य यांचेकडील आदेशानुसार पपरी चचवड 

महानगरपािलका महासभेची मा यता घेणकेामी िवषयप  सादर करणेबाबत आदेश दले 
आहेत.  

ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का, सातारा िज हा प रषद याचंी पपरी 

चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एक ीकरण िनयमानुसार 
िवशेष बाब हणून िनयु  करणसे मा यता देणेत यावी. 
मा. ानदेव थोरात- मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.उ म कदळे- मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो – महारा  शासन नगर 

िवकास िवभाग शासन िनणय  संक ण-२०१८/ . .३८९/निव-२०, द.१६/०२/२०२१ 

अ वये ीमती नीता नानासाहेब खैरे, पद- उपिशि का, िज हा प रषद, सातारा येथून पपरी-

चचवड महानगरपािलकेत िनयु चे धत वर १) ीमती सुषमा मा ती थोपटे, पद- 

उपिशि का, िज हा प रषद, रायगड २) ीमती संपदा शिशकांत काळे, पद- उपिशि का, 
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िज हा प रषद, रायगड यांचे पती-प ी एक ीकरण शासन िनणयातील तरतुदीनुसार एकाच 

िज ातील नागरी कवा ामीण थािनक वरा य सं थेम ये सेवावग करता येणार नाही या 
अट चे अधीन िज हा प रषद, रायगड येथून पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का 

या पदावर ीमती सुषमा मा ती थोपटे व ीमती संपदा शिशकांत काळे या दो ही 
उपिशि कांचे पती-प ी एक ीकरण िनयमानुसार िज हा प रषद, रायगड येथून पपरी-

चचवड महानगरपािलकेत िनयु  कर यास मा यता देणेत यावी.  

उपरो  िश क कमचा-यांमधील पित-प ी पैक  १ (एक) कमचारी पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये कमचारी हणून कत ावर कायरत अस याने शासन िनणयानुसार पती-
प ी एकञीकरणास मा यता देणेत यावी.  

िवषय मांक 8 म ये नमूद केले माणे शासन िनणय संक ण 2018/ . . / 389 / निव 

/ 20 द. 16/02/2021 नगर िवकास शासन िनणय नगर िवकास िवभागानुसार 2 ) शासन त     

द. 15 जुलै 1972 शासन प रपञ मांक िजपब 0711 /  113 / 11 / आ था 14             

3) महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम . एमई बी2012 / . .107 / ा िश 2 महारा  

शासना या धोरणानुसार 1 ) ीमती सुषमा मा ती थोपटे उपिश क रायगड िज हा प रषद  

२) ीमती संपदा शिशकांत काळे उपिश का िज हाप रषद रायगड ३) ीम. वैशाली छगन 
सपकळ पुणे िज हा प रषद ४) ी अ ण महादेव घोळवे, िज हाप रषद पुणे ५) सौ.माया 
सुभाष जावीर पुणे िज हाप रषद ६) अि नी दीनानाथ सावळकर पुणे िज हाप रषद          
७) सौ.अंजली दीपक क हेरे पुणे िज हाप रषद ८) सौ.िवभावरी अ ण दंडवते पुणे 
िज हाप रषद ९) ी.अमोल संपत घेनंद पुणे िज हाप रषद १०) ी िववेक पंिडत वैरागे,  पुणे 
िज हाप रषद ११) ीम. सुकेशनी चधू बुढे  पुणे िज हाप रषद १२ ) ीम. शीतल राजाराम 
रासकर पुणे िज हाप रषद १३ ) ीम. िहरा के  बुधलकर  पुणे िज हा प रषद 

 पपरी चचवड महानगरपािलकेमधील उपिश क या पदावर पती प ी एक ीकरण  
िनयमानुसार महासभेची वरील िवषय उपसूचनेसह मंजूर क न ीम. नीता खैरे यां या 

माणेच वरील ाथिमक िश कांना पपरी चचवड महानगरपािलकेतील पती प ी 
एक ीकरण िनयमानुसार िनयु  कर यास मा यता देणेत यावी. 

 तसेच ीम.माधवी माण सग शगटे, उपिशि का, पती प ी एक ीकरण िनयमानुसार 
पपरी चचवड महानगरपािलकेकडे िनयु  करणेबाबत उपरो  ीम. माधवी माण सग 
शगटे, उपिशि का िज हा प रषद सातारा यांना िश ण िवभाग/ िजप अ था ५६३६- 

१७/१०/२०१८ अ वये नाहरकत माणप  सादर केले आहे. पपरी चचवड महानगरपािलका 
िश ण मडंळ यांचे कडे द १०/०९/२०१८, तसेच मा.आयु  सो यांना द. १४/१२/ २०२१ 
रोजी अज सादर करणेत आलेले आहेत. यांचे पती ी सिचन रामचं  भोसले खाजगी कंपनी 
म ये पपरी चचवड शहरात नोकरीला आहेत.  
 ीम. माधवी माण सग शगटे उपिशि का, सातारा िज हा प रषद यांची पपरी 

चचवड महानगरपािलम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एक ीकरण िनयमानुसार या 
उपसुचने वारे िनयु  करणेस मा यता देणेत यावी. 
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 तसेच ी. अजय रमण वाळेकर राहणार- िनसग दशन, से टर नं. २६ िनगडी 

ािधकरण येथे राहत असून ते पुणे िज हा प रषद येथे पदवीधर िश क हणून कायरत आहेत. 
पुणे िज हा प रषदेकडून पपरी चचवड महानगपालीकेकडे सेवा वग करणे संदभात ते गेले १२ 
वष य  करीत आहेत. यांचे आई वडील वृ  व आजारी अस या कारणाने यांची काळजी 
घे यासाठी सेवा वग करणे अ याव यक आहे.  

 तरी या उपसुचने वारे ी. अजय रमण वाळेकर, पदवीधर िश क यांची  पपरी 
चचवड महानगरपािलम ये िनयु  करणेस मा यता देणेत यावी.  

 तसेच ीमती सुकेिशनी चधू बुढे, पद-उपिशि का, िज हा प रषद शाळा, बोरीवली, 
ता.मावळ.िज.पुणे येथे कायरत असून मुलांचे संगोपन व इतर कौटंुिबक अडचणीचे कारणा तव 
पती-प ी एकञीकरण िनयमानुसार पपरी- चचवड महानगरपािलकेत िनयु  कर यास 
मा यता देणेत यावी. तसेच  पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर “वैदयक य 
अिध क” अिभनामाचे एक पद पे लेवल एस-२५ वेतण ेणी र. . ७८८००-२०९२०० म ये 
शासन मंजूर आहे. पदो ती सिमतीने द. २०/०८/२०२१ रोजी केलेली िशफारस िवचारात 
घेवून “ वैदयक य अिध क” पदावरील अहताधारक सेवाजे  अिधकारी डॉ.जाधव शंकर बळवंत 
यांची ये तेनुसार पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत यावी. तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये कायरत असणारे िश क कवा िशि का यांचे पती कवा प ी जर िज हा 
अंतगत िश क कवा िशि का या पदावर काम करीत असतीलतर या सवाना (साधारण ८०-
१००) पती-प ी एकञीकरण िनयमानुसार िनयु  कर यास मा यता देणेत यावी.  

मा.सं दप क पटे - मा.महापौर साहेब उपसूचनेस अनुमोदन देतो.     
मा. िसमा सावळे- मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह,  या िवषयाला आ ही िवरोध करत 
नाही परंतु  िज ा बाहेरच आिण िज  ात या िज ात पुणे िज ाची ह  पण काही छोटी 
नाहीये यामुळे या िजल् ाम ये सु दा चार-चार, पाच-पाच तास लागतात साहेब िश कांना 
या शहरातून ामीण भागात जा यासाठी. मा.महापौर साहेब अशा सव िश कांची यादी 
मा.प ने याकडे दलेली आहे. हा िवषय मंजूर करत असतांना या यादीतले िजतके िश क 
असतील जर यां या बद या झा या तरच हा िवषय मंजूर कर यात यावा अ यथा हा िवषय 
सु दा आपण तहकूब करावा, ध यवाद.   

मा.सिचन िचखल-े मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह,   आ यंत महा वाचा िवषय आहे, 
गे या दोन ते आडीच वषापूव  या िवषयावरती या सभागृहाम ये खूप मोठा गदारोळ झाला 
होता. आिण आता िसमाता नी माई तशी सूचना केली आहे. एक िश क न घेता इतर सवच 
िश क जर घेणार असाल तरच हा ठराव मंजूर करा, यास आमचा पाठ बा राहील, ध यवाद.   

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

मा.महापौर –   शासना या आदेशानुसार आपला मनपा कमचारी याचा जोडीदार पती-प ी  

िज हा बाहेर कमचारी असेलतर अशा िश कांची उपसूचना मंजूर करणेत येत आहे.  
उपसूचनेसह हा िवषय ८ मंजूर कर यात येत आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक- ७४९                                                                 िवषय मांक – ८ 
दनांक – २४/१२/२०२१                  िवभाग – मा.आयु   

 

                   संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िश ण/आ था/  
                                १अ/कािव/४१८/२०२१ द. २१/१०/२०२१  
                            २) मा.महापािलका सभा ठराव .७३६ द.१८/११/२०२१ अ वये.   

नगरिवकास िवभाग, महारा  रा य यांचेकडील . पीसीसी-२०२१/ . .५/निव-२२ 

दनांक १४/०७/२०२१ अ वये ीम.नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का सातारा िज हा 
प रषद यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी 
एकञीकरण िनयमानुसार िवशेष बाब हणून िनयु  करणेबाबत आदशे ा  झालेले आहेत.                

सदर आदेशाम ये ीम.नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का सातारा िज हा प रषद 
यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एकञीकरण 
िनयमानुसार िवशेष बाब हणून िनयु  करताना पपरी चचवड महानगरपािलका 
महासभेची मा यता घेणे बंधनकारक अस याचे आदेश दले आहेत. सदर करणी ताव सादर 
केला असता मा.उपआयु  ाथिमक िश ण िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी 
नगर िवकास िवभाग, महारा  रा य यांचेकडील आदेशानुसार पपरी चचवड 
महानगरपािलका महासभेची मा यता घेणेकामी िवषयपञ सादर करणेबाबत आदेश दले 
आहेत.                     

ीम.नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का, सातारा िज हा प रषद यांची पपरी 
चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एकञीकरण िनयमानुसार 

िवशेष बाब हणून िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.             

तसेच महारा  शासन नगर िवकास िवभाग शासन िनणय  संक ण-
२०१८/ . .३८९/निव-२०, द.१६/०२/२०२१ अ वये ीमती नीता नानासाहेब खैरे, पद- 

उपिशि का, िज हा प रषद, सातारा येथून पपरी- चचवड महानगरपािलकेत िनयु चे 

धत वर १) ीमती सुषमा मा ती थोपटे, पद- उपिशि का, िज हा प रषद, रायगड           

२) ीमती संपदा शिशकांत काळे, पद- उपिशि का, िज हा प रषद, रायगड यांचे पती-प ी 

एक ीकरण शासन िनणयातील तरतुदीनुसार एकाच िज ातील नागरी कवा ामीण 
थािनक वरा य सं थेम ये सेवावग करता येणार नाही या अट चे अधीन िज हा प रषद, 

रायगड येथून पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर ीमती सुषमा 
मा ती थोपटे व ीमती संपदा शिशकांत काळे या दो ही उपिशि कांचे पती-प ी एक ीकरण 
िनयमानुसार िज हा प रषद, रायगड येथून पपरी- चचवड महानगरपािलकेत िनयु  

कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
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उपरो  िश क कमचा-यांमधील पित-प ी पैक  १ (एक) कमचारी पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये कमचारी हणून कत ावर कायरत अस याने शासन िनणयानुसार पती-
प ी एकञीकरणास मा यता देणेत येत आहे.       

िवषय मांक 8 म ये नमूद केले माणे शासन िनणय संक ण 2018/ . . / 389 / निव 

/ 20 द. 16/02/2021 नगर िवकास शासन िनणय नगर िवकास िवभागानुसार 2 ) शासन त     

द. 15 जुलै 1972 शासन प रपञ मांक िजपब 0711 /  113 / 11 / आ था 14             

3) महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम . एमई बी2012 / . .107 / ा िश 2 महारा  

शासना या धोरणानुसार १) ीमती सुषमा मा ती थोपटे उपिश क रायगड िज हा प रषद  

२) ीमती संपदा शिशकांत काळे उपिश का िज हाप रषद रायगड ३) ीम. वैशाली छगन 
सपकळ पुणे िज हा प रषद ४) ी अ ण महादेव घोळवे, िज हाप रषद पुणे ५) सौ.माया 
सुभाष जावीर पुणे िज हाप रषद  ६) अि नी दीनानाथ सावळकर पुणे िज हाप रषद          
७) सौ.अंजली दीपक क हेरे पुणे िज हाप रषद  ८) सौ.िवभावरी अ ण दंडवते  पुणे 
िज हाप रषद ९) ी.अमोल संपत घेनंद पुणे िज हाप रषद १०) ी िववेक पंिडत वैरागे,   पुणे 
िज हाप रषद ११) ीम. सुकेशनी चधू बुढे  पुणे िज हाप रषद १२ ) ीम. शीतल राजाराम 
रासकर पुणे िज हाप रषद १३ ) ीम. िहरा के  बुधलकर  पुणे िज हा प रषद 

 पपरी चचवड महानगरपािलकेमधील उपिश क या पदावर पती प ी एक ीकरण  
िनयमानुसार महासभेची वरील िवषय उपसूचनेसह मंजूर क न ीम. नीता खैरे यां या 

माणेच वरील ाथिमक िश कांना पपरी चचवड महानगरपािलकेतील पती प ी 
एक ीकरण िनयमानुसार िनयु  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 तसेच ीम.माधवी माण सग शगटे, उपिशि का, पती प ी एक ीकरण िनयमानुसार 
पपरी चचवड महानगरपािलकेकडे िनयु  करणेबाबत उपरो  ीम. माधवी माण सग 
शगटे, उपिशि का िज हा प रषद सातारा यांना िश ण िवभाग/ िजप अ था ५६३६- 

१७/१०/२०१८ अ वये नाहरकत माणप  सादर केले आहे. पपरी चचवड महानगरपािलका 
िश ण मंडळ यांचे कडे द १०/०९/२०१८, तसेच मा.आयु  सो यांना द. १४/१२/ २०२१ 
रोजी अज सादर करणेत आलेले आहेत. यांचे पती ी सिचन रामचं  भोसले खाजगी कंपनी 
म ये पपरी चचवड शहरात नोकरीला आहेत.  
 ीम. माधवी माण सग शगटे उपिशि का, सातारा िज हा प रषद यांची पपरी 

चचवड महानगरपािलम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एक ीकरण िनयमानुसार या 
उपसुचने वारे िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 तसेच ी. अजय रमण वाळेकर राहणार- िनसग दशन, से टर नं. २६ िनगडी 

ािधकरण येथे राहत असून ते पुणे िज हा प रषद येथे पदवीधर िश क हणून कायरत आहेत. 
पुणे िज हा प रषदेकडून पपरी चचवड महानगपालीकेकडे सेवा वग करणे संदभात ते गेले १२ 
वष य  करीत आहेत. यांचे आई वडील वृ  व आजारी अस या कारणाने यांची काळजी 
घे यासाठी सेवा वग करण ेअ याव यक आहे.  
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 तरी या उपसुचने वारे ी. अजय रमण वाळेकर, पदवीधर िश क यांची  पपरी 
चचवड महानगरपािलम ये िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

 तसेच ीमती सुकेिशनी चधू बुढे, पद-उपिशि का, िज हा प रषद शाळा, बोरीवली, 
ता.मावळ.िज.पुणे येथे कायरत असून मुलांचे संगोपन व इतर कौटंुिबक अडचणीचे कारणा तव 
पती-प ी एकञीकरण िनयमानुसार पपरी- चचवड महानगरपािलकेत िनयु  कर यास 
मा यता देणेत येत आहे.  तसेच  पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर “वैदयक य 
अिध क” अिभनामाचे एक पद पे लेवल एस-२५ वेतण ेणी र. . ७८८००-२०९२०० म ये 
शासन मंजूर आहे. पदो ती सिमतीने द. २०/०८/२०२१ रोजी केलेली िशफारस िवचारात 
घेवून “ वैदयक य अिध क” पदावरील अहताधारक सेवाजे  अिधकारी डॉ.जाधव शंकर बळवंत 
यांची ये तेनुसार पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये कायरत असणारे िश क कवा िशि का यांचे पती कवा प ी जर िज हा 
अंतगत िश क कवा िशि का या पदावर काम करीत असतीलतर या सवाना (साधारण ८०-
१००) पती-प ी एकञीकरण िनयमानुसार िनयु  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकल - ७२       ितकूल- ० 

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

             ----- 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय .९  वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

                                                                                          िवषय मांक – ९ 
दनांक – २४/१२/२०२१                  िवभाग – मा.आयु   

 

               संदभ -१) मा.अित र   आयु  (१) यांचेकडील पञ जा. .ग ेका/िव/कािव/  
                            ९१/२०२१ द.१० /११/२०२१  

पपरी चचवड मनपाचे पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत ग े ीय कायालय 
मधील भाग  २१ पपरी येथे महानगरपािलकेमाफत निवन िजजामाता णालय सु  
कर यात आलेले आहे. सदर हॉि पटल म ये सुतीगृह, लहान मुलांसाठी डेडीकेटेड कोिवड 

िवभाग, हे टलेटर वॉड, ऑि सजन वॉड व अितद ता िवभाग इ यादी समावेश आहे. तसेच 

स या सदर हॉि पटलम ये कोिवड-१९  पेशंटवर उपचार कर यात येतात. तसेच कोिवड 

ितबंधक लसीकरण के ाचे कामकाज सु दा हॉि पटलम ये सु  आहे. कोिवड-१९ या संभा  
तीस-या लाटेचा िवचार करता सदर हॉ प टलम ये निवन ऑपरेशन थेटर सु  कर यासाठी जे  
वैद कय अिधकारी  पपरी यांनी दनांक    /०९/२०२१ या प ा वय े इकडील िवभागास 

कळिवले आहे. सदर हॉि पटलमधील  कोिवड - १९ ालयातील िव ुत यं णे या चालन व 

पयवे ण करण,े देखभाल दु तीची काम,े तसेच निवन ऑपरेशन ठेटर सु  कर यासाठी 

आव यक िव ुतिवषयक व इतर कामे करणे या बाब चा अंदाजप कामधे समावेश करणेत 
आला आहे. तसेच स यि थतीम ये ग ेि य कायालय िव ुत िवभागाकडील तांि क कमचारी 
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कमी असलेने सदर कोिवड केअर सटरमधील िव ुतिवषयक यं णेचे चालन देखभाल दु ती 
करणेकामी कं ाटी प तीने तांि क कमचारी नेम याची आव यकता आहे. 

रा य शासनाने कोरोना िवषाणुचा ादुभाव रोख यासाठी रा यात साथरोग ितबंधक 
कायदा १९८७ व आप ी व थापन अिधिनयम २००५, द. १३/०३/२०२० पासुन लागू 
केलेला आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना साथरोगाचा 

ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (३) नुसार साथरोग िनयं णात 
ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातडीने करणेकरीता व तू अथवा सेवांची आप कालीन 
प र थीतीत तातडीने खरेदी करणे आव यक आहे. 

सदर कामासाठी र. . १,७८,५४,६७७/- इतका खच येणार आहे. सन २०२१-२२ 
या अंदाजप कात सदर कामाचा समावेश नस याने  सदर कामाचा खच महानगरपािलके या 

सन २०२१-२२ या आ थक वषा या अंदाजप कातील म यवत  भांडार िवभागाकडील 
कोरोना िनधी या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेस तसेच भाग . २१ पपरी मधील 
नवीन िजजामाता णालयात आँपरेशन िथएटर, वातानुकुलन यं णा देखभाल दु ती, 
िव ुतिवषयक कामे आिण कुशल व अधकुशल कामगार पुरवठा करणे. या कामास 
र. .१,७८,५४,६७७/- यास शासक य मा यता देणेत यावी. 

मा. ानदेव थोरात- मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.उ म कदळे- मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो – कोवीड १९ चे 

अनुषंगाने निवन भोसरी णालय पपरी चचवड महानगरपािलके माफत चालिवणसे मा यता 
देणेत यावी.  पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ातील कोव ड १९ चे ादुभावाने 
बाधीत णांना चांगले व तातडीने उपचार िमळावेत या उ ेशाने निवन भोसरी णालय 
कोवीड १९ ने बाधीत णावर उपचार करणेकामी सु  करणेत आलेले आहे.  
 मा. महापािलका सभा ठराव मांक ३६५ दनांक ०४/०२/२०१९ अ वये सदर 

णालय खाजगी सं थेस चालिवणेस देणेकामी मा यता दलेली आहे. तथािप कोवीड १९ चे 
आप कालीन प र थीतीत बाधीत णांना तातडीने उपचार उपल ध हावेत तसेच ओमाय ॉन 
िवषाणुचा संसग िवचारात घेता मा. महापािलका सभा ठराव मांक ३६५ दनांक 
०४/०२/२०१९ अ वये सदर णालय खाजगी सं थेस चालिवणेस देणेबाबतचे ठरावास 
ता पुर या व पात थिगती िमळुन सदरचे णालय महापािलकेमाफत सु  ठेवणसे मा यता 
देणेत यावी. 
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पपरी 

या ट ारे शहरांतील दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदूचे िवकार, गंभीर अपघात त व दुधर 

आजारांनी ासले या णांना तसेच नैस गक आप ी त पीडीतांना अथसहा य कर यात येत 
आह.े महारा  शासन नगरिवकास िवभागाकडील शासन िनणय . पीसीसी ३००६/ १९९७/ 

. .३९७/ निव २२, द.१८ िडसबर २००७ अ वये ट या मा यमातून टची मुळ घटना 

व िनयमावलीतील तरतुद शी बांिधल रा न एका णास जा तीत जा त र. .५,०००/- 

अथसहा य धनादेशा दारे कर यात येते. परंतु स या कोरोनासारख े नवनवीन िवषाणूं दारे 
उ वणारे िविवध आजार, असा य रोग, दुघटना, िविवध कारचे घडून येणारे वेगवेगळे 
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अपघात, यानुषंगाने करा ा लागणा-या श या यासंबंधी वाढता खच, औषधे, िविवध 

तपास या, वै क य उपचारांचे वाढते दर ल ात घेता गोरगरीब, सवसामा य नाग रकांना 

िविवध आजारांवरील वै क य उपचारांशी संबंिधत आ थक खच परवडत नाही. यामुळे 
त कालीन प रि थती या अनुषंगाने महारा  शासन नगरिवकास िवभागाकडील शासन िनणय 

. पीसीसी ३००६/१९९७/ . .३९७/ निव २२, द.१८ िडसबर २००७ अ वये मंजूर 

करणेत आले या व स या पपरी चचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल 
ट दारे दे यात येणा-या ित ण र. .५,०००/- अथसहा य र मेम य ेवाढ क न ित ण 

र. .१५,०००/- करणेस तसेच सदर टला पपरी चचवड महानगरपािलका डा 

िवभागाकडुन दरवष  दे यात येणारे अनुदान र. . २५,००,०००/- या रकमेम ये वाढ क न 
दरवष  र. . ५०,००,०००/- करणेस मा.महापािलका सभेची शास कय व िव ीय मा यता 
घेऊन शासनाकडे मा यतेकरीता पाठिवणसे मा यता देणेत यावी.  
 तसेच पपरी चचवड मनपाचे पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत ग े ीय 
कायालय मधील भाग मांक २१ पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत नवीन िजजामाता 

णालय सु  कर यात आलेले आहे. सदर हॉि पटलम ये सूितगृह, लहान मुलांसाठी डेिडकेटेड 

कोिवड िवभाग, ह टलेटर वाड, ऑ सीजन वाड, व अितद ता िवभाग इ यादी समावेश आहे. 

याच बरोबर 24 X 7 सी.एम.ओ, यूरोसजन, ओथ पेिडक सजन, जनरल सजरी, जनरल 

मेिडसीन, ई.एन.टी. सजन, एम.आर.आय. -  3 टे ला,  सी.टी. कॅन 64 SLICES, िडिजटल 

ए स रे (डी.आर.िसि टम), सी–आम (हाय सी) अ ा सोनो ाफ , व एम.एल.सी. साठी 

एक पोिलस चौक   या बाब चा समावेश क न एक अ यावत ोमा सटर करणे बाबत िवचार 
क न शासक य मा यता देणेत यावी.  
मा.सं दप क पटे - मा.महापौर साहेब उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

मा.महापौर- उपसूचनेसह  िवषय ं . ९ मंजूर कर यात येत आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
ठराव मांक- ७५०                                                                 िवषय मांक – ९ 
दनांक – २४/१२/२०२१                  िवभाग – मा.आयु   

 

               संदभ -१) मा.अित र   आयु  (१) यांचेकडील पञ जा. .ग ेका/िव/कािव/  
                            ९१/२०२१ द.१० /११/२०२१  

पपरी चचवड मनपाचे पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत ग े ीय कायालय 
मधील भाग  २१ पपरी येथे महानगरपािलकेमाफत निवन िजजामाता णालय सु  
कर यात आलेले आहे. सदर हॉि पटल म ये सुतीगृह, लहान मुलांसाठी डेडीकेटेड कोिवड 

िवभाग, हे टलेटर वॉड, ऑि सजन वॉड व अितद ता िवभाग इ यादी समावेश आहे. तसेच 

स या सदर हॉि पटलम ये कोिवड-१९  पेशंटवर उपचार कर यात येतात. तसेच कोिवड 
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ितबंधक लसीकरण के ाचे कामकाज सु दा हॉि पटलम ये सु  आहे. कोिवड-१९ या संभा  
तीस-या लाटेचा िवचार करता सदर हॉ प टलम ये निवन ऑपरेशन थेटर सु  कर यासाठी जे  
वैद कय अिधकारी  पपरी यांनी दनांक    /०९/२०२१ या प ा वय े इकडील िवभागास 

कळिवले आहे. सदर हॉि पटलमधील  कोिवड - १९ ालयातील िव ुत यं णे या चालन व 

पयवे ण करण,े देखभाल दु तीची काम,े तसेच निवन ऑपरेशन िथएटर सु  कर यासाठी 

आव यक िव ुतिवषयक व इतर कामे करणे या बाब चा अंदाजप कामधे समावेश करणेत 
आला आहे. तसेच स यि थतीम ये ग ेि य कायालय िव ुत िवभागाकडील तांि क कमचारी 
कमी असलेने सदर कोिवड केअर सटरमधील िव ुतिवषयक यं णेचे चालन देखभाल दु ती 
करणेकामी कं ाटी प तीने तांि क कमचारी नेम याची आव यकता आहे. 

रा य शासनाने कोरोना िवषाणुचा ादुभाव रोख यासाठी रा यात साथरोग ितबंधक 
कायदा १९८७ व आप ी व थापन अिधिनयम २००५, द. १३/०३/२०२० पासुन लागू 
केलेला आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना साथरोगाचा 

ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (३) नुसार साथरोग िनयं णात 
ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातडीने करणेकरीता व तू अथवा सेवांची आप कालीन 
प र थीतीत तातडीने खरेदी करणे आव यक आहे. 

सदर कामासाठी र. . १,७८,५४,६७७/- इतका खच येणार आहे. सन २०२१-२२ 
या अंदाजप कात सदर कामाचा समावेश नस याने  सदर कामाचा खच महानगरपािलके या 

सन २०२१-२२ या आ थक वषा या अंदाजप कातील म यवत  भांडार िवभागाकडील 
कोरोना िनधी या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेस तसेच भाग . २१ पपरी मधील 
नवीन िजजामाता णालयात आँपरेशन िथएटर, वातानुकुलन यं णा देखभाल दु ती, 
िव ुतिवषयक कामे आिण कुशल व अधकुशल कामगार पुरवठा करणे. या कामास 
र. .१,७८,५४,६७७/- यास शासक य मा यता देणते येत आहे.           

 तसेच कोवीड १९ चे अनुषंगाने निवन भोसरी णालय पपरी चचवड 
महानगरपािलके माफत चालिवणसे मा यता देणेत येत आह.े  पपरी चचवड महानगरपािलका 
काय े ातील कोव ड १९ चे ादुभावाने बाधीत णांना चांगले व तातडीने उपचार िमळावेत 
या उ ेशाने निवन भोसरी णालय कोवीड १९ ने बाधीत णावर उपचार करणेकामी सु  
करणते आलेले आहे.  
 मा. महापािलका सभा ठराव मांक ३६५ दनांक ०४/०२/२०१९ अ वये सदर 

णालय खाजगी सं थेस चालिवणेस देणेकामी मा यता दलेली आहे. तथािप कोवीड १९ चे 
आप कालीन प र थीतीत बाधीत णांना तातडीने उपचार उपल ध हावेत तसेच ओमाय ॉन 
िवषाणुचा संसग िवचारात घेता मा. महापािलका सभा ठराव मांक ३६५ दनांक 
०४/०२/२०१९ अ वये सदर णालय खाजगी सं थेस चालिवणेस देणेबाबतचे ठरावास 
ता पुर या व पात थिगती िमळुन सदरचे णालय महापािलकेमाफत सु  ठेवणसे मा यता 
देणेत येत आहे.   
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पपरी 

या ट ारे शहरांतील दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदूचे िवकार, गंभीर अपघात त व दुधर 
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आजारांनी ासले या णांना तसेच नैस गक आप ी त पीडीतांना अथसहा य कर यात येत 
आह.े महारा  शासन नगरिवकास िवभागाकडील शासन िनणय . पीसीसी ३००६/ १९९७/ 

. .३९७/ निव २२, द.१८ िडसबर २००७ अ वये ट या मा यमातून टची मुळ घटना 

व िनयमावलीतील तरतुद शी बांिधल रा न एका णास जा तीत जा त र. .५,०००/- 

अथसहा य धनादेशा दारे कर यात येते. परंतु स या कोरोनासारख े नवनवीन िवषाणूं दारे 
उ वणारे िविवध आजार, असा य रोग, दुघटना, िविवध कारचे घडून येणारे वेगवेगळे 

अपघात, यानुषंगाने करा ा लागणा-या श या यासंबंधी वाढता खच, औषधे, िविवध 

तपास या, वै क य उपचारांचे वाढते दर ल ात घेता गोरगरीब, सवसामा य नाग रकांना 

िविवध आजारांवरील वै क य उपचारांशी संबंिधत आ थक खच परवडत नाही. यामुळे 
त कालीन प रि थती या अनुषंगाने महारा  शासन नगरिवकास िवभागाकडील शासन िनणय 

. पीसीसी ३००६/१९९७/ . .३९७/ निव २२, द.१८ िडसबर २००७ अ वये मंजूर 

करणेत आले या व स या पपरी चचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल 
ट दारे दे यात येणा-या ित ण र. .५,०००/- अथसहा य र मेम य ेवाढ क न ित ण 

र. .१५,०००/- करणेस तसेच सदर टला पपरी चचवड महानगरपािलका डा 

िवभागाकडुन दरवष  दे यात येणारे अनुदान र. . २५,००,०००/- या रकमेम ये वाढ क न 
दरवष  र. . ५०,००,०००/- करणेस मा.महापािलका सभेची शास कय व िव ीय मा यता 
घेऊन शासनाकडे मा यतेकरीता पाठिवणसे मा यता देणेत येत आह.े   
 

 तसेच पपरी चचवड मनपाचे पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत ग े ीय 
कायालय मधील भाग मांक २१ पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत नवीन िजजामाता 

णालय सु  कर यात आलेले आहे. सदर हॉि पटलम ये सूितगृह, लहान मुलांसाठी डेिडकेटेड 

कोिवड िवभाग, ह टलेटर वाड, ऑ सीजन वाड, व अितद ता िवभाग इ यादी समावेश आहे. 

याच बरोबर 24 X 7 सी.एम.ओ, यूरोसजन, ओथ पेिडक सजन, जनरल सजरी, जनरल 

मेिडसीन, ई.एन.टी. सजन, एम.आर.आय. -  3 टे ला,  सी.टी. कॅन 64 SLICES, िडिजटल 

ए स रे (डी.आर.िसि टम), सी–आम (हाय सी) अ ा सोनो ाफ , व एम.एल.सी. साठी 

एक पोिलस चौक   या बाब चा समावेश क न एक अ यावत ोमा सटर करणे बाबत िवचार 
क न शासक य मा यता देणेत येत आह.े  
 अनुकूल - ७२     ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
              ----  
  
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय .१०  वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  
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                                                                                          िवषय मांक – १० 
दनांक – २४/१२/२०२१                  िवभाग – मा.आयु   

 
                      संदभ -१) मा.अित र   आयु  (१) यांचेकडील पञ जा. .िव/ 
                                   ग /कािव/५४६/२०२१ द.१० /११/२०२१   
 

 पपरी चचवड मनपाचे ग भाग काय े ात न ाने थेरगाव येथे हॉि पटलचे काम 
जवळपास पुण झाले असुन करोना या णाचे अलिगकरण करणे करीता थेरगाव णालयाचा 
वापर करणेत येत आहे तसेच जु या थेरगाव हॉ पीटल मधील बरेच िवभाग निवन हॉ पीटलमधे 
सु  कर यात आले आहे. सदर या निवन हॉि पटल करीता स या मनपा या धोरणा नुसार निवन 
कमचारी भरती बंद अस याने, ठेकेदांर प दतीने कमचारी उपल ध क न घेणे बाबत सुचिव यात 

येत आहे. तसेच हॉि पटल निवन सु  झाले अस याने, णालय शासनामाफत िविवध 

कार या िवदयुत, वातानुकुलन, टेलीफोन व इतर कामा िवषयक वांरवार मागणी येत अस याने 

या कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आल ेअसुन यास र म  ३,२०,७४,५७९/- इतका खच 

आपे ीत आहे. सदर कामाकरीता सन २०२१-२०२२ चे अंदाजप क य तरतुद करणेत आलेली 
नस याने सदरचा खच मु यकायालय म यवत  भांडार िवभागा कडील “कोरोना िनधी” या 

लेखािशषकातुन कर यात येणार आहे. सदर कामास व र  ३,२५,००,०००/- या खचास 

मा.आयु  सो. यांनी द. २५/१०/२०२१ चा तावानुसार मंजुरी दली आहे. सबब, सदर 

कामास व र.  ३,२५,००,०००/- या खचास शासक य मा यता देणेत यावी. 

मा. ानदेव थोरात- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन दतेो.  

मा.िनता पाडाळे  - मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो – काळेवाडी येथील 

एम. एम. कुल चौकात ी. छ पती िशवाजी महाराज यां या जीवनावर आधारीत संक पिच  
व इतर प दतीने सुशोिभकरण करणे या कामा या सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम ये पान . 
१४ अ. . ११३ िवशेष योजना या लेखािशषावर समावेश आहे. सदर कामाचे नावात बदल 
क न काळेवाडी येथील एम. एम. कुल चौकात ी. छ पती िशवाजी महाराज यांचे जीवनावर 
आधारीत, ी. छ पती िशवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे इतर िश प व चौकाचे 

सुशोिभकरण करणे असे करणसे मा यता देणेत यावी. 

 याच माणे रा पु ष / थोर  यांचे पुतळे उभारणेस परवानगी देणेसाठी महारा  
शासन, सामा य शासन िवभाग यांचे दनांक ०२ मे २०१७ व दनांक ०६ मे २०१७ चे 
शासन िनणयानुसार वरील ठकाणी ी. छ पती िशवाजी महाराज यांचा पुतळा 
उभारणकेामी, मा. िज हािधकारी यां या अ य तेखाली खालील माणे पुतळा सिमती थायी 
व पात ग ठत करणेस मा यता देणेत यावी.  
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१) मा. िज हािधकारी , पुणे             अ य   
२) मा.आयु  , पपरी चचवड महानगरपािलका,           सद य 
३) मा. अित र  आयु  २,                सद य 
४) मा. पोिलस आयु , पपरी चचवड,               सद य 
५) मा.सहशहर अिभयंता,बीआरटीएस, प.िच.मनपा   सद य 
६) कायकारी अिभयंता, बीआरटीएस, प.िच.मनपा   सद य सिचव 
 

 तरी काळेवाडी येथील एम.एम. कुल चौकात ी. छ पती िशवाजी महाराज यांचे 
जीवनावर आधारीत, ी. छ पती िशवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे, इतर िश प व 

चौकाचे सुशोिभकरण करणे या माणे कामाचे नावात बदल करणे व याअंतगत ी. छ पती 
िशवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे व वरील माणे पुतळा सिमती ग ठत करणेस मा यता 
देणेत यावी. 
 तसेच िनगडी टळक चौक येथे लोकमा य टळक यांचा पुव या जागेवर निवन पुतळा 
बसिवणसे मा यता देणेत यावी. िनगडी टळक चौक येथे लोकमा य टळक यांचा सुमारे ३० 
वष जुना पुतळा अि त वात आहे. सदर पुत याचा चौथरा व प रसर नैस गक ोत व 
पयावरणातील बदलामुळे तुटफुट होऊन खराब अव थेत आहे. यामुळे सदर ठकाणी लोकमा य 
टळक यांचा निवन पुतळा बसिवणसे मा यता देणेत यावी.  

 तरी िनगडी टळक चौक येथे लोकमा य टळक यांचा पुव या जागेवर निवन पुतळा 
बसिवणेस मा यता देणेत यावी.  
 तसेच यमुनानगर येथील िवरंगुळा क ाचे नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी. 
िनगडी गावठाणलगत यमुनानगर येथे महानगरपािलके या वतीने नवीन िवरंगुळा क  तयार 
कर यात आले आहे. या िवरंगुळा क ात जे  नागरीकांना सव सोय नी यु  अशा सुिवधा 
िनमाण कर यात आ या आहेत. तसेच समाजघटकातील िविवध वयोगटातील नाग रकांनाही 
या क ाचा िनि त फायदा होणार आहे. हया िवरंगुळा क ाचे काम पूण झाले असुन आता ते 
सामा य नागरीकांना खुले झाले आहे. सदर िवरंगुळा क ाचे “ राजमाता िजजाऊ िवरंगुळा क  

असे नामकरण करावे अशी येथील नाग रकांची मनोमन इ छा आहे. तशी मागणी थािनक 
नागरीकांकडुन केली जात आहे. तरी या मागणीचा आिण लोकभावनेचा आदर क न उपरो  
िवरंगुळा क ाचे नाव “ राजमाता िजजाऊ िवरंगुळा क  " असे करणेस मा यता देणेत यावी. 

 तसेच च होली भाग मांक ३ म ये खालील क प/चौक न ाने िवकिसत झाला 
असून, नाग रकांना प ा मािहत हो या या दृ ीने डूडूळगांव येथील देव थान ी.अडबंगनाथ 
महाराज यां या नावे खालील माणे चौकाचे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी.             

अ. . ठकाणाचे/ क पाचे नाव नामकरण 
1. गट नं 241मधील डूडूळगांव शाळेसमोरील चौकास 

नाव देणे.  
“ ी.अडबंगनाथ महाराज चौक” डूडूळगांव. 

 

तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी. 
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     तसेच मोशी भाग . ३ म ये खालील क प पूण वास असले या क पांचे 
नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी. प. च.मनपा ह ीतील मोशी भाग . ३ म ये 
खालील क प पूण वास असून तसेच काही नावांम ये नाग रकांना मािहती हो या या दृ ीने 
यांचे खालील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी.  

 

अ. . क पाचे नाव नामकरण 
१ भाजी मंडई , मोशी गावठाण छ पती ी . संभाजी महाराज भाजी 

मंडई 
२ अि शमन क  , मोशी ी. नागे र महाराज अि शमन क  

३ िवरंगुळा क , हवलदार व ती, मोशी िजजामाता उदयान 

४ मशानभूमी, मोशी कै.नाना िपराजी गायकवाड 

  
           तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी.  
 तसेच भाग . ३२ जुनी सांगवी मधील सांगवी बॅट मटन हॉलचे “छञपती िशवाजी 

महाराज बॅट मटन हॉल, सांगवी” असे नामकरण करणसे मा यता देणेत यावी. भाग .३२ 

जुनी सांगवी येथील पी.ड लू.डी. मैदानावर पपरी चचवड महानगरपािलकेचा बँट मटन हॉल 
अि त वात आहे. सदर बँट मटन हॉलचे छ पती िशवाजी महाराज बँट मटन हॉल असे 
नामकरण करणेबाबत प रसरातील नाग रक, खेळाडू, स मा. पदािधकारी, नगरसद य/ 

नगरसद यांची मागणी आहे. तरी जुनी सांगवी येथील पी.ड लू.डी. मैदानावरील बॅट मटन 
हॉलचे “छञपती िशवाजी महाराज बॅट मटन हॉल, सांगवी” असे नामकरण करणेस मा यता 

देणेत यावी. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी 
करणेस शास कय मा यता देणेत यावी. 
 तसेच भाग . ८ अंतगत उ ानास भुमीपु ांची नावे देणसे मा यता देणेत यावी. 
से टर .३ (भोसरी स ह न.९७) व से टर . ४ (बो हाडेवाडी मोशी गट न. 
५०५/५१५/५१७) येथील न ाने िवकिसत झाले या उ ानास अनु मे रा य कु तीगीर 
नामदेव बाबूनाना लांडगे आिण कै.महादू ध डीबा बनकर या भुमीपु ांची नावे दे यास मा यता 
देणेत यावी. िवकासकामाना जागा उपल ध क न देणा या कृषी व डा े ातील नामवंत 
भूिमपु ांची नावे देणे हा यां या योगदानाचा स मान ठरेल. तरी सदर या ठरावास  मा यता 
देणेत यावी.  
 तसेच भाग . ३० दापोडी येथील आर ण मांक ३/१२ व स ह . १२/१३ पैक  
येथे वाहनतळ िवकिसत कर यात आलेले आहे. यास कै. झुंबर भालचं  काटे वाहनतळ असे 
नामकरण कर यास मा यता देणेत यावी.  
 तसेच भाग मांक १७ येथे महापािलके या वतीने िबजलीनगर ते आकुड  रे वे टेशन 
पयत िवकसीत कर यात आले या अंडरपास (भुयारी माग) ला “ व.सरसेना य  जनरल 
िबिपन रावत भुयारी माग” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत यावी.      
 तसेच भाग मांक 21, पपरी िम लदनगर येथील, संतोषी माता मंदीरामागे 
सावजिनक वाचनालयाचे काम पूण वास आलेले आहे. सदर वाचनालयाला “ डॉ.बाबासाहेब 



92 
 
आंबेडकर वाचनालय व अ यािसका क  ”  असे नामकरण करणसे मा यता देणेत यावी. 
सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही व रत कर यात यावी.  

           तसेच भाग . १ िचखली येथे मनपा माफत नजीक या काळात मंजूर िवकास योजनेत 
समािव  आर ण . १/११८ येथे वाहनतळाचे जागेस सीमा भत बांधून आर ण िवकिसत 
करणेत आल े आहे. सदर आर णाची जागा मनपा या ता यात (गट . ११९३) देणेकरीता 
संबंिधत जागामालक ी.सुनील िव नाथ पगळे यांनी मह वाची भूिमका बजाव यामुळे सदर 
वाहनतळाचे “कै.सुनील िव नाथ पगळे वाहनतळ िचखली” असे नामकरण करणेस मा यता 
देणेत यावी.  तसेच भाग . ८ म ये से टर ६ व ९ मधील र ता पाईन िसटी चौक पासून ते 
सेवाधरम हॉि पटल पयत २४ मीटर र याला “िञवृ  संगम द  मं दर पथ” असे नामकरण 
करणेस मा यात देणेत यावी तसेच सदर िवषय कायम होणेची वाट न पाहता अंमलबजावणी 
करणेस मा यता देणेत यावी.  
मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब उपसूचनेस अनुमोदन देते. 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आह.े  
मा.योगेश बहल- मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह, या िवषयाम य ेअसं हणल आहे क   
सदर या नवीन हॉ पीटल करीता स या मनपा या धोरणानुसार नवीन कमचारी भरती बंद 
अस याने ठेकेदारी प दतीने कमचारी उपलबध क न घेणेबाबत सुचव यात येत आह.े आता हा 
अित र  आयु ांकडून आलेला िवषय आहे. मा.महापौर साहेब मला आप या आयु ांना  असं 
िवचारायचं आहे क  नुकतीच आता आठ – दहा दवसापूव  आप याकडे जाहीरात आलेली आहे 

हॉ पीटलची याम ये टॉफ नस पण भरती आहे, लॅब अिससट स आहेत, अशी िविवध पद 
याम ये आहेत.  आिण ती आप या शासनामाफतच आलेली आहे. हा िवषय आणला ते हा 

बंदी होती  आिण आता बंदी उठली आहे क  बंदी आहे नेमकं काय समजायच आ ही?   

डॉ.गोफण-े मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह.  सदर िवषय हा वै क य िवभागातला 
नाहीये. सदर िवषय हा िव ुत िवभागाने आिण थाप य िवभागाने आणलेला आहे. ही जी पदे 
आहेत ती वै क य िवभागत कुठलीही भारलेली नाहीत आिण जी काही टॉफ नसची पदे 
भारलेली आहेत, ती शासनाने सरळ सेवेने भरलेली आहेत. तर हा जो िवषय आहे तरतूद 
वग करणाचा िवषय आहे तो थाप य आिण िव तु िवभागाचा आहे.   

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, हणजेच याचा अथ भरतीवर बंदी नाहीयेना. 

मा.डॉ.गोफणे – मा.महापौर साहेब, हा िवषय शासनाचा आहे, शासन िवभागाचे इंगळे 

साहेब आहेत इथे.  

मा.ढाकणे (अित र  आयु  १) -  मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह, महापौर साहेब, हा जो 
िवषय आहे, हा वै क य कवा हॉ पीटल मधून वै क य पदांिवषयी नाहीये. हा आप या 
िव ुत िवभागाला तेथे मटेन स कर यासाठी जे कमचारी लागतात या याशी संबंिधत िवषय 
आहे हा. आिण  ते जे कमचारी आहेत, याची पद आता आप याकडे मंजूर नाहीत कारण हे 
हॉ पीटल नवीन आहे, आिण जो आपण वै क य िवभागाशी संबंिधत  िवचारलेला आहे. 
याची जाहीरात आपण काढलेली आहे कारण याला शासनाने मंजूरी दलेली आहे.     



93 
 
मा.योगेश बहल-  मा.महापौर साहेब मला हे उ र अपेि त होतं आिण हेच उ र हावं होतं. 
मला मा.आयु  साहेब अशी िवनंती करायची आहे, क  महापौर साहेब, आज आप या 
वायसीएम म ये टाफ नस, लॅब अिस ट स असे अनेक पदं आहेत क , या पदावर ठेकेदारी 
प दतीने कवा आपण  कॉ ॅ ट प दतीने नेमलेली आहेत. आज पधंरा-पंधरा वष यांची स ह स 
झालेली आहे. आठरा-आठरा वष स ह स झालेली आह े आिण आता ही जी  पदे काढलेली आहेत 
आपण, या पदांम ये आधी यांची न द यायला पािहजे होती. आता वनती क न जनरल 
बॉडीत ठराव केला माग या वेळेला मला वाटत रा ल दादा महापौर असतांना. आपण दूसरा 
एक ठराव केला आिण या ठरावाम ये आस हटलेल आह े क  जे काही कमचारी जे काय 
आप या िनकषाम ये बसतात, िनयमांम ये बसतात यांना आपण समावून याव. मा.आयु  
साहेब आपणास िवनंती अशी आहे क  ते यावेळेस आप याकडे लागिल आिण आता आपण जी 
जाहीरात दली या म ये असे हटलेले आहे क , तु ही इतर कुठे स ह स करत असाल तर 
तुमची नेमणूकची जी तारीख आहे ती तारीख ध न तुमची जर िनवड झाली तर तु हाला घेता 
येईल.  मग मला आसे हणायचे क  आप याकडे महापािलकेम ये आता कोवीड म य े काम 
केलेली लोकं वेगळी परंतु आप याकडे महापािलकेम ये गे या अनेक वष क  या याकडे 
शै िणक पा ता जी पािहजे ती आहे, टॉफ नस हणून काम करतात, लॅब अिस ट स हणून 
काम करतात, इतर पदावर ते काम करतात आिण ते कॉ ॅ ट हणून आहेत आिण शेवटी 
यातील काही लोकं कोटाम ये गेलेले आहेत महापौर साहेब. आिण असे असतांना शासनाने 
यावेळेस मंजूरी दली आहे, आज वायसीएम ची काय आव था आहे, आपण ऐवढे मोठमोठे 

हॉ पीटल बांधतोय, दूस या बाजूला अप याकडे या टाफची कमतरता आहे, आिण अशा 
प रि थतीम ये मग आपण ा लोकांना ाधा य का देत नाही महापौर साहेब?  आप याकडे 

जी लोकं आहेत यांची शै िणक अहता आहे, आिण जी आप याकडे इत या वषापासून काम 
करत आहेत, या िनयमावली आपण बाक चे जे काही िनकष घातले आहेत, याम ये 
आप याकडे जी लोक कामाला आहेत यांना ायो रटी हणून यानंा का घेऊ शकत नाही ? 

कवा यांनाही अशाच पदांसाठी जे काही यां या लेखीला ऐवढे माक आहेत, ओरलला ऐवढे 
माक आहेत तर जो आप या वायसीएम म ये आहे कवा आप या महापािलकेम ये स ह स 
करतोय याम ये याला गुण मांक जा त दले तर िनदान कुठंतरी याय दतेा येईल यांना 
आप याला. आज यांचा एज बाद झालेले आहेत, आिण उ ा ते असेच कॉ ॅ टम ये आिण एका 
बाजूला परमानंट जे िस टर कवा बाक चे लोक आहेत यानंा ४५-४८ हजार पगार आहेत, 
आिण ही मा  आठरा-आठरा, पंधरा-पंधरा, हजारावर आज दहा-दहा, बारा-बारा वष कामं 
करतात.  मग आपण यां यावर अ याय करतो क  काय आिण अ याय करतोच आहे. यामुळे 
माझी आपणास वनती आहे महापौर साहेब क , आता जी जाहीरात काढलेली आहे कवा ितथे 
जे काही टाफ लागणार आहे या ठकाणी आपण या पदाला मंजूरी िमळाली -शासनाकडून 
िमळतेय, आज आप या णांचे जे हाल होत आहेत. आज ऑपरेशन थेटर म ये  बघा महापौर 
साहेब ितथे ओटीची आव था खूप वाईट आहे.  मी मागे पण आप याला मागचे जीबी म ये 
सु दा सांिगतले होत क  या ठकाणी ऑपरेशन टेबल वरन लाईटचा टँड सगळा पडला खाली.   
आिण एखाद पेशंट जर मलेा, आज इथं डीन साहेब आले असतील तर आपण डॉ टर वाबळे 
साहेबांना िवचा  शकता क  आ हाला वत: डॉ टरांना िवनंती करावी लागते क  याला तु ही 

ायो रटीने या. ऑपरेशन थेटरम ये नेतात आिण पु हा सांगतात दूसरी इमरजशी आहे तुला 
आठ दवसाने घेऊ. हणजे आधी ओटी म ये नेलेला पेशंट, आता फ  नसीब ऐवढेच आहे क  



94 
 
एखाद भूल  दलेलां पण परत काढतील क  काय अशी वाईट प रि थती वायसीएम म ये  आहे. 
मग आज या शहराच एक वेळेला नाव असलेलं, शहराच भूषण असलेले वायसीएम सारख 
हॉ पीटल याची आज ऐवढी दूदशा होत आह.े दूस या बाजूस आपण को ावधी पये खच 
क न फ  टडर काढ याची घाई करतोय. ही इमारत बांधा आिण ही मशीनरी या, ती 
मशीनरी या. मग वायसीएम म ये मशीनरी का घेत नाही, वायसीएमची दू ती आपण का 
करत नाही? वायसीएम म ये बाक  जी काय व था हायला पािहजे णानंसाठी ती आपण 

का करत नाही? माझ आप याला हणनं आहे आयु  साहेब आपण वत: मािहती या, 

आप याकडचे डॉ.जॅक यांनी सु दा आप याला प  दलेलं आहे  क  आ हाला या या सगळया 
सुिवधा पािहजेत. तेथे लोकांना पंधरा-पंधरा दवस आपला पेशंट ठेवावा लागतो आिण पंधरा 
दवसाम य े यांचा ऑपरेशनला नंबर लागत नाही. एवढी वाईट प रि थती आप याकडे आहे.  

तर माझी िवनंती आहे महापौर साहेब आप याला क  आपण वत: या म ये ल  घालाव, 
आपण इत या लोकांसाठी इतक  चांगली कामे केली अहेत, जो वायसीएम म ये टाफ आहे, 
लॅब अिस टंट आहे, िस टर असेल, टाफनस असेल, या लोकांना आपण ाधा याने कसं समावून 
घेवू यासाठी आपण जो काही िनणय घेऊ, िनणय घेता येईल, आदेश देता येईल तो ावा अशी 
आप याला वनती आहे.  

मा.सुजाता पालांडे- मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह,  खरोखर जे हा हा िवषय वाचला 
गेला यावेळला या प दतीने आता आमचे सहकारी हणाले याच प दतीने हा िवचार 
डो याम ये आला नाही. ा कोिवड या दोन वषा या काळाम ये ा मानधनावरील नसस 
असेल, लॅब टे शीयन असेल, टाफ असेल ा सगळयांची कैफ यत माई आ ही पहीलेली आहे. 
आप याकडे परमनं ट कमचारी पिह यांदा जो वायसीएम चा आह,े या या पे ाही जा ती 

काम हे मानधनावरील नससने तेथे केलेल आहे माई. यांना दोन दोन, तीन तीन डयूटी एकञ 
अजूनही या करत आहेत. काल सु दा मा याकडे दोन तीन नसस बस या हो या या सेकंड 
आिण थड अस दो ही क न आले या हो या, यां या डोळयातली झोप जात न हती, यां या 
डो यात इतक  झोप होती या जर ऐव ा मेहनतीने काम करीत असतील तर माई आपण 
यां यासाठी काही गो ी का क  शकत नाही? आज मला साधा एक  नेहमी डो याम ये 

येतो, आकृतीबंधाम ये ठीक हे पदे नाहीयेत आहे, आपण दुसरी पदे घेतो, कॉ ा ट प दतीने 
घेतो, पण कॉ ा ट प दतीने घेत यावर माई आपली वत:ची काय आव था होते आप याला 
नेहमी कळत. कोवीड म ये काम करणारे जेवढे कमचारी होते, या कमचा यांना आपण 
कॉ ा ट प दतीनेच घेतल होतं. पण आज जे हा आपण यांची कैफ यत ऐकतो ते हा 
आप यालाही असं वाटत क  जरी तो पण कधीतरी लायक नसेल तरी याने कोिवड म ये काम 
केलेले आहे. याला आप याला परमनं ट कराव लागेल, कवा मानधनावर याव लागेल. आता 

ा नससची कैफ यत इतक  िवचीञ आहे, जे पिहले मानधनावर होते आयु  साहेब याना 
आपण कॉ ा टदारावर टाकल. कॉ ा टदारावर टाक यानंतर ते हा हा जो कॉ ा टदार आहे 
ना तो यांना मनमानी प दतीने वागवतो, याच काय करणार आपण? या प दतीने या काम 

करत आहेत, आ ही पण बिघतलं  आहे, एका एका वॉडात ५०-५० पेशंट साठी तेथे फ  एक-
एक नससने काम केलेल आहे. परमनं ट केले या नसस असतील, परमनं ट असलेला कमचारी 
असेल  हा वत: हणत होता क  मी आज काम क  शकत नाही, पण याना आपण कुठेही मुभा 
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दली न हती. या कोिवड या काळात जर ा प दतीने काम केले असेल तर मला वाटत या 

लोकांना आपण परमनं ट का कारायच नाही? माई आपण ा नससला परत काय सांगतोय, मी 

काल साहबेांशी पण चचा केली, नससला आपण काय सांगतो क  तु ही पु हा प र ा ा. माई 
१२ वष काम केले या नसस आहेत या, लॅब टे िशयन आहेत या. यांचे आ ाच वयाच जर 
आपण अनुमान लावलं तर कती वषाम ये कुठ या प दतीन काम करणार या. आज येक 
वायसीएम मध या नसस मला बाक या ालयाब ल बोलायचे नाही.  कारण सगळयात 
जा त माझा सबंध हा यशवंतराव च हाण णालयशी यतेो. आज इथ या जर नसस बिघत या 
तर एकाही नससला मला वाटतं घरी जाऊन काम कर याची पण प रि थती ितची राहत नाही, 
एवढा वेळ उभं रािह यानंतर. आज वायसीएम म ये अपण आयसीयूची आव था बिघतली, 
आज ऑपरेशन िथएटरची आव था बिघतली तर आज ितथे काम करणारा कमचारी आज 
कुठ या प दतीने काम करतो, कमी र राहेब आप याकडे जर एखादा डे स खराब असेल, एक 
टेबल खराब असेल तर मला नाही वाटत आप या इथला पीसीएमसी मधील हेड ऑ फस चा 
कमचारी या यावर काम करेल. आज तेथे रसे शनमधले डे क बघा जाऊन, ितकडची सगळी 
समु ी जाऊन बघा, या प दतीने हा कमचारी काम करतो यांना कुठतर आता जी नवीन पो ट 
तु ही आता सांिगत या, क  आपण टाफ नसस घेत या, लॅब टे िशयन याम ये कुठतरी 
यांचा िवचार कमी र साहेब हायला पािहजे होतो.  आज यांना या या प दतीने तु हाला 

कुठ या प दतीने मुभा देता येते? कुठ या फॅशीलीटीने यांना आत घेता येईल, आज िजजामाता 

म ये कॉ ा ट पधतीने जे लोकं काम करीत आहेत या सगळया मिहलां या शोषणाची तु हाला 
एक त ार येणार आहे दोन दवसांम ये कमी र साहेब. कॉ ा टदार यांना कुठ या प दतीन 
वागवतोय, कुठ या प दतीने यां याकडे िबहेिवअर होतोय याची त ार दोन दवसांम य े
तुम याकडे कमी र साहेब येणार आहे. मला आता या गो ीवर सभागृहाम ये बोलायच 
नाहीये, पण यावेळेला कॉ ा टदारांना तु ही घेता, तो कॉ ा टदार कुठला असतो, कुठ या 
प दतीने आतम ये िबहेिवअर करीत असतो, तो कुठ या प दतीन कमचा यांना वागणूक देत 
असतो याकडे ल  दे याच, या यासाठी आपला जो मेन माणूस असेल या यासाठी तु ही 
कुठ या प दतीची उपाययोजना केलेली आहे हे आयु  साहेब आपणाला बघाव लागेल. फ  
कॉ ा टदारीत नाहीये, आकृतीबंधाम ये पो ट नाहीत हणून कॉ ा टर नेमणे आिण 
कॉ ा टदाराकडून माणसे घेणे, पण या यानंतर या माणसांवर होणारा प रणाम असेल, 
याची वागणूक असेल ही कुठ या प दतीने होते  हे आयु  साहेब तु हाला बघाव लागेल. आज 

माझी िवनंती आहे आयु  साहेब जे १२ वष आपणांकडे काम करताहेत या कमचा-यांवर 
अ याय न होता, ठीक आहे, मलाही साहेब वाटत मा यावर अ याय होत असेल तर मी कोटाचे 
दरवाजे ठकठकावले  पािहजे, या प दतीन कोणी कोटात गेलं असेल पण ाम ये नाहक काही 
लोकाचंा जो बळी जातोय मला वाटतं ते थांबल पािहजे आिण ा लोकांना कुठ या प दतीने 
सामावून घेता येईल, आपण शासनाकडे पाठवललेच आहे, आपणही याम ये कुठल फॉलोप 
घेता येईल तो याव एवढीच न  िवनंती आहे.  

मा.संिगता (नाणी) ता हाणे  -  मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह, आज ता नी जो  
िवषय मांडला तो यो यच िवषय आहे. मा या भागात या तीन मूली आहेत, कोिवड 
काळाम ये पूण काम केलं यांनी ितथं पण यांना याय िमळालेलं नाहीय. आज या एका-एका 
वाडाम ये आपले जे परमनं ट असतात ते कुणीही न जाता या एक-एक लेडीजने काम केलेलं 
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आहे. या ब याच वेळा अशा मला हट या क , ताई तु ही थोडंस ल  ा. पण कोिवड 
काळाम ये जी कामे केलीत आता ता नी जे सांिगतलय यांना तु ही कायम व पी लावून 
घेतल पािहजे.  आज या मिहलां या घरची प रि थती ऐवढी वाईट होती. लहाण लहाण मुलं 
घरी होती आिण आज या ितथून आ या यां या पतीला देखील कोरोना झाला होता. मग आज 
आप या या लोकांचा सभागृहाम ये िवचार केला पािहजे. माझं आस हणनं आहे क  या 
लोकांनी कोिवड काळाम ये जे काम केलेलं आहे आिण आप या परमनं ट लोकांनी जेवढं काम 
केलेल नाही तेवढ तेथे जे मानधनावर लोक होते यांनी काम केलेलं आहे. यामुळे माझं एवढच 
हणनं आहे क  या लोकांना कायम क न घे यात यावे, ऐवढेच बोलते आिण थांबते.  

मा.मंगला कदम: मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह,  मा.महापौर हा िवषय जसा आता 
नस गचा आहे अशाच प दतीचा िवषय डॉ टर लोकांचे पण आहेत. पूव  आप याकडे बाहे न 
डॉ टर लोकं ऑपरेशनसाठी यायचे िसनीयर. पु याम ये िसनीअर डॉ टर जेवढे आहेत ते काम 
करतात. तर ही लोकं ससून म ये कवा पुणे काप रेशनचे जे हॉ पीट स आहेत तेथे 
ऑपरेशनसाठी जातात.  आपले इथे पूव  लोक येत होते. परंतु नंतर आसा िनयम काढला गेला 
क  फ  पपरी चचवड याच डॉ टरांना इथं येवून ऑपरेशन कर याची परमीशन दे यात 
यावी. कमीशनर साहेब बघून या क  पपरी चचवड मधलेच हे डॉ टर असले पािहजेत आिण 
यांनी वायसीएमम ये यायच कवा कुठलहेी आप याकडे िजथं थेटर आहेत तेथे जाऊन 

ऑपरेश स करायचे.  परंतु पु यामधले राहणारे परंतु पपरी चचवड वर सु दा काही लोकांच 
ेम आहे. अशी काही डॉ टरस आहेत. आता मी माग या वेळेस साधारण एक मिह यापूव  

पूणतांबेकर सरांकडे गेले होते, ते पोटा या कॅ सरसाठी खूप  िस द आहेत.  पु याम य,े ऑल 
वडम ये यांची ॅ टीस चालू असते. ऑपरेशनसाठी ते जातात, पूव  ते आप याकडे येत होते. 
मग मी यांना िवनंती केली क  सर आम याकडून एवढे पेशंट पु याम ये तुम याकडे येतात 

तु ही पूव  जसे वायसीएम म ये येत होते आता का येत नाहीत? तर यांनी सांिगतल क  

माग या कमीशनरांनी ह ेलावलं क  फ  पपरी चचवड मधील डॉ टरांनीच वायसीएम म ये 
याव आिण ते कोण याही प दतीच मानधन घेत न हते. पुणतांबेकर सर, आिण आज 
मिहलांसाठी असेल, गतीमंद मूल साठी असेल, मिहलां या यू स या ऑपरेशन या बाबतीत 
असेल, एव ा टॉपरचे ते पु यामधले आिण मह वाचे पोटा या कॅ सरसाठी ते िस द आहेत, 
आिण आप या लोकांना जर वायसीएम म ये ते आले आिण यांनी जर ऑपरेशन केले तर 
आप याला काय हरकत आहे. आप या इथ या लोकांना फॅिसिलटी सु दा िमळणार आहेत, 
पूव ची यांनी मला नावं सु दा सांिगतली क  कती हीआयपी होती, आिण या हीआयपी 
लोकां या फॅमीलीमध या सु दा लोकांचे मी तेथे येवून ऑपरेशन केलेली आहेत. असे बरेचशे 
डॉ टर पण आहेत क  या डॉ टसना आपण सामावून घेतल पािहजे. मागे एकदा मी वाबळे 
सरांना फोन केला होता पपरी चचवड शहराम ये आप याकडे असा डाटा आहे का क  
या या ओपीडी चालतात. कती ठकाणी कती डॉ टरांचे लीनीकल आहेत, याचा डाटा 

आप याकडे आहे का? मला एका डॉ टरांचा नंबर पािहजे होता हणून मी यांना फोन केला. 

याना ल ात आलं नाही कवा येवू शकत न हत कारण आप याकडे ओपीडी करणारे खूप 
डॉ टर आहेत. मग आप याकडे यां या इं ॅ अस या पािहजेत.  आपण परमीशन देतो यांना 
सर, योगायोगाने या दवशी डॉ. पवन साळवे सरांचा फोन लागला नाही, डॉ. रॉय सरांचा 
लागला, यांनी मला डॉ टरांचे िडटेल दले कुठं असतात, कोण या िवभागात आिण कुठ या 



97 
 
एरीयाम ये आहेत, आिण मग यांचे िडटेल आ ही काढले. परंतु आप याकडे हा चाट असला 
पािहजे क , पपरी चचवड शहराम ये कती लोकं येवून हे काम करतात.  मग तो डटल या 
डॉ टरानंी सु दा लीनीकल टाकले असलतेरी याची एं ी ही असली पािहजे. जसा मघाशी 
ले सचा िवषय झाला क  कतीतरी अनिधकृत गो ी ले स या बाबतीत चालतात. सहज 

आता ह ी गेलेला आहे शेपूट काय आता दोन मिहने रािहले आहेत, यामुळे कती ओरडायच 
कती काय करायचं हा पण च आहे. हणून जस ले सचा िवषय झाला बाक चे काही 

िवषय असतील तशाच प दतीचा हा िवषय आहे. मग आप याकडे कती ओपीडी करतात या 
सग यांचा डाटा असला पािहजे. आिण तो आप याकडे ऑनलाईन यांना कुणाला पािहजे 
यांना डॉ टरांचा तो ऑनलाईन डाटा आप याला बघायला िमळाला पािहजे.  जसा नसस या 

बाबतीत हा िवषय आता मांडला मी यां या पाठीशीच आहे, परंतु िश णमंडळाम ये सु दा 
असे कतीतरी लोकं आहेत क  वया या पंचीसा ा वष , स वीसा ा वष   कॉ ा ट म ये 
कामाला लागले आज यांच वय प ास आहे. आता यांनी आप या िनयमानुसार वया या 
प ासा ा वष  िस यूरीटी  म ये काम करता येत नाही, आिण यांनी काप रेशनवर डोळे 
बांधून िव ास ठेवला क  आ ही कोटात नाही जायच, यावेळेसची प रि थती अशी होती क  
तु ही कोटात जाऊ नका, सगळे लोकं आस हणायचे क  कोटात जाऊ नका आिण मग तुमचा 
िवषयी  काम होईल,  परंतु आता स या प रि थती अशी आहे क , तु हाला भेटले असतील उ  
िश ण मंडळातले काही िशपाई.  ते आज आमचे वय प ास आहे आ ही आता कूठं जाणार या 
वयाम ये आ हाला कोण काम देणार. आज काम होणार घंटा गाडीच झालं हणून आमचही 
होईल अशी करणारी मंडळी खूप आहेत, काम करणारी, आिण हणून ही प रि थती नूसती 
नसस या बाबतीत नाहीये.  तर सर तु ही असे कोणकोण या डीपाटमटम ये कामं केलेली आहेत 
आिण काप रेशनवर िव ास ठेवून, हणेज बारा-बारा तास पंधरा-पंधरा तास कोरोना या 
काळात तु ही कोणतेही काम असूदे कुठलहेी ऑपरेशन असूदे, पेशंट कोण याही भागाचा असूदे 
तरी सु दा नसस काम करतातच. या मुलांनी असतील मिहलांनी असतील जा त क न िशपाई 
पु ष आहेत, या पु षांनी खूप काम केलेलं आहे आिण वया या प ासा ा वष  आता ितथला 
कॉ ा टर आस सांगतो, क  वया या प ासा ा वषाची अट आहे, आता तू काय कामाला येऊ 
नको. काप रेशनवर िव ास ठेवला हणून कोटात नाही गेले, आता कोटात गेले नाही हणून 
यांना समावून घेतले पािहजेना? कोटाने नाही घेतले हणून काप रेशनने कामावर घेतल 

पािहजे. जर तो माणूस ते हापासून तुम या काप रेशनचा जर पगार घेत असेल तर आपण 
काप रेशनने सु दा ल ात घेतल पािहजे, आिण अशा दृि कोणातून सगळयांचा िवचार करा. हे 
एकच िवषय असे नाहीये क  कॉ ा ट म ये घेत यानंतर सु दा खूप फायदा काप रेशनला 
झालेला आहे. आता सु दा जी भरती चालू आहे आप याकडे ितथे सु दा फार मोठी लॉबी चालू 
आहे. नाव घेऊन सु दा मी सांगू शकते. मी फोन करते नेहमी वाबळे सरांना क  एखा ा 
मानसाला कवा एखा ा डॉ टराला परत यायचं असेल यात काही ओळखीचे असतील तर 
दूसरे-तीसरे दवशीच घेतलं जातं  आिण टॉपरचा मुलगा जरी असेल चांगल काम करणारा जरी 
असेल परंतु याच ओळखीच कोणी जर नसेल तर याला सांगणार तुझ पंधरा दवसांनी होईल. 
कवा जी आपली मंडळी आहे, वाईट वाटत थरेगावाम ये कारवाई झाली या दवशी मुलांवर, 

काय तीन तीन हजारासाठी काय कशासाठी बु दी  होते आप या कमचा याची हेच कळत 
नाही. तीन तीन हजारासाठी यांना नोकरी जायची वेळ येते यांची. अशी प रि थती 
डो यांवर प ी बांधून सगळया िडपाटमटम ये आहे सर. जर या डॉ टरचा वशीला असेल तर 
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याला लगेच ऑडर िमळणार, नाही या डॉ टराकडे वशीला तर याला सांगणार पंधरा दवस 

लागतील, आठरा दवस लागतील.  ही स य प रि थती आ या शहरात आहे. टप यां या 
बातबीत सगळे मघाशी बोलले, सगळीकडे तेच आहे, ओळखीच असेल तर ती टपरी राहते. 
नगरसेवकांनी फोन केला तर राहते. आ ही शंभर वेळा सांिगतल, मी सांिगतले सगळयांना काय 
बोलायच आयु ांना तरी, ते काय यां या खाल यांनी कामे करतांना कसे काम करतात यांना 
काय वाटते आयु  थोडीच ल  घालणार आहते. पण िजथ े गद चा र ता  असेल, िजथ 
दवाखाना असेल, िजथं लासेस असतील, ितथला र ता तरी सुखद असला पिहजे साहेब. 
हणजे या ठकाणी मेन चौक असतील ितथे तरी कमीत कमी टप या, े न कवा कतीतरी 

गो ी आता तर सुकाळ सुटलेला आहे.  बसेस लावून ठेवतात, चांग या एरीयाम ये लावलीनां 
हणजे ितथे ती तोडफोड होत नाही. हणनू लोक काय करतात बाहेर या सु दा गा ा या 

एरीयात लावून रा ीचे िनघून जातात, ेलर सु दा लागतात.  काहीतरी केलं पािहजे सर हणून 
हटल ह ी गेलेला आहे, शेवटचे दोन महीने हणून कती बोलायचे कोणाच काय बोलायच, 

आयु  साहेब ा सग या गो ी या चालले या आहेत शहराम ये हे उघडे डोळे क न 
तु हाला बघावच लागेल, आिण तुमची जी टीमवक आहे, आता मघाशी सांिगतल, मघाशी 
खुलासा करतांना शासनाला बोलवा. शासनाचा िवषय कोणता आहे, याला नाव दलंय, 
कोण आलय ितथे? बोडावर यांना िलहीलं शासन, यांचेकडे िवभाग कुठला, उ ान िवभाग, 

शासन कशाला दलयं यांना? उ ान िवभाग िलहा, उ ान अिध क ा, कोणीतरी आहेत 

यां या बरोबर आणखी दूसरे शासनाचं काम बघणारे. हणजे दशाभूल होती सर. यांना 
उ ान िवभागासाठी आणलं असेल तर याना उ ान िवभागाची पाटी टाकून ा. पण आस 
होत नाही, आ हाला काय वाटत, शासन िवभाग आहे, यां याशी चूकून बोललं जात ना? या 

चा पण तो अपमान आहे. शासन िवभागात या ला आ ही जर फोन केला हे काम 
आमचं होतं तुम याकडे आ ही या या प दतीने तु हांला सांगतो, ते हणतात ते िवभाग 
मा याकडे नाही. यांना पण उ रे ायला चांगले नाही वाटत. मघाशी यांच नाव घेतलं आिण 
ढाकणे साहेबांनी खुलासा केला. हणेज शासन िवभागाच महापौर साहेबांनी नाव घेतल आिण 
खुलास दुस याने केला. हे दसायला ची  आहे, हे सव भाऊ बंदक  बाहे न आलेली आहेत. 
हणून तु ही वाटप करतांना यांचे नावा माणे नीट वाटप करा. आ हाला काही यांचा 

अपमान करायचा नाही, बाहे न आले तरी यांना सामावूनच घेणार आहोत. आिण कामकाज 
कशा प दतीन क न घेणारच आह ेपरंतु हे करीत असतांना यांचाही कुठे अपमान होता कामा 
नये. मागे एकदा उदाहरण झालं यांना मी फोन केला, शासन िवभाग तुम याकडे आहे मला 
या या गो ीचा खुलासा पािहजे, मला ही मािहती पािहजे,  यांनी हणले नाही, मा याकडे हे 
काही नाही. तर या दृ ीकोनातून सु दा सर, काय होत आ ही यांना फोन करायच, यांनी 
आ हाला आस सांगायच चुक च वाटत, याचें िवभाग यांचे नावाखाली टाकून ा, ते पण 
सांगते तु हाला आयु  साहेब, आिण ा सग या गो ीचा पयाय काढायला पािहजे तु हाला.  
हणजे वेगळ िवषयांतर क न पिह या िवषयाब ल नाही. या िवषयाला मी असेच सांगते, 

नसस असतील, िश ण मंडळातले लोक असतील, कॉ ा ट मधले वषानुवष आप याकडे 
डोळयावर प ी बांधून आप यावर िव ास ठेवला, नाही आमच काप रेशन  आहे, आमचं पपरी 
चचवड आहे, आ ही नाही कोटात जाणार. अशा लोकांना सर कामावर सामावून यावं लागेल 

असे मी आप याला सांगते आिण थांबते, ध यवाद.  
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मा.आशा धायगुडे-शडग े : मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह, आता जो िवषय आहे क , 
कॉ ा टवर काम करणा या डॉ टरांना सामावून यायचं तर यांना िनि तपणे माई घेतल 
पािहजे. पण याच बरोबर स मा.आयु  साहेब मी अनेक वेळा भागात या मीट गम ये 
कॉ ा टचा िवषय येत नाही चचसाठी पण आ ही भागा या मीट ग म ये नेहमी सांगत 
असतो आिण आज संधी आहे हणून तुम याही कानावर टाकल पािहजे क  आपण सगळे जण 
या वेळेला एखाद टडर काढतो, साहेब, आ ही सगळे नगरसेवक हे पाच वषाचे असतो. पुढचे 

पाच वष आ ही येणार क  नाही हे आमचे नागरीक ठरवतील क  आ ही सभागृहात यायचं क  
नाही यायच. काही आमचे जुने नगरसेवक आहेत, सहा-सहा टम  हणजे साधारणत: ते ३०-३० 
वष ते सभागृहात आहेत. काही पाच दहा पंधरा वष,  परंतु अिधकारी हणून तु ही शासक य 
आहात, परंतु तु ही ा पािलकेतून या पालीकेत, या ठकाणा न या ठकाणी शासक य 
तुमचा अनुभव असतो, बाक चे आमचे अिधकारी वषानुवष काम करतात. आपण मीनीमम 
वेजेस ऍ ट वरती टडस लोट करतो, आिण तु ही हणता क  मीनीमम रेट नुसार ऐवढा होणार 
आहे, या म ये या संदभातल जे काही स ह स चाज असेल, स ह स चाजस वर ठेकेदार काय 
गृहीत धरतो,  एक ट याने टाकायचे, दोन ट याने टाकायचे क  पाच ट याने टाकायचे 
आिण मग ते टडस लोट होतात, ते टडर भरतात आिण ितथून पुढे आप याला टडर िमळत. सर 
शहराच िच  जर तु ही पािहल, हणजे आ ही अनेकदा तुम या नजरेसमोर आण याचा य  
करतो परंतु तु ही देखील धृतरा   आसण ठक आह ेक  िनसगाने यांना डोळे दले न हते. परंतु 
जर तु ही गांधारी हायच ठरवलं असेल तर दुदवाने आ हाला देखील सभागृहाम ये येवून 
बोल यािशवाय पयाय नसेल ते तुम या समोर येवून बोलायच, सांगायच अनेकदा प वहार 
करायचा. िश ा देतांना कवा िश से कोण पाञ यानुसार आज  आप याकडे खूप िवषय झाले. 
अनिधकृत बांधकामावर बोलले, अनिधकृत ले सवर बोलले, आता आ ही कॉ ा ट प दतीवर 
बोलतोय, मी तु हाला नेहमीच सांगते, आ ही १२८ काहीच करत नाहीत. तु ही काहीही हणा 
साहेब. तु हीच टडर काढता, तु हीच सहया करता, मग टडर चुकत कसं? आज शहराम ये 

तु ही झाडू करतात या लोकांना िवचारा, तुम याकडे अनेक सामािजक लोक आले असतील, 
यांना पगार कमी िमळतो, वेळेवर िमळत नाही, यांना युिनफाम िमळत नाही, कपडे िमळत 

नाही, बूट िमळत नाही, यांना झाडू िमळत नाही. साहेब ऐक या असतील या गो ी अनेकदा. 
एवढेच नसेलतर जो काही पगार असेल या या पे ा कमी पगार यानंा दला जातो. मग 
यावरती एखादा पयाय, माई दहा वष झाले आपण या सभागृहात आहेत, आपले नउ वष 

संपले, दहा वष संपले,  अता दोन-चार मिह याचा िवषय रािहला. पु हा येणं, न येणं आप या 
शहरातील नागरीक ठरवतील, आिण आपलं येण श य होईल.  परंतु या ठकाणी मा.आयु  
साहेब आपण टडर कसं काढल पािहजे? िमनीमम वेजेस ऍ ट माण े िजथे XYZ जे लोक 

कामाला येतील यांची यादी, यांचा खाते मांक, यांचे खा यावरती पगार आपण दला 
पािहजे आिण जो काही स ह स टॅ स आहे तो संबंिधत ठेकेदारा या खा यावर गेला पािहजे. का 
होत नाही ह?े अनेकदा या सभागृहामधले नगरसेवक असतील, आ ही अनेक प ं तुम या पयत 

पोहोचवलेत. मागचे आयु  असतील, अनेकानंी तुम याकडे जे ATM काड आहेत ते कसे 

वापरले जातात, कसे तुम या खा यावर पैसे टाकतात, आिण तुम याकडचे पैसे लगेच िनघतात. 
आपण फ  दाखवतो क  तुम या ATM वर पैसे गेलेत, सगळे ATM काड मा याकडेच असतात 

आिण पु हा तुम या खा यातून पैसे काढलेले असतात, जे शन दाखवल जातं. परंतु वा तिवक 
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तसं होत नाही. सन २०१२-१३ ला एक मोठा िवषय या महानगरपािलकेतील अनेक 
ठेकेदारांनी यावेळेस मशानभूमीमधील पैसे बिघतले तर माई या वेळेला एका संबंिधत 
ठेकेदारांनी पीएफ चे पोटी दोन कोटी पये या शहरातील नागरीकांसाठी भरले होते, आिण हे 
जर मा यासार या सामा य नगरसेवकाला सांगाव लागत असेल तर वषानुवष काम करणारे 
तुमचे अिधकारी जे तु ही काय करतात हे सांगा ?  आिण यांना िश ा काय? आज सभागृहात 

बोलतांना आपण सांिगतलं क  अनिधकृत बांधकाम होतात, याला कारणीभूत आमचे नागरीक 
असतील अस तु ही गृहीत धरता,  आम या नागरीकांचे घरावर तु ही हातोडा टाकताय, काय 
अिधकार आहे तु हाला? तुमचे बीट िनरी क असेल,  तुमचे संबंिधत अिधकारी असेल तो पगार 

घेतो ना? मग तो पण गांधारी, यांनी पण डोळे बंद क न यायचे वत:चे?  िश ा माई 

नागरीकांना िमळाली, अिजबात नाही तु ही शहर बकाल होउ नये हणून खूप य  करता, 
तुमच मनापासून या ठकाणी आभार, तुमचं कौतुक केलं पािहजे. परंतु याच बरोबर संबंिधत   
अिधका-यावर तु ही काय शासन केल? संबंिधत  िवभागाला तु ही काय िश ा देता? साहेब 

होड ग काढले, होड ग काढले, परवा दवशी तु ही सभागृहात न हते, तुमची त येत खराब 
झाली होती हणून तु ही घरी गेला अस काही तरी  िनरोप िमळाला होता. ढाकणे साहेब 
तुम या ऐवजी तुमची जबाबदारी सांभाळत होते. यावेळी मी सांिगतल साहेब, कोप-यावरती 
लागलेला हायवेला लावतात,  िबनधा त इतक  डेर ग साहेब  ठेकेदारांची होते? नािशक 

फा ा या पुलापासी काही होड ग लावत होते यावेळी आ ही खूप मागे लागलो त कालीन 
आयु ां या, ते हा तो काढला गेला. यावेळी आ हाला खूप ेशर असायचा, आ हाला कोणाचा 
तरी फोन येणार, कोणीतरी िसनीअर नगरसेवक फोन करणार, कोणीतरी अिधकारी करणार, 
कोणीतरी नेता फोन करणार. साहेब यावेळेस मी तु हाला काम सांिगतल असेल, जर 
अिधकारी हणून कोण याही अिधका याशी बोलेले असेल तर तुम याशी बोलले असेल पण 
िवषय तीस या माणसाला माहीतीच कसा होतो. यावेळी तु ही काय िश ा देता कोणाला, 
समोर या माणसाला, तर काहीच नाही. साहेब कुठंतरी जाग कपणे बघ याची वेळ आहे, 
इथून पुढचे टडर काढतांना या- या वेळेस आपण  ठेकेदारी प दतीने काढणार आहोत या- या 
वेळेला ठेकेदारांनी तुम याकडे यादी दली पािहजे, क  ही ही माणसे मी कामावर घेतली,  ा 
हया लोकांचे थम होतात, यां या स ा होतात,  यानंतर मिह यानंतर यांचे अकाउंटवर पेमट 
टाकले पािहजे आिण स ह स चाजस जो आहे तो सबंिधत ठेकेदाराचे खा यावर गेलेनंतर 
बघुयात कती लोक इथे एक आिण दोन  ट यावर काम यायला येतात.  िबनधा तपणे पंधरा 
पंधरा, वीस-वीस हजार पये जो काही,  िमनीमम वेजेस ऍ ट असतो यापैक  दहा आिण 
अकरा हजार सु दा या लोकांचे खा यावर दले जात नाहीत. नुसतं यांना त डाला पाने 
पुस याचे काम केलं जात साहेब.  आता सु दा ठेकेदाराच नाव सांगू शकेल. हीडीओ रेकॉड ग 
पािहजे तर हीडीओ रेकॉड ग पण देतो.  आठरा हजार पगार आहे तुम या खा यात आठरा 
हजार टाकाय या आधी तुम याकडून  तीन हजार आगोदर यायचे. हणजे तुम या खा यावर 
सं याकाळी पैसे येतील. आिण मग तुम या खा यावर आठरा हजार येतात, िमनीमम वेजेस 
ऍ ट माणेचे.  कस हो साहेब हे सगळं.   आ हाला कळतं साहेब, आ ही तर खूप साधी माणसे 
आहोत, सगळे नगरसेवक आहोत,  आ ही आम या लेवलवर खेळतो. तु ही तर अनेक वष 
याच, याच पदावर काम करीत असतात पण तुम या ल ात या गो ी येतच नाहीत. क  

आ यातरी बघाय या नाही.  कुठंतरी वायसीएम मधून एखादी मिहला येते आिण आ हाला प  
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देते ताई आ ही सुर ा कमचारी हणून काम करतो आिण आमचं  िसनीअर आमच शोषण 
करतो. या येवून रडतात ढसाढसा आम याकडे, आ ही अिधका यांकडे फोन लावतो, साहेब 
काय िवषय आहे बघता का जरा या िवषयाकडे.  ताई कोणाकडे बोलू नका हा िवषय, सोडून 

ा ना, आपण तो सॉ ह क . काहो साहेब, सुर ा र क हणून काम करणा या मिहलेवर जर 
अ याचार होत असतील, अ याय हात असतील तर ितने सु दा बोलायच नाही. ितला िभती 
वाटणार नाही तुम या बरोबर यायची? कब ना ितने आम याकडे ये याऐवजी तुम याकडे 

यायला पािहजे. आिण डेअर ग कसं करतात या महापािलकेम य?े  सगळयात मोठा  आहे 

साहेब आप या महानगरपािलकेत काम करत असतांना देखील रटायर होतात कमचारी आिण 
परत ितथं येतात कामावर याच पो टवर. फ  पािलके या पो टवर न येता मानधनावर 
येतात.  आिण पु हा याच याच गो ी साहेब करतात. सगळयाला माहीत आहे ा चुका कोण 
करतात, हा िवषय का, हा ताई, दोन  मीनीट ताई, बोलतो ताई.  आता मा याकडे  शेख हणून 
पोरगा आहे,  याचा पीएफ दला गेला नाही. मी फोन केला, दूस या दवशी पीएफ गेला. 
साहेब आता मी पण खूप काळजी घेते. मी हणते बाबा तू लेखी दे त ार काय आहे ती. कारण 
काय होतं, आशाताई उगाच बोल या.  कवा पु हा मा या एकटीवरती शंका येणार, यापे ा 
मी हणते क  नको. माई तु हाला शंका आहे का? अडचणी आहे का? आशा ताई धायगुडे 

तुमची सम या िलहा आिण मगच मी संबंिधत अिधका याशी बोलायची डेर ग करते.  कारण 
काय आहे ? काय हेतू आहे आमच? फ  ा ठकाणी साहेब याय दे यसासाठी शंभर ट े  

कटीब द आहोत आ ही. तु ही कुणी काहीही केलं आ ही पण काही थांबणा यापैक  न  नाही.  
परंतु ा चुका कधीतरी सुधार या पािहजेत. कधीतरी ा करदा या नागरीकांना याय 
दे याची जबाबदारी साहेब ही आपली आहे. साहेब तु हांला मा या वाडातील एक िवषय 
सांगीतला होता  ३० मीटर र ता. सर, दापोडी म ये खरंच या. या चौकात उभा रहा, तुमची 
एखादे वेळी सकाळी ९ वाजता येऊन तुमची गाडी काढ याचा य  करा, गाडी िनघाली तर 
हणाल ते चालज. ३० मीटर र ता करा माई, हे मी पिह या वष  टडर सु दा काढल, 

उपसूचना या आप या सभागृहाम य े मंजूर क न घेतली. संबंिधत नागरीकांची वि थत 
व था कशी करायची याच िनयोजन केलं, टडर काढल परंतु अिधका यांची अन था 

या याम ये इ छाश च नाही. कर याच सकारा मक दृ ीकोणच नाही. काय करायच मग 
नगरसेवकांनी तुम या दरवाजाम य ेयेवून डोक आपटायच, मग तु हाला बरं वाटेल.  काय या 
३० मीटर र याऐवजी १८ मीटर र ता करा हे पण आपण सो यूशन काढलं. साहेब, काय हेतू 
आहे माझा तीथ क   ितथले जे काही, गणेशनगर माई इतका संुदर प रसर आहे दापोडीतला, 
चांगला व तीचा परीसर आहे, या लोकांना र ता होईल ऍ ोच होईल, शहरातील जेवढी 
हायवेने येणारी आहे, तीच लोकं दापोडीचा तो र ता देखील वापरतात. साहेब मयतीला/ 
दहावा जर असलेना सकाळ या वेळेला, कधीच तु ही दहा ाला वेळेवर पोहचू शकत नाही 
वेळेवर फोर हीलर नेली तर, टू हीलर वरच गेलो तर तु हाला दश या िवधी सापडते. अशी 
आव था या र याची आहे. आिण जर आ ही या ठकाणी िनयोजन करत असू क  आपण या 
ठकाणी काम केलं पािहजे, तर मग शासनाकडून जर आ हाला मदत िमळाली नाही, 
या यावरती सकारा मक दृ ीकोण नाही िमळाला साहेब, आिण शेवटी आता माई तो टडरच 

गायब क न टाकल. आता कती दवस खेळणार मी तरी िवषयाशी? काय साहेब हेतू आहे 

या ठकाणी क  ३० मीटर र ता झाला तर ितथ हजारो, लाखो पयाला नागरीकांनी ितथे लॅट 
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घेतलेले आहेत, या लोकांना र ता होईल. र ता हणजे आप या शहराची जस र वाहीनी 
हणतो तसंच िवकासाच धोरण आहे ते, आिण तो र ता जर आपण चांगला केला तर 

नागरीकाचंा वेळ वाचेल अपघाता या गो ी टाळता येतील. या सगळया दृ ीकोणातून आपण 
हा िवषय करतो. तु ही माग या वेळी मी हटल तु ही हणाले ताई आपण मीट ग लावू. 
मीट गही तुम याकडे आहे आिण सगळच तुम याकडे आहे. परत या िवषयावर आपण 
पॉझीटीवली िवचार करा, आिण साहेब आता मी जो िवषय मांडला कॉ ॅ ट कामचे जे आपण 
टडर काढतो या यामुळे साहेब खरच पुढ या काळाम ये जर तु ही अट टाकली तर तुम या 
हेतुब ल आ हाला िनि तपणे कौतुक वाटेल आिण आनंद देखील होईल तु ही संबंिधतांकडून  
यादी यायची आिण महानगरपािलकेने यां या खा यावर पैसे टाकायचे, बाक  सगळया अटी 
तशाच ठेवाय या. मग कळत तु ही कती स हस टॅ सवर काम करतो ते आपणही बघुयात, 
मा.महापौर तु ही मला बोलायला संधी दली, ध यवाद. 

मा.महापौर -िवषय . १० उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे.   

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ७५१                                                               िवषय मांक – १० 
दनांक – २४/१२/२०२१                  िवभाग – मा.आयु   

 

                      संदभ -१) मा.अित र   आयु  (१) यांचेकडील पञ जा. .िव/ 
                                   ग /कािव/५४६/२०२१ द.१० /११/२०२१   
 

   पपरी चचवड मनपाचे ग भाग काय े ात न ाने थेरगाव येथे हॉि पटलचे काम 
जवळपास पुण झाले असुन कोरोना या णाचे अलिगकरण करणे करीता थेरगाव णालयाचा 
वापर करणेत येत आहे तसेच जु या थेरगाव हॉ पीटल मधील बरेच िवभाग निवन हॉ पीटलमधे 
सु  कर यात आले आहे. सदर या निवन हॉि पटल करीता स या मनपा या धोरणा नुसार निवन 
कमचारी भरती बंद अस याने, ठेकेदांर प दतीने कमचारी उपल ध क न घेणे बाबत सुचिव यात 

येत आहे. तसेच हॉि पटल निवन सु  झाले अस याने, णालय शासनामाफत िविवध 

कार या िवदयुत, वातानुकुलन, टेलीफोन व इतर कामा िवषयक वांरवार मागणी येत अस याने 

या कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आल ेअसुन यास र म  ३,२०,७४,५७९/- इतका खच 

आपे ीत आह.े सदर कामाकरीता सन २०२१-२०२२ चे अंदाजप क य तरतुद करणेत आलेली 
नस याने सदरचा खच मु यकायालय म यवत  भांडार िवभागा कडील “कोरोना िनधी” या 

लेखािशषकातुन कर यात येणार आहे. सदर कामास व र  ३,२५,००,०००/- या खचास 

मा.आयु  सो. यांनी द. २५/१०/२०२१ चा तावानुसार मंजुरी दली आहे. सबब, सदर 

कामास व र.  ३,२५,००,०००/- या खचास शासक य मा यता देणेत येत आह.े  

 तसेच काळेवाडी येथील एम. एम. कुल चौकात ी. छ पती िशवाजी महाराज यां या 
जीवनावर आधारीत संक पिच  व इतर प दतीने सुशोिभकरण करणे या कामा या सन २०२१-
२२ चे अंदाजप काम ये पान . १४ अ. . ११३ िवशेष योजना या लेखािशषावर समावेश 
आहे. सदर कामाचे नावात बदल क न काळेवाडी येथील एम. एम. कुल चौकात ी. छ पती 
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िशवाजी महाराज यांचे जीवनावर आधारीत, ी. छ पती िशवाजी महाराज यांचा पुतळा 

उभारणे इतर िश प व चौकाचे सुशोिभकरण करणे असे करणसे मा यता देणेत येत आह.े  
 याच माणे रा पु ष / थोर  यांचे पुतळे उभारणेस परवानगी देणेसाठी महारा  
शासन, सामा य शासन िवभाग यांचे दनांक ०२ मे २०१७ व दनांक ०६ मे २०१७ चे 
शासन िनणयानुसार वरील ठकाणी ी. छ पती िशवाजी महाराज यांचा पुतळा 
उभारणेकामी, मा. िज हािधकारी यां या अ य तेखाली खालील माणे पुतळा सिमती थायी 
व पात ग ठत करणेस मा यता देणेत येत आह.े  

 

१) मा. िज हािधकारी , पुणे            अ य   
२) मा.आयु  , पपरी चचवड महानगरपािलका,           सद य 
३) मा. अित र  आयु  २,              सद य 
४) मा. पोिलस आयु , पपरी चचवड,              सद य 
५) मा.सहशहर अिभयंता,बीआरटीएस, प.िच.मनपा   सद य 
६) कायकारी अिभयंता, बीआरटीएस, प.िच.मनपा   सद य सिचव 
 

 तरी काळेवाडी येथील एम.एम. कुल चौकात ी. छ पती िशवाजी महाराज यांचे 
जीवनावर आधारीत, ी. छ पती िशवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे, इतर िश प व 

चौकाचे सुशोिभकरण करणे या माणे कामाचे नावात बदल करणे व याअंतगत ी. छ पती 
िशवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे व वरील माणे पुतळा सिमती ग ठत करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 तसेच िनगडी टळक चौक येथे लोकमा य टळक यांचा पुव या जागेवर निवन पुतळा 
बसिवणसे मा यता देणेत येत आह.े िनगडी टळक चौक येथे लोकमा य टळक यांचा सुमारे ३० 
वष जुना पुतळा अि त वात आहे. सदर पुत याचा चौथरा व प रसर नैस गक ोत व 
पयावरणातील बदलामुळे तुटफुट होऊन खराब अव थेत आहे. यामुळे सदर ठकाणी लोकमा य 
टळक यांचा निवन पुतळा बसिवणसे मा यता देणेत येत आह.े  

 तरी िनगडी टळक चौक येथे लोकमा य टळक यांचा पुव या जागेवर निवन पुतळा 
बसिवणेस मा यता देणेत येत आह.े  
 तसेच यमुनानगर येथील िवरंगुळा क ाचे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
िनगडी गावठाणलगत यमुनानगर येथे महानगरपािलके या वतीने नवीन िवरंगुळा क  तयार 
कर यात आले आहे. या िवरंगुळा क ात जे  नागरीकांना सव सोय नी यु  अशा सुिवधा 
िनमाण कर यात आ या आहेत. तसेच समाजघटकातील िविवध वयोगटातील नाग रकांनाही 
या क ाचा िनि त फायदा होणार आहे. हया िवरंगुळा क ाचे काम पूण झाले असुन आता ते 
सामा य नागरीकांना खुले झाले आहे. सदर िवरंगुळा क ाचे “ राजमाता िजजाऊ िवरंगुळा क  

असे नामकरण करावे अशी येथील नाग रकांची मनोमन इ छा आहे. तशी मागणी थािनक 
नागरीकांकडुन केली जात आहे. तरी या मागणीचा आिण लोकभावनेचा आदर क न उपरो  
िवरंगुळा क ाचे नाव “ राजमाता िजजाऊ िवरंगुळा क  " असे करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
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 तसेच च होली भाग मांक ३ म ये खालील क प/चौक न ाने िवकिसत झाला 
असून, नाग रकांना प ा मािहत हो या या दृ ीने डूडूळगांव येथील देव थान ी.अडबंगनाथ 
महाराज यां या नावे खालील माणे चौकाचे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे.             

अ. . ठकाणाचे/ क पाचे नाव नामकरण 
1. गट नं 241मधील डूडूळगांव शाळेसमोरील चौकास 

नाव देणे.  
“ ी.अडबंगनाथ महाराज चौक” डूडूळगांव. 

 

तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

     तसेच मोशी भाग . ३ म ये खालील क प पूण वास असले या क पांचे 
नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े प. च.मनपा ह ीतील मोशी भाग . ३ म ये 
खालील क प पूण वास असून तसेच काही नावांम ये नाग रकांना मािहती हो या या दृ ीने 
यांचे खालील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े  

 

अ. . क पाचे नाव नामकरण 
१ भाजी मंडई , मोशी गावठाण छ पती ी . संभाजी महाराज भाजी 

मंडई 
२ अि शमन क  , मोशी ी. नागे र महाराज अि शमन क  

३ िवरंगुळा क , हवलदार व ती, मोशी िजजामाता उदयान 

४ मशानभूमी, मोशी कै.नाना िपराजी गायकवाड 

  
           तरी वरील माणे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
 तसेच भाग . ३२ जुनी सांगवी मधील सांगवी बॅट मटन हॉलचे “छञपती िशवाजी 

महाराज बॅट मटन हॉल, सांगवी” असे नामकरण करणसे मा यता देणेत येत आह.े भाग .३२ 

जुनी सांगवी येथील पी.ड लू.डी. मैदानावर पपरी चचवड महानगरपािलकेचा बँट मटन हॉल 
अि त वात आहे. सदर बँट मटन हॉलचे छ पती िशवाजी महाराज बँट मटन हॉल असे 
नामकरण करणेबाबत प रसरातील नाग रक, खेळाडू, स मा. पदािधकारी, नगरसद य/ 

नगरसद यांची मागणी आहे. तरी जुनी सांगवी येथील पी.ड लू.डी. मैदानावरील बॅट मटन 
हॉलचे “छञपती िशवाजी महाराज बॅट मटन हॉल, सांगवी” असे नामकरण करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. 
 तसेच भाग . ८ अंतगत उ ानास भुमीपु ांची नावे देणसे मा यता देणेत येत आह.े 
से टर .३ (भोसरी स ह न.९७) व से टर . ४ (बो हाडेवाडी मोशी गट न. 
५०५/५१५/५१७) येथील न ाने िवकिसत झाले या उ ानास अनु मे रा य कु तीगीर 
नामदेव बाबूनाना लांडगे आिण कै.महादू ध डीबा बनकर या भुमीपु ांची नावे दे यास मा यता 
देणेत येत आह.े िवकासकामाना जागा उपल ध क न देणा या कृषी व डा े ातील नामवंत 
भूिमपु ांची नावे देणे हा यां या योगदानाचा स मान ठरेल. तरी सदर या ठरावास  मा यता 
देणेत येत आहे.  
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 तसेच भाग . ३० दापोडी येथील आर ण मांक ३/१२ व स ह . १२/१३ पैक  
येथे वाहनतळ िवकिसत कर यात आलेले आहे. यास कै. झुंबर भालचं  काटे वाहनतळ असे 
नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 तसेच भाग मांक १७ येथे महापािलके या वतीने िबजलीनगर ते आकुड  रे वे टेशन 
पयत िवकसीत कर यात आले या अंडरपास (भुयारी माग) ला “ व.सरसेना य  जनरल 
िबिपन रावत भुयारी माग” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.      
 तसेच भाग मांक 21, पपरी िम लदनगर येथील, संतोषी माता मंदीरामागे 
सावजिनक वाचनालयाचे काम पूण वास आलेले आह.े सदर वाचनालयाला “ डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर वाचनालय व अ यािसका क  ” असे नामकरण करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

           तसेच भाग . १ िचखली येथे मनपा माफत नजीक या काळात मंजूर िवकास योजनेत 
समािव  आर ण . १/११८ येथे वाहनतळाचे जागेस सीमा भत बांधून आर ण िवकिसत 
करणेत आले आहे. सदर आर णाची जागा मनपा या ता यात (गट . ११९३) देणेकरीता 
संबंिधत जागामालक ी.सुनील िव नाथ पगळे यांनी मह वाची भूिमका बजाव यामुळे सदर 
वाहनतळाचे “कै.सुनील िव नाथ पगळे वाहनतळ िचखली” असे नामकरण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  तसेच भाग . ८ म ये से टर ६ व ९ मधील र ता पाईन िसटी चौक पासून 
ते सेवाधरम हॉि पटल पयत २४ मीटर र याला “िञवृ  संगम द  मं दर पथ” असे नामकरण 
करणेस मा यात देणेत येत आहे  तसेच सदर िवषय कायम होणेची वाट न पाहता अंमलबजावणी 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 अनुकूल - ७२      ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
            ----- 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय .११  वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

                                                                       िवषय मांक – ११ 
दनांक – २४/१२/२०२१                  िवभाग – मा.आयु   

 
                      संदभ -१) मा. आयु   यांचेकडील पञ जा. . था/बीआरटीएस/१६९६  
                                    /२०२१ द. ६/१२/२०२१   

 पुणे महानगर प रवहन महामंडळातफ क  शासना या योजना अंतगत १५०इलेि क 

बसेस घे याची कायवाही अंितम ट यात अस याने पुढील २ ते ३ मिह यात य  बसेस 
दाखल हो यास सु वात होणार आहे. या १५० बसेस पैक  ६० बसेस पपरी- चचवड ह ीत 
संचिलत होणार आहे. यासाठी बसेस चे पा कग, चा जग, वा शग इ. ािधकरण ह ीतील 

भोसरी म यवत  सुिवधा क  येथील आरि त जागा इलेि क बस डेपो साठी वापर याचे 
महामंडळाने िनि त केलेले आहे. याकरीता सदर जागेस कंपाउंड वॉल, ले ह लग व वकशॉप 

शेड इ. बांधून िमळ यासाठी मा.आयु सो. पपरी चचवड महानगरपािलका यांना संद भय 
प ा वये कळिव यात आलेले आह.े 
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पपरी- चचवड ािधकरणातील भोसरी म यवत  सुिवधा क  या ठकाणची सुमारे २ 
एकर े  बस डेपो क रता आरि त आहे. सदरची जागा पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे 
ह तांतरीत कर यात आलेली आहे. स ि थतीत सदर जागा अिवकिसत व पात असून या 
ठकाणी कंपाउंड वॉल, जागेचे ले ह लग, डांबरीकरण, ॉम वॉटर ेनची सुिवधा, स हस िपट 

सह वकशॉप, िप या या पा याची व था टॉयलेट लॉक व बोर ग इ. व था क न 

िमळ यासाठी पुणे महानगर प रवहन महामंडळाने िवनंती केलेली आहे. 

सदर कामाक रता मनपा या सन २०२१-२२ या आ थक वषात अंदाजप कात 
शासक य मा यता आिण तरतूद कर यात आलेली नाही. सदर काम करणे करीता मनपा या 

अंदाजप कात न ाने नाव समािव  क न तरतूद वग करण करणे आव यक आहे. 

अ  कामाचे नाव 
मुळ 

अंदाजप क य 
र म 

लेखािशष 
पान . 

अ.  

सन २०२१-
२२ ची 

तरतूद 

वाढ घट 

सन २०२१-
२२ चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 

१ 

प रवहन महामंडळा या ता यातील 
ािधकरण ह ीतील भोसरी 

म यवत   सुिवधा क  येथील 

आरि त जागा िवकिसत करणे 

 २०.०० कोटी 
थाप य 
िवशेष 
योजना 

निवन काम - २.०० 
कोटी 

- २.०० कोटी 

२ 

पपरी नेह नगर मु य र यावरील 
आर ण .६६ म ये 
पी.एम.पी.एम.एल साठी बस डेपो 
बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

१०.०० कोटी 
थाप य 
िवशेष 
योजना 

५८/६४ ३.०० कोटी - २.०० 
कोटी १.०० कोटी 

 
एकुण 

   
३.०० कोटी २.०० 

कोटी 
२.०० 
कोटी 

३.०० कोटी 

            याक रता वरील दले या त यानुसार सन २०२१-२२ या अंदाजप कात न ाने 

नाव समािव  करणे व तरतूद वग करण करणेसाठी मा यता देणेस व याकरीता त  स लागार 
यांची नेमणुक करणसे व अंदाजप क तयार क न िनिवदा कायवाही कर यास मा यता देणेत 
यावी.  

मा. ानदेव थोरात- मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा. सुरेश भोईर - मा.महापौर साहेब मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो – िचखली येथील 

संतपीठ इमारतीकरीता फ नचर व था करणे या कामाचा सन २०२१-२२ चे मुळ 
अंदाजप कात समावेश करणसे मा यता देणेत यावी. भाग  १ िचखली येथे संतपीठ 
िवकसीत कर याचे काम सु  आहे. क पांतगत एकूण ७ वग A,B,C,D,E,F,G िनयोजीत 

असून, सदर कामांतगत इमारत  A, B, C या तीन वगचे काम पुण क न जुन २०२२ म ये 

शाळा सु  कर याचा िनणय दनांक ७/१२/२०२१ रोजी मा. आयु  सो समवेत संतपीठ 
संचालक व िश ण मंडळ यांचे समवेत झाले या बैठक त करणेत आला आहे. थाप य 
िवभागास माच २०२२ म ये इमारत  A, B, C काम पूण क न देणे व िडसबर २०२२ पयत 
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संपुण इमारतीचे काम पुण करणेबाबत आदेश दे यात आले आहे. सदर शाळा जुन २०२२ म ये 
सु  करावयाची झा यास याकरीता आव यक फ नचर व आसन व था करणे आव यक 
आहे. स ि थतीत चालू कामा या िनिवदेम ये फ नचर िवषयक बाब चा समावेश नाही. तसेच 
सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप काम ये देखील त सम कामाचा समावेश नस याने  
खालील माणे कामाचा सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप काम ये सदर इमारतीसाठी फ नचर 

व था करणे कामाचा समावेश करणसे मा यता देणेत यावी. 
             तरी खालील माणे, संतपीठ इमारतीकरीता आव यक फ नचर व था करणेचे काम 
अंदाजप कात समािव  करणेस मा यता दे यात यावी. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव 
लेखाशीष 
पान / 

अ  

अंदाजप क य 
र म  

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
तरतूद 

१ 

भाग  १ िचखली 
मधील न ाने 
िवकसीत करणेत येत 
असले या संतपीठ 
संपुण इमारतीची 
फन चर व था 
करणे  

िवशेष 
योजना 

१५००००००० ० १५२७०००० ० १५२७०००० 

२ 

भाग  १ िचखली 
येथील गट  १६५३ 
व १६५४ (गायराण) 
मधील आर ण  
१/८८ (अ) येथे 
हाँ पीटल िवकसीत 
करणे  

िवशेष 
योजना 

४५/१६४ 
३५०००००००० १५२७०००० ० १५२७०००० ० 

 एकूण   ३६५००००००० १५२७०००० १५२७०००० १५२७०००० १५२७०००० 

 
 
 तसेच माहे नो हबर या मा. महापािलका सभेतील ठराव मांक ७३० दनांक 
१८/११/२०२१ म ये उपसूचने ारे दाखल करणेत आलेला पुढील माणे मजकुर वगळ यास 
मा यता देणेत यावी. "तसेच भाग . २ से. . १६ राजे िशवाजीनगर मधील र ते अदयावत 
प दतीने िवकिसत करणेचे काम " या वा यापासून " तरी िवषयांक त कामातंगत वरील 
अनु मांक १ ते १३ पयायी र याची कामे करणेस मा यता देणेत यावी. " या वा या पयतचा 
संपुण मजकूर वगळ यास मा यता देणेत यावी. 
 तसेच काळेवाडी फाटा ते एम.एम. शाळा या र यावर थाप य, बीआरटीएस 

िवभागामाफत अ याधुिनक प तीने सायकल ँक आिण फुटपाथ िवकिसत कर याचे काम सु  
आहे. सदर र या या कडेने असलेली म.रा.िव.मंडळाची उ दाब वािहनी भूिमगत करणे तसेच 
फुटपाथ क रता पथ दवे बसिवणे इ. िव ुतिवषयक कामे करण ेदेखील आव यक आहे. तसेच 

भाग . 27 रहाटणी शाळेजवळ थाप य िवभागामाफत छ पती िशवाजी महाराजांचा 
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पुतळा उभार याचे काम सु  आहे. या ठकाणी देखील िव ुत िवषयक कामे करणे अ याव यक 
आहे. सन 2021-22 चे अंदाजप कात सदर कामाचे नाव नस याने खालील त ा या माणे 
नवीन कामांचा सन 2021-22 चे अंदाजप कात समावेश क न शासक य मा यता आिण 
तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 
 

 
अ. 

. 

लेखािशष / कामाचे 
नाव 

पानां
क  

अ. 
. लेखािशष   अंदाजप क य 

र म 

सुधा रत 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२१-
२०२२ चा 
मूळ अंदाज  

सन २०२१-
२०२२ वाढ 
करावयाची    

तरतूद  

सन २०२१-
२०२२ घट 
करावयाची   

तरतूद  

सन २०२१-
२०२२  

करावयाची  
सुधा रत 
तरतूद  

१ 

काळेवाडी फाटा ते 
एम.एम.शाळेपयत
या बीआरटी 

मागावरील फुटपाथ 
व सायकल ँक 
अ याधुिनक प तीने 
िवकिसत करणे. 

४२ ४८ 

थाप य 
िवभाग 
िवशेष 
योजना 

२७००००००० २७००००००० ७६३५२००० ० ५०००००० ७१३५२००० 

२ 

काळेवाडी फाटा ते 
एम.एम.शाळा हा 
र ताअबन ीट 
नुसार िवकिसत 
करणे या कामात 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

नवी
न 

काम 

नवी
न 

काम 

थाप य 
क पाअं
तगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे ग 

भाग  

नवीन काम १०००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

३ 

. . २७ मधील  
रहाटणी व 
परीसरतील  ाँ कट 
र याचे िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 
(२०२१-२२) 

३९
६ ३४ 

थाप य 
क पाअं
तगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे ग 

भाग  

२००००००० २००००००० १०००००० ० ५००००० ५००००० 

४ 

. . २७ मधील  
रहाटणी शाळेजवळ 
थाप य 

िवभागामाफत 
िवकिसत होणा-या 
छ.िशवाजी महाराज 
पुत याक रता 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

नवी
न 

काम 

नवी
न 

काम 

थाप य 
क पाअं
तगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे ग 

भाग  

नवीन काम १००००००० ० ५००००० ० ५००००० 

  एकूण       २९००००००० ४०००००००० ७७३५२००० ५५००००० ५५००००० ७७३५२००० 

 
 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, भाग .२६ मधील पपळे िनलख येथील 

भाकर साठे उ ानात िवरंगुळा क  बांधणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणेची मागणी 
थािनक नाग रक करत आहे. सदर कामाचा मनपाचे सन २०२१-२२ चे मूळ अंदाजप कात 
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समावेश असून सदर कामासाठी खालील त याम ये नमूद के या माणे तरतूद वग करणास 
मा यता देणेत यावी.  

अ. 
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  

लेखा
िशष  

पान 
 अ.  

मूळ 
शासक य   

मा यता र म 
 

सन २०२१-२२ 
मूळ तरतूद वाढ   घट  सुधा रत 

तरतूद शेरा 

१ 

भाग .२६ 
मधील पपळे 
िनलख येथील 

भाकर साठे 
उ ानात 
िवरंगुळा क  
बांधणे व इतर 
थाप य 

िवषयक कामे 
करणे 

थाप
य 

उ ान 
िवभा

ग  

२९७ १८४ ८०००००० २५००००० ४१००००० ० ६६००००० 
अ. .२ 
व न 
वग  

२ 

भाग  २४ 
मधील थेरगाव 
जलतरण 
तलाव 
ि ट सीईल 
िशट ने क हर 
करणे. 

थाप
य 
डा 

िवषय
क 

काम े 

८२६ ७५ ३००००००० २५०००००० ० ४१००००० २०९००००
० 

अ. .१ 
वर वग  

  एकूण =       ३८०००००० २७५००००० ४१००००० ४१००००० २७५००००
० 

  

        तसेच भाग  ११ मधील पूणानगर येथील से टर .१८ CDC मधील मोकळी जागा 

.४ पयटन क ा या धत वर िवकिसत करणेचे िव ुत िवषयक कामे करणे. ा कामाचा सन  
२०२१ -२०२२ समावेश अंदाजप कात न ाने समावेश क न आव यक ती तरतूद वाढ व 
घट कर यास व अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

कामाचे नांव लेखािशष पानां
क 

अ.
. 

अंदाजप क य 
तरतूद (र म) 

सन २०२१ 
 -२०२२ ची 

तरतूद  

 वाढ 
करावयाची 

तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

एकूण आव यक 
तरतूद  

१ म.रा.िव.िव.कं.िल./महापरे
षणन/ य थ सं थाक रता 
सुपर हीजन चाजस व 
िव ुत िनरी ण फ  अदा 
करणे. 

िव ुत 
मु य 

कायालय  
१५० ६ 

३०००००००० ३०००००००० ० २५०००००० २७५०००००० 

२ भाग  ११ मधील 
पूणानगर येथील से टर 

.१८ CDC मधील 
मोकळी जागा .४ पयटन 
क ा या धत वर िवकिसत 
करणेचे िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

थाप य 
क पांअ
तगत 
िव ुत 
िवषयक 

कामे करणे  

३९२ ३ 

५०००००० ५०००००० २५०००००० ० ३००००००० 

 
तसेच ांतीवीर चापेकर वा ा या चौ या ट याची कामे करणेचे कामास वाढीव 

शासक य मा यता देणेत यावी. भाग . १८ मधील ांतीवीर चापेकर वा ा या चौ या 
ट याची कामे करणे या कामाचा समावेश मनपाचे सन २०२१ – २२ चे अंदाजप काम ये 
पान. . २१, अ. . १२८ वर “िवशेष योजना” या लेखािशषा अंतगत करणेत आलेला आहे. 
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महानगरपािलके माफत ांतीवीर चापेकर वा ाम ये मारकाचे काम करणेस मा यता 
िमळालेली आहे. याम ये आतापयत तीन ट याम ये काम तािवत करणेत आले आहे. यापैक  

थम दोन ट यातील काम पूण झाले असुन ितस-या ट यातील भाग – २ व ३ चे कामाचे 
आदेश देणेत आलेले आहेत. उव रत ांतीवीर चापेकर मारकाचे काम करणेसाठी चौ या 
ट याम ये कामे करणे आव यक आहे. यातील भाग – १ ांतीवीर चापेकर वा ा या उव रत 
आर.सी.सी., वीट बांधकाम, ला टर इ. SSR मधील बाब चा समावेश असलेली कामे व भाग 

– २ म ये मंजूर दर पृ थ:करणानुसार करावया या बाब ची कामे याचा समावेश आहे. सदरचे 

उवरीत चौ या ट यातील भाग – १ मधील कामे मनपा माफत िनिवदा काढुन व भाग – २ ची 
कामे ांतीवीर चापेकर मारक सिमतीमाफत मनपाची मा यता घेऊन करावयाची आहेत. 
सदर कामास र. . १२,००,००,०००/- इतक  एकि त शासक य मा यता मनपा सभा ठराव 

. ६३२, द.३१/०३/२०२१ अ वये घेणेत आलेली आहे. तथािप, ांतीवीर चापेकर 
वा ा या चौ या ट या या करावया या कामातील भाग–१ चे कामासाठी र. . 
७,५०,००,०००/- व भाग – २ या कामासाठी ३२,५०,००,०००/- अशी एकुण र. . 
४०,००,००,०००/- इत या र मेची शासक य मा यता देणेत यावी. मारकाचे चौ या 
ट यातील करावया या कामाची ा ी वाढत असलेने कामाचे शासक य मा यते या 
र मेम ये र. . २८,००,००,०००/- इतक  वाढ क न एकुण र. . ४०,००,००,०००/- इतक  
सुधारीत शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच ांतीवीर चापेकर वा ा या चौ या 
ट यातील करावया या कामासाठी ांतीवीर चापेकर मारक सिमती व पपरी चचवड 
महानगरपािलका यां याम ये यापूव या करारना यातील अटी शत या अनुषंगाने सुधारीत 
करारनामा करणेस मा यता देणेत यावी. 

     सबब, िवषयां कत कामास र. . ४०,००,००,०००/- इतक  सुधारीत शासक य 
मा यता देणे व ांतीवीर चापेकर वा ा या चौ या ट यातील करावया या कामासाठी 

ांतीवीर चापेकर मारक सिमती व पपरी चचवड महानगरपािलका यां याम ये यापूव या 
करारना यातील अटी शत या अनुषंगाने सुधारीत करारनामा करणेस मा यता देणेत यावी.  

 तसेच सन २०२१-२२ थाप य िवभाग - िवशेष योजना या अंदाजप कात अ. . ७५ 
पान. .४३ वरील ‘मनपा ह ीबाहेरील खडक  कँ टो मट े ात बोपखेल गावासाठी पोहच 
र ता बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करण’े या कामास अंदाजप क य र म 

.२०,००,००,०००/- इतक  आहे.  तरी, पपरी चचवड महानगरपािलकेची सन २०२१-२२ 
ची दरसूची द.१८/११/२०२१ रोजी िस  करणेत आली असून सदर दरसूची मधील अंतभूत 
असले या दरांमुळे िवषयां कत कामाचे अंदाजप कात वाढ झाली आहे. सदर न ाने मंजूर 
दरसूची अ वये अंदाजप कात झाले या वाढीचा अंतभाव करणेक रता िवषयां कत कामाचे 
अंदाजप क य रकमेत वाढ करणे आव यक आहे. सदर कामाची अंदाजप क य र म 

.२०,००,००,०००/- इतक  असून सदर र म वाढवून र. .२५,००,००,०००/- इतक  
करणसे मा यता देणेत यावी. 

 

 

 

 



111 
 

अ. . 
सन २०२१-

२२ अंदाजप क 
अ. . 

सन २०२१-२२ 
अंदाजप क 

पानांक 
कामाचे नाव अंदाजप क य र म सुधा रत 

अंदाजप क य र म 

१. ७५. ४३ 

मनपा ह ीबाहेरील खडक  
कँ टो मट े ात बोपखेल 
गावासाठी पोहच र ता 
बांधणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे 

२०,००,००,००० २५,००,००,००० 

 
 तरी, सदर िवषयास मा यता देणेत यावी.  
 तसेच ग भागातील भाग . २१ मधील २०२१-२२ या चालू िवकास कामांसाठी 
नाग रकां या मागणी नुसार आव यक असलेली तरतूद वाढवून िमळावी तसेच 
अंदाजप कातील र मेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी. 
 

अ. 
 

कामाचे  
नाव 

पान 
 

अनु.  वाढ घट कामाची 
स यि थती  

१ पपरी भाग . २१ 
मधील आर ण . 
१६२ येथे खेळाचे 
मैदान िवकिसत करणे  

८३३ ७३ ४०,००,०००/-  काम ६०% पूण 

२  भाग .४३ मधील 
मशानभूमी मधील 

उव रत थाप य 
िवषयक कामे करणे    

२९ १९१  ४०,००,०००/- काम पूण 

 

           सदर वाढ-घट मंजूर करणेस मा यता देणेत यावी. 
 तसेच पपरी चचवड शहरामधील थाप य उ ान िवभागामधील मनपा या सन 
२०२१-२२ या अंदाजप कात खालील त याम ये नमूद के या माणे कामाचे नावात बदल 
व शासक य मा यता वाढिवणेबाबत मा यता देणेत यावी. 
 

अ.
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

मूळ नाव  

उप 
लेखािशष 
अथवा 
कामाचे 

निवन नाव  

लेखा
िशष  

पान 
 

 
अ.  

 शासक य   
मा यता र म 

 

सुधा रत  
शासक य   

मा यता र म  

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

1 

भाग .१० 
मधील 
िनसगकवी 
बिहणाबाई 
चौधरी ाणी 
सं हालयाची 
सीमा भत 
दु ती करणे व 
इतर थाप य 
िवषयक कामे 
करणे. 

भाग 
.१० 

मधील 
िनसगकवी 
बिहणाबाई 
चौधरी 

ािण 
सं हालया
चे उव रत 
थाप य 

िवषयक 
सुधारणांची 

थाप
य 

उ ा
न  

३०२ २९१ ५००००००० २०००००००० ५०००००० ० ० ५००००००   
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कामे करणे 
(ट पा-३)  

        एकूण = ५००००००० २०००००००० ५०००००० ० ० ५००००००   

 
 तसेच भाग . ३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुलापयत व 
प रसरातील र ते अ याधुिनक प तीने िवकिसत करणे या कामा या जागेत बदल करणसे 
मा यता देणेत यावी.  (िनिवदा .- ९०/५/२०१८-१९ ) पपरी चचवड महानगरपािलका 

भाग .३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुल पयतचा सुमारे ९०० 
मीटर लांबीचा र याचे क टीकरण िवकिसत कर याचे िवषयां कत कामाचे आदेश 
ठेकेदारास दे यात आलेले आहेत. सदर कामाम ये र याचे क टीकरण, फुटपाथ              
करणे, पावसाळी  पा याचा िनचरा कामी टॉम वाटर लाईन टाकणे  तसेच पाणीपुरवठा व 
इतर कामाचा समावेश कर यात आलेला आहे. सदर अि त वातील  र याचे काम सु  केले 
असताना जागामालकांनी काम कर यास म ाव केला. सदर र याची भूसंपादन कर याची 
कायवाही नगररचना िवभाग व भूमापन िवभाग यांचे दारे चाल ूअसून यास बराच कालावधी 
लागणार आहे. स ि थतीत भागातील िविवध र यांचे कॉ टीकरण व इतर थाप य 
िवषयक, अनुषंिगक कामे करणसे मा यता देणेत यावी. 
           तरी भाग . ३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुलापयत व 
प रसरातील र ते अ याधुिनक प तीने िवकिसत करणे या कामातून नँशनल कूल ते पायसर 
पुलपयत र या या डांबरीकरणा या कामासह भागातील इतर िविवध र यांचे 
कॉ टीकरण, फुटपाथ िवकिसत करणे व इतर थाप य िवषयक अनुषंिगक कामे करावयाची 
अस याने सदर कामां या थळबदल व उपरो  माणे काम क न घेणसे मा यता देणेत यावी. 
        तरी  उपरो  कामा या थळबदल क न घेणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.         
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता उपरो  ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी  करावी. 
        तसेच पपरी चचवड ही औ ोिगक व कामगार नगरी असून शहरा या लोकसं येत 
दवस दवस भर पडत आहे. पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत नाग रकांना पायाभूत व 

िविवध सोई सुिवधा उपल ध क न दे यासाठी िविवध िवकास कामे कर यात येतात. 
शहरातील वाढ या लोकसं ये या माणात रिहवाशी व नागरी े ात देखील मो ा 

माणावर वाढ होत अस याने महापािलके या मा यमातून पायाभूत व िविवध सोई सुिवधा 
उपल ध क न दे यासाठी महापौर िवकास िनधी अंदाजप क य तरतूद अपुरी पडत आहे. 
महापौर िवकास िनधी अंतगत स या चाल ूिवकास कामांसाठी इतर कामातुन वाढ / घट क न 

खालील माण ेतरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी.  

अ. 
. 

लेखािशष पान 
. 

अनु 
. 

सन २०२१-२२ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयची 
तरतूद 
 

सन २०२१-२२ 
चा सुधा रत 
अंदाज 

शेरा 

१ महापौर 
िवकास 
िनधी 

४३ १८ २१,५५,५५,०००/- २,५०,००,०००/- ० २,५०,००,०००/- . २ 
व न 

१ 
म ये 
वग 

२ िमळकत 
स ह ण 

२०२ ४ ५,००,००,०००/- ० २,५०,००,०००/- २,५०,००,०००/- 

 एकूण   २६,५५,५५,०००/- २,५०,००,०००/- २,५०,००,०००/- ५,००,००,०००/-  
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तरी वरील माण े तरतुद वगाकरण करणेस मा यता देणेत यावी. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता सदर ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी करणेस शासक य व िव ीय 
मा यता देणेत यावी. 

 तसेच पपरी चचवड शहराची ओळख आता केवळ “औदयोिगक व कामगार नगरी” न 
राहाता ती शै िणक, डा, कला, सािह य आिण सां कृितक, ेञातील वेगाने िवकिसत होत 
असलेले “महानगर” अशी ओळख िनमाण होत आहे. याचाच एक भाग हणून पपरी चचवड 
शहरात नृ य, संगीत, गायन, वादन इ यादी काय मांशी संबंिधत कलाकारांमधील िविवध 
कला गुणांचे, सं कृतीचे जतन, सार चार व संवधन होऊन शहराचा सां कृितक ेञात 
नावलौ कक वाढणार आहे. शहरातील कलाकारां या कलागुणांना वाव िमळावा तसेच यांचे 
िवकासासाठी मनपाने “ संगीत अकादमी” देखील सु  केली आहे. स या महापािलके या 
मा यमातून आयोिजत कर यात येणा-या इतर सां कितक काय मासाठी अंदाजपञक य तरतूद 
अपुरी पडत आहे यामुळे महापािलकेमाफत आयोिजत सां कृितक काय माक रता वाढ/घट 
क न खालील माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी.  
 

अ. 
. 

लेखािशष पान 
. 

अनु 
. 

सन २०२१-२२ 
चा मुळ अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयची 
तरतूद 
 

सन २०२१-२२ 
चा सुधा रत 
अंदाज 

शेरा 

१ इतर 
सां कृितक 
काय म  

१७६ ४ २५००,०००/- ९,५०,०००/- ० ३४५०,०००/- . २ 
व न 

१ 
म ये 
वग 

२ सां कृितक 
व 
कलाधोरण  

१५० ४ १०,००,०००/- ० ९,५०,०००/- ० 

 एकूण   ३५,००,०००/- ९,५०,०००/- ९,५०,०००/- ३४,५०,०००/-   

                       
 तरी वरील माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता सदर ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी करणेस शासक य मा यता 
देणेत यावी.  
 तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजपञकातील समािव  तरतूदीम ये वाढ घट करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
 

अ. ं  लेखािशष उपलेखािशष 
अथवा कामांचे 
नाव 

पानांक अ. 
ं . 

सन २०२१-
२२ ची 
मुळ अंदाज 
(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
ची मुळ 
अंदाज  
(आव यक 
तरतूद) 

1 वशेष 
योजना 

भाग .२० 
महेशनगर 

18 41 5000 30000000 0 30005000 
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चौकातील 
मोक या 
जागेत छ पती 
िशवाजी 
महाराजांचा 
पुतळा उभारणे. 

2 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील 
महेशनगर 
प रसरातील 
पे ह ंग लॉक 
बस वणे दु त 
करणे. 

267 98 1000000 0 1000000 0 

3 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील 
महेशनगर 
गाडन या 
प रसरात 
पे ह ंग लॉक 
बस वणे दु त 
करणे. 

267 99 1000000 0 1000000 0 

4 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील संत 
तुकारामनगर 
येथील पोलीस 
चौक या 
आजूबाजू या 
प रसरात 
पे ह ंग लॉक 
बस वणे द 
दु त करणे. 

267 100 1000000 0 1000000 0 

5 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 

भाग .२० 
येथील हनुमान 
जीम प रसरात 
पे ह ंग लॉक 

267 101 1000000 0 1000000 0 
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फुटपाथ वषयक कामे 
करणे. 

6 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील सहयोग 
सोसायट  
प रसरात 
पे ह ंग लॉक 
वषयक कामे 
करणे. 

267 102 1500000 0 1500000 0 

7 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील 
तुळजाभवानी 
मं दर या 
आजूबाजू या 
प रसरात 
पे ह ंग लॉक 
वषयक कामे 
करणे. 

267 103 1500000 0 1500000 0 

8 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
महा मा 
फुलेनगर या 
आजूबाजूं या 
र यांचे 
फुटपाथची 
कामे करणे. 

267 104 1500000 0 1500000 0 

9 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
एम.आय.ड .सी. 
येथील व वध 
र यांवर 
फुटपाथची 
कामे करणे. 

267 105 1500000 0 1500000 0 

10 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 

भाग .२० 
एम.आय.ड .सी. 
येथील नुतन 
टंबर समोर ल 

267 106 1500000 0 1500000 0 
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फुटपाथ र यावर 
पे ह ंग लॉक 
वषयक कामे 
करणे. 

11 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
एम.आय.ड .सी. 
येथील ओम 
चबर या 
मागील 
भागातील 
र यांवर 
पे ह ंग लॉक 
वषयक कामे 
करणे. 

267 107 1500000 0 1500000 0 

12 भांडवली 
खच - 
सरफेस 
गटस 

भाग .२० 
येथील 
एम.आय.ड .सी. 
प रसरातील 
फोरएिशया 
कंपनी समोर ल 
भागात टॉम 
वॉटर लाईन 
वषयक व 
इतर अनुषंिगक 
कामे करणे. 

254 28 1500000 0 1500000 0 

13 भांडवली 
खच - 
सरफेस 
गटस 

भाग .२० 
येथील 
एम.आय.ड .सी. 
पो ट ऑफ स 
समोर ल व 
मागील 
र यांवर 
टॉम वॉटर 

लाईन वषयक  
कामे करणे. 

254 29 1000000 0 1000000 0 
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14 भांडवली 
खच - 
सरफेस 
गटस 

भाग .२० 
येथील 
एम.आय.ड .सी. 
प रसरातील 
भागात टॉम 
वॉटर लाईन 
वषयक  कामे 
करणे. 

254 30 1000000 0 1000000 0 

15 भांडवली 
खच - 
सरफेस 
गटस 

भाग .२० 
येथील 
कासारवाड  
िशतळादेवी 
समोर ल 
भागात टॉम 
वॉटर लाईन 
वषयक  कामे 
करणे. 

254 31 1000000 0 1000000 0 

16 भांडवली 
खच - 
सरफेस 
गटस 

भाग .२० 
येथील 
गंगानगर 
भागात टॉम 
वॉटर लाईन 
वषयक  कामे 
करणे. 

254 32 1000000 0 1000000 0 

17 भांडवली 
खच - 
डांबर  
र ते 

भाग .२० 
हॉक  
टेड यम या 

अंतगत 
प रसरातील 
र यांचे 
डांबर करण 
करणे. 

159 70 2500000 0 2500000 0 

18 भांडवली 
खच - 
थाप य 

भाग . २० 
येथील 
वैशालीनगर व 

280 151 1500000 0 1500000 0 
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वषयक 
कामे 

आजूबाजू या 
प रसरात 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे.  

19 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील 
द णमुखी 
मा ती मं दर 
प रसरात 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे.  

280 153 1500000 0 1500000 0 

20 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील वामी 
समथ महाराज 
मं दरा या 
प रसरात 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे.  

280 155 1500000 0 1500000 0 

21 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील सुजाता 
लोअर िमल 

प रसरात 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे.  

280 156 1500000 0 1500000 0 

22 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील एकता 
वकास 
मंडळा या 
प रसरात 
थाप य 
वषयक कामे 

280 157 1500000 0 1500000 0 
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करणे.  

23 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील 
अ ह यादेवी 
मैदाना या व 
आजूबाजू या 
प रसरात 
थाप य 
वषयक कामे 
करणे.  

280 158 1500000 0 1500000 0 

  एकूण   30005000 30000000 30000000 30005000 

  

 तरी वरील कामासाठी सन २०२१-२२ साठीचे अंदाजपञकात वरील माणे आव यक 
तरतूद करणेत यावी.    
 तसेच थाप य बीआरटीएस िवभागामाफत राजमाता िजजाऊ उ ाणपुलाखालील सेवा 
र ते अबन ीट िडझाईननुसार िवकिसत करणेचे कामाची िनिवदा नो. . ३२/०१/२०१९ -२० 
अ वये काढणेत आलेली असून सदरचे काम गतीपथावर आहे. सदर िनिवदे अंतगत नािशक 
फाटा येथील जे.आर.डी. टाटा उ ाणपुलाखाली िनगडी दापोडी र यालगतचे मोक या जागेत 
सुशोिभकरणाचे काम करणे व तसेच उ ाणपुलाखालील नदी या बाजुला वाहतुक बेटाचे 
सुशोिभकरण करण ेही कामे करणे श य आहे. तरी राजमाता िजजाऊ उ ाणपुलाखालील सेवा 
र ते अबन ीट िडझाईननुसार िवकिसत करणे िन.नो. .३२/०१/२०१९ -२० या कामा या 
अंतगत नािशक फाटा येथील जे.आर.डी. टाटा उ ाणपुलाखाली मोक या जागेत सुशोिभकरणाचे 
काम करणे व उ ाणपुलाखालील नदी या बाजुला वाहतुक बेटाचे सुशोिभकरण करणसे मा यता 
देणेत यावी. 
 तसेच मनपा अंदाजपञक सन २०२१-२२ म ये निवन कामाचा समावेश करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
 अ ेञीय कायालय अंतगत मनपा साविञक िनवडणूक२०२२साठी मंडप िवषयक व 
थाप य िवषयक कामे करणे गरजेचे आहे यासाठी खालील नमूद कामांचा अंदाजपञकाम ये 

समावेश करणेस मा यता देणेत यावी.    
 

पान . अनु.
. 

कामाचे नाव लेखािशष  कामाची 
अंदाजपञक य 
र म 

सन 
२०२१-२२ 
चा मुळ 
अंदाज 

वाढ घट आव यक 
तरतूद 

निवन काम  भाग . १९ अंतगत मनपा 
साविञक िनवडणूक २०२२ 
साठी मंडप व था करणे   

भांडवली ५०००००० - ५००००० ० ५००००० 

निवन काम  अ ेञीय कायालय अंतगत 
मनपा साविञक िनवडणूक 
२०२२ साठी मंडप व था 

भांडवली ७०००००० - ५००००० ० ५००००० 
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व थाप य िवषयक काम 
करणे.    

८५ ५९ भाग . १९ भाटनगर व 
इतर प रसरात पे हग 
लॉक बसिवणे व काँ ट 

पे ह ग िवषयक करणे (सन 
२०२१-२२ साठी)      

भांडवली ८०००००० १५००००
० 

० १००००
०० 

५००००० 

 

  तरी उपरो  नमुद कामाचा मनपाचे सन २०२१-२२ या अंदाजपञकाम ये समावेश 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. सं दप क पटे - मा.महापौर साहेब उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे.  

मा.सिचन िचखल-े  मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह,  पुणे महानगर प रवहन मंडळाचे 
क  शासनाचे योजने अंतगत दडशे बसेस घे याची कायवाही अंितम ट यापम ये आहे महापौर 
साहेब. यावेळेस हा िवषय आला, आ यानंतर आपण सग यांनी मंजूरी दली. या याम ये 
एक छोटी सूचना आहे, महापौर साहेब आप याला. महापौर साहेब भरपूर शाळा, कॉलेजेस, 
याच माणे इतर िव ाथ  वग आहते, नेहमी याचंी मागणी येते आिण या मागणीची आपण 

अंमलबजावणी करावी अशी इ छा आहे. लहाण मुलांसाठी शहराम ये आप याला मािहत आहे 
या या आधी १९९५-९६ पयत ड बल डेकर बस हो या. लहान मुलांसाठी आक शत कराय या, 
यामुळे एक स दयात सु दा याची भर पडली आहे. तर लहान मुलांची सूचना आपण मा य 

करावी आिण शहरात पुणे आिण पपरी चचवड म य ेअसे पाच ते सहा कवा दहा ड बल डेकर 
या ात अशी आपाणास िवनंती करतो.    

मा. रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब सिचनजीनी जी मागणी केली याला मी अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -िवषय . ११ उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे.   

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक - ७५२                                                               िवषय मांक – ११ 
दनांक – २४/१२/२०२१                  िवभाग – मा.आयु   

 

                      संदभ -१) मा. आयु   यांचेकडील पञ जा. . था/बीआरटीएस/१६९६  
                                    /२०२१ द. ६/१२/२०२१   

 पुणे महानगर प रवहन महामंडळातफ क  शासना या योजना अंतगत १५०इलेि क 

बसेस घे याची कायवाही अंितम ट यात अस याने पुढील २ ते ३ मिह यात य  बसेस 
दाखल हो यास सु वात होणार आहे. या १५० बसेस पैक  ६० बसेस पपरी- चचवड ह ीत 
संचिलत होणार आहे. यासाठी बसेस चे पा कग, चा जग, वा शग इ. ािधकरण ह ीतील 

भोसरी म यवत  सुिवधा क  येथील आरि त जागा इलेि क बस डेपो साठी वापर याचे 
महामंडळाने िनि त केलेले आहे. याकरीता सदर जागेस कंपाउंड वॉल, ले ह लग व वकशॉप 
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शेड इ. बांधून िमळ यासाठी मा.आयु सो. पपरी चचवड महानगरपािलका यांना संद भय 
प ा वये कळिव यात आलेले आहे.  

पपरी- चचवड ािधकरणातील भोसरी म यवत  सुिवधा क  या ठकाणची सुमारे २ 
एकर े  बस डेपो क रता आरि त आहे. सदरची जागा पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे 
ह तांतरीत कर यात आलेली आहे. स ि थतीत सदर जागा अिवकिसत व पात असून या 
ठकाणी कंपाउंड वॉल, जागेचे ले ह लग, डांबरीकरण, ॉम वॉटर नेची सुिवधा, स हस िपट 

सह वकशॉप, िप या या पा याची व था टॉयलेट लॉक व बोर ग इ. व था क न 

िमळ यासाठी पुणे महानगर प रवहन महामंडळाने िवनंती केलेली आहे. 

सदर कामाक रता मनपा या सन २०२१-२२ या आ थक वषात अंदाजप कात 
शासक य मा यता आिण तरतूद कर यात आलेली नाही. सदर काम करणे करीता मनपा या 

अंदाजप कात न ाने नाव समािव  क न तरतूद वग करण करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

अ कामाचे नाव 
मुळ 

अंदाजप क य 
र म 

लेखािशष 
पान . 

अ.  

सन 
२०२१-२२ 

ची 

तरतूद 

वाढ घट 

सन २०२१-
२२ चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 

१ 

प रवहन महामंडळा या 
ता यातील ािधकरण ह ीतील 
भोसरी म यवत   सुिवधा क  
येथील आरि त जागा िवकिसत 
करण े

 २०.०० 
कोटी 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

निवन 
काम - २.०० 

कोटी - २.०० कोटी 

२ 

पपरी नेह नगर मु य र यावरील 
आर ण .६६ म ये 
पी.एम.पी.एम.एल साठी बस डेपो 
बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

१०.०० 
कोटी 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५८/६४ ३.०० 
कोटी - २.०० 

कोटी १.०० कोटी 

 
एकुण

   
३.०० 
कोटी 

२.०० 
कोटी 

२.०० 
कोटी 

३.०० 

 कोटी 

            याक रता वरील दले या त यानुसार सन २०२१-२२ या अंदाजप कात न ाने 

नाव समािव  करणे व तरतूद वग करण करणेसाठी मा यता देणेस व याकरीता त  स लागार 
यांची नेमणुक करणसे व अंदाजप क तयार क न िनिवदा कायवाही कर यास मा यता देणेत 
येत आह.े  

           तसेच िचखली येथील संतपीठ  इमारतीकरीता फ नचर व था करणे या कामाचा 
सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात समावेश करणसे मा यता देणेत येत आह.े भाग  १ 
िचखली येथे संतपीठ िवकसीत कर याचे काम सु  आहे. क पांतगत एकूण ७ वग 
A,B,C,D,E,F,G िनयोजीत असून, सदर कामांतगत इमारत  A, B, C या तीन वगचे काम 
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पुण क न जुन २०२२ म ये शाळा सु  कर याचा िनणय दनांक ७/१२/२०२१ रोजी मा. 
आयु  सो समवेत संतपीठ संचालक व िश ण मंडळ यांचे समवेत झाले या बैठक त करणेत 
आला आहे. थाप य िवभागास माच २०२२ म ये इमारत  A, B, C काम पूण क न देणे व 

िडसबर २०२२ पयत संपुण इमारतीचे काम पुण करणेबाबत आदेश दे यात आले आहे. सदर 
शाळा जुन २०२२ म ये सु  करावयाची झा यास याकरीता आव यक फ नचर व आसन 

व था करणे आव यक आहे. स ि थतीत चालू कामा या िनिवदेम ये फ नचर िवषयक 
बाब चा समावेश नाही. तसेच सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप काम ये देखील त सम 
कामाचा समावेश नस याने  खालील माणे कामाचा सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप काम ये 
सदर इमारतीसाठी फ नचर व था करणे कामाचा समावेश करणसे मा यता देणेत येत आहे.  
             तरी खालील माणे, संतपीठ इमारतीकरीता आव यक फ नचर व था करणेचे काम 
अंदाजप कात समािव  करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

अ.
. 

कामाचे नाव 
लेखाशीष 
पान / 

अ  

अंदाजप क य 
र म  

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
तरतूद 

१ 

भाग  १ िचखली 
मधील न ाने 
िवकसीत करणेत येत 
असले या संतपीठ 
संपुण इमारतीची 
फन चर व था 
करणे  

िवशेष 
योजना 

१५००००००० ० १५२७०००० ० १५२७०००० 

२ 

भाग  १ िचखली 
येथील गट  १६५३ 
व १६५४ (गायराण) 
मधील आर ण  
१/८८ (अ) येथे 
हाँ पीटल िवकसीत 
करणे  

िवशेष 
योजना 

४५/१६४ 
३५०००००००० १५२७०००० ० १५२७०००० ० 

 एकूण   ३६५००००००० १५२७०००० १५२७०००० १५२७०००० १५२७०००० 

 
 
 तसेच माहे नो हबर या मा. महापािलका सभेतील ठराव मांक ७३० दनांक 
१८/११/२०२१ म ये उपसूचने ारे दाखल करणेत आलेला पुढील माणे मजकुर वगळ यास 
मा यता देणेत येत आह.े "तसेच भाग . २ से. . १६ राजे िशवाजीनगर मधील र ते 
अदयावत प दतीने िवकिसत करणेचे काम " या वा यापासून " तरी िवषयांक त कामांतगत 
वरील अनु मांक १ ते १३ पयायी र याची कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे " या वा या 
पयतचा संपुण मजकूर वगळ यास मा यता देणेत येत आहे.  
 तसेच काळेवाडी फाटा ते एम.एम.शाळा या र यावर थाप य, बीआरटीएस 

िवभागामाफत अ याधुिनक प तीने सायकल कॅ आिण फुटपाथ िवकिसत कर याचे काम सु  
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आहे. सदर र या या कडेने असलेली म.रा.िव.मंडळाची उ दाब वािहनी भूिमगत करणे तसेच 
फुटपाथ क रता पथ दवे बसिवणे इ. िव ुतिवषयक कामे करण ेदेखील आव यक आहे. तसेच 

भाग .27 रहाटणी शाळेजवळ थाप य िवभागामाफत छ पती िशवाजी महाराजांचा 
पुतळा उभार याचे काम सु  आहे. या ठकाणी देखील िव ुत िवषयक कामे करणे अ याव यक 
आहे. सन 2021-22 चे अंदाजप कात सदर कामाचे नाव नस याने खालील त ा या माणे 
नवीन कामांचा सन 2021-22 चे अंदाजप कात समावेश क न शासक य मा यता आिण 
तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
 

 
अ. 

. 

लेखािशष / कामाचे 
नाव 

पानां
क  

अ. 
. लेखािशष   अंदाजप क य 

र म 

सुधा रत 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२१-
२०२२ चा 
मूळ अंदाज  

सन २०२१-
२०२२ वाढ 
करावयाची    

तरतूद  

सन २०२१-
२०२२ घट 
करावयाची   

तरतूद  

सन २०२१-
२०२२  

करावयाची  
सुधा रत 
तरतूद  

१ 

काळेवाडी फाटा ते 
एम.एम.शाळेपयत
या बीआरटी 

मागावरील फुटपाथ 
व सायकल ँक 
अ याधुिनक प तीने 
िवकिसत करणे. 

४२ ४८ 

थाप य 
िवभाग 
िवशेष 
योजना 

२७००००००० २७००००००० ७६३५२००० ० ५०००००० ७१३५२००० 

२ 

काळेवाडी फाटा ते 
एम.एम.शाळा हा 
र ताअबन ीट 
नुसार िवकिसत 
करणे या कामात 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

नवी
न 

काम 

नवी
न 

काम 

थाप य 
क पाअं
तगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे ग 

भाग  

नवीन काम १०००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

३ 

. . २७ मधील  
रहाटणी व 
परीसरतील  ाँ कट 
र याचे िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 
(२०२१-२२) 

३९
६ ३४ 

थाप य 
क पाअं
तगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे ग 

भाग  

२००००००० २००००००० १०००००० ० ५००००० ५००००० 

४ 

. . २७ मधील  
रहाटणी शाळेजवळ 
थाप य 

िवभागामाफत 
िवकिसत होणा-या 
छ.िशवाजी महाराज 
पुत याक रता 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

नवी
न 

काम 

नवी
न 

काम 

थाप य 
क पाअं
तगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे ग 

भाग  

नवीन काम १००००००० ० ५००००० ० ५००००० 

  एकूण       २९००००००० ४०००००००० ७७३५२००० ५५००००० ५५००००० ७७३५२००० 
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 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, भाग .२६ मधील पपळे िनलख येथील 

भाकर साठे उ ानात िवरंगुळा क  बांधणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणेची मागणी 
थािनक नाग रक करत आहे. सदर कामाचा मनपाचे सन २०२१-२२ चे मूळ अंदाजप कात 

समावेश असून सदर कामासाठी खालील त याम ये नमूद के या माणे तरतूद वग करणास 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. 
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव  

लेखा
िशष  

पान 
 अ.  

मूळ 
शासक य   

मा यता र म 
 

सन २०२१-२२ 
मूळ तरतूद वाढ   घट  सुधा रत 

तरतूद शेरा 

१ 

भाग .२६ 
मधील पपळे 
िनलख येथील 

भाकर साठे 
उ ानात 
िवरंगुळा क  
बांधणे व इतर 
थाप य 

िवषयक कामे 
करणे 

थाप
य 

उ ान 
िवभा

ग  

२९७ १८४ ८०००००० २५००००० ४१००००० ० ६६००००० 
अ. .२ 
व न 
वग  

२ 

भाग  २४ 
मधील थेरगाव 
जलतरण 
तलाव 
ि ट सीईल 
िशट ने क हर 
करणे. 

थाप
य 
डा 

िवषय
क 

काम े 

८२६ ७५ ३००००००० २५०००००० ० ४१००००० २०९००००
० 

अ. .१ 
वर वग  

  एकूण =       ३८०००००० २७५००००० ४१००००० ४१००००० २७५०००००   

  तसेच भाग  ११ मधील पूणानगर येथील से टर .१८ CDC मधील 

मोकळी जागा .४ पयटन क ा या धत वर िवकिसत करणेचे िव ुत िवषयक कामे करणे. ा 
कामाचा सन  २०२१ -२०२२ समावेश अंदाजप कात न ाने समावेश क न आव यक ती 
तरतूद वाढ व घट कर यास व अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामाचे नांव लेखािशष पानां
क 

अ.
. 

अंदाजप क य 
तरतूद (र म) 

सन २०२१ 
 -२०२२ ची 

तरतूद  

 वाढ 
करावयाची 

तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

एकूण आव यक 
तरतूद  

१ म.रा.िव.िव.कं.िल./महापरे
षणन/ य थ सं थाक रता 
सुपर हीजन चाजस व 
िव ुत िनरी ण फ  अदा 
करणे. 

िव ुत 
मु य 

कायालय  
१५० ६ 

३०००००००० ३०००००००० ० २५०००००० २७५०००००० 

२ भाग  ११ मधील 
पूणानगर येथील से टर 

.१८ CDC मधील 
मोकळी जागा .४ पयटन 
क ा या धत वर िवकिसत 
करणेचे िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

थाप य 
क पांअ
तगत 
िव ुत 
िवषयक 

कामे करणे  

३९२ ३ 

५०००००० ५०००००० २५०००००० ० ३००००००० 
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तसेच ांतीवीर चापेकर वा ा या चौ या ट याची कामे करणेचे कामास वाढीव 
शासक य मा यता देणेत येत आह.े भाग . १८ मधील ांतीवीर चापेकर वा ा या चौ या 

ट याची कामे करणे या कामाचा समावेश मनपाचे सन २०२१ – २२ चे अंदाजप काम ये 
पान. . २१, अ. . १२८ वर “िवशेष योजना” या लेखािशषा अंतगत करणेत आलेला आहे. 

महानगरपािलके माफत ांतीवीर चापेकर वा ाम ये मारकाचे काम करणेस मा यता 
िमळालेली आहे. याम ये आतापयत तीन ट याम ये काम तािवत करणेत आले आहे. यापैक  

थम दोन ट यातील काम पूण झाले असुन ितस-या ट यातील भाग – २ व ३ चे कामाचे 
आदेश देणेत आलेले आहेत. उव रत ांतीवीर चापेकर मारकाचे काम करणेसाठी चौ या 
ट याम ये कामे करणे आव यक आहे. यातील भाग – १ ांतीवीर चापेकर वा ा या उव रत 
आर.सी.सी., वीट बांधकाम, ला टर इ. SSR मधील बाब चा समावेश असलेली कामे व भाग 

– २ म ये मंजूर दर पृ थ:करणानुसार करावया या बाब ची कामे याचा समावेश आहे. सदरचे 

उवरीत चौ या ट यातील भाग – १ मधील कामे मनपा माफत िनिवदा काढुन व भाग – २ ची 
कामे ांतीवीर चापेकर मारक सिमतीमाफत मनपाची मा यता घेऊन करावयाची आहेत. 
सदर कामास र. . १२,००,००,०००/- इतक  एकि त शासक य मा यता मनपा सभा ठराव 

. ६३२, द.३१/०३/२०२१ अ वये घेणेत आलेली आहे. तथािप, ांतीवीर चापेकर 
वा ा या चौ या ट या या करावया या कामातील भाग – १ चे कामासाठी र. . 
७,५०,००,०००/- व भाग – २ या कामासाठी ३२,५०,००,०००/- अशी एकुण र. . 
४०,००,००,०००/- इत या र मेची शासक य मा यता देणेत येत आहे. मारकाचे चौ या 
ट यातील करावया या कामाची ा ी वाढत असलेने कामाचे शासक य मा यते या 
र मेम ये र. . २८,००,००,०००/- इतक  वाढ क न एकुण र. . ४०,००,००,०००/- इतक  
सुधारीत शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच ांतीवीर चापेकर वा ा या चौ या 
ट यातील करावया या कामासाठी ांतीवीर चापेकर मारक सिमती व पपरी चचवड 
महानगरपािलका यां याम ये यापूव या करारना यातील अटी शत या अनुषंगाने सुधारीत 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

     सबब, िवषयां कत कामास र. . ४०,००,००,०००/- इतक  सुधारीत शासक य 
मा यता देणे व ांतीवीर चापेकर वा ा या चौ या ट यातील करावया या कामासाठी 

ांतीवीर चापेकर मारक सिमती व पपरी चचवड महानगरपािलका यां याम ये यापूव या 
करारना यातील अटी शत या अनुषंगाने सुधारीत करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.              

 तसेच सन २०२१-२२ थाप य िवभाग - िवशेष योजना या अंदाजप कात अ. . ७५ 
पान. .४३ वरील ‘मनपा ह ीबाहेरील खडक  कँ टो मट े ात बोपखेल गावासाठी पोहच 
र ता बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करण’े या कामास अंदाजप क य र म 

.२०,००,००,०००/- इतक  आहे.  तरी, पपरी चचवड महानगरपािलकेची सन २०२१-२२ 
ची दरसूची द.१८/११/२०२१ रोजी िस  करणेत आली असून सदर दरसूची मधील अंतभूत 
असले या दरांमुळे िवषयां कत कामाचे अंदाजप कात वाढ झाली आहे. सदर न ाने मंजूर 
दरसूची अ वये अंदाजप कात झाले या वाढीचा अंतभाव करणेक रता िवषयां कत कामाचे 
अंदाजप क य रकमेत वाढ करणे आव यक आहे. सदर कामाची अंदाजप क य र म 

.२०,००,००,०००/- इतक  असून सदर र म वाढवून र. .२५,००,००,०००/- इतक  
करणसे मा यता देणेत येत आहे.  
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अ. . 
सन २०२१-

२२ अंदाजप क 
अ. . 

सन २०२१-२२ 
अंदाजप क 

पानांक 
कामाचे नाव अंदाजप क य र म सुधा रत 

अंदाजप क य र म 

१. ७५. ४३ 

मनपा ह ीबाहेरील खडक  
कँ टो मट े ात बोपखेल 
गावासाठी पोहच र ता 
बांधणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे 

२०,००,००,००० २५,००,००,००० 

 
 तरी, सदर िवषयास मा यता देणेत येत आहे.  
 तसेच ग भागातील भाग . २१ मधील २०२१-२२ या चालू िवकास कामांसाठी 
नाग रकां या मागणी नुसार आव यक असलेली तरतूद वाढवून िमळावी तसेच 
अंदाजप कातील र मेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. 
 

कामाचे  
नाव 

पान 
 

अनु.  वाढ घट कामाची 
स यि थती  

१ पपरी भाग . २१ 
मधील आर ण . 
१६२ येथे खेळाचे 
मैदान िवकिसत करणे  

८३३ ७३ ४०,००,०००/-  काम ६०% पूण 

२  भाग .४३ मधील 
मशानभूमी मधील 

उव रत थाप य 
िवषयक कामे करणे    

२९ १९१  ४०,००,०००/- काम पूण 

 

                      सदर वाढ-घट मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच पपरी चचवड शहरामधील थाप य उ ान िवभागामधील मनपा या 
सन २०२१-२२ या अंदाजप कात खालील त याम ये नमूद के या माणे कामाचे 
नावात बदल व शासक य मा यता वाढिवणेबाबत मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

मूळ नाव  

उप 
लेखािशष 
अथवा 
कामाचे 

निवन नाव  

लेखा
िशष  

पान 
 

 
अ.  

 शासक य   
मा यता 
र म  

सुधा रत  
शासक य   

मा यता र म 
 

सन २०२१-
२२ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत 
तरतूद शेरा 

1 

भाग .१० 
मधील 
िनसगकवी 
बिहणाबाई 
चौधरी ाणी 
सं हालयाची 
सीमा भत 
दु ती करणे व 
इतर थाप य 
िवषयक कामे 

भाग 
.१० 

मधील 
िनसगकवी 
बिहणाबाई 
चौधरी 

ािण 
सं हालया
चे उव रत 
थाप य 

थाप
य 

उ ा
न  

३०२ २९१ ५००००००० २०००००००० ५०००००० ० ० ५००००००   
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करणे. िवषयक 
सुधारणांची 
कामे करणे 
(ट पा-३)  

        एकूण = ५००००००० २०००००००० ५०००००० ० ० ५००००००   

 
 तसेच भाग . ३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुलापयत व 
प रसरातील र ते अ याधुिनक प तीने िवकिसत करणे या कामा या जागेत बदल करणसे 
मा यता देणेत येत आह.े (िनिवदा .- ९०/५/२०१८-१९ ) पपरी चचवड महानगरपािलका 

भाग .३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुल पयतचा सुमारे ९०० 
मीटर लांबीचा र याचे क टीकरण िवकिसत कर याचे िवषयां कत कामाचे आदेश 
ठेकेदारास दे यात आलेले आहेत. सदर कामाम ये र याचे क टीकरण, फुटपाथ              
करणे, पावसाळी  पा याचा िनचरा कामी टॉम वाटर लाईन टाकणे  तसेच पाणीपुरवठा व 
इतर कामाचा समावेश कर यात आलेला आहे. सदर अि त वातील  र याचे काम सु  केले 
असताना जागामालकांनी काम कर यास म ाव केला. सदर र याची भूसंपादन कर याची 
कायवाही नगररचना िवभाग व भूमापन िवभाग यांचे दारे चालू असून यास बराच कालावधी 
लागणार आहे. स ि थतीत भागातील िविवध र यांचे कॉ टीकरण व इतर थाप य 
िवषयक, अनुषंिगक कामे करणसे मा यता देणेत येत आह.े 
           तरी भाग . ३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी िब डग) ते पायसर पुलापयत व 
प रसरातील र ते अ याधुिनक प तीने िवकिसत करणे या कामातून नँशनल कूल ते पायसर 
पुलपयत र या या डांबरीकरणा या कामासह भागातील इतर िविवध र यांचे 
कॉ टीकरण, फुटपाथ िवकिसत करणे व इतर थाप य िवषयक अनुषंिगक कामे करावयाची 
अस याने सदर कामां या थळबदल व उपरो  माणे काम क न घेणसे मा यता देणेत येत 
आह.े  
           तरी  उपरो  कामा या थळबदल क न घेणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.         
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता उपरो  ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी  करावी. 

तसेच पपरी चचवड ही औ ोिगक व कामगार नगरी असून शहरा या लोकसं येत 
दवस दवस भर पडत आहे. पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत नाग रकांना पायाभूत व 

िविवध सोई सुिवधा उपल ध क न दे यासाठी िविवध िवकास कामे कर यात येतात. 
शहरातील वाढ या लोकसं ये या माणात रिहवाशी व नागरी े ात देखील मो ा 

माणावर वाढ होत अस याने महापािलके या मा यमातून पायाभूत व िविवध सोई सुिवधा 
उपल ध क न दे यासाठी महापौर िवकास िनधी अंदाजप क य तरतूद अपुरी पडत आहे. 
महापौर िवकास िनधी अंतगत स या चाल ूिवकास कामांसाठी इतर कामातुन वाढ / घट क न 

खालील माण ेतरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आह.े  

अ. 
. 

लेखािशष पान 
. 

अनु 
. 

सन २०२१-२२ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयची 
तरतूद 
 

सन २०२१-२२ 
चा सुधा रत 
अंदाज 

शेरा 

१ महापौर 
िवकास 
िनधी 

४३ १८ २१,५५,५५,०००/- २,५०,००,०००/- ० २,५०,००,०००/- . २ 
व न 

१ 
म ये २ िमळकत २०२ ४ ५,००,००,०००/- ० २,५०,००,०००/- २,५०,००,०००/- 
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स ह ण वग 
 एकूण   २६,५५,५५,०००/- २,५०,००,०००/- २,५०,००,०००/- ५,००,००,०००/-     

तरी वरील माण ेतरतुद वगाकरण करणेस शासक य व िव ीय मा यता देणेत येत 
आहे. 

   तसेच पपरी चचवड शहराची ओळख आता केवळ “औदयोिगक व कामगार नगरी” न 
राहाता ती शै िणक, डा, कला, सािह य आिण सां कृितक, ेञातील वेगाने िवकिसत होत 
असलेले “महानगर” अशी ओळख िनमाण होत आहे. याचाच एक भाग हणून पपरी चचवड 
शहरात नृ य, संगीत, गायन, वादन इ यादी काय मांशी संबंिधत कलाकारांमधील िविवध 
कला गुणांचे, सं कृतीचे जतन, सार चार व संवधन होऊन शहराचा सां कृितक ेञात 
नावलौ कक वाढणार आहे. शहरातील कलाकारां या कलागुणांना वाव िमळावा तसेच यांचे 
िवकासासाठी मनपाने “ संगीत अकादमी” देखील सु  केली आहे. स या महापािलके या 
मा यमातून आयोिजत कर यात येणा-या इतर सां कितक काय मासाठी अंदाजपञक य तरतूद 
अपुरी पडत आहे यामुळे महापािलकेमाफत आयोिजत सां कृितक काय माक रता वाढ/घट 
क न खालील माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . लेखािशष पान 
. 

अनु 
. 

सन २०२१-२२ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयची 
तरतूद 
 

सन २०२१-२२ चा 
सुधा रत अंदाज शेरा 

१ इतर 
सां कृितक 
काय म  

१७६ ४ २५००,०००/- ९,५०,०००/- ० ३४५०,०००/- . २ 
व न 

१ 
म ये 
वग 

२ सां कृितक 
व कला 
धोरण  

१५० ४ १०,००,०००/- ० ९,५०,०००/- ० 

 एकूण   ३५,००,०००/- ९,५०,०००/- ९,५०,०००/- ३४,५०,०००/-   

                       
 तरी वरील माणे तरतूद वग करण करणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे.   
 तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजपञकातील समािव  तरतूदीम ये वाढ घट करणेस  
           मा यता देणेत येत आहे.  

अ. ं  लेखािशष उपलेखािशष 
अथवा कामांचे 
नाव 

पानांक अ. 
ं . 

सन २०२१-
२२ ची 
मुळ अंदाज 
(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
ची मुळ 
अंदाज  
(आव यक 
तरतूद) 

1 वशेष 
योजना 

भाग .२० 
महेशनगर 
चौकातील 
मोक या जागेत 
छ पती िशवाजी 
महाराजांचा 

18 41 5000 30000000 0 30005000 
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पुतळा उभारणे. 

2 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील महेशनगर 
प रसरातील 
पे ह ंग लॉक 
बस वणे दु त 
करणे. 

267 98 1000000 0 1000000 0 

3 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील महेशनगर 
गाडन या 
प रसरात पे ह ंग 
लॉक बस वणे 
दु त करणे. 

267 99 1000000 0 1000000 0 

4 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील संत 
तुकारामनगर 
येथील पोलीस 
चौक या 
आजूबाजू या 
प रसरात पे ह ंग 
लॉक बस वणे द 
दु त करणे. 

267 100 1000000 0 1000000 0 

5 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील हनुमान 
जीम प रसरात 
पे ह ंग लॉक 
वषयक कामे 
करणे. 

267 101 1000000 0 1000000 0 

6 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील सहयोग 
सोसायट  
प रसरात पे ह ंग 
लॉक वषयक 
कामे करणे. 

267 102 1500000 0 1500000 0 
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7 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
येथील 
तुळजाभवानी 
मं दर या 
आजूबाजू या 
प रसरात पे ह ंग 
लॉक वषयक 
कामे करणे. 

267 103 1500000 0 1500000 0 

8 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
महा मा 
फुलेनगर या 
आजूबाजूं या 
र यांचे 
फुटपाथची कामे 
करणे. 

267 104 1500000 0 1500000 0 

9 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
एम.आय.ड .सी. 
येथील व वध 
र यांवर 
फुटपाथची कामे 
करणे. 

267 105 1500000 0 1500000 0 

10 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
एम.आय.ड .सी. 
येथील नुतन 
टंबर समोर ल 
र यावर पे ह ंग 
लॉक वषयक 
कामे करणे. 

267 106 1500000 0 1500000 0 

11 भांडवली 
खच - 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग .२० 
एम.आय.ड .सी. 
येथील ओम चबर 
या मागील 

भागातील 
र यांवर पे ह ंग 
लॉक वषयक 

267 107 1500000 0 1500000 0 
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कामे करणे. 

12 भांडवली 
खच - 
सरफेस 
गटस 

भाग .२० 
येथील 
एम.आय.ड .सी. 
प रसरातील 
फोरएिशया कंपनी 
समोर ल भागात 
टॉम वॉटर 

लाईन वषयक व 
इतर अनुषंिगक 
कामे करणे. 

254 28 1500000 0 1500000 0 

13 भांडवली 
खच - 
सरफेस 
गटस 

भाग .२० 
येथील 
एम.आय.ड .सी. 
पो ट ऑफ स 
समोर ल व 
मागील र यांवर 
टॉम वॉटर 

लाईन वषयक  
कामे करणे. 

254 29 1000000 0 1000000 0 

14 भांडवली 
खच - 
सरफेस 
गटस 

भाग .२० 
येथील 
एम.आय.ड .सी. 
प रसरातील 
भागात टॉम 
वॉटर लाईन 
वषयक  कामे 
करणे. 

254 30 1000000 0 1000000 0 

15 भांडवली 
खच - 
सरफेस 
गटस 

भाग .२० 
येथील 
कासारवाड  
िशतळादेवी 
समोर ल भागात 
टॉम वॉटर 

लाईन वषयक  

254 31 1000000 0 1000000 0 



132 
 

कामे करणे. 

16 भांडवली 
खच - 
सरफेस 
गटस 

भाग .२० 
येथील गंगानगर 
भागात टॉम 
वॉटर लाईन 
वषयक  कामे 
करणे. 

254 32 1000000 0 1000000 0 

17 भांडवली 
खच - 
डांबर  
र ते 

भाग .२० 
हॉक  
टेड यम या 

अंतगत 
प रसरातील 
र यांचे 
डांबर करण 
करणे. 

159 70 2500000 0 2500000 0 

18 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील 
वैशालीनगर व 
आजूबाजू या 
प रसरात 
थाप य वषयक 

कामे करणे.  

280 151 1500000 0 1500000 0 

19 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील 
द णमुखी 
मा ती मं दर 
प रसरात 
थाप य वषयक 

कामे करणे.  

280 153 1500000 0 1500000 0 

20 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील वामी 
समथ महाराज 
मं दरा या 
प रसरात 
थाप य वषयक 

280 155 1500000 0 1500000 0 



133 
 

कामे करणे.  

21 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील सुजाता 
लोअर िमल 

प रसरात 
थाप य वषयक 

कामे करणे.  

280 156 1500000 0 1500000 0 

22 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील एकता 
वकास मंडळा या 
प रसरात 
थाप य वषयक 

कामे करणे.  

280 157 1500000 0 1500000 0 

23 भांडवली 
खच - 
थाप य 
वषयक 
कामे 

भाग . २० 
येथील 
अ ह यादेवी 
मैदाना या व 
आजूबाजू या 
प रसरात 
थाप य वषयक 

कामे करणे.  

280 158 1500000 0 1500000 0 

  एकूण   30005000 30000000 30000000 30005000 

  

 

   तरी वरील कामासाठी सन २०२१-२२ साठीचे अंदाजपञकात वरील माणे आव यक 
तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
 तसेच थाप य बीआरटीएस िवभागामाफत राजमाता िजजाऊ उ ाणपुलाखालील सेवा 
र ते अबन ीट िडझाईननुसार िवकिसत करणेचे कामाची िनिवदा नो. . ३२/०१/२०१९ -२० 
अ वये काढणेत आलेली असून सदरचे काम गतीपथावर आहे. सदर िनिवदे अंतगत नािशक 
फाटा येथील जे.आर.डी. टाटा उ ाणपुलाखाली िनगडी दापोडी र यालगतचे मोक या जागेत 
सुशोिभकरणाचे काम करणे व तसेच उ ाणपुलाखालील नदी या बाजुला वाहतुक बेटाचे 
सुशोिभकरण करण ेही कामे करणे श य आहे. तरी राजमाता िजजाऊ उ ाणपुलाखालील सेवा 
र ते अबन ीट िडझाईननुसार िवकिसत करणे िन.नो. .३२/०१/२०१९ -२० या कामा या 
अंतगत नािशक फाटा येथील जे.आर.डी. टाटा उ ाणपुलाखाली मोक या जागेत सुशोिभकरणाचे 
काम करणे व उ ाणपुलाखालील नदी या बाजुला वाहतुक बेटाचे सुशोिभकरण करणसे मा यता 
देणेत येत आह.े  
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 तसेच मनपा अंदाजपञक सन २०२१-२२ म ये निवन कामाचा समावेश करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 अ ेञीय कायालय अंतगत मनपा साविञक िनवडणूक २०२२ साठी मंडप िवषयक व 
थाप य िवषयक कामे करणे गरजेचे आहे यासाठी खालील नमूद कामांचा अंदाजपञकाम ये 

समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
   

 

पान . अनु. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष  कामाची 
अंदाजपञक य 
र म 

सन २०२१-
२२ चा मुळ 
अंदाज 

वाढ घट आव यक 
तरतूद 

निवन काम  भाग . १९ अंतगत मनपा 
साविञक िनवडणूक २०२२ 
साठी मंडप व था करणे   

भांडवली ५०००००० - ५००००० ० ५००००० 

निवन काम  अ ेञीय कायालय अंतगत 
मनपा साविञक िनवडणूक 
२०२२ साठी मंडप व था 
व थाप य िवषयक काम 
करणे.    

भांडवली ७०००००० - ५००००० ० ५००००० 

८५ ५९ भाग . १९ भाटनगर व 
इतर प रसरात पे हग 
लॉक बसिवणे व काँ ट 

पे ह ग िवषयक करणे (सन 
२०२१-२२ साठी)      

भांडवली ८०००००० १५००००० ० १०००००० ५००००० 

 

  तरी उपरो  नमुद कामाचा मनपाचे सन २०२१-२२ या अंदाजपञकाम ये समावेश 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
अंमलबजावणी करणेत यावी. 
 अनुकूल -७२       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा. राज  गावडे - मा.महापौर साहेब, िवषय .१२  वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक - ७५३                                                               िवषय मांक – १२ 
दनांक – २४/१२/२०२१                  िवभाग – मा.आयु   

 

                संदभ -१) मा. आयु   यांचेकडील पञ जा. . था/बीआरटीएस/१६९७  
                             /२०२१ द. ६/१२/२०२१   

मा. महापािलका सभा ठराव . ६८५ द. २०/०८/२०२१ अ वये पशुसंवधन 
े ा या जागे या बद यात पशुसंवधन े ा या काय े ात िविवध िवकास कामे करणे 

याकरीता र. . ३० कोटी र मेस शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. सदर बाबत मा. 
आयु , पशुसंवधन यांना ं . था/बीआरटीएस/१०६५/२०२१ द.३/९/२०२१अ वये 

कळिव यात आलेले आहे. तथािप,  . एफवायबी-२०(२१) तांिञक .४१/२९०९/२०२१ 
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द.१/१२/२०२१ अ वये मा.आयु , पशुसंवधन यांनी खालील माणे कामांम ये अंशतः बदल 

सुचिवलेला आहे. 

५अ) आयु  पशुसंवधन यांचेसाठी व र  भा से दजा या अनुषंगाने ध येथील 
पशुसंवधन िवभागा या जागेवर िनवास थान, बगीचा, गॅरेज, स हट िनवास व 
सरं क भत बांधणे. 

५ब) पशुसंवधन िवभागा या ध येथील जागेवर िव ामगृह बांधणे. (२ VIP 
Suite, २  General Suite, वाहनचालक, स हट व खानसमा यांचे व थेसह) 

५क) े ावरील अिधकारी व कमचा-यांकरीता ४७ ऐवजी २७ िनवास थानाचे 
बांधकाम करणे. 

  उपरो  बाब म ये न ाने सुचिवलेली कामे यापुव  मा यता दले या र. .२२.०३ 
कोटी इत या र मेस अिधन रा न करणेत येतील. सदर न ाने मागणी केले या मु ा . ५ अ 
व ५ब मधील कामे ही पपरी चचवड मनपा ह ी या बाहेर करावयाची अस याने यास 
मा यता  देणेत येत आहे.      

सबब, पशुसंवधन िवभागाने उपरो  मागणी के यानुसार बाब . ५अ, ५ब व ५क 
अ वये सदरची कामे अंशतः बदलासह करणेचा तसेच ५अ व ५ब मधील कामे पपरी चचवड 
मनपा ह ी या बाहेर करणसे मा यता देणते येत आह.े 
मा. सुरेश भोईर - मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. िवषय मांक १२ 

हा िनधीचा िवषय आहे, आिण या िवषयात शेवटी असं हणलेलं आहे क  उपरो  बाबीम ये 
न ाने सूचवलेली कामे कर यासाठी मा यता दले या २२.३ कोटी इत या रकमेस अिधन 
रा न कर यात येतील. सदर न ाने मागणी केले या मु ा .५ अ व मु ा .५ ब वर मधील 
काही कामे पपरी चचवड मनपा ह ी या बाहेर करावयाचे अस याने याला सभागृहाची 
मा यता आहे.  पण माई मला एक िवषय करायचा आहे संत तुकाराम नगर भाग मांक २० 
या म ये मी आिण सुजाता ताई वारंवार िशवाजी महाराजां या पूतळयाला िनधी मागतोय, तर 
तो िनधी नाही हणतात, कोरोना या काळापासून या कामाला पैसे नाहीत आसं आ हाला मी 
आिण ता नी आयु ांची पण भेट घेतली पण याला कुठेही ो साहन िमळालं नाही. हा 
छ पती िशवाजी महाराजांचा िवषय आहे, चांगला िवषय आहे. आ ही वारंवार िनधी 
मागीतलातर कारण हणून नाही सांगतात, आिण आता शहराबाहेर हा िनधी कसा काय देऊ 
शकता तु ही? जर तु हाला शहराबाहेर ायला तीस-तीस कोटी पये आहेत तर आम या 

पुत याला छ पती िशवाजी महाराजां या पूतळयाला का पैसे देत नाही तु ही? परत सग या 

मंजू या पण झाले या आहेत. कुठलीही मंजूरी रािहलेली नाही. मग तुमचे का टडर िनघत नाही, 
का मा यता िमळत नाही, मला याचा खुलासा पािहजे आयु  साहेब.  

मा.सुजाता पलांडे- मा.महापौर, मा.आयु , स मा.सभागृह, मला आस वाटत नाही क  सल  
िवषयाला माउल नी  केला, या ा या अनुषंगाने बोलते.  मा या वॉडाम ये भाग . 



136 
 
२० म ये महेशनगर चौकाम ये, छ पती िशवाजी महाराज चौकाम ये आयु  साहेब १०९० 
ला एक ठराव झाला होता, यानुसार या पंचवाष कला याचा फॉलोप घतेेय मी.  तीन वष 
झाली या तीन वषाम य ेछ पती िशवाजी महाराजां या पूतळयासाठी काही तरतूद करायची 
आिण आपण तदतूदीला फ  िनरोपण केलं, पण िवशेष योजना म ये कोिवड म ये आप याला 
तरतूद ायची नाही हणून तु ही ठरवलं, ते ठरव यानंतर याला फ  शू य तरतूद 
अस यामुळे  हे काही मला करता आल नाही या वेळेला सु दा, पण जवळ जवळ तीन वष झाले 
माई, मला आ य वाटतं क , येक ठकाणी कुठून ना कुठून पैसा जातो, एकतर मी अनपढ 
असेल, गावंढळ असेल, मला तुमचे िवषय समजत नसतील,  असेही असू शकेल कवा मी एवढी 
जे  आिण े  नसेल  क  आ ही आम या प दतीने तेवढे पैसे आणू शकतो आम या वॉडाम ये.  
कारण काय झालंय, आता जी थाप याची कामे आहेत ना आयु  साहेब मा या वाडाम ये फ  
पंधरा लाखाची चार कामे आली आहेत. या याम ये तीस लाखाची कामे डांबरीकरणाची 
आहेत आिण पंचेचाळीस लाखाची कामे पे ह ग लॉकची आिण बाक ची आहेत. साहेब कामे 
कशी करायची आ ही. महापौर साहेब मी आज या ठकाणी आयु ांना एक शेवटची िवनंती 
करत आह,े आता तु ही वग करण मा या वॉडातलेच केलं आहे, मला जर िशवाजी 
महाराजां या पुतळयासाठी तरतूद नाही िमळाली तर मी वेग या प दतीचे जन आंदोलन 
शंभर ट े  आयु  साहेब पीसीएमसी या दरवा यात करेल. आिण तु हाला जर ायचे नसेल 
तर मला या पद दतीने सांगा.  कारण मी पीसीएमसी चा अ यास करते तर कुठून कुठे पैसे वग 
होतात ते मला बोलायला लावू नका साहेब. मला मा या िशवाजी महाराज पुतळयासाठी मला 
फ  तरतुद िमळाली पािहजे. पुत यासाठी परमीशन सु दा आलेली आहे  आिण यासाठी जर 
मला मदत होत नसेल, महापौर तर मी वेगळया प दतीने जनआंदोलन उभं करेल एवढी सूचना 
तु हाला मी इथे देते.  

मा.रा ल कलाटे – स मा.महापौर, स मा.आयु , स मा.सभागृह, हा िवषय तसा मा या 

भागात येतो आिण महापािलकेला आप याला जाग आली क  इथ े रोड करायचे, एसटीपी 
करायचे, आयु  साहेब मला आप याला आठवण क न ायची क  रोड पे ा या ठकाणी  
आप याला एसटीपीची जा त गरज आहे. मोठया माणात या ठकाणी िब ड ग उ या 
राही यात,  सगळ ब-ेभरोशाच आहे. सगळया लाईन आतून भर यात आिण या कुठेही 
जोड या गेले या नाहीत. आता आपण दोन चार वषापासून या गो ीचा फॉलोप घेतोय, 
माग या सरकारम ये जाणकर साहेबांसोबत िमट ग झा या, या सरकारम ये पण झा या.  पण 
ते सवणे तु हाला काहीतरी सांगतात आिण तु ही पण यां याच मागे फरपटत जातात, अस 
मला आज या ठकाणी आप याला सांगावस वाटत.  साहेब तु ही या ठकाणी हे सगळ करताय, 
हे सगळ करत असतांना आप याला ाधा य ायचं होतं आप याला एसटीपीला, आता तु ही 
रोडला ाधा य देताय, सगळयात मोठं टडर िनघालं पािहजे. तु हाला या दवशी पण 
सांिगतल, आजही सांगतोय मा या भागात जो रोड येतोय, मी काल रा ी आलो, औध पासून 
साई चौकापयत पयत एकदम चांगला र ता आहे,  मा या भागात डांगे चौकापासून नदीपयत 
एकदम चांगला र ता आहे, तु ही या ठकाणी सात-सात कोटीचे टडर काढलेत. आस 
असतांनाही तु ही यां या िव द ओरडताहेत, साहेब आमचे कामं करीत नाहीत. काढलेत ना 
शंभर कोटीचे टडर, साहेब आमचे कामं करीत नाहीत,  हे तुम या डे यूटेशन पयत जाताय, 
हणजे कुठंतरी तुम याही ल ात आले पािहजे क , कुठ याही आयएएस अिधका याला आप या 

रा यात यायच असेलतर या यसाठी डीओपीडी  माफत अज करावा लागतो, एक जातो असेल 
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या टेटला आिण एक जातो पािहजे या टेटला, आिण यानंतर दो ही टेटची एनओसी 

आ यानंतर याला पंत धानांची सही झा यावर ते कॅबीनेटम ये जाते, कुठ या? देशा या.  

एका बाजूला तु ही पंत धानाब ल एवढेसे बोलण ऐकूण घेत नाही आिण दुस या बाजुने तु ही, 
दहा लाख लोकं बसतात एका वषात या प र ेला यातील पाचशे जण पास होतात. यांनंतर 
तु ही यां या डे यूटेशन ब ल बोलायच ? सं दपने चांगल सांिगतल, तुम या कामाचा मोटी ह 

आहेना तो मोटी ह काय आहे, कधी-कधी आमचीही कामे होत नाहीत, वॉड रचनेत माग या 
वेळेस पेपरला वॉड रचना आली. हयावेळेस मागे लागनू लागून दखेील साहेबांनी आ हाला पण 
गंध नाही लागू दला. आ ही हणल आ हाला तरी सांगा, आ ही शेतकरी आहेत. तु ही नाच 
केला शहरात या यावर येक भागाची रचना यूजवर होती, असं असतांना देखील आपण 
फ  आपली कामे झाली नाही, आप या ने याच काहीच ऐकल नाही, हणून आपण अस काही 
तरी या ठकाणी बोलत आसल तर भारतीय जनता पाट ने कुठं तरी आ मप र ण कर याची 
गरज आहे. तु ही सांगताना सुपारी घेवून काम करता का? सुपारी घेवून काम करीत असतांना,  

सं दपने पुतळयाच काम सांिगतलं  आमचीही काही कामे सांगतो, आमचीही काही कामे होत 
नाही हणून मी काय हणायच? माझी तर कामे तु ही फेटाळली टँड गला, हाड कर साहेबांना 

आ हीही सु वातीला आसंच हटल, पण कालांतराने या वेळेस काम करत असतील यां याही 
ल ात आले क  कुठली कामे करायची अन कुठली नाही. आिण यानंतर ते या ठकाणी काम 
करतात, आिण मला वाटत आयु  साहेबांच तस ध यवाद दल पािहजे, क  यांनी कुठंतरी 
टॉप नाही दला. कारण तु ही आज  इंदौर सारखा पॅटन इथे आणला. तु ही सही यायचा कुठ 

जाता का?  कुठेतरी ते काम करीत असतांना थोडीथोडी तू-तू म-ैमै होणार. पण तु ही डायरे ट 

तु ही डे यूटेशन वर आलेत, तु ही कसे काय आले, हणजे कुठंतरी याचा िवचार माई तु ही पण 
हे असे वा य वगळा ते वगळा सांगता आिण अशी वा ये अशीच ठेवणार पटलावर.  मी सुपारी 
घेवून आले, आ ही  सुपारी हा श द नाही वापरला दहा वषात. अवघड श द वापरला पण 
सुपारी नाही वापरला. हणजे कुठेतरी आपण काम करत असतांना आपली  चार कामातून दोन 
कामे होणार नाहीत. आपण वत:ला जर इं े ट ठेवनू कामे करायची असेलतर िनि त आहे. 
आज खूप िवषय झाले, टॅबचा झाला, िश णावर झाला, ब-याच िवषयावर झाला पण साहेब 
कुणीच बोलत नाहीये. जर प ास हजार पटसं या होती आता पसतीस वर आली, या यावर 
कोण बोललं का? मा या मनासारख नाही झालं, माझी खरेदी नाही झाली तर मी ओरडायच, 

हणजे कुठेतरी आपले आता दोन आडीच महीने रािहलेत, दोन आडीच मिह यात तरी चांग या 
कारे काम खरं तर क न दाखवल पािहजे, आता कुठंतरी मला वाटतं इले शनचा िवषय 

काढला. खरं तर योगेशजी कवा कोणी या यावर बोलतील. आयु  साहेब हा िवषय मंजूर 
करत असतांना माझी आप याला एक िवनंती आहे ध माग जो र ता आहे, या ठकाणी 
आपण शंभर कोटीचे टडर काढलं आहे, साहेब माझी अशी वनती आहे क  दो ही बाजंूनी सात-
सात िमटरचे फुटपाथ नको, सभागृहांनी पण ल ात या जर आज तो र ता ४५ िमटर आहे  
या या म ये बीआरटी आहे.  दो ही बाजून सात-सात िमटर जर तु ही आबन ीट िडझाइन 

केलतर आहे तो र ता कशावर ४५  मीटर केला. आिण तो ४५ मीटर करीत असतांना साहेब 
आजही रावेत म ये तो ३० मीटरच आहे.  थेरगावम ये तो ४५ मीटर नाहीये, आिण फ  
िम ी ह ीत या ठकाणी लोक नाहीत या ठकाणी  तु हाला टेस करायचे असेल तर तु ही 
मला काय उ र देता साहेब क  सँपल टे ट आहे.  सँपल टे ट  कुठल ेवापरत असतानंा, कुठलहेी 
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लेखी काही नसतांना जीबी ला एखादा ठराव होतो, आिण या यावर  तु ही काम  इ लीमट 
करता ३० कोटीचे काम, हणेज साहेब मी अजूनही सांगतो तु ही याला सीरीयस या नाहीतर 
मी या िवषयात कोटात जाईल. मा या भागातल आहे, मला काही अडचण नाही,  मला 
लोकांची काम होत आहेत पण तो र ता पािहला तर सगळयात चांगला आहे, आिण तु ही 
याची  टे ट कधी करताय टडर काढ यानंतर? आिण साहेब तु हाला ऐवढे वेळा सांगून पण ते 

पूढेच चाललेत. याची मूदत संपली, सगळ संपल. हणजे कुठंतरी शहराच सुशोभीकरण 
करतांना, चबर समतलीकरण करतांना इले शन या त डावर जर शंभर- शंभर कोटीचे टडर 
जर प नेते िनघताहेत तर आ मप र ण तरी करा. दूस या कडे बोट करत असताना शंभर लोक 
तुम याकडे येणार आहेत. हणजे कुठंतरी साहेब ही कामे करीत असतांना सवने सारखे जे 
अिधकारी आहेत, मला मािहत नाही, मी जर यांना िवचारल मला तर साहेब नाही हणले 
होते.  मी यांना िवचारलं हे काम कोणाच आहे, ते हणाले माझ नाही माट िसटीच आहे, 
भालकर साहेबांना िवचारल, ते हणाल माझ नाही, मग आप याला िवचारल ते हा ते कबूल 
झाले क  माझं ह ेआिण जीबी या एका ठरावावर  सँपल टे टच काम करत असतील तर साहेब 
आस मला वाटत नाही का, अशी अथो रटी आहे  का माई, अिधका यां या मनात आल क  
यांनी काम सू  केल, याला कुठली मा यता नाही काय नाही. साहेब तु ही या यात 

िसरीअसली ल  ा या करणात, मला तर आस वाटतं मी मागेच सांिगतल होत, माग या 
जीबी ला सांिगतल होत इले शन फंडसाठीतर काम काढल नाही, आता सगळयांची इ छा आहे 
दोन मही यात नाही बोलाव हणून परंतु या कामात आयु  साहेब ही जागा ता यात घेत 
असतांना आयु  साहेब पशुसंवधनाची जागा ता यात घे या क रता एसटीपीला जा त मह व 

ा. रोडला तर ावच लागेल पण या भागात एसटीपी नाही झालं तर सगळी ेनेज फुटून 
वरती येतील.  पुनावळयाच पण भूसंपादन येत आहे, शेतकरी ऐवढी जागा ायला तयार 
नाहीयेत आिण आपण जो आवाड आणला क  यात असं आल क  ऐवढी जागा गरजेची आहे. 
हणजे तेही वादात, ा जागा देतांना आपण पिहले ाधा य एसटीपी ला ावी.  हे सगळं 

होतच राहील, आिण आता बीआरटी िवभागात काय चाललंय जरा डोळे उघडे ठेवून तु ही 
पहा.  काय होतय हा नाराज नको, तो नाराज नको इथे जीबीला जे काही बोलणार ते 
बोलणारच आहे, ते काही थांबणार नाही, यांना आता दोन मिहने तु हाला बोलायचेच आहे. 
कुठंतर  अपयश तुम या नावानेच वाजवायच आहे,  बोलावच लागणार हे ना, काय केलं, काय 
केलं साहेबांनी, आिण आ ही उठलो तर आ हीही बोलणारच आहे,  साडेतीन वषात काय 
झालंय? असो मी जा त न बोलता माई आप याला िवनंती करतो क  हा िवषय मंजूर करावा, 

हा तसा गरजेचा आहे.  आयु  साहेब तु ही ाधा य एसटीपीला ावी अशी आपणास िवनंती 
करतो.   

मा.योगेश बहल- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच रा ल कलाटे 
यांनी सांिगतले क  िवषय मंजूर करायचा याब ल मला काही बोलायच नाही. फ  या 
अनुषंगाने मी मा.आयु  साहेबांच ल  वेधू इि छतो क  हा िवषय पशु वै क यचा अस या 
कारणाने मी माग या वेळेला कु या या नसबंदीवर आप या सभागृहासमोर िवषय आणला 
होता. या लॉकडाउन म ये ७१२५ कु याचंी नसबंदी झाली. नेह नगरला वत: मी गोलो, 
मा याबरोबर प कार आले. तीथे डॉ टरांचा प ा नाही, तीथे लोकांचा प ा नाही, तेथे कु ेही 
नाही, तीथं काही नाही, सव पळून गेले होते, सगळ बंद होतं.  याचा तपास कुठपयत आलाय 
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महापौर साहेब, हे एक िवचारायच होत, आिण दूसरी एक मािहती मा याकडं जी आलीय 
मा.आयु  साहेब मला नगरसिचवांना सांगायचय क  आपण आपले जे काही िमनीटस िलहीता 
यांना माझी िवनंती आहे क  आता हे वृतमानप ातून छापून आलतरी काही होत नाही, आ ही 

लेखी प  दल तरी काही होत नाही कमान आता जे काही टीपण करतात ना हा यारा काढून 
मा  याची त अित र  आयु , आयु , महापौर यांना एक-एक त लवकर दयावी अशी 
जगताप साहेब तु हांला िवनंती आहे. कारण आता मी जी मािहती देतोय ती प  द यानंतर 
पण वाचत नाहीत, बघत नाहीत, या यावर काही होत नाही. जीव र क ऍिनमल लोबल 

ट जी आहे, मा.महापौर साहेब या टला थेट काम दलेले आहे. थेट प दतीने मे 
मिह याम ये २०२० म ये दलेले आहे. मग या वेळेला पण लॉकडाऊन होता. दुसरी गो  या 

टला काम देत असतांना या टडरमध या अटी आहेत,  या टडरमधली मह वाची अट आहे 
दोन नंबरची ती अट अशी आहे क  याच डीजीकरण कराव हणजे  िडजीटल डेट येईन आिण 
टाईम येईल तेवढेच कट क न, हणजेच ती अट िशथील क न या टला थेट काम दलेलं 
आहे. मा.आयु  साहेब दूसरी मािहती आपणास देऊ इि छतो क  या पाच वषाम ये एकूण चार 
सं थानी िमळून एकूण ७१५३७ कु यांची नसबंदी कर यात आलेली आहे. मा.महापौर साहेब, 
या मािहती या अिधकारामध या फगर तु हाला देतोय. या पाच वषाम ये ७१५३७ कु यांची 
नसबंदी कर यात आलेली आहे आिण यासाठी महानगरपािलकेनी ६,२८,५६,००९/- (सहा 
कोटी आ ािवस लाख छप  हजार नऊ पये) खच केलेले आहेत हणजे कती कु े आप या 
शहराम ये आहेत. आप या कार कद म ये महापौर साहेब हे चांगल काम झालं आहे. हणजे 
आप या भारतीय जनता पाट या कार कद  म ये एक काम चांगल झाल. एवढया कु याची 
नसबंदी मा  आप याला करता आलेली आहे. ६,२८,५६,००९/- पयाची नसबंदी आपण 
केलेली आहे,  आिण याची जी ट आहे ती मी तु हाला सांगीतली. मा.महापौर साहेब, या 

टचे सव कागदप  बोगस आहेत. मा.आयु  साहेब आपण न द या याची ही जीव र क ट 
आहे ना या टचे सव कागदप  बोगस आहेत. यान  पॅनकाड दलाय ना तो आजही तु ही 
पॅनकाड ऑनलाईन नेटवर टाकून बघा या पॅनकाडवर तु हाला वग य प ळेकर या हो याना 
सकाळ या यांच काड जोडल आहे, यां या सं थेच आिण ते काड जोडून काम दलेले आहे. 
मा.महापौर साहेब तु ही िवचार करा क  कती महानगरपािलकेची फसवणूक होतेय.  मी पु हा 
सांगतो आप याला क  तु हाला जर हवा असेल तर मा.महापौर साहेब मी आप याला पॅनकाड 
देऊ शकतो, पॅनकाडचा नंबर पण सांगू शकतो आिण यां या पॅन काडाचा नंबर आहे 
AVDPB6963S हा पॅनकाड आहे. हा पॅनकाड आपण ऑनलाईन बघा हा पॅनकाड तु हाला 

लीला प ळेकर यांचा दसेल, हणजे वगवासी आहेत या.  यांच काड वापरलेल आहे आिण 
या सं थेचे बोगस पेपर आहेत आिण दूसरी गो  अजून मह वाची अशी आहे क ,  मी मागे 
तु हाला एकदा हटल होत क  या सं थेने बोगस कागदप  दलेली आहेत. टडर आहे ना यांना 
डायरे ट देणेत आलेल आहे, यामधील कंडीशन ही डीलीट झालेली आहे. आपण चेक क  
शकता क  २०२० म ये आपण याला मे मही याम ये टडर दलेलं आहे. मा.आयु  साहेब टडर 
कंडीशनमधले दोन नंबरचा जो लॉज आहे या दोन नंबर या लॉजम ये ती अटच िडलीट 
क न िवशेष हणजे हे थेट प दतीने काम दलले आहे आिण हणून माग या वेळेला मी बोललो 
होतो, या यावर एक हीडीओ लीप पण आपण शहरवासीयांनी ऐकली असेल, कती तांडव 
करावा लागला आिण अशा प दतीने या महानगरपािलकेची लूट केलेली आहे. याम ये याच 
बील होत, मा.आयु  साहेब या याम ये जे प  िमळाल आ हाला या प ाम ये जी मािहती 
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दलेली आहे, या मािहती या अनुषंगाने या पा कोला यानी बायोमेडीकल वे  दलेलच नाही, 

ते प  सु दा मा याकडे आहे. पण एवढा गंभीर व पाचा आरोप असतांना कवा ही गंभीर 
व पाची लूट असतांना शासनाने या यावर अजून काहीही  केलेल नाही. मग सहा-सहा कोट 
. जर जात असतील नसबंदीवर तर मला सांगा या शहराम ये नेमक  कु े आहेत तरी कती 

आिण एवढया कु याचंी नसबंदी के यानंतर अजून हा धंदा चालूच आहे आिण या यावरती 
कळस हणजे मा.महापौर साहेब हा कागद तु हाला आयु  साहेबांना मी आता देतो.  
मा.िसमाताई हे पेपर बघा तु ही, सभागृहांनी सु दा बघा. एकाच माणसांनी स ा केले या 
आहेत, मािहती या अिधकारात घेतलेल प  आहे. आता आयु  साहेब आप याला देणार आहे 
मी. या याम ये काय िलहीलय ५/१/२०१८ म ये सजरी ऍ ड पो ट ऑपरेटी ह काड केन डेली 
रेफड आिण या यामधल रेकॉड जे दलेल आहे, ऍनीमल रेफड असोिसएशन मुंबई यांनी 
याम ये काय िलहीलय, एरीया ऑफ पीटी नॉब भोसरी-भोसरी,  भोसरी बस टॉप,  

िशवाजीवाडी नंतर डॉगच वजन तीथ टाकल १९ कलो, २० कलो, १५ कलो टाकायचय, 
डॉगचा कलर हॉइट-हॉइट, लॅक- लॅक,  ाउन- ाउन, मेल- फमेल बाक  याच जे मेल फमेल 
दलेले आहे, डे-वन, डे-टू, डे- ी, डे-फोर आिण िवशेष हणजे ऍ टी रेबीज हॅ सीन जे देतो 

आपण, या या िनयमाम ये कस आहे, याचा जो माक आसतो तो तीथ जोडाव लागतो. आता 
आपण पा  शकता क  याम ये रेबीजचे इंजे शन कधी दले ते २०१८ आिण इंजे शनचा जो 
माक आहेना तो लीहीलेला आहे म-े२०२०. मािहती अिधकारात मागिवलेले सव पेपस आहेत, 
असे आठ आहेत आिण पा कोला हे पाच मिह या म ये दलेलच नाही हे सगळे पेपस देतो 
तु हाला. माझी िवनंती आहे क  तु ही या याम ये पण गांभीयाने ल  घाला. 

मा.महापौर – बहल साहेबांनी जो िवषय मांडला, आयु  साहेब याची चौकशी करणे गरजेचे 

आहे,  चौकशी लावा आयु  साहेब.  

मा.योगशे बहल- मा.महापौर साहेब एक िवनंती आहे कु यां या नसबंदी मधील जो घोटाळा 
आहे तो उघडक स यायलाच पािहजे. या ती र  आयु  साहेबांना मी एक प  दलेल आहे, 
आयु  साहेबांनी ते हीजील स िडपाटमटला माक केलेल आहे, साईकृपा ब ल ते साईकृपाचे 
पण सगळे पेपस बोगस आहेत. ते हॉ पीटल पण जागेवर नाही. मी यांना िवनंती केली होती 
क , तु ही यांचे सव ऑडीटर बॅले सशीट मागवा, यांनी जी काही जीएसटी भरली ते पण 
मागवा, याचे िडटे स मागवा ते फ  मेल पाठवतात तीथ आिण एका वतमानपञात पण 
बातमी देखील आली होती क  आयु  साहेबांनी यांना लीनचीट दली.  आता दली क  नाही 
दली ते आ हाला काय मािहत. परंतु मी एक हजार ट े  सांगू शकतो क  जे दलेले सगळे 

कागदप  बोगस आहेत, आिण ते मी ु क न दाखवणार आहे आिण ती जर आता मला 
शासनाकडून मदत िमळाली नाही तर मी १५६/३ ची ाय हेट केस दाखल करणार आहे. 
या यािशवाय मला पयाय नाही. मी जे हणतोय ते १०० ट े  खा ीने हातोय. कोणावर 

आरोप करायचे हणून नाही, कोणाचा बदला यायचा हणून नाही, कोणाचा सूड यायचा 
हणून नाही, हे जे दलेले आहे ते शंभर ट े   बोगस आहे, बोगस आहे, बोगस आहे. मा.महापौर 

साहेब तेही तु ही आदेश ा, मघाशी तु ही आदेश दले क  आठ दवसाम ये, दहा दवसाम ये 
करा. माझी आयु  साहेबांना देखील िवनंती आहे, लीज टेक इट सीरीअस, लीज टेक इट 
सीरीअस, इटस  हंबल र े ट टू यू. कारण जे मी हणतोय ना ते आय वॉ ट टू ु इट, दटॅ हॉट 
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आर यू डन, दॅट इज द ॉड ट ऍ ड दॅट ॉड ट शुड बी ओपन िबफोर द इले शन, आय वॉ ट टु 

ु ह दॅट,  थँक यू.  

मा.महापौर – आयु  साहेब यांनी जी आप याकडे माहीती सांगायला सांगीतली आहे, याची 

चौकशी कर यात यावी िव. . १२ मंजूर करणेत येत आहे. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल - ७२        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

              ------- 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १३ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो. 

ठराव मांक – ७५४                                                               िवषय मांक – १३ 
दनांक – २४/१२/२०२१                  िवभाग – मा.आयु   

 

                          संदभ -१) मा. आयु   यांचेकडील पञ . शा/१७/कािव/  
                                       २९६/२०२१ द. ७/१२/२०२१   
 

             बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) धोरण – २०२१” अंतगत उ ोग, ऊजा व 

कामगार िवभागाकडील द. ८ ऑग ट २०२१ या शुि प का वये रा य शासनाकडून 
ो साहने दली जात आहे. याच धत वर, पपरी चचवड महानगरपािलकेतील अिधकारी व  

कमचारी यांना बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) खरेदी कर यासाठी ो साहने (अनुदाने) 

देणेकामी सोबतचे “ प  – अ” माणे “ पपरी चचवड महानगरपािलका बॅटरी इलेि क 

हेईकल (BEV’s) धोरण – २०२१” माणे धोरण िनि त करण.े  

“ प  – अ” 
 

(१) सदरचे धोरण िस रे धोरण हे “ पपरी चचवड महानगरपािलका बॅटरी इलेि क 
हेईकल (BEV’s) धोरण – २०२१” धोरण हणून ओळखले जाईल व ते केवळ बॅटरी इलेि क 
हेईकल (BEV’s) खरेदी कर यासाठीच लागू रािहल.  

(२) सदरचे धोरण हे मा. महापािलका आयु  यांचे आदेश िनगमना या दनांकापासून पाच 
वषाकरीता वैध राहील. 
(३) सदर धोरणांतगत येक वगवारीतील बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) खरेदी 
कर यासाठी  सदरचे बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) हे महारा  रा यात िव  झालेले व 

थमच नवीन बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) हणून महारा  रा यातील आर.टी.ओ. 
कायालयाकडे न दणीकृत असणे आव यक राहील.  
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(४) सदर धोरणांतगत बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) खरेदी कर यासाठीच ो साहने 
देय राहतील. या धोरणांतगत Mild Hybrid, Strong Hybrid, Plug-in Hybrid इलेि क 
वाहने समािव  असणार नाहीत.   
(५) स ि थतीत, िव  िवभागाकडील शासन िनणय मांक:अ ीम ( ाजदर)-
२०१६/ . .५२/२०१६/िविनयम, दनांक २७ एि ल, २०१७ अ वये महापािलकेतील 
अिधकारी व कमचारी यांना खालील त यात नमूद के या माणे वाहन खरेदी अ ीम दले 
जाते व ाजाची आकारणी केली जाते. 
 

वष 
मोटार 
कार 

क रता 

मोटार–सायकल 

कूटर, मोपेड, 

तीनचाक  
वयंचिलत 

सायकल क रता 

दुचाक  
सायकल 

शेरा 

द. १ एि ल, २०१५ 

ते द. ३१ माच, 

२०१६ ते 
आजतागायत (पुढील 
शासन िनणय ा  

होईपयत) 

११.५
% 

९% ाजरिहत 

दूषण करणारी व पे ोल 
व िडझेल या पारंप रक 

इंधन प तीवर चालणारी 
वाहने खरेदी कर यासाठी 
दले जाणारे वाहन अ ीम 

(६) बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) धोरण – २०२१” अंतगत उ ोग, ऊजा व कामगार 
िवभागाकडील द. ८ ऑग ट २०२१ या शुि प का वय ेरा य शासनाकडून दले जाणारे 
मह म ो साहने मयादा खालील त यात नमूद के या माणे आहे.   

 

Sr. 

No. 
Vehicle Segment 

Maximum incentive per 

vehicle (INR) 

1 e-2W (L1&L2) 10,000/- 

2 e-4W cars (M1) 1,50,000/- 

 

अ. . वाहन कार 
ित वाहन मह म ो साहन 

(र. पये) 

1 ई-दोन चाक  (एल १ व एल २) १०,०००/- 

2 ई-चारचाक  कार वाहन (एम १)   १,५०,०००/- 

(७) रा य शासना या धत वर, महापािलकेमाफतही पा तेनुसार वाहन अ ीम देय असले या 
महापािलका अिधकारी व कमचारी यांना यांचे वत:चे नावाने बॅटरी इलेि क हेईकल 
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(BEV’s) खरेदी कर यासाठी खालील त यात नमूद कर यात आ या माण े ो साहने 
(अनुदाने) देय असतील. 
 

Sr. 

No. 
Vehicle Segment 

Maximum incentive 

per vehicle (INR) 
Remarks 

1 e-2W (L1&L2) 

10% of the original 

cost (base price) of 

the vehicle (except 

registration & other 

charges) 

The incentives to be 

paid for the purchase 

environmentally 

friendly & pollution free 

battery electric vehicles 

(BEV’s) 

2 e-4W cars (M1) 

10% of the original 

cost (base price) of 

the vehicle (except 

registration & other 

charges) 

The incentives to be 

paid for the purchase 

environmentally 

friendly & pollution free 

battery electric vehicles 

(BEV’s) 

 

अ. . वाहन कार ित वाहन मह म ो साहन 
(र. पये) 

ित वाहन मह म ो साहन 
(र. पये) 

1 
ई-दोन चाक  
(एल १ व 
एल २) 

वाहना या मूळ कमती या 
१०% (न दणी व इतर शु क 

वगळता) 

पयावरणपूरक व दूषणमु  बॅटरी 
इलेि क हेईकलची (BEV’s) 

खरेदी कर यासाठी ावयाची 
ो साहने    

2 
ई-चारचाक  
कार वाहन 
(एम १)   

वाहना या मूळ कमती या 
१०% (न दणी व इतर शु क 

वगळता) 

पयावरणपूरक व दूषणमु  बॅटरी 
इलेि क हेईकलची (BEV’s) 

खरेदी कर यासाठी ावयाची 
ो साहने    

(८) महापािलका अिधकारी व कमचारी यां या कौटंुिबक सद यां या नाव े खरेदी केले या / 
खरेदी करावया या बॅटरी इलेि क हेईकलकरीता (BEV’s) कोण याही प रि थतीत 
वाहन अ ीम ो साहने देय असणार नाहीत अथवा यासाठी वाहन अ ीम मंजूर केले 
जाणार नाही.  

(९) सदरची ो साहने ही बॅटरी इलेि क हेईकल या (BEV’s) मूळ कमतीवर आधा रत 
असतील व याम ये न दणी शु क व इतर शु का या कमती समािव  नसतील. बॅटरी 
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इलेि क हेईकल (BEV’s) खरेदी कर यासाठी क  व रा य शासनाचे ो साहने ा  
झालेले अस यास, महापािलकेचे ो साहने देय असणार नाहीत.  

(१०) महापािलकेमाफत पा तेनुसार वाहन अ ीम देय असले या महापािलका अिधकारी व 
कमचारी यांना बॅटरी इलेि क हेईकलची (BEV’s) खरेदी कर यासाठी वरील त यात नमूद 
कर यात आ या माणे ो साहने दे याऐवजी आव यकतेनुसार प रि थतीिनहाय वाहन अ ीम 

ाजदरात सवलत देणेबाबतही िवचार केला जाईल. याबाबत आव यकतेनुसार वेळोवेळी 
सवसंबंिधतांना प रप क / आदेशा ारे सूिचत केले जाईल.  
(११)   सदर धोरणात अंशतः अथवा पूणतः फेरबदल / दु ती कर याचे वा ते कोण याही 
ट यावर र  कर याचे सवािधकार हे मा. महापािलका आयु  सो. यांचेकडे राखीव असतील 
यास  मा यता देणते येत आह.े      
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ७२       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट  
           केले.                   
        ---- 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १४ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ७५५                                                            िवषय मांक – १४ 
दनांक – २४/१२/२०२१               िवभाग – मा.नगरसिचव   

 

         मा. वधी सिमती  

 
             अ) कायपिञका .२२ द.१८ /१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.      
             ब) कायपिञका .१ द.१८ /११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.      
मा.सुरेश भोईर- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
           अनुकूल- ७२       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट  
           केले.                   
               ---- 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १५ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ७५६                                                            िवषय मांक – १५ 
दनांक – २४/१२/२०२१               िवभाग – मा.नगरसिचव   

 

मा.महीला व बालक याण सिमती  
 
 

           अ) कायपिञका .१८  द.१४/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.      
           ब) कायपिञका .१ द.१८ /११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.      
 

मा.सुरेश भोईर- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
           अनुकूल- ७२       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट  
           केले.                   
          ---- 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १६ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ७५७                                                            िवषय मांक – १६ 
दनांक – २४/१२/२०२१               िवभाग – मा.नगरसिचव   

 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 
 
 

    अ) कायपिञका .२० द.१४/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.     
    ब) कायपिञका .१ द.१८ /११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.     
  

मा.सुरेश भोईर- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
           अनुकूल- ७२       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट  
           केले.                   
          ---- 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १७ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ७५८                                                            िवषय मांक – १७ 
दनांक – २४/१२/२०२१               िवभाग – मा.नगरसिचव   

 

मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती 
 
 

 

     अ) कायपिञका .१२ द. ८/१०/२०२१ व द.१२/१०/२०२१ चा  

         सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.                                     
     ब) कायपिञका .१ द.१८/११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.      
 

मा.सुरेश भोईर- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
           अनुकूल- ७२       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट  
           केले.                   
          ---- 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १८ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  
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ठराव मांक – ७५९                                                            िवषय मांक – १८ 
दनांक – २४/१२/२०२१               िवभाग – मा.नगरसिचव   

 

मा.िश ण सिमती 
 
 

         अ) कायपिञका .१५ द.१८ /१०/२०२१ चा सभावृ ांत  
             कायम करणेत येत आहे.                                
         ब) कायपिञका .१ द.१८ /११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.    
  मा.सुरेश भोईर- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
           अनुकूल- ७२      ितकूल- ०  
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट  
           केले.                   
          ---- 
मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १९ वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  
ठराव मांक – ७६०                                                            िवषय मांक – १९ 
दनांक – २४/१२/२०२१               िवभाग – मा.आयु  

 

            संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील जा. ./कर/मु य/९/कािव/३८३/२०२१  
       दनांक १५/१२/२०२१ 
                      २) मा.आयु  यांचेकडील जा. ./कर/मु य/९/कािव/३७५/२०२१  
       दनांक १४/१२/२०२१ 

 

  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १२७ व १२९ मधील तरतूदीनुसार 
पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ातील इमारती व जिमनी यावर िमळकतकराची 

आकारणी करणेत येते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १४० ब नुसार 
प रि थतीक य दृ ा लाभदायक योजनेची अंमलबजावणी कर याक रता मालम ा करातून 
सूट कवा परतावा देणेबाबत तरतूद आह.े 

पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ाम य े मो ा माणात कचरा उ प  
करणा या (Bulk Waste Generator) आ थापनांना “घनकचरा व थापन िनयम, २०१६” 

अ वय ेओला कचरा िजरिव यासाठी ऑनसाईट कंपो ट ग यं णा एसटीपी लांट, तसेच िझरो 
वे ट संक पना राबिवणा या आ थापनांना सामा य करात सवलत देणेकामी आरो य 
िवभागामाफत सादर केले या तावास मा.आयु  यांनी दनांक ०९/१०/२०२१ रोजी 
मा यता दलेली आहे. यामुळे महापािलके या दैनं दन कचरा संकलनाम य े घट होऊन 
कच याची िव हेवाट लाव याक रता होणा या खचाम य े कपात होणार आह.े याबाबत 

महानगरपािलके या व छता अिभयाना या “ व छा ह” काय माम ये याची घोषणा 

कर यात आलेली आह.े  

पपरी चचवड शहरातील Bulk Waste Generator (महारा  शासन 

राजप ,असाधारण मांक २०४ दनांक १ जुलै २०१९ नुसार िस  उपिवधीनुसार) 



147 
 
असले या आ थापनांना सामा य कराम य े सवलत द यास कंपो ट ग करणा या 
सोसाय ां या सं येम य े वाढ होणार अस याने, तसेच अशा अ थापनांचा/िमळकत चा 

िमळकतकर वसूलात येणार आहे. 
सबब, पपरी चचवड शहरातील Bulk Waste Generator आ थापनांमाफत 

ऑनसाईट कंपो ट ग यं णा उभारणा या, एसटीपी उभारणा या व िझरो वे ट ही संक पना 

राबिवणा या आ थापनांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १४० मधील 
तरतूदीनुसार, तसेच ३० जूनपूव  थकबाक सह िमळकतकराचा एकरकमी व संपूण भरणा 
करणा या िमळकतधारकांना िमळकतकर िबलाचे चालू मागणीतील सामा य कराम ये खालील 

माण ेसवलत िनि त कर यात आलेली आह.े 

 

. िनकष साफसफाई 
करात सवलत 

१ ऑनसाईट कंपो ट ग यं णा काया वीत असले या िनवासी आ थापना 
(ओला कचरा पूणत: िजरिवणा या आ थापना) 

२०% 

२ ऑनसाईट कंपो ट ग यं णा व एसटीपी काया वीत असले या िनवासी 
आ थापना 

३०% 

३ िझरो वे ट संक पना राबिवणारी िनवासी आ थापना (ओला व सुका 

कचरा पूणत: िजरिवणा या आ थापना) व एसटीपी काया वीत असले या 
िनवासी आ थापना 

५०% 

 
वरील माण े िवषयप  तातडीचे असलेमुळे मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 

१९४९ मधील अनुसूची करण २, िनयम १ (के) मधील तरतुदीनुसार मा यता देणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  िवषय मांक १९ मंजूर करणेत येत आहे.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ७२       ितकूल- ० 

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

     -----  

 

मा.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २० वर मी पुढील माणे ठराव मांडतो.  

 

 

 

 



148 
 
ठराव मांक – ७६१                                                            िवषय मांक – २० 
दनांक – २४/१२/२०२१               िवभाग – मा.आयु  

 

             संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील जा. ./ था/बीआरटीएस/१७४१/२०२१   
                  दनांक १६/१२/२०२१ 
                       २) मा.आयु  यांचेकडील जा. ./ था/बीआरटीएस/१७४०/२०२१  
                 दनांक १६/१२/२०२१ 
                                                                   

पपरी चचवड महानगरपािलकेचे काय े  सुमारे १८१ चौमी. आहे. शहरात सुमारे 
१२०० कमी. लांबीचे र ते व १८४ उ ाने िवकसीत करणेत आलेली आहेत.  पपरी िचचवड 
शहराचे स दयात भर घालणेसाठी मु य र यावर व मु य चौकांचे तसेच उ ानाचे ठकाणी 
िविवध िवषयावरील FRP Sculptures Selfie point, (Photo Booth) तसेच मु य 

चौकाचे ठकाणी मानां कत लोकांचे मािहती फलक इ यादी उभारणे तािवत आहे.   
शहराम ये एकुण ८ े ीय कायालये आिण ३२ भाग आहेत. शहराम ये बरेचसे मु य 

चौक आहेत. अशा ठकाणी एफ. आर. पी.म ये  िश प तयार क न से फ  पाँइंट तयार केलेस 
शहरा या स दयात भर पडेल. तसेच शहराची एक वेगळी ओळख िनमाण होईल. या माणे 
खाली नमुद केलेले  Sculptures बसिवणे तावीत आहे.  

Sr.No. Category 

1 Selfie Booth 

2 Information  Board 

3 Garden Information Board 

4 Women Empowerment Sculpture  

5 Legends Information Board and portraits 

6 Social Messages  Sculpture 

7 Artistic Sculpture 

8 Historic Sculpture 

9 Contemporary Sculpture 

10 Environment awareness Sculpture 

11 Animals Sculpture 

12 Painting on ESRS and Wall painting on piers and Bridges  
यासाठी खालील कामांचा सन २०२१/२२ या अंदाजप कात समावेश करणे, 

अंदाजप कास शास कय मा यता देणे व वाढ /घट क न तरतुद करणसे मा यता देणेत येत 
आहे.  
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अ  कामाचे नाव अंदाज
प क
य र म 

लेखािशष पान . 
अ.  

सन 
२०२१-
२२ ची 
तरतूद 

वाढ घट सन 
२०२१-
२२ चा 

अंदाजप
क 

१ पपरी िचचंवड शहरातील र ते 
चौक व उ ाने या ठकाणी  
FRP Selfie Booth,  मािहती  
फलक व इतर िश प उभारण.े 

५.०० 
कोटी 

िवशेष 
योजना 

निवन 
काम 

- ५०.०० 
लाख 

- २५.०० 
लाख 

२ पपरी चचवड शहरातील र ते 
चौक व उ ाने या ठकाणी 
मिहला स मीकरण िवषयी 
FRP Sculptures व  
Portrait करणे. 

५.०० 
कोटी 

िवशेष 
योजना 

निवन 
काम 

- ५०.०० 
लाख 

- २५.०० 
लाख 

३ पपरी िचचंवड शहरातील र ते 
चौक व उ ाने या ठकाणी 
सामािजक  िवषयावर आधारीत 
एफआरपी िश प उभारणे    

५.०० 
कोटी 

िवशेष 
योजना 

निवन 
काम 

- ५०.०० 
लाख 

- २५.०० 
लाख 

४ पपरी िचचंवड शहरातील र ते 
चौक व उ ाने या ठकाणी 
कला मक व ऐितहासीक 
एफआरपी िश प उभारणे   

५.०० 
कोटी 

िवशेष 
योजना 

निवन 
काम 

- ५०.०० 
लाख 

- २५.०० 
लाख 

५ पपरी िचचंवड शहरातील र ते 
चौक व सां कृितक व पयावरण 
िवषयक एफआरपी िश प 
उभारणे  .   

५.०० 
कोटी 

िवशेष 
योजना 

निवन 
काम 

- ५०.०० 
लाख 

- २५.०० 
लाख 

६ पपरी िचचंवड शहरातील 
ाणी िवषयक एफआरपी िश प 

उभारणे व िविवध ठकाणी 
िविवध िवषयावर आधा रत 
कला मक पट ग करण े

५.०० 
कोटी 

िवशेष 
योजना 

निवन 
काम 

- ५०.०० 
लाख 

- २५.०० 
लाख 

 
७ 

पपरी चचवड शहराम ये 
समाज सहभागातून शहरातील 
िवकसीत केले या िविवध 
इमारती या वर व घरकुल 
योजना/झोपडप ी पुनवसन 
योजने या ठकाणी िविवध 
कला मक रंगरंगोटी , िश पे, 
सुशोिभकरण इ. कामे करणे.  

 
५.००
कोटी 

 
िवशेष 
योजना 

 
निवन 
काम 

 
- 

 
५०.०० 

लाख 

 
- 

 
५०.०० 

लाख 
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८ पपरी चचवड शहरात 
शुशोिभकरण करणे व इतर 
कामासाठी िविवध त  
स लगारांचे दौरे आयोजीत 
करणेसाठी वाहतुक, िनवास व 
इतर व था करणेसाठी 
अनुषंगीक खच करणे. 

१०.००  
लाख 

िवशेष 
योजना 

निवन 
काम 

- ५.०० 
   लाख 

 ५.०० 
   लाख 

९ ए पायर इ टेट उ ाणपुलास 
चचवड बाजुकडे उतरणेस व 

चढणेस लूप/रॅ प बांधण े

४०.०० 
कोटी 

िवशेष 
योजना 

१३/९ 
 

५.०४ 
कोटी 

- १.१८ 
कोटी 

३.८६ 
कोटी 

 
१० 

चचवड लकरोड बाजूकडील 
यशोपुरम, संत गाडन व साई 

ेस सोसायटी समोरील व 
ए पायर ई टेट येथे  
उ ाणपुलाखाली थाप य 
िवषयक कामे करणे. 

१५.०० 
कोटी 

िवशेष 
योजना 

४१/४१ ४.३३ 
कोटी 

- १.१८ 
कोटी 

३.१५ 
कोटी 

११ के.एस.बी. चौक ते पाईन रोड 
पयत या बीआरटी मागावरील 
फुटपाथ व सायकल ॅक 
अ याधुिनक प दतीने िवकिसत 
करणे 

१७.०० 
कोटी 

िवशेष 
योजना 

४२/४९ ५.४४ 
कोटी 

- १.१९ 
कोटी 

४.२५ 
कोटी 

 एकूण    १४.८१ 
कोटी 

३.५५ 
कोटी 

३.५५ 
कोटी 

१४.८१ 
कोटी 

  

तरी वरील माणे निवन कामांचा समावेश क न यास शास कय मा यता देणे व 

वाढ /घट क न तरतुद करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  िवषय मांक २० मंजूर करणेत येत आहे.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ७२              ितकूल- ० 

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

     -----  

मा.योगेश बहल - स मा.महापौर साहेब, आपण आता चार पाच दवसात नवीन वषात पदापण 

करणार आहोत. सभागृहातील सव स मा.सद य, अिधकारी वग, आयु , महापौर साहेब 

आपणा सवाना नवीन वषा या हा दक शुभे छा देतो. नवीन वष आपणा सवाना सुखाचे, 

समाधानाचे जावो, अशी इ रचरणी ाथना करतो.   
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मा.महापौर - नवीन वषा या सवाना शुभे छा देवून, सवाचे आभार मानून सभा संप याचे 
जाहीर करणेत येत आहे.   
      ---- 
 
 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी -४११ ०१८. 

 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११ ०१८. 

नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/कािव/९४८/२०२२ 

दनांक - २/२/२०२२ 
 

                                                                              
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी-४११ ०१८. 
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांजकडे पुढील यो य या 
 कायवाहीसाठी रवाना. 
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                           ( वषय . ४ चे लगत) 

प.एम.पी.एम.एल. कमचार  मा हती त ा 

प   ‘अ’ 

अ ..  सेवकांचे नाव पदनाम कमचार  मांक 
1 हनुमंत शेलार फटर 3103 
2 बाळु िभलार  हे पर 3128 
3 गुंडाभाऊ ओ ार  हे पर 3362 
4 अंकुश कापस े हे पर 3368 
5 योग  िसंग हे पर 3371 
6 वजय शेळके हे पर 3386 
7 भगवान मांजरे हे पर 3417 
8 अ ण बो  े फटर 3422 
9 ल मण तापक र फटर 3444 
10 वलास िचंचवडे हे पर 3116 
11 जजाबा पाट ल हे पर 3122 
12 वलास पालांडे हे पर 3131 
13 सुधीर साठे हे पर 3135 
14 दलीप डांग े हे पर 3136 
15 अशोक ससाण े हे पर 3149 
16 ाने र येवल े हे पर 3152 
17 शाम िशंदे हे पर 3154 
18 भानुदास लांडग े हे पर 3375 
19 सुिनल िमझापुरे हे पर 3376 
20 सुरेश टकुराणी हे पर 3378 
21 रावसाहेब जाधव हे पर 3379 
22 वजय काटे हे पर 3392 
23 िशवाजी दळवी हे पर 3394 
24 ल मण ड गरे हे पर 3433 
25 चं कांत जाधव हे पर 3130 
26 ीकांत गावडे हे पर 3387 
27 दपक कंुभार हे पर 3391 
28 किशन लु ला हे पर 3407 
29 गो वंद देवकर हे पर 3434 
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30 नानासाहेब सोनावण े हे पर 3119 
31 ाने र िशवल े हे पर 3401 
32 मुरलीधर ग हाणे हे पर 3439 
33 हनुमंत लांडग े हे पर 3405 
34 मोहन जाधव  हे पर  
35 िस ाथ ओ हाळ हे पर 3138 
36 दपक जागळेकर हे पर 3139 
37 गणेश लवांडे  हे पर  
38 राजू ल ढे हे पर 3143 
39 संजय डोळस हे पर  
40 बाळू गोटे हे पर 3043 
41 अशोक िशवरकर हे पर  
42 सोपान दघ े हे पर 3153 
43 तुकाराम को हे हे पर 3147 
44 गणेश फुग े हे पर 3143 
45 सदािशव च हाण हे पर 3018 
46 बाळु कांबळे हे पर 3037 
47 दे वदास बालवडकर हे पर 3072 
48 संजय क डे हे पर 3466 
49 बबुशा गाडे हे पर 3423 
50 वनायक लांडग े हे पर 3159 
51 तानाजी खंडागळे हे पर 3369 
52 संजय पसाळ हे पर 3045 
53 बाळु कांबळे हे पर 3037 
54 े .नायर  हे पर 3474 
55 राजाराम नथु ल ढे फटर 3062 
56 पंड त भंडारे हे पर 3060 
57 वलास तांगडे हे पर 3085 
58 ह रष छा या हे पर 3075 
59 राजू मुलानी हे पर 3081 
60 संजय मो हते हे पर 3054 
61 िभमराव कांबळे हे पर 3055 
62 िशवाजी घुल े हे पर 3069 
63 राजु ताप कर हे पर 3066 
64 रमेश राऊत हे पर 3014 
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65 रिशकांत ट ंगरे हे पर 3124 
66 उ म काळे हे पर 3071 
67 अंकुश दवण े हे पर 3073 
68 ल मण ननावरे लनर 3096 
69 सुहास दाभाडे लनर 3088 
70 कैलास ग हाण े लनर 3093 
71 सुभाष बटवाल लनर 3429 
72 अिनल लांडग े लनर 3070 
73 सुिनल काटे हे पर 61023 
74 राज  लांडे हे पर 3001 
75 इं जत िमनीकर लनर 3007 
76 अिनल गवळ  हे पर 3462 
77 दगंबर मगडे हे पर 3013 
78 वजय कंडरे हे पर 3015 
79 सयद काझी हे पर 3017 
80 व ठल साखरे हे पर 3019 
81 खंडेराव धुमाळ हे पर 3020 
82 संजीवकुमार गायकवाड हे पर 3021 
83 गुलाब आढाव हे पर 3026 
84 राज  आ हाट हे पर 3027 
85 अ ण ीवा तव हे पर 3029 
86 रमेश भाताडे हे पर 3030 
87 िनळकंठ िनमगावकर हे पर 3032 
88 स मानिसंग ठाकूर लनर 3040 
89 सितश च हाण लनर 3042 
90 रमाकांत िशंदे लनर 3044 
91 सुर  ठकार हे पर 3047 
92 हरामण अ हाट हे पर 3057 
93 राजाराम ग हाणे हे पर 3059 
94 सुहास कदम  लनर 3100 
95 बाबसाहेब मुलाणी लनर 3121 
96 बुराण शेख लनर 3129 
97 तुकाराम बवल े लनर 3181 
98 रामचं  भाट हे पर 3187 
99 रसुल मुंडे लनर 3287 
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100 ल मण नखाते लनर 3409 
101 शंकर काळभोर लनर 3416 
102 वजय जाधव  हे पर 3421 
103 अशोक नामदे लनर 3425 
104 अजुन चौघुल े लनर 3427 
105 नंदकुमार यादव लनर 3449 
106 राधाकृ ण नायर फटर 3462 
107 नारायण पांचाळ लनर 3077 
108 ीमती स वता शंकर कप सफाई कमचार   
109 ीमती िललाबाई र ाकर 

लंघ े
सफाई कमचार   

110 ीमती िगता सासवडकर सफाई कमचार   
111 ीमती सुरेखा िशंदे सफाई कमचार   
112 मंदा कनी भोईर सफाई कमचार   
113 ल मीबाई गाढव े सफाई कमचार   
114 अलका वंजारे सफाई कमचार   
 

 

     सह /- 
                                               ( उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 

    महापौर   

                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

  


