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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक – १८.०९.२०२०               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे स टबर-२०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा शु वार दनांक १८/०९/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.   
  

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.अ नी संतोष जाधव 

६) मा.सार का िशवाजी स ते 

७) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

८) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

९) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१०) मा.बारसे यांका वण 

११) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१२) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१३) मा.लांडगे र व ल मण 
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१४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

१७) मा.सावळे िसमा र वं  

१८) मा.ल ढे न ता योगेश 

१९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२३) मा.मंगला अशोक कदम 

२४) मा.संजय बबन नवेाळे 

२५) मा.भालेकर वण महादेव 

२६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

२७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

२८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

२९) मा.घोलप कमल अिनल 

३०) मा.उ म काश कदळे 

३१) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३२) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३३) मा.यादव मीनल वशाल 

३४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

३५) मा.राजू िमसाळ 

३६) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

३७) मा.बाबर शिमला राजू 

३८) मा.अिमत राज  गावडे 

३९) मा.भ डवे संिगता राज  

४०) मा.मोरे र महादू भ डव े
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४१) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४३) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४४) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४५) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

४६) मा.सुल णा राजू धर 

४७) मा.शाम गणपतराव लांडे 

४८) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४९) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५०) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

५१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
५२) मा.नढे वनोद जयवंत 

५३) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

५४) मा.बारणे अचना तानाजी 
५५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

५६) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

५७) मा.बारणे माया संतोष 

५८) मा.िनलेश हरामण बारण े

५९) मा.वाघमारे अ नी व म 

६०) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६१) मा.कामठे तुषार गजानन 

६२) मा.च धे आरती सुरेश 

६३) मा.क पटे सं दप अ ण 

६४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

६५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

६६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

६७) मा.चं कांत बारकु नखाते 
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६८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

६९) मा.कुटे िनमला संजय 

७०) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

७१) मा. व ठल उफ नाना काटे 

७२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७३) मा.मुंढे उषा अंकुश 

७४) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

७५) मा.आशा धायगुडे-शडग े

७६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

७८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

७९) मा.संतोष बबन कांबळे 

८०) मा. संजय म हारराव वाबळे 

८१) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

८२) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

८३) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

८४) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

          

      यािशवाय मा.संतोष पाट ल- मा.अित र  आयु  (१), मा.अ जत पवार-  
मा.अित र  आयु  (२), मा. वण तुप-ेअित र  आयु  (३), मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव, मा.बोदडे- सहा.आयु , हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 
                  ----                          
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत असलेले 
सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  क न  
सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.   
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, णव मुखज - भारताचे माजी रा पती यांचे 
िनधन, साहेबराव खरात – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी नगरसेवक यांचे 
िनधन, चं कला नायर – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे नगरसेवक ेमकुमार 
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उफ बाबु नायर यां या मातो ी यांचे िनधन, वसंत वाणी – पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे माजी नगरसेवक व माजी भाजपा शहरा य  यांचे िनधन, 
रामकृ ण बाबा पाट ल – माजी खासदार व काँ ेसचे जे  नेते यांचे िनधन, द ा 
एकबोटे – पुणे महानगरपािलकेचे माजी महापौर यांचे िनधन, डॉ.गो वंद व प – 
जे  खगोलशा  यांचे िनधन, चं लेखाराजे भोसले – सातारा घरा यातील छ पती 
िशवाजीराजे भोसले यां या प ी यांचे िनधन, वामी अ  नवेश – सामा जक 
कायकत यांचे िनधन, राज  िभसे – पंपर  िचंचवड मनपातील कॉ युटर ऑपरेटर 
यांचे िनधन, काळुराम नलावडे - पंपर  िचंचवड मनपातील िशपाई यांचे िनधन,  
संभाजी पवार - पंपर  िचंचवड मनपातील िशपाई यांचे िनधन, कमल काटे- 
नगरसद य रो हत आ पा काटे यां या मातो ी यांचे दु:खद िनधन झाले अस याने 
यांना आज या सभेत दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  

मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
मा.नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खर हणजे आप या 
देशाचे तेरावे रा पती आदरणीय णवजी मुखज  यांच ३१ ऑग ला वया या ८४ 
या वष  दु:खद िनधन झाल. यां या जा याने काँ ेस प ाची खुप मोठ  हानी 
झालेली आहे. कारण काँ ेस प ाचे जवळपास ६० वष यांनी काम केलं. 
काँ ेसम ये यांना संकटमोचक हणून बघीतल जात होतं. २०१९ ला यांना 
भारतर  हणून गौरव यात आलं. सात याने लोकसभेम ये असेल, रा यसभेम ये 
असेल आपला कत वाचा ठसा आदरणीय णवजी मुखज  यांनी उमट वला. 
एकंदर तच एक अ यासू य म व हणून काँ ेसम ये यांची ओळख होती. 
यां या जा यामुळे काँ ेसची खुप मोठ  हानी झालेली आहे. सवसामा यांचे  

लोकसभेम ये यां याकडून मांडले जात होते आ ण हणून यानंा भारतर  
िमळाल, जे आप या देशाचे रा पती होते यां यासाठ  आपली ह  महासभा 
मंगळवाद द. ६/१०/२०२० रोजी दु .२.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना 
मी मांडतो. 
मा.तुषार हंगे  – मा.महापौर साहेब, तहकूबी सूचनेस मी अनुमोदन देतो.  
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मा.महापौर – उप थत सव स मा.सद यां या भावना ल ात घेता ह  सभा 
मंगळवार  द. ६/१०/२०२० रोजी दु .२.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे.  

     ---- 

     

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४८ 

सभावृ ांत 
( द.१८/९/२०२० ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ६.१०.२०२०                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१८/९/२०२० ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा मंगळवाद दनांक ६/१०/२०२० रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
                        

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.अ नी संतोष जाधव 

६) मा.सार का िशवाजी स ते 

७) मा.राहुल गुलाब जाधव 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.बुड सुवणा वकास 

१०) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

११) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१२) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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१३) मा.बारसे यांका वण 

१४) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१५) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१६) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१७) मा.लांडगे र व ल मण 

१८) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१९) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२०) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२१) मा.सावळे िसमा र वं  

२२) मा.ल ढे न ता योगेश 

२३) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२४) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२५) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२७) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२८) मा.केशव हनुमंत घोळव े

२९) मा.मंगला अशोक कदम 

३०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३१) मा.संजय बबन नेवाळे 

३२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३३) मा.भालेकर वण महादेव 

३४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३७) मा.घोलप कमल अिनल 

३८) मा.उ म काश कदळे 

३९) मा.िचखल ेसिचन तुकाराम 



9 
 

  

४०) मा.यादव मीनल वशाल 

४१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४२) मा. मोद कुटे 

४३) मा.राजू िमसाळ 

४४) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४५) मा.बाबर शिमला राजू 

४६) मा.खानोलकर ा महेश 

४७) मा.भ डवे संिगता राज  

४८) मा.मोरे र महादू भ डव े

४९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५३) मा.अपणा िनलेश डोके 

५४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५५) मा.गावडे राज  तानाजी 
५६) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
५७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५८) मा.सुल णा राजू धर 

५९) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६०) मा.सुजाता सिुनल पालांडे 

६१) मा.कदम िनक ता अजुन 

६२) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६४) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
६५) मा.नढे वनोद जयवंत 

६६) मा.पाडाळे िनता वलास 
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६७) मा.काळे उषा दलीप 

६८) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६९) मा.पवार मिनषा मोद 

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

७२) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७३) मा.बारणे माया संतोष 

७४) मा.िनलेश हरामण बारण े

७५) मा.वाघमारे अ नी व म 

७६) मा.दशले रेखा राजेश 

७७) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७८) मा.कामठे तुषार गजानन 

७९) मा.च धे आरती सुरेश 

८०) मा.क पटे सं दप अ ण 

८१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८३) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८४) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८५) मा.कुटे िनमला संजय 

८६) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८९) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९०) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९१) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९२) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९३) मा.आशा धायगुडे-शडग े
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९४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९६) मा.राजापुरे माधवी राज  

९७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१००) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०१) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०२) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१०३) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

१०४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१०६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

  
     यािशवाय मा. ावण ह डकर- आयु , मा.अ जत पवार - अित र  
आयु  (२), मा. वण तुप-ेअित र  आयु  (३), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.चारठाणकर– उपआयु , मा.पवार- उपसंचालक नगररचना, मा.सवण-ेसह शहर 
अिभयंता, मा.इंदलकर, मा.लोणकर-सहा.आयु , मा.डॉ.साळव-ेअित.वैदयक य 
अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच  हे अिधकार  सभेस  उप थत  
होते.  

                                -----                                    
मा. महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा. नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत 
असलेले सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.                    
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, ह  सभा मंगळवार द.१३/१०/२०२० रोजी 
दुपार  २.०० पयत तहकुब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  

मा.संतोष ल ढे  – मा.महापौर साहेब, तहकुबी सूचनसे मी अनुमोदन देतो.  
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मा.महापौर – आजची सभा मंगळवार द.१३/१०/२०२० रोजी दुपार  २.०० पयत 
तहकुब करणेत येत आहे. 

                             ------- 

                                         
(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 

महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४८ 

सभावृ ांत 
( द. १८/९/२०२० व ६/१०/२०२० (दु .२.००) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – १३.१०.२०२०                         वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.६/१०/२०२० (दु .२.०० वा.) ची 
तहकूब मा. महापािलका सभा मंगळवार दनांक १३/१०/२०२० रोजी दुपार  २.०० 
वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.   
         

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.राहुल गुलाब जाधव 

५) मा.वसंत भाकर बोराटे 

६) मा.बुड सुवणा वकास 

७) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
८) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

९) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१०) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

११) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१२) मा.बारसे यांका वण 

१३) मा.अ जत दामोदर ग हाण े
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१४) मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१५) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१६) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१७) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१८) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

१९) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२०) मा.सावळे िसमा र वं  

२१) मा.ल ढे न ता योगेश 

२२) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२६) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२७) मा.केशव हनुमंत घोळव े

२८) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३०) मा.संजय बबन नेवाळे 

३१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

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 जािलंदर काळभोर 

३९) मा. मोद कुटे 

४०) मा.राजू िमसाळ 
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४१) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४२) मा.बाबर शिमला राजू 

४३) मा.अिमत राज  गावडे 

४४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४५) मा.खानोलकर ा महेश 

४६) मा.भ डवे संिगता राज  

४७) मा.मोरे र महादू भ डव े

४८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४९) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५२) मा.अपणा िनलेश डोके 

५३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५४) मा.गावडे राज  तानाजी 
५५) मा.कोमल दपक मेवानी 
५६) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५७) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५८) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५९) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६०) मा.कदम िनक ता अजुन 

६१) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६२) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६३) मा.पाडाळे िनता वलास 

६४) मा.काळे उषा दलीप 

६५) मा.पवार मिनषा मोद 

६६) मा.बारणे अचना तानाजी 
६७) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
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६८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७०) मा.िनलेश हरामण बारण े

७१) मा.वाघमारे अ नी व म 

७२) मा.दशले रेखा राजेश 

७३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७४) मा.ममता वनायक गायकवाड  

७५) मा.कामठे तुषार गजानन 

७६) मा.च धे आरती सुरेश 

७७) मा.क पटे सं दप अ ण 

७८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८०) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८१) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८२) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८३) मा.कुटे िनमला संजय 

८४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८७) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८८) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८९) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९०) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९१) मा.आशा धायगुडे-शडग े

९२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९४) मा.राजापुरे माधवी राज  
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९५) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९६) मा.संतोष बबन कांबळे 

९७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९८) मा.हषल म छं  ढोरे  

९९) मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

१००) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१०२) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा.संतोष पाट ल- अित र  आयु  
(१), मा.अ जत पवार - अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.सुभाष इंगळे, मा.चारटणर- उपआयु , मा.कोळंब-े मु य लेखा व व  
अिधकार , मा.िनकम, मा.सवण-ेसह शहर अिभयंता, मा.िचतळे,  मा.लोणकर, 
मा.बोदडे-सहा.आयु , मा.मुंढे- .िश णािधकार , मा.डॉ.साळव-ेअित.आरो य 
वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.गायकवाड-
जनतासंपक अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.गोफण-ेआरो य अिधकार     
हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 

                ----                          

मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा. नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत 
असलेले सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.                                         
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ह  सभा आज द.१३/१०/२०२० दु . २.२० 
पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, तहकूब सूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – ह  सभा मंगळवार द.१३/१०/२०२० रोजी दुपार  २.२० पयत तहकुब 
करणेत येत आहे. 

-------   
                                                         

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४८ 

सभावृ ांत 
( द. १८/९/२०२० व ६/१०/२०२० (दु .२.००), द.१३/१०/२०२० (दु .२.००)  ची 

तहकूब सभा) 
 

दनांक – १३.१०.२०२०                       वेळ – दुपार  २.२० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१३/१०/२०२० (दु .२.०० वा.) ची 
तहकूब मा. महापािलका सभा मंगळवार दनांक १३/१०/२०२० रोजी दुपार  २.२० 
वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.   

       

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.राहुल गुलाब जाधव 

५) मा.वसंत भाकर बोराटे 

६) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे  

७) मा.बुड सुवणा वकास 

८) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
९) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१०) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

११) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
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१२) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१३) मा.बारसे यांका वण 

१४) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१५) मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१६) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१७) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१८) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१९) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२०) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२१) मा.सावळे िसमा र वं  

२२) मा.ल ढे न ता योगेश 

२३) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२४) मा.लांडे व ांत वलास   

२५) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२६) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२७) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२८) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२९) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३०) मा.मंगला अशोक कदम 

३१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३३) मा.संजय बबन नेवाळे 

३४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३७) मा.घोलप कमल अिनल 

३८) मा.उ म काश कदळे 
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३९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४०) मा.यादव मीनल वशाल 

४१) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४२) मा. मोद कुटे 

४३) मा.राजू िमसाळ 

४४) मा.शैलजा अ वनाश मोरे   

४५) मा.बाबर शिमला राजू            

४६) मा.अिमत राज  गावडे 

४७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४८) मा.भ डवे संिगता राज  

४९) मा.मोरे र महादू भ डव े

५०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५१) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५३) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५४) मा.अपणा िनलेश डोके 

५५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५६) मा.गावडे राज  तानाजी 
५७) मा.कोमल दपक मेवानी 
५८) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६१) मा.कदम िनक ता अजुन 

६२) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६४) मा.पाडाळे िनता वलास 

६५) मा.काळे उषा दलीप 
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६६) मा.पवार मिनषा मोद 

६७) मा.बारणे अचना तानाजी 
६८) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६९) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७१) मा.िनलेश हरामण बारण े

७२) मा.वाघमारे अ नी व म 

७३) मा.दशले रेखा राजेश 

७४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७५) मा.ममता वनायक गायकवाड  

७६) मा.कामठे तुषार गजानन 

७७) मा.च धे आरती सुरेश 

७८) मा.क पटे सं दप अ ण 

७९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८०) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८६) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८८) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८९) मा.आशा धायगुडे-शडग े

९०) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९१) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९२) मा.राजापुरे माधवी राज  
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९३) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९४) मा.संतोष बबन कांबळे 

९५) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९६) मा.हषल म छं  ढोरे  

९७) मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

९८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१००) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 
  

यािशवाय मा. ावण ह डकर- आयु , मा.संतोष पाट ल- अित र  आयु  
(१), मा.अ जत पवार - अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.सुभाष इंगळे, मा.चारटणर- उपआयु , मा.कोळंब-े मु य लेखा व व  
अिधकार , मा.िनकम, मा.सवण-ेसह शहर अिभयंता, मा.िचतळे,  मा.लोणकर, 
मा.बोदडे-सहा.आयु , मा.मुंढे- .िश णािधकार , मा.डॉ.साळव-ेअित.आरो य 
वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.गायकवाड-
जनतासंपक अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.गोफण-ेआरो य अिधकार     
हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 

                ----                          

मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा. नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत 
असलेले सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत आहे.                  
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेल ेसव नगरसेवक, नगरसे वका. मा.महापौर साहेब, या 
शहराम ये जो कु यांचा सुळसूळाट आहे या या बाबतीतला मी या सगळया 
सभागृहा या आ ण तुम या िनदशनास आणून दे यासाठ  हा वषय घेत आहे. 
मा.महापौर साहेब, तु ह  या शहराम ये कोण याना कोण या काय मा िनिम  
फरता. मला वाटत तु हांला पण तो अनुभव येत असेल क  शहराम ये या 
कु यावरच जे िनयंञण आप या महापािलकेचा जो काह  वभाग पाहतो तर या 
बाबतीम ये आज पुणपणे लोकांना सामोर जाव लागत आहे. आठ वषाम ये ८६५६६ 
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जणांनी रेबीज इंजे शन घेतलीत. मा.महापौर साहेब, सकाळ , सं याकाळ  वॉक ंगला 
जाताना सु दा या कु यामुळे सवसामा य मनु य वॉक ंगला बाहेर पडू शकत नाह . 
ठक आहे, लॉकडावून होत यामुळ कु यांना खायला िमळत न हत. काह  काह  
एनजीओ, या शहरातील नागर क हे वत: या खचान यांना खायला घालत होते. 
मा.महापौर साहेब, पशवुैदयक य अिधकार  दगडे साहेब असतीलतर यांना बोलून 
या. यांना कधीह  फोन केलातर, पह यांदा डॉ.गोरे साहेब होते ते थोडस हासून, 

भेटून, फोन क न, हॅलो, हाय क न लोकांचे जे काह   होते ते समाधान थोडफार 
क  शकत होते. या यावर आपण काय िनयंञण करणार आहेत. काल 
कासारवाड म ये आशाताई यां या वॉडातील एक मुलगा कु या या चा याने मयत 
झाला. अशा ब-याचशा गो ी पेपरम ये छापून आ यानंतर आप याला कळतं. असे 
अँ सडट होतात, आपल शहर हे पुण वाढलेल आहे आज जवळ जवळ २५ 
लाखा या लोकसं येपयत आपण गेलोत. तर  या संदभात आपण गांभीयाने ल  
घालून आज या डॉग या संदभात जो कोण अिधकार  असेल पाह जेतर तु ह  यांना 
बोलून या, पाह जेतर आपण या वषयावर नंतर बोलू व पु हा मला बोल याची 
संधी दया. कारण आज मी पुण शहरा या वतीने बोलतो. मला वाटत आशाताईपण  
या वषयावर बोलतील कारण यां या भागात हा वषय घडला आहे यामुळे तो 
पेपर ारे आप या समोर आला आहे. येक नागर क येक नगरसेवकाला रोज 
कं पलट करतात क  या डॉगवर काह तर  करा. आपण यांना मा  शकत नाह त, 
श ञ या क न परत आणून याच जागी सोडतो. आज शहराम ये यासाठ  काय 
िनयंञण आहे कंवा कती एज सीज काम करतात, कती ते डॉग उचलून घेवून 
जातात आ ण कती ऑपरेशन झालेली आहेत. हे पह ल सभागृहासमोर आपण 
डॉ टराना बोलून सांगायला लावा. कती श ञ या झा या, या यावर यांच 
िनयोजन काय आहे आ ण आजची स प र थती काय आहे. आताच पंकज भालेकर 
यांना एक मॅसेज आला आहे. “भट या कु यां या ञासामुळे कुटंूब देशोधड ला 
लागल” मा.महापौर साहेब, हा एका नगरसद याला आलेला मॅसेज आहे. येक 
नगरसद याला या गो ीला सामोर जाव लागतं. आपण एवढा वकास करता, 
मा.महापौर साहेब, तुम याकडन आ हांला एकच अपे ा आहे तु ह  या प दतीने 
मगाचा वषय हॅ डल केला िश णमंडळाचा, याब ल माई तुमच खरच अिभनंदन 
करतो. तु ह  आम या श दाचा मान ठेवून तु ह  हा वषय फेटाळला याब ल मी 
तुमच पु हा एकदा अिभनंदन करतो. माई या महापौर आहेत, महापौर कधीह  
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प ाचे  नसतात तर महापौर हे पुण शहराचे असतात. यामुळ माईना याची पुण 
जाणीव आहे. माई अनुभवी आहेत, यामुळ तु ह  जर  कतीह  माईला सांगीतलतर  
यांना पटेल तेच या करतील हे आ ह  अनुभवलेल आजच सभागृहातील उदाहरण 

आहे. माई, या कु या या संबंिधत जे कोणी डॉ टर आहेत यांना या ठकाणी बोलून 
याव आ ण नंतर मला बोल याची संधी दयावी.                   

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. हा वषय 
वषयपञीकेवर नसलातर  खुप मह वाचा वषय आहे. आज शहराम ये खुप कुञे 
धुमाकूळ घालतात. येकाचा जीव धो यात आलेला आहे. याम ये सवात थम 
जर बघीतलतर म हला इत या वैतागले या आहेत. मी पंपर  िचंचवड शहरात 
फरत असताना बघीतल येक घरा या बाहेर लाल बाटली पा याम ये कंुकू टाकून 
मह लांनी ठेवलेली आहे. हे कशासाठ  ठेवल असं मी सहज वचारल मह लांना तर, 
काय ताई सगळया मह ला सांगत हो या क  कुञे ञास देतात. माई तु ह  पण 
बघीतल असेल क  शहराम ये बाटलीम ये पाणी आ ण कंुकू घालून येकानी 
घरा या बाहेर ठेवलेल आहे. आपण डॉगवा यांना फोन जर केलातर ते फोन उचलत 
नाह त, समाधानकारक उ र देत नाह त, येत सु दा नाह त. मा या भागाम ये 
मा या तीथ जी गाड  आहे तीथला मा याच भागातला ाय हर आहे तर ह  या 
सम याच िनवारण होत नाह . तर  िन त याकडे ल  घालाव. दुसर  मह वाची 
गो  आहे आपण हे जे बोलतो ते भट या कु यां या बाबतीत बोलतो. पण यांनी 
कुञे पाळलेली आहेत, जे रोज सकाळ  वत: वॉक ंगला जातात आ ण या बरोबर 
कु यानंा पण वॉक ंगला घेवून जातात तर ते जे कुञे र यावर घाण करतात. 
आपण माट िसट कडे चाललेलो आहोत, आपण सगळयाच बाबतीत बोलतो आहोत 
आ ण ते र यावर घाण करतात आ ण ती घाण आप या घरापयत जाते. आता 
कोरोना या काळात याबाबतीत सु दा वचार करावा. याबाबत काह तर  धोरण 
ठरवाव. आपण येकाला जसं ड टबीन देतो तसं येक कु यावा यांना आपण 
पश या दया यात असं मी सांगेल िन त या याम ये वचार करावा. कारण 
या याम ये शहर खुप घाण हात चाललेल आहे याब ल वचार करावा, ध यवाद. 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. हा डॉगचा वषय आहे, 
आताच राजू िमसाळ बोलल े आ ण बाक यांनाह  या वषयावर बोलायच आहे. 
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आप या शहराम ये खरच आता अशी प र थती आहे क  जस लॉकडावून चालू 
झाल आप या शहराम ये तशी लोक घर च होती. र यावरती फ  कुञीच दसत 
होती. आम या सांगवीम ये मा.महापौरांनी ल  घात यानंतर आता कुठेतर  
प र थती थोड शी अटो यात आली. आ ह  वेळोवेळ  फोन करतो, मा.महापौर 
वत: फोन करतात ी.कोट यन असतात, डॉ.दगडे असतात. कती कु यांची 

ऑपरेशन होतात ह  सगळ  मलाह  माह ती पाह जे. आज आम या इथ अशी 
प र थती आहे क  आम या भागाम ये कुठून एवढ  कुञी येतात जवळ जवळ 
तीस-तीस, ब ीस-ब ीस कुञी एकाच टोळ यानी फरत असतात. आता अशी 
प र थती आहे क  जे हा सकाळ  वॉक ंगला लोक िनघतात तर ते वॉक ंग क  
शकत नाह त. एवढ  भयंकर आम याकडे डॉगची प र थती आहे. हा वषय दगडेना 
सांगीतलातर येतात, गाड  येती पण एखाद कुञ फ  पकडायच काम करतात आ ण 
िनघून जातात. कुञी सकाळ  असतात या यानंतर ते सव गायब होतात. कोण 
कुठ या गाड खाली जावून बसत कोण कुठ बसत आ ण यांना दुपारनंतर कुञी 
सापडत नाह त. सकाळ  सकाळ  गाड  आली पाह जेतर दगडे साहेब हणतात आ ह  
या टाईमाला गाड  नाह  पाठवू शकत. या यासाठ  आ ह  एक यांना ाणीिमञ 
पण दला, क  जो ाणीिमञ वत: तुम या बरोबर येईल आ ण तु हांला जी पाह जे 
ती मदत करल. या कु यामुळ आम या सांगवीत नागर क हैराण झालेले आहेत. 
अ रश: भयंकर प र थती झालेली आहे. कुठ याह  प र थतीत कु यांच साहेब 
काह तर  करा. लहान लहान मुलांवरती कुञ अ रश: धावून जात. परवाची गो  
आहे आम या इथे सुिशल नावाचा एक लहान मुलगा आहे. याचे आई-वड ल इथे 
वॉचमेन हणून काम करतात. या मुलाला कु यांनी एवढा मोठा चावा घेतला क  
याचा लचका काढला. अ रश: िभतीदायक वातावरण आहे. कुञी पसाळलेली 

आहेत, काह  काह  कु यांना जखम झालेली आहे. जखम झाल क  कुञ अटॅक 
करतं. डॉ.रॉय सरांना सु दा सांगीतल रॉयसरांची त येत बर  न हती. ते हणाले 
होते क  सकाळची गाड  पाठव याची यव था आ ह  करतो. तसे डॉ.दगडेना यांनी 
सांगीतल सु दा होतं. पण अजूनह  तसा काह  कार घडलेला नाह . कुञीतर 
वाढतच चालली आम या इथे डुकरांब ल अजीत पवार साहेबांना सांगीतल होत 
यांना सांगीतल क  यांनी लगेच ऍ शन घेतली. यावेळेस तमीळनाडूचा कॉड 

आणला होता आ ण ती डुकर पकडून ठेवली होती. या यानंतर आता परत 
प र थती वाढलेली आहे. तर  डुकरांचह  तु ह  कं ोलम ये आणाव. डुकरांचीह  
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आम याकडे खुप सं या झालेली आहे. या भटक  जनावरांवर तु ह  िनयंञण आणले 
पाह जे. मा. महापौर साहेब तु ह  बोल याची संधी दली, ध यवाद.  
मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आताच हषलभाऊनी 
सांगीतल  डुकरे आ ण कुञे अ रश: बाहेर िनघु देत नाह त. आज आप या पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेच आिशया खंडाम ये नाव आहे. आप या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा वधापन दन सा या प दतीने क  शकलात, आप या या 
महापािलकेसाठ  अनेकांच योगदान आहे. मग आ णासाहेब मगरांच असेल, रामकृ ण 
मोरच असेल, पवार साहेबांच असेल, ल मणभाऊ असतील, महेशदादा असतील. 
अनेकांच या पंपर  िचंचवड महापािलकेसाठ  योगदान आहे. परंतु साहेब, तु ह  
बाक  सव समारंभ प नास-पंचवीस लोकांम ये क  शकता, िमट ंग क  शकता. पण 
महानगरपािलके या वधापन दनाचा तु हांला वसर पडलेला आहे तो तु ह  क  
शकलेला नाह त, ह  खंत आहे. आता हषलभाऊनी सांगीतल, डुकरांचा वषय, इतक  
डुकर शहराम ये झालेली आहेत क  कोरोनातर बाजूला राह ला परंतु या डुकरांमुळे 
माणसाला थंड , ताप हा आजार होणार आहे कारण क  ह  डुकर पाळलेली आहेत ती 
कुठून आलेली नाह त. या लोकांनी ह  डुकर पाळलेली आहेत ती लोक सं याकाळ  
बारानंतर हॉटेलमधल जे राह लेल जेवण आहे ते आणून या डुकराला खाऊ 
घालतात आ ण राञी दोन आड च वाजता ते एका टॅ पोम ये घालून पकडून नेतात. 
हे कुठतर  थांबल पाह जे. आयु  साहेब ठक आहे कोवीड होता हे मा य क  
आपण यामुळे शहरामधे कुञे, डुकराकड ल  देवू शकलो नाह त. परंतु आता 
कुठेतर  थर होतय तर  अशा काह  गो ीना ाधा य िमळतय. डुकर अ रश: 
लहान मुलां या अंगावर धावून जातात. तर  यासाठ  आयु  साहेबांना मी वनंती 
करते क  साहेब, तु ह  यावर ल  दयाव. अगोदर कुणीतर  काम काढल, एक डुकर 
पकडायचे सातशे पये तो वषयतर बाजूला राह ला, कु यांना आपण पकडून नेतो 
यांना इंजे शन देतो तीन दवस ठेवतो आ ण परत आणुन सोडतो. पण असं 

काह तर  न करता क  जेणेक न ह  डुकर जे कोणी पाळत असेल यां यावर 
काह तर  कडक कारवाई करा आ ण यांना काह तर  दंड बसू दया क  जेणेक न ते 
डुकर वकत असतील यांना ती आ ल घडली पाह जे क  आपण हे पाळण चुक च 
आहे. यामुळे शहराम ये सव दुगधी पसरली आहे. आयु  साहेब आपण या माट 
िसट म ये जे काह  काम करतो याच माणे जे मे ोच काम चालू आहे आम या 
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वॉड . २९ म ये जे मे ोच काम चालू आहे तेथे मे ोचे कामगार जे राहतात ते 
सव या नद या साईडला जे डुकर आहेत यांना पुण सांभाळ याच काम या 
मे ो या मा यमातून होतं. आयु  साहेब याकडे आपल ल  असाव जेणेक न 
नागर कांना कोवीड पासून या वेगळया आजाराला सामोर जायला नाह  लागल 
पाह जे. एवढ बोलून मी थांबते, ध यवाद. 
मा. मोद कुटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आताच राजू िमसाळ 
यांनी सवा या िनदशनास आणून दलं क  कु यांची सम या कती भयंकर आहे. 
सव सद यांनी कुञे पकड याच सांगीतल. माझी आप याला एक वनंती, सुचना 
राह ल क  दवसाचे हे कुञे सापडत नाह त, राञी या टाईमाला जसे गु हेगारां या 
टोळया असतात, चोरां या टोळया असतात तशा कारे या कु या या टोळया तयार 
झाले या आहेत आ ण यांना राञीच पकड यासाठ  आपण उपाययोजना तयार 
करावी. सेक ड िश टची लोक, थड िश टची लोक, सकाळ  वॉक ंगला जाणार  लोक 
ह  सगळे राञीचे मोठया माणावर आहेत. या ठकाणी नाले आहेत या 
ना याम ये काह  लॉटर हाऊससे आहेत आप या शहरामधले, हॉटेलचे जे वे ट 
आहे ते ना याम ये टाकल जातं आ ण या वे टवर ह  कुञी जगतात आ ण 
या या अवतीभोवती या प रसराम ये राञी या टाईमाला ह  असतात. अ रश: 

राञी या दोन वाजता, तीन वाजता लोक फोन करतात क  या कु याच काह तर  
करा. मी आपणास वनंती करतो क  लोक कु यांची सात दवस त ार देवून 
कंटाळले. आप या इथे कमचार , ठेकेदार नेमलेले आहेत तो बीचारा येतो गाड  घेवून 
या याकडे दोन माणस असतात, दवसा येतो ते कुञे सापडत नाह त, ना याम ये 

कुठेतर  लपलेले असतात ते िनघुन जातात. आपण हा कुञी पकड याचा काय म 
आहे तो राञीचा जर केलातर चांग या कारे याचा रझ ट येईल. नसबंद  क न 
कंवा यां यावर यो य ती श ञ या क न यांना परत आणुन सोडल जातं ते 
सु दा थोडस आपण चज कराव आ ण कुठेतर  या कु यांच संगोपन होईल, 
पोलनपोषण होईल याक रता आपली उपाययोजना करावी ह  नं  वनंती.  
मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. गेले साडेतीन वष      
ब-याचवेळा कु याचा वषय झाला, मोकाट जनावरांचा वषय झाला, डुकराचा वषय 
झाला. एकाच गो ीची चचा क न क न मलाह  कंटाळा आला यामुळ मगा या 
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वषयात मी बोललोच नाह . गे या सहा मह यापुव  जो वषय मीच काढला 
यो सना िशंदे मॅडमचा आ ण बाक  द ा काका वचारत होते यांनी तो वषय 

मंजूर करा, मा.महापौर साहेब, तु ह च हणलात अनुमोदन दया पण ते नंतर या 
काळात वषय का थांबला, राहुल जाधवांना कुणी तसा दम दला आ ण या यामुळ 
ते बीचारे घाबरले. आता कु यांचा वषय, मोकाट जनावरांचा वषय, डुकराचा वषय 
आहे या यावरती आतापयत मी दोन तीन वेळा बोलण झाल. डॉ.दगडे 
यां याबाबतीत पण बोललो होतो. आज पवार साहेबांनी मोकळ  जनावर 
पकड यासाठ  बाक ची यंञणा उभी केली, डुकर पकड यासाठ  तमीळनाडूव न 
एज सी आली यां यावरती दोन चार वेळा हा ले झाले. मी वत: एकदा डुकर 
पकडायला गेलो होतो. हणजे अस नाह  क  माझा तो धंदा आहे तर  पण मा या 
भागात आहे हणून मी गेलो होतो. प र थती अशी आहे क  डॉ.दगडे कंवा 
यांची टम सांगत असेल एवढया एवढया कु यांवरती श ञ या केली मग कुञी 

वाढली कुठून. आज पंपर  िचंचवडम ये एवढ  कुञी झालीत, मोकाट जनावर 
झालीत, डुकर झालीत या यावरती काह  कं ोल आहे का नाह . मा.महापौर साहेब, 
खेडेगावा म ये आज सु दा अशी प र थती आहे क  मोकाट कुञी असतात आ ण 
जनावर हे सगळे गोठयात असतात. आयु  साहेब, आज इथ अशी प र थती आहे 
क  जनावर पण बाहेर आहेत आ ण कुञी पण बाहेर आहेत आ ण माणस आतम ये 
आहेत. हणजे हे शहर माणसांसाठ  आहे का मोकाट जनावरासाठ  आहे. आयु  
साहेब या यावरती कडक कारवाई करा. काह तर  िनणय या नाह तर येणारा काळ 
मला वाटत सोपा नाह  राहणार. आज मा या भागाम ये एवढ  कुञी झालीत, 
मोकाट जनावर झालीत. मी माग लागून लागून तुम याकडन बाक या गो ी क न 
घेतो. साहेब, तु हांला पकडलेली कुञी सोडायला अडचण असेलतर या पाच ए कर 
जागेमधील एक ते दड दोन ए कर जागा कु यांसाठ  करा. ब-याचशा एनजीओ 
आहेत या कु याला सांभाळतील, बघतील. एकदा यांची यव थीत श ञ या 
क न जर बाक या गो ी के याना तर कु यांची सं या वाढणार नाह . मा.महापौर 
साहेब, तु ह  आयु  साहेबांना लअरकट आदेश दया क  मोकाट जनावर, डुकर 
आ ण कुञी आ ण ती डुकर पकडायची तमीळनाडूची जी एज सी होती यांना    
ब-यापैक  अनुभव आहे यांनाच कुञी पकडायच पण टडर दया. एवढ बोलून 
थांबतो, जय हंद जय महारा . 
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मा.राहुल जाधव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आता जो सं दपभाऊनी 
मांडलेला वषय आहे क  कुञी पु याची आप याकडे येतात हे वा य ोिसड ंगमधुन 
वगळावे. आ हांला िनघोजीची लोक हणतात क  पंपर  िचंचवडचे कुञे आम याकडे 
आणुन सोडतात तर हे काह  बरोबर नाह  आपण काय करतो फ  कुञी पकडतो, 
नसबंद  करतो आ ण तीह  आप याच ऐर याम ये सोडून देतो. यामुळे कोण यातर  
वषयाला वाचा फुटेल अशा प दतीच व य नको. 
मा.महापौर-   ठक आहे, हे वा य ोिसड ंगमधुन वगळ यात याव. 
मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर मी 
आज पेपरच काञण पस म ये ठेवल होतं आ ण यावेळेला सभा सु  होईल 
यावेळेस आपण न क  बोलू. परंतु मगाशी सद यांची िनवड होती आ ण याला 
याला आनंद होतो आ ण या आनंदाला कुठेतर  खीळ बसू नये हणून मी 
यावेळेला थांबले होते परंतु माझी सु  इ छा राजूभाऊ िमसाळ यांनी पुण केली 

असं हणाव लागेल. खरतर माई अनेकदा हणजे या दहा वषाम ये कमान वीस 
वेळा वषातून दोनदा आमचा काय म आहे हा क  काह  वेळ घालवायचा तर आज 
कु यावर ग पा मार या असं कुठतर  आता माई आ हांला वाटायला लागलं. हणजे 
काह च काम नाह  आता सभागृह िनवांत आहे पाच सहा वषय आहेत ते असेच 
होवून जातील मग एकानी एक वषय काढायचा, आशाताईनी दुसरा वषय 
काढायचा, तीस-यांनी तीसरा वषय काढायचा चचा करायची यात या यात  
शेवट  काय िन प न झालतंर काह च नाह . साहेब, वाईट वाटत यावेळेला मा या 
वॉडातील कंवा हा आम या येथील १३३ जणांचा वषय आहे. यावेळेस आम या 
वॉडातील एखादा मनु य, एखादा मुलगा, एखाद  य  दगावते ते ह  कु यांसार या 
वषयामुळ यावेळेला िन तपणे दु:ख होतं. कुटंूबातील एक माणुस आम या 
चुक मुळ, असं वाटते क  आ ह च अकाय म आहोत. वत: याच मनाला  
पडतो क  नेमक मी काय करते सभागृहात जाऊन, मी पालीकेत जावनू नेमक काय 
करते. माई, खरच मनाला या दवशी  पडला या दवशी यावेळेस मला फोन 
आला क  आशा आनंदचा ऍ सडट झाला, आनंद जागेवर गेला. राञी साडेआकराची 
वेळ असेल, आम या बरोबर खेळलेला मुलगा आम या एकदम जवळचा घरातला 
मुलगा आ ण याला आ ह  कसलीह  मदत क  शकलो नाह , आम या हाती 
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लागाय या आत पोरग आ हांला सोडून गेलं होतं आ ण काय तर तो घर  चालला 
होता, वॉडातील एका मुलाकड पु तक यायला कामाव न सुट यानंतर आला होता. 
स लला कामाला असणारा मुलगा िन यसनी होता, नौकर  व न सुट यानंतर 
घराकडे िनघाला होता कचराकंुड या तेथून एक कुञ आडव आलं याची गाड  
कं ोल करायला तो गेला आ ण गाड  लप झाली आ ण जागेवर गेला. साहेब, एक 
नाह , दोन नाह  असे अनेक उदाहरण या शहराम ये आहेत. रोज वृ पञात या मी 
सगळया बात या काढून ठेवायचे, नेमक  फ  एकच बातमी मा याबरोबर आली क  
मुलां या मागे कुञ लागल, ये ां या मागे कुञ लागल, आमका माणूस पायात पाय 
आडकून पडला वगैरे, वगैरे, वगैरे. मा.महापौर साहेब, एकदा काह तर  िनणय 
या यावर घेणे आव यक आहे. जसा आपण गायांचा, गुरांचा क डवाडा करतो तसा 
कु यांचा करता येतो का? मा.मेनका गांधीशी बोलायच का? पञ यवहार करायचा 
का हे तु ह  तुमचे िनणय या. परंतु शहराम ये माझा एकह  नागर क, एकह  
बालक, एकह  मह ला याची िशकार होता कामा नय े याची तजवीज कर याची 
जबाबदार  साहेब तुमचीच आहे. परवा दवशी सु दा एक पसाळलेल कुञ असाव, ते 
पसाळलेल आहे क  नाह  याची शहिनशा आ हांला कर याची कुवत आमची नाह  
परंतु हे कुञ सगळया लोकां या मागे ग लीत गेल क  लागतं हणून मला एकानी 
फोन केला क  आशाबाई असं असं झाल आ ण काय करता येईल मी हणाले दोन 
िमनीट दे मी आम या डॉ.दगडेशी बोलते आ ण गाड ची यव था करते तु ह  कुञ 
बांधुन ठेवा. यानंी सांगीतल आ ह  कु याला पकडून ठेवतो. डॉ.दगडेना सहा फोन 
केले असा कोणता हआयपी माणूस आहे असं एकदा सांगा आ ण आज सभागहृाला 
सांगायच नाह तर माई मी पुढची सभा खरच चालू देणार नाह . आ ह  काह  मुख 
नाह त या ठकाणी येतो चचा करतो, बोलतो या यावरती उ र, पयाय शेवट  काह च 
िनघत नाह . आ ह  चचा करणार, ग पा मारणार आ ण िनघून जाणार उदयाला 
पु हा सगळे अिधकार  तुमचे जैसे तैसे. डॉ.दगडेना या दवशी पाच फोन केले याच 
उ र यांनी का दल नाह . यां या खाली कोण आहे यांना सु दा मी पाच फोन 
केले नंतर यांचा रटन कॉल आला क  कदािचत ते गाड वर असतील कंवा 
वासात असतील काय माह त नाह  परंतु यांचा मला नंतर फोन आला आ ण 
यांनी सांगीतल आज र ववार आहे मी काह  गाड  पाठवू शकत नाह  परंतु 

डॉ.दगडचा फोन बंद. साहेब, ते सु ट वर आहेत का आ ण नसतीलतर कायमचे 
सु ट वर पाठवून दया. आज तु ह  या सभागृहात सांगायच आहे क  यां यावरती 
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तु ह  कोणती ऍ शन घेणार आहेत. अनेकवेळा या सभागृहाम ये सांगीतले आहे क  
डॉ.दगडे फोन उचलत नाह त आ ण मला वाटते माझा जो अनुभव आहे तो १३३ 
नगरसेवकांचा असणार. साहेब, ते कसे आहेत, ते बरे आहेत का, जेवलात का साहेब, 
झोपलात का साहेब, पगार आला का साहेब असे  वचारायला आ ह  काह  कुणी 
मोकळे नाह त. मा या भागाम ये कोणती अडचण येते, कुञ काह  तु हांला सांगून 
कंवा मला वचा न येणार नाह  क  आज र ववार आहे का हणून वचारणार नाह  
तुमचे दगडे डॉ टर जागेवर आहेत का ते बघा एकदा मग मी लोकां या मागे 
लागणार आहे असं काह  ते कुञ वचा न येत नाह  यामुळे डॉ.दगडे हे २४x७  
अलट असले पाह जेत. यांनी आमचा २४x७ फोन घेतलाच पाह जे. एकदा डॉ. 
वाबळना फोन केला राञी या वेळेस फोन नाह  उचलला पहाटे चारची वेळ होती 
माणूस मेला होता आ ह  समजू शकतो पहाटे चारला फोन नाह  उचलला, नाह  
जाग आली. डॉ.पवन साळवेनां पण मी फोन केला होता. डॉ.पवन साळवेनी सकाळ  
१०.१४ िम. र लाय दला आ ण डॉ. वाबळचा मला सकाळ  साडेसहा, पावणेसातला 
फोन आला क  ताई मला राञी फोन घेता नाह  आला ते आ ह  समजू शकतो क  
फोन नाह  उचलला. डॉ.दगडचा काय वषय येक वेळेला माई तु ह  यांना 
कधीह  फोन करा कधीच ते फोन उचलत नाह त. मा या वॉडातला मुलगा मेला 
त ण आहे तो ३० वषाचा मुलगा आहे याला चार वषाच आप य आहे याला काय 
सांगायच याची आ या नगरसेवक असताना याचा बाप या ठकाणी मेलेला आहे, 
हे सांगायच का याला. साहेब, आम या अ यंत जवळचा, घरातला मुलगा फ  
एका कु यामुळ मरतो. काय कारण आहे साहेब, तुमच शासन झोपत, 
दवसाढवळया झोपतं. काय करणार हे तु ह  सांगा डॉ.दगडच आ ण या सगळया 
यंञणेच. जर तु ह  ऑपरेशन करता आता राहूलदादांनी खुप बाजू घेवून सांगीतली, 
दादा बरोबर आहे. खरच जर ऑपरेशन केल असेलतर कु यांना प ल होतात कशी. 
का तुमची तीथ पहाणी होत नाह . पवार साहेबांनी सांगीतल क  मह याला आपण 
आड च हजार ऑपरेशन करतो. साहेब एकदा िनणय याना काय करायच ते. मी 
आज इथ उभ राहून बोलू शकले कारण मी मा या पंधरा दवस भावना दडवून 
ठेव या आहेत या याम य.े काय केल पाह जे साहेब, अशा एक नाह तर हजार चुका 
तुम या शासना या सांगते. मग शासन मुख हणून तु ह  काय करता. मी 
परवा तु हांला हणाले सगळ चक च चालू आहे. बदनामतर आ ह  १३३ आहेत. 
डॉ.दगडेवर तु ह  काय ऍ शन घेणार ते एकदा सांगा आ ण यापुढे तुमची यंञणा 
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काय करणार कु या या बाबतीत हे पण आ हांला सांगायच  नाह तर पुढच सभागृह 
माई मी चालू देणार नाह . अ रश: माई २८ वषाची याची बायको आहे आ ख 
आयु य ती कशी काढणार आहे तो चार वषाचा मुलगा आयु यभर कसे काढणार 
आहे. मला आज सु दा आठवते माजी नगरसेवक होते यांचे मुलाला लघवी या 
जागे या ठकाणी कुञ चावल होतं, काय करणार तो माणूस. आ ह तर काह  क  
शकत  नाह तना. आ ह  हातबल तुम यासाठ  हो यास रकामे नाह त. काय  
हणून हातबल हायच, पगार कमी िमळतात. तु हांला एक नगरसेवक बोलला का 

साहेब हे काम मा या वॉडातील अजट आहे आ ण को वडच नंतर बघा. शासनाकड 
कोणी बोट दाखवल नाह  पाह जे यासाठ  कोण याह  संकोचािशवाय आ ह  तुम या 
बरोबर असतो. मग यावेळेस आम या वॉडातले तळमळ चे वषय येतात, 
नागर कां या जीवाचे वषय येतात यावेळेस तुमचा असा हातबलपणा आ ह  
बघायला रकामे नाह त. नसेल झेपततर सांगून टाका तु ह  आ हालंा काय करायचा 
तो एकदा िनणय. मा.महापौर साहेब आज आदेश दला पाह जे क  डॉ.दगडेच काय 
करणार आहेत आ ण याच बरोबर पुढची रणिनती या महापािलकेची काय असणार 
आहे. हा आजचा वषय नाह , स ा कोणाची काय याला मला घेणंदेणं नाह . ते कुञ 
काह  वचा न आलेल नाह . अनेकवेळा सांगीतल राञीच कुञी पकडायला माणस 
सोडा, का सापडत नाह  तु हांला. मग कशाला या लोकांना पैसे देवून खच करताय 
जे कुञीच पकडू शकत नसतीलतर. आता एक नवीन कार आहे मा या वॉडातील 
कुञ एका छोटया मुला या माग लागल ते एका मोठया माणसाने पाह ल थोड यात 
समजा क  मीच पाह ल आ ह  या कु याला हाकललंतर या कु यानी मा यावर 
डुक धरला. वॉडातील एक मुलगा आहे अमर द ीत नावाचा तो ह  आई-वड लांना 
एकुलता एक मुलगा आहे. यांनी सागंीतल क  आशाताई असं असं झाल या 
कु याला मी हाकलल ते लहान मुला या मागे लागल होत हणूनतर या कु यांनी 
डुक धरलाय राञी मी नाईटव न आलो माझ तीथन येणं बंद झाल व दुस-या 
र यावर तु ह  ेनेजची लाईन टाकता तो र ता पण मी बदलला. साहेब नागर क 
कु या या भीतीने र ता बदलतात. काय हणून कुणाची दहशत चोरांची दहशत 
होती, गुंडाची दहशत आहे, दा डयांची आहे, टुकाराची आहे आता कु याची दहशत 
यायची राह ली शहरांनी. मा.महापौर साहेब, खरच अमर द ीत नावा या मुलांचा 
पाह लतर मला मॅसेज आहे क  ताई कु याच काह तर  करा. हया र यानी जाता 
येत नाह  तीकड ेनेज लाईन टाकली इकडन गेलतर कुञ मा या मागे लागतय 



33 
 

  

एका दवशी माझाह  लचका काढेल. साहेब, या यावरती एकदा िनणय या अ यंत 
वाईट आ ण दुदवी घटना शहरात घडतात याला कुठेतर  आळा घालणं आता 
गरजेच आहे यामुळे आपण या यावर िनणय वर त यावा.  

मा.संगीता (नानी) ता हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आज हा 
वषय अजडयावर नसतानाह  माई तु ह  आ हांला बोलू देता. आम याकडे शेतकर  
जा त अस यामुळ गोठे आहेत. तु ह  ह  लोक कुञी पकड यासाठ  दवसा ठेवतात 
यां या डयुटया सं याकाळ या करा. कुञी तु हांला सकाळ  सहा वाजता सापडणार 

व सं याकाळ  दहा या नंतर कुञी सापडणार. तु ह  दवसभर कती पण फरा 
तु हांला कुञी सापडणारच नाह त. तर  पालीके या या लोकां या डयुटया कु यासाठ  
सं याकाळ या करा. आज गोठया या बाहेर जनावर जर बांधलेतर आज या 
वासरांना कुञी जगु देत नाह त, आज मा या घरचा संग मी तु हांला सांगते. दोन 
ते चार दवस झाले एक माणुस सेकं डची डयूट  क न येत होता या या मागे 
अध  कुञी व पुढ अध  कुञी तो माणुस पडला याचा पाय फॅ चर झाला. मग काय 
करायच, दवसा लोक कुञी पकडायला असतात याचा काह  उपयोगच नाह . कुञी 
राञी दहा या नंतरच तु हांला सापडणार. डॉ.दगडेना कधी पण फोन करा ते कधीच 
फोन उचलत नाह त. आतापयत यांनी माझा एक पण फोन उचललेला नाह . 
यांना बोलून वचारा तु ह  फोन उचलता का हणून.   

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर खुप मह वाचा 
वषय आहे. ह  तीसर  घटना आहे शहरा मधली. ये  नागर क असतील, लहान 
मुल असतील, गाडनला जाताना कंवा ाऊंडवर फरताना हणा शहराम ये मोठया 
माणात भीतीच वातावरण आहे. दगडे साहेब असतील, कोटेलवार साहेब असतील 
बलकूल अजीबात उ र देत नाह त कंवा र लाय सु दा देत नाह त. गाड  जर 
मागीतलीतर चार-चार, पाच-पाच दवस यांना फोन करावा लागतो. गाड  येते दोन 
िमनीट थांबते आ ण िनघून जाते असेह  कार चालू आहेत. सवात मह वाची गो  
माई, कुञीतर वाढलेलीच आहेत. कु यावरती आपण नसबंद  करतो तर शहराम ये 
मोठया माणात कुञी वाढतात कशी हा सगळयात मोठा  आहे. शहरातले भरपूर 
ोजे ट आपण पायलट केलेत या यावर जरा थोड शी कारवाई करायची अ यंत 

गरज आहे. काह  एनजीओ न क च चांगल काम करतात आ ण यांच पण काय 
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पुढ चालू राह ल पाह जे. सं दपभाऊनी सांगीतल कुठतर  पाच ते दहा ए कर जागा 
घेवून आपण सव यव थीतपणे जर यांना पाळलतर खुप चांगल होईल आ ण 
तीथच यांना सांभाळलतर अ यंत उ म होईल. कुठेतर  कु याच माणे कमी कमी 
होत जाण खुप गरजेच आहे. मह वाची गो  हणजे शहराम ये कु यांच माण पण 
जा त वाढल आहे. मा.महापौर साहेब, एक डुकर जर का पाळलतर थोडस मोठ 
केलतर एक दोन तीन चार कलो झालतर प नास-प नास, साठ-साठ हजाराला 
वकल जातं. हा एक कारचा धंदा यांनी चालू केलेला आहे. आप या अिधकार  
वगाला क येक वेळेस सांगीतल या यावर कारवाई करा, कारवाई करा. बरं, आपले 
अिधकार  वग तीथ कारवाई करायला गेले असताना ते तीस-तीस, चाळ स-चाळ स 
जण लोक बाहेर येतात आ ण आप या अिधका-यांना दमदाट  करतात. हणून 
आपले अिधकार  वग तीथ जात नाह  कंवा घाबरतो मग आपली जी पोलीस यंञणा 
आहे ती पोलीस यंञणा हाताशी ध ण या अिधका-यांनी संबंिधत य वर कारवाई 
करानां. यांचा यावसाय आहे, याचंा यावसाय हा चालला पाह जे या मताशी मी 
पण सहमत आहे पण ते डुकर पाळण पण कं ोलम ये ठेवानां, कुठतर  यांना 
यव थतपणे म करा याचे आतम ये पालन करा असे भरपुर पकशॉप पण 
आहेतना पाळतातना यव थतपणे. पण हा दररोज आता र यावर चाललेला कार 
आहे तो कुठतर  थांबला पाह जे अ यथा खुप मोठा अ ोश जनतेचा समोर येईल 
असं मी सांगतो, ध यवाद आपण वेळ द याब ल.  
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. राजूभाऊनी एका 
चांग या वषयाला हात घातला हणजे आप या शहराम ये आता तो ह  एक 
पा यासारखा वलंत  झाला. आयु  साहेब तु हांलाह  आ ण मलाह  आम या 
भागातून बरेच मेल आहेत. खुप मोठा मेल आहे क ले टसचे नंबर पण आहेत 

एमए १४०८८, एमए १३४००, एमड यू ७३४२ असे खुप बरेच आहेत. साहेब, अशा 
प दतीने जर शासन काम करत असेलतर, आपण तीथे गेलोच नाह त, आपण 
कुञी पकडलीच नाह त आपण सारथी या क पले ट लोज के या हणजे कुठेतर  
तुम या डपाटमट या या लोकांना हे  वचारानां. नवीन नवीन लॉकडावुन झाल 
यावेळेला कुञी थोड  मरगळलेली होती, भुकायचीच नाह  परंतु नंतर काय झाल 

एनजीओ हे लोक नंतर यांना खायला दयायला लागले. मग हाळू हाळू परत ते 
गाडयां या मागे पळायला लागले. आ ह  सायकल वर िनघालोतर  ती कुञी मागे 
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पळायची. कधी मुलगा वगैरे असेलतर याला सांगायला लागायच क  तु गाड वर ये 
सायकलवर नको जावू हणजे संपुण शहराची ह  प र थती आहे. येक गो ीत 
आपला असा कं ोल होत गेलाय. आयु  साहेब आप याकडे एक एनजीओ आहे 
सीसीसी नावाचा ते काय करतात एक टे पो आणतात एक कॅचर असतो यां याकड 
यांच भूगावला सटर आहे पण ते नसबंद  करत नाह त तर सजर  करतात. आ ह  

आप याला फोन क न वैतागलो आ ह  यांची मदत मागतो आता. नंतर साहेब 
हणायला लागले आता करोना आहे कुठ कुठ ल  दयायच तर  यांनी डुकरांची 

मोह म चांगली केली होती पण नंतर परत ती पण बारगळलेली दसते.               
आज संिचन िचखलेच ऐक यानंतर परत असं वाटत क  ती पण मोह म तुमची 
स सेस झालेली नाह . साहेब, ह  अतीशय चांगली सं था आहे सीसीसी ह  यांच 
भूगावला हेड ऑफ स आहे ते कधी कधी कॅचर हॅन घेवून येतात कधी ते सापडत 
कंवा नाह  सापडत पण आज या कु यांच ते टागट ठेवतात.  ते ने यानंतर एक 
दवस ऑ झ हशनखाली ठेवतात. याला कुठला आजार नाह  हे पाह यानंतर 
याची सजर  करतात. सजर  के यानंतर या कु याला ते पाच दवस ठेवतात. 

जनरली काय होत आप याकडे नसबंद  करतात ती नसबंद  नतंर फेल होते. 
िमनीमम सहा मह या या आतल कुञ असेलतर ते सोडून देतात. महापािलकेला 
वैतागून आ हांला या लोकांची मदत यायला लागते. ते फ  कॅचरचे पैसे घेतात 
बाक  ते  म येच करतात. मग एका बाजुला आपण इकडे कोटयावधी पये खच 
करतो तर  पण यातन रझ ट काह  नाह . या याम ये कुठतर  सुसूञता आणणे 
गरजेची आहे. ह  सं था एकदम डेड केटली काम करते ती भूगावला आहे. यांचे 
एक एनजीओ आहेत काजळे हणून आहेत या आम या सोसायट त राहतात. या 
एवढ काम करतात हणजे लॉकडावून म ये कु यांना जेवायला दे, हे दे, ते दे. 
आज ह  दोन वषाची मुलगी मरता मरता वाचली. तु ह  जर या दोन तीन 
र यानी गेलेना तर जावुच शकत नाह त सकाळ  सं याकाळ . मला हे मा य आहे 
क  दवसा आप या गाडया आ या क  हे कुञी पळून जातात. मला सं दपनी 
सांगीतल हा भा पद मह ना आहे कुञी चांगली र यावर येतात. कुठतर  तु ह  या 
गो ी यव थीत करा. फ  सहा हजार पये ते कॅचरचे घेतात, एकदा आले या 
हॅनचे. यात यांच दहा ते पंधरा कु याच टागट असतं पण आठ ते दहा 
सापडलीतर  ते जातात. जर आपली लोक स म नसतीलतर असं कुणालातर  
गाईडलाईनन या, याना बरोबर या. आपण नसबंद वर बराचसा खच करतो पण 
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याचा रझ ट आपला कमी आहे. हे कुठ या कारे श ञ या करतात ते पहा 
जेणेक न शंभर ट के रझ ट आहे. माझी आप याला वनंती आहे क  या गो ीकड 
िसर असली बघा. सगळयाच गो ीचा खेळखंडोबा करायचा असेलतर तुमच आहे 
असच चालू राहू दया. आप याला काह तर  लोकांना दलासा दयायचा असेलतर हे 
जी लोक रोज वैतागतात, शंभर शंभर मेल आहेत साहेब, तु हांला पण मेल आहेत 
मला पण मेल आहेत. रोज मेल आहेत कु यानी आडवल नाह  आ ण कु यांनी 
चावल नाह  असा एक ह  मेल नाह  सोसायट वा यांचा. मी बराचवेळा पवार 
साहेबांना सु दा हणल म यंतर  ते हणाले कोरोना आहे ते थोड कमी होवू दयात 
पण आता ल  दे याची वेळ आलेली आहे नाह तर हाता बाहेर प र थती जाईल. 
आता कुञी चावतात नंतर ती चावलेल कुञ घेवून दगड  घेवून लोक आप या मागे 
लागतील हे प र थती शहरात येवू देवू नका थोड िसर अस हा माई या माणे 
आपण शासनाला आदेश दया क  ह  गो  तु ह  िसर असली या हणून, 
ध यवाद. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खर हणजे भट या 
कु यां या संदभाम ये आपले वरोधी प नेते यांनी हा वषय या ठकाणी आणला. 
ताईनी सु दा यां या वॉडामधला वषय या ठकाणी मांडला. कुञे पकड यासाठ  या 
एज सी नेमले या असतील यांच कुञे पकड याच जे टाईमींग आहे ते दवसाच 
आहे परंतु कुञे जे आहेत ते राञीचे आ ण सकाळचे असतात आ ण राञी सेकं ड 
क न येणार  मंडळ  आहेत यां या सु दा मा याकडे काह  त ार  आले या हो या. 
म यंतर या काळाम ये एक पसाळलेल कुञ होतं ते जवळपास आठ ते दहा 
लोकांना चावल. यावेळेला मी वत: तीथ हजर होतो लोकांनी याला मार याचा 
य  केला मी यांना सांगीतल क  याला मा  नका मग नंतर दोन तीन 

तासाम ये आपली गाड  आली आ ण मग याला नेलं. आता ताईनी 
सांगीत या माणे कु यामुळे लोक आपला जा याचा ये याचा र ता बदलवतात हे 
तेवढच स य आहे. कारण कु यां या टोळ यामुळे कंवा पसाळले या कु यांमुळे 
लोकां या मनाम ये एक भीती आहे आ ण मगाशी सवानी सांगीत या माणे हा 
वषय सारथी या मा यमातून असा काह  लोज होत असेलतर हे कशा प दतीने 
होवू शकते. कारण नागर क सारथीवर त ार करतात आपण तेवढयासाठ च सारथी 
ठेवलेली आहे तर  या त ार च िनराकरण न होता ती लोज कशी काय क  
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शकतात हा पण वषय आहे. या भट या कु यां या कंवा जनावरा या संदभाम ये 
आप याला जर का काह  िलगल स ला घेवून आप याला क डवडया या संदभाम ये 
कंवा कु यांची जी काह  सं या आहे या संदभाम ये आपण श ञ या वगैरे 
करतो परंतु ती सं या माञ वाढते या संदभाम ये सु दा या ठकाणी डॉ.दगडे 
आलेले आहेत तर  मा.महापौरांनी यांना या संदभात खुलासा कर याचा आदेश 
दयावा अशी मी वनंती करतो आ ण क डवडया या संदभाम ये महानगरपािलकेकडे 
भरपूर जागा आहेत तर  आप याला या संदभात काह  करता येते का कंवा 
आप याला मोठया व पाचा क डवडा काह  करता येईल का अशा व पाम ये 
सु दा आपण वचार करणं गरजेच आहे. तर  डॉ.दगडे यांना यासंदभात खुलासा 
कर यास सांगावे अशी मी मा.महापौरांना वनंती करतो.  
मा.महापौर -  डॉ.दगडे खुलासा करावा व तु ह  फोन का उचलत नाह त हे सु दा 
सांगाव. स या भटक  कुञी पकडायला काह  अडचण आहे परंतु जी पाळ व कुञी 
घराघरात आहेत सकाळ  नागर क फर यासाठ  बाहेर पडतात परंतु ते कुञे रोडवरच 
घाण करतात. आप या आरो या या लोकांनी कोरोना या काळात काम केल पण 
यांनी कु याची घाण भरावी का आयु  साहेब. तर  तीकडे पण ल  दयावे. 

डॉ.दगडे आपण स व तर खुलासा करावा.   
डॉ.दगडे (पशुवैदयक य अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसे वका. आता सव स मा.सद यांनी कु या या संदभात  उप थत केलेला 
आहे यासाठ  सु म कोट व क शासना या िनयमानुसार........ 
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, डॉ.दगडे तु ह  फोन का उचलत नाह त 
ते अगोदर सांगा. डॉ.गोरे होते यांनी कधी फोन घेतला नाह  असे झालेले नाह .                   
डॉ.दगडे (पशुवैदयक य अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, फोन उचलतोना.  
मा.महापौर - आशाताई डॉ.दगडे यांना काह  उ र देता येणार नाह त तर  
अित.आयु  पवार साहेबांनी खुलासा करावा.  
मा.अजीत पवार (अित.आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसे वका. आपण दोन-तीन गो ी बाबत चचा केलेली आहे. गुरं-ढोरं, डूकर आ ण 
कु यां या बाबत. गे या माच पासून मा यासह सगळे अिधकार  कोरोनाम ये होतो. 
१ ऑ टोबर पासून आ हालंा थोडाफार वेळ िमळाला आहे आ ण या यातली गती 
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आप याला सांगतो. कलाटे साहेबांनी डूकरां या बाबत वषय सांगीतला होता 
याबाबत कालपासून तामीळनाडूची टम आलेली आहे काल यांनी चाळ स डुकर 

पकडलीत, आज तीस डूकर पकडलीत आ ण ती मोह म ड लेर करायची न हती 
याबाबत सागर अंगोळकरांनी बोलले होते आता ते चालू आहे पण गे या वेळेसचे 

डूकर पकडणा-यांचे अनुभव फार खराब आहेत आ ण आता सु दा खराब आहेत. 
गे यावेळेस काह  लोकांनी यां यावर हा ला केला होता आपण यांना को हापूर 
पयत पोलीस बंदोब त दला होता. आप या पंपर  िचंचवड मधील काह  गुंडानी 
को हापूरम ये जावून दगडफेक केली होती. आजह  तामीळनाडूतील लोकांची ह च 
मागणी आहे क  आ हांला को हापूर या पलीकड कनाटक बाँ पयत सोडाव आ ण 
आपण यां या मागणीनुसार यांना कनाटक बाँ पयत सोडतोय. गु-हां या बाबत 
गंभीर  असलातर  आपण या याम ये या मह याम ये दोन-तीन गो ी 
चांग या केले या आहेत. एकतर याच टडर काढलेल आहे आ ण चांग या ूपने ते 
टडर घेतलेल आहे ते अ यंत कमी दराम ये घेतलेलं आहे. डूकरां या बाबतीत 
सांगायच झालतर पुव चा आपला डूकर पकड यासाठ चा ७०० पये दर होता पण 
आता महानगरपािलका ह  फुकट डूकर पकडते या याम ये एकह  पया खच नाह . 
गु-हां या बाबतीत मा.सं दप वाघेरे यांच मी वशेष आभार मानेल क  यांनी या 
गुरंढोर पकडणा-यां या बाबत माझी बैठक आ ण यांची आ ण पकडणा-या लोकांची 
बैठक घेवून दली आ ण यांनी आ हांला असं आ ासन दलय क  आ ह  दोन 
हजार गाई आ ण गुरं पकडून देव.ू यां या कामासाठ  मी वत: भीमाशंकर येथील 
जे गुरं ठेवतात या सं थेला भेटून आलो, पुरंदर या सं थेला भेटून आलो, रांका या 
पांजरपोळला भेटून आलो. रांका या पांजरपोळनी मला फ  प नास गुरं ठेव याची 
सहमती दली यां याकड आतापयत ७८ गुरं ठेवलीत यातली जवळजवळ मी ५२ 
गुरं पुरंदरला पाठवलीत. सं दप वाघेरे यांच पु हा एकदा आभार मानतो क  यांनी 
एक अशी सं था दली क  पाचशे ते हजार गुरं घेवून जातील आ ण पुढ या 
आठवडयाम ये गुरं आ ण ढोरं पकड याची मोह म सु  होईल. कु यां या बाबत 
मा.आयु  साहेब आ ण आ ह  दपा बजाज यां या बरोबर बैठक घेतली आ ण 
आमचा हा जो ॉ लेम आहे तो कशा कारे सॉ ह करावा याबाबत यांच मागदशन 
घेतल,ं एक दोन एनजीओ आ हांला मदत करतात. गे या सहा मह याम ये आपण 
एक योग राबवला होता तो असा योग राबवला होता क  आपली पुव ची हजार ते 
बाराशे ऑपरेशन परडे होत होती. आता साधारण आपण आड च हजार ऑपरेशन 
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मह याला करतो आ ण गे या पाच मह यात कोवीड पासून साधारणत: आपण 
साडेबारा हजार ऑपरेश स केलीत याचा सगळा डाटा आहे. या या कु यांचे कान 
कापलेले आहेत याचा डाटा आहे आ ण िशवाय यांना बे ट लाव याची सोय 
करतो. या याम ये एक मेजर ॉ लेम असा आहे क  आप याला आड च हजार 
मह याची ऑपरेश स क न हा ॉ लेम सॉ ह होणार नाह तर आप याकडे जो 
डॉगचा डाटा आहे तो ८० हजार आहे या यामुळे अजून पॉ टस वाढव याबाबत 
मा.चेअरमन साहेब यां याशी चचा केली आ ण चेअरमन साहेबांनी या याम ये 
मा यता दलेली आहे पुढ या आठवडयात डॉकेट ठेवणार आहेत या याम ये 
साधारणत: अजून हजार मह याला ऑपरेश स वाढतील एवढ केस बनव याच 
पोजल देत आहे. या याम ये मोठा ॉ लेम आहे क  पंपर  िचंचवड म ये डॉग ेमी 

फार जबरद त आहेत कारण आप याकड जी मशानभूमी आहे ती मशानभूमी बंद 
कर यासाठ  अडचणी येतात हणून आपण ांताशी कॉ टॅ ट केलाय. एक उदाहरण 
हणून सांगतो क  म यंतर  एका डॉग ेमीनी सात वषापुव  एक डॉग मेला याचा 

वाढ दवस साजरा कर यासाठ  परवानगी मागीतली होती. मी ती परवानगी दली 
न हती. मुलगा आ ण वड ल दोघेजण मा याकड दुपार  रडत आले यांचा मुलगा 
फॉरेनव न आला होता आ ण आप याच ऐर याम ये याला वाढ दवस साजरा 
करायचा होता. मी आप याला याचे फोटो दाखवले या दवशी यांनी या जागेवर 
जवळ जवळ शंभर दडशे फुगे लावले होते आ ण आड चशे लोकांना जेवण घातलं 
होतं. अशा डॉग ेमी बाबत डॉगवर कारवाई करणे कती अवघड गो  असेल हा आज 
पंपर  िचंचवडम ये चचचा वषय आहे. तर  सु दा जे काह  स लचे आ ण टेटचे 
मागदशक त व आहेत या यानुसार या मह याम ये आपण दोन तीन गो ी क . 
एकतर आपण मा.आयु  यां या मागदशनाखाली आ ण बजाज मॅडम या 
मागदशनाखाली काह  ईवाय ड लेअर क . कलाटे साहेबांनी वगैरे सांगीतले या 
सं थेबरोबर कसं कोलॅ ेशन क न आणखीन काम करता येईल ते बघु यात. या 
मह या दड मह याम ये आ ह  या ती ह  वषयाम ये आप याला चांगला रझ ट 
दाखवतो. डूकर पकड याची मोह म कालपासून चालू आहे याचा एक रझ ट येईल. 
सं दप वाघेर या बरोबर कोलॅ ेशन क न ती जी सं था आहे यां या बरोबर काम 
क न गुरं पकड याम ये आप याला मह या दड मह याम ये चांगला रझ ट 
येतोय. डॉगम ये मी आप याला परत एकदा वनंती करतोय क  सं या खुप मोठ  



40 
 

  

आहे ८० हजार आहे याचा रझ ट यायला थोडा वेळ लागेल पण आ ह  चांगले 
य  क  एवढ आप याला आ ासन देतो.  

मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. भट या जनावर वरती 
कंवा कु यावरती जी काह  आपण कारवाई कारणार याच िनयोजन सांगीतल आहे. 
पाळ व ा याबाबतीत आपल काह  धोरण ठरलय का. पुणे महापािलकेन यांच 
लायसे स नाह  कंवा तो रोडवर घेवून फरतो अशाला पाचशे पये दंड आहे. 
या यासाठ  यांना जी काह  बॉ ड ंग करावी लागते यासाठ  आप या 

महापािलकेनी काह  यव था केली का, कारण ती पण यव था करावी लागेल. मी 
अ भाग अ य  होतो यावेळेला मी भागाम ये धोरण केललें होतं क  अशा 
लोकांना पाच हजार पये दंड करा. याला पह यांदा यव था क न देणं गरजेच 
आहे. ती यव था क न द यानंतर आपण दंड पण आका  शकतो. पह ली 
यव था करण गरजेचे आहे यव था क न द यानंतर आपण दंडा मक कारवाई 
क  शकतो. एक पञक काढून फ  िस द  िमळव यासाठ  आप या वभागाने 
या यावर कोणतीह  कारवाई केलेली नाह . दगडे साहेब बाजूलाच आहेत यांनी 
कती कारवाया के या आहेत ते वचारा बरं. आज तु ह  शहरात फरा, आम या 
कडे ािधकरण हण यानंतर येक घरात डॉग आहेत. एक नाह तर दोन-दोन, 
तीन-तीन लोकानंी पाळलेले आहेत. आज नागर कांना ञास होतोय. तो भाग 
असलातर  आपण यांची पह यांदा यव था करण फार गरजेच आहे. जस तु ह  
परवा आम या ड आरएम ऑफ सला येवून जो मला आपण रे वेचा प टा करतो 
या याम ये जे डझाईन केल आहे या या लॅ ड केपम ये या कारची सॅ ड 
याचा ऐर या क न या याम ये काह तर  एक इ जे ट केलं जातय या मेलमुळ 

तो डॉग हा ऍटोमेट क तीथपयत जाउन याची ती या क  शकतो. आपण 
पकड याचा वचार करतो पण जे पाळ व ाणी आहेत यांची पह यांदा यव था करा.  
आता वैशालीताईनी सांगीतल उदया हॅ ड लोज दया कंवा यांची जी काह  पशवी, 
कॅर बॅग असेल ते दयाव लागेल. हे आप याकडन पह ल ो हाईड क  नंतर मग 
या यावर दंडा मक कारवाई करता येईल पण लगेच या या बरोबर ते यारलल 

धोरण पण ठेवा एवढ बोलून थांबतो. 
मा.अजीत पवार (अित.आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. पाळ व ा या 
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बाबत आयु  साहेबांशी चचा क न या यावर काय िनणय यायचा याबाबत  
डॉकेट ठेवतो. 
मा.महापौर-  आप या सवा या भावना ल ात घेवून पशुवैदयक य अिधकार  पुव  
गोरे साहेब होते या यानंतर पशुवैदयक यला वार स नाह  हे आप या सवा या 
ल ात आल आहे. पण आयु  साहेब डॉ. दगडे फ  खुच  आ ण पगार यायला 
आहेत का. नाह तर दुसरे कोण असतीलतर यांना चाज दया. जे पाळ व कुञी 
आहेत यांचा स ह करा यांना आप या पालीकेची परवानगी आहे का, बॅच, बी ला 
आहे का. आपली लोक गेली क  ती दडून बसतात. पाळ व कुञी सु दा लोक 
मोकळ  सोडतात आ ण ब-याच जणांना चावतात. वचीञ प र थती आहे. आयु  
साहेब आपण वत: ल  घालाव आ ण सभागृहा या भावना ल ात घेता डॉ. दगडे 
फोन उचलत नाह त. दगडचा पशुवैदयक य अिधकार  हणून कुठलाह  उपयोग होत 
नाह , कु यांची श ञ या आपण वेगळया सं थेला करायला देतो याम ये ब-याच 
कु यांना मृ यू सु दा आलेला आहे. डॉग ेमीनी मा याकडे त ार सु दा केलेली 
आहे. तर  आयु  साहेब या यावर एक वेगळा अिधकार  ठेवा यांना पगार दया 
आ ण यांना यां या घर  पाठवा. वषय मांक १ वाचावा. 
मा.अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  
ठराव मांक- ५७३                      वषय मांक- १ 
दनांक-  १३/१०/२०२०           वभाग- मा.आयु   

 

              संदभ -१)  मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                  .मसाभां/५/का व/१०३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६८९९ 
                  द.२८/२/२०२० अ वये. 
               ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५३३  
                  द.०१/०६/२०२० अ वये. 
               ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५५४  
                  द.२१/०८/२०२० अ वये. 

 

 

     मनपा या प रसरातील णालय ेव इतर संल न (मनपासह) जैव वैदयक य 
सं थामधून िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची याबाबतचा कायदा, िनयम 
व मागदशक सुचना या गो ीं या यो य या अंमलबजावणी बाबत गा ंिभयान े
वचार करणे आव यक आहे.   या सव बाबींचा वचार करता मोशी येथे जैव 
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वैदयक य घनकचरा व हेवाट चा Plant थलांतर त कर यासाठ  M/s.Pasco 

Environmental Sol. Pvt. Ltd.,  यांनाच करारनामा अट .२२ नुसार चाल ू Terms वर 
नवीन Plant  थापन क न संचालन पुढ ल १५ वष करावे क  न यान े िन वदा 
काढावी ?  याबाबत वचारणा करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७२ 
(ब) नुसार सोबत जोडले या प  - अ, ब, क व ड चे अवलोकन क न मा यता 
देणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी असली तर , तुत वषयातील काम मे.पा को 
इ हायरमटल सो युशन ा.िल. यांचे कडून अट .२२ नुसार चालू Terms वर 
नवीन Plant थापन क न पुढ ल १५ वष संचालन करणेस मा यता देणते येत 
आहे.   
मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-  याची मह ती दयावी. 
डॉ.साळवे (अित.वैदयक य अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसे वका. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील हॉ पटल वे ट जे आहे 
कंवा बायोमेड कल वे ट आहे याची व हेवाट लाव यासाठ  जो पा कोचा व 
कंञाटदाराचा वषय आहे तो आप या समोर आहे. हा जो ोजे ट आहे याची 
िनवीदा काढून खाजगी त वाने खाजगी गुंतवणुक तून पीपीपी या त वावर 
यावेळेस िनवीदा काढून या सं थेला नेमलेलं आहे. यावेळेस या सं थेला १५ 

वषासाठ  नेमणूक केली होती. २८/२/२००५ ला १५ वषाचा करारनामा केलेला 
होता. यावेळेस महापािलकेनी ोजे ट सु  केला यावेळेस ाय हेट डॉ टर आ ण 
हॉ पटलसाठ  यांना सवलती दराम ये सेवा पाह जे हो या यासाठ  यांनी 
मागणी केली. महापािलकेनी करारनामा केला होता यावेळेस या कंञाटदाराला 
यांचे बरोबर ठरवले या रेट माणे वाष क दरवाढ पमाणे रेट दयायचे कबूल केलेल 

होतं करारना याम ये आ ण सवलतीचे दर दयायच ठरवल होतं. सवलतीचे दर 
साधारणत: २००६-०७ पासून २०१३ साला पयत ट याट याने दले गेले होते. 
याला स म सिमतीची मा यता होती. या संपुण २००६-२०१३ या कालावधीम ये 

महापािलकेनी ठेकेदाराला साधारणत: १० कोट  ५१ लाखाचे बील अदायगी केली. 
याच कालावधीम ये खाजगी णालय कंवा वैदयक य यावसायाकांकडून जे बील 

जमा केली या याम ये महापािलकेनी बायोमेड कल वे टचे ३ कोट  ७२ लाख 
जमा केले. ऍ ीमट माणे महापािलकेनी खाजगी वैदयक य यावसायाकांकडून 
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न दणीचे पैसे यायचे होते आ ण बील आपण करारना या माणे यांना दयायचे. 
या कालावधीमधला खच जो आहे साधारणत: आप याला जी सुट दलेली आहे 
या यातुन आप याकड ५ कोट  ८० लाख . खच आलेला आहे आ ण 
या याम ये आप याला सुट द याब लचा जो बोजा आलेला होता तो साधारणत: 

६ लाख . आलेला होता. सव वैदयक य यावसायीक व डॉ टर संघटने या 
मा यमातून जा तीत जा त न दणी कर यासाठ  य  केलेला होता यामुळ 
महापािलकेत सुट दली होती. २०१३ पासून युजर चाजस लावले याम ये 
महापािलकेनी कुठ याह  कारची अतीर  चाजसचे जेवढे पैसे आपण कंञाटदारांना 
देतो तेवढेच पैसे वैदयक य यावसायातून वसूल करायच ठरलं. ते हापासून 
महापािलकेनी कुठ याह  कारच या कॉ ॅ टरला वेगळे पैसे दले ते सगळे पैसे 
आपण वसुल करतो. याच कालावधीत फ  महापािलका यांचे यांचे णालय, 
दवाखाने यांची बायोमेड कल वे टेचे तेवढे चाजस आदा केले जातात. या याम ये 
२०१३ पासून आपण २१ कोट  २५ लाख पये या कंञाटदाराला आदा केले आहेत 
यापैक  आपण जे जमा केलेत महापािलकेकड ते १८ कोट  ४० लाख पये फ 

पोट  आपण जमा केलेले आहेत आ ण यापैक  महापिलकेचे ऍड शनल पैक  २ कोट  
५२ लाख पये महापािलके या कच-यापोट  आपण यांना पेमट केलेल आहे. हे 
सगळ पाह लतर २०१३ पासून २०२० या कालावधीम ये कुठ याह  कारचा खच 
नाह  हे प  होते यामुळ आता या कालावधीत महापािलकेकडे जो ोजे ट सु  
झाला यावेळेस याला सुट दली होती. आतापयत या गो ी आहेत या याम ये 
२०१३ पासून कुठ याह  कारे याला सुट दली नाह . स थतीम ये आता 
आप याकड २०२० ची जर थती पाह लीतर आता आप याकड २५०० वेगवेगळे 
र ज र आहेत आ ण साधारणत: शहराम ये जमा होणारा कचरा ५८७ टन होतो 
हणजे साधारणत: दवसाला १.७ इतका कचरा लावतो. जर बघीतलतर आप या 

प रसराम ये वैदयक य यावसायीकांची दर वषाला साधारणत: १८ ते २० ट के 
इतक  वाढ होते आ ण कच-याची साडेनऊ ते दहा ट यांनी वाढ होते. कचरा जो 
वाढतो शहराम ये तो शहर करणामुळ. शहरामधल जे बायोमेड कलवे ट आहे तो 
अतीशय मह वाचा मु ा आहे कारण आता बायोमेड कल वे टचे २०१६ चे नवीन 
कोस चालू झालेले आहेत. स याचा क प पह यापासून वायसीएम म ये चालू 
आहे. २००६ पासून अट म ये ठर या माणे आपण जागा शोधतोय, जागा 
आप याला िमळत न हती. २०१० साली मोशी येथील कचरा डेपोमधली एक ए कर 
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जागा िन त केली होती. ती िन त के यानंतर ट याट याने याला परवानगी 
यायची या चालू झाली. २०११ म ये एमपीसीबीकड दाखवून एमपीसीबीने 
याला नाहरकत माणपञ दल ं ोजे ट करायला हरकत नाह  हणून व २०११ 

म ये िचमणीसाठ या उंचीसाठ  याला परवानगी यावी लागली. २०१२ म ये 
यानी जो बायोमेड कल वे टचा ोजे ट बांधायचा होता ब ड ंग लॅन पास 

कर यासाठ  यांनी अज केला तो ब ड ंग लॅन साधारणत: २०१४ म ये पास 
झाला. नंतर यांनी क से टू ए टॅ लीश ह  एमपीसीबीची परवानगी असते यासाठ  
अज केला क से टू ए टॅ लीश यांना ा  क न यायची होती ते हा यांनी अज 
केला यावेळेस एमपीसीबीने ए हायरलमट लेर स यायला लागेल अशी अट 
घातली. क से टू ए टॅ लीश यायची होती ते हा यांनी महापािलका आयु ां या 
मा यतेनी २०१६ साली याला अ लाय केला. अ लाय के यानंतर यात सावजनीक 
सुनावणी झाली व म-े२०१९ म ये टेट ए हायरलमटलची जी किमट  आहे यांनी 
आप याला िशफारस केली क  यांना दयायला हरकत नाह  आ ण टेट 
ए हायरलमटल किमट ने जानेवार  २०२० म ये याला ईसी ा  झाली. आता 
प र थती अशी आहे क  वायसीएम मधला ोजे ट ब-यापैक  जुना झालेला आहे. 
तीथ जागा नाह . यांना गे या सहा मह याच बघीतलतर ३५ ते ४० लाख एवढ 
मह याच बलींग आहे. वषाला साधारणत: याला चार ते साडेचार कोट च 
आप याला बलींग आहे, आपण बील देतो. ते ऍ ीमटच असं आहे क  आपण 
यांला बल दयायच आहे आ ण आपण मेड कल ए टॅ लश क न ते गोळा 

करायच आहे आ ण हे थकेअर फॅिसलीट  जी आहे यां याकडे महापािलका 
र ज ेशन यावेळ  पैसे जमा करते आ ण आपण यानंा बील देतो ह  या गेले 
२००६ पासून चालू आहे. २००६ ते २०१३ पयत १० कोट  दले आ ण २०१३ ते 
२०२० पयत २१ कोट  दले. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह मा.किमशनर 
साहेब, आता तु ह  जे काह  मु े आ हांला सांिगतल ेआहेत ते आ हांला एकदम 
प पणे सगळयांना कळाल.े एक तर सगळयात मह वाचं मा.महापौर साहेब या 
वषयाला माझा ठाम वरोध आहे. १५ वष एखादया कॉ ॅ टरला आपण टडर 
काढून काम द यानंतर परत याला १५ वषासाठ  मुदतवाढ देणं यो य नाह . 
मगापासून आ ह  सगळेजण बोलतोय क , शासन नेमकं काय करतयं या दवशी 
तु हांला मा हती होतं क ,याचं टडर ६ म ह या या आतम ये संपणार आहे, वषा या 
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आत म ये संपणार आहे, तर आपण टडर येला का गेलो नाह ? ईसीकड जायच 
का? क सेन टू ए टॅ लश यायच का? क सेन टू ऑपरेट यायच का ? नन 
ऑफ हावर बझनेस. मला एक सांगा एमपीसीबीचा िनयम आज आप याला आला 
आहे का? २००५ सालीच आलेला आहे. यावेळेस तुमचं टडर झालं या टडरम ये 
तुम या या अट  असायला पा हजे हो या. अहो,तु ह  कुणाला िशकवता साळव े
साहेब. अहो,या या आधी २००९ ला आप या इथे Consent to Establish  आ ण 
Consent to Operate घेतला नाह  हणुन या ठकाणी MPCB  ने आप या झोपडप ट  
पुनवसन से टर २२ चे क प बंद पाडले. ह  तुमची सगळयाची िमलीभगत आहे 
आ ण हणुन तु ह  कळु देत न हता. आपले जे महापािलकेचे हॉ पटल आहेत 
याचे सु दा आपण चाजस देतो यांना, आ ण कोटयावधी पये देतो. तु हांला 

मा हती आहे नां आता साहेब आपण कचरा डेपोला नवीन ोजे ट तु ह  केलेला 
आहे. किमशनर साहेब, तु हांला वचारते, तु ह  खालीच बघता, काह  तर  रऍ ट 
करानां, आता जे ोजे ट केले या याम ये यांना MPCB कडे जायला 
Environment clearance  यायला १ वषा या कालावधीत आतम ये यांनी आणलं  
आ ण या माणसाला १० वष, १५ वष, ८-८ वष लागतात याला परत का ायचं? 
मा.महापौर साहेब, ह  परवानगी ायला ६ म हने कंवा १ वष लागतात.आता तु ह  
जो कायदा सांिगतला तो इतका हा या पद आहे, क व करावीशी वाटते. लेखी दलं 
आहे इथ शासनान ेक ,मग आपण यांना Consent to Operate याव लागेल मग  
Building Permission  यावं लागेल, मग यांना MPCB कडे जावे लागेल आ ण 
मग यांना Environmental कडे जावे लागेल, का जाऊ नय.े इथे बसलेले अनेकजण 
आहेतना, अ जत ग हाणे असतील,संद प वाघेरे,भाऊसाहेब भोईर असतील हे 
सगळेजण ब डर आहेत ते जात नाह त का? ते जात नाह त का ते वचारा  MPCB 
कडे कंवा Environmental कडे जावंच लागतंय नां आ ण सगळया काय माला 
हणजे ६ म ह या या आत परवानगी िमळते मग तु हांला इतक  वष का लागल.े 

हे,जे आहे नां साहेब, किमशनर साहेब, तु ह  या यावरती हणजे खरंतर 
तुम यासार या अ यासु किमशनर साहेबांनाकडनं आ हाला अपे ाच नाह हो साहेब 
हे. अशा कारे तु ह  काम करणार आहो,आमचं सोडा हो, आ ह तर कुणालाह  
सांगतो, आम यावर नका जाऊ तु ह , तु ह  तुमचं काह तर  क ल वापरा नां, 
आ ण एवढा व ास टाकला तुम यावरती तुमचं काह  क ल वापरणार आहेत क  
नाह , चीड येती हो साहेब, असं झाल क . तु हांला मा हती आहे या याम ये काय 
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आहे या या उपर तु ह  वषय आणायचा वारंवार य  करता आ ण एखादा वषय 
का जर आ ह  सांिगतलाना भावने या आहार  तर तु ह  आ हांला कायदा िशकवता 
आता इथं का नाह  तु ह  कायदा पाळला. का नाह  तुम या शासनावरती कारवाई 
केली तु ह . वषाला ५ ते ६ कोट  पयाच उ प न आहे पा कोचं आता १५ वष 
काम केलं वचारा यांना काय असतं. वषाच यांच बॅले स िशट दाखवा यांनी 
वषय यावेळेस तहकुब ठेव ूदेत पुढ यावेळेस मी बॅले स िशट दाखवते आ ण यांनी 
नाह  दाखवले तर मी १०० ट के हायकोटाचा दरवाजा वाजवणार, मी काह  ग प 
बसणार नाह . अशा कारची लुट क न आ ण तु ह  अशा कारे १५-१५ वष जर 
का एकाच माणसाला पोसणार असाल आ ण पुढ या १५ वष परत तु ह  याला 
देणार असालतर खपवून घेणार नाह . तुमचं येक गो ीत तसंच आहे िश ण 
मंडळ असेल ितथं तुमच तसचं इथंह  तुमचं तसचं, कशासाठ ? आमचेच आ ण 
आपले आलीबाबा चाळ स चोर,आमचं घेण ं देणं पण नाह . आ हांला तर मा हत पण 
नाह  काळा का गोरा तोह  पा हला नाह . या यापुव  कु याचा,डुकराचा,जनावरांचा 
वषय झाला. आहो,माणुस कोण आहे तो बघायला जर  बोलावलंना तर  येत नाह . 
ते सांगतात तु हांला गरज आहे तर काम क न या नाह तर आ ह  येत पण नाह  
इतक  वाईट प र थती आहे आ ण अशा कारे जर का तु हांला वाष क ४/५ 
कोट चं उ प न होत असेल तर या माणसाला आपण परत १५ वष दे याचं कारण 
काय? फार,फार तर तु ह  ६ म ह याची मुदतवाढ ा. आ ण तुम या हण या माणे 
इतरांना सगळयांना वेळच लागणार आहे नां, तु ह  क टे ट तर  क  ा शयतीत 
पळूतर दया लोकांना. ६ म हने करा याला आ ण ६ म ह यानंतर मा.महापौर 
साहेब,आपण आदेश करा क , ६ म ह या या आत उ ापासून आपण या ठकाणी या 
िन वदा येला सु वात करा. आपण क  शकतो आ ण समजा आप या 
हण यानुसार हाच एकटाच माणुस आहे जगात, भारत देशाम ये तर हाच पा  

होईल परत याला १५ नाह  २५ वषासाठ  देवुन टाका पण तुमची शयतच झाली 
नाह  यामुळ कोण हरलं आ ण कोण जंकल हे हणायला वाव नाह . यामुळ 
अशा कारचा ताव आणताना या, या अिधका-यांनी या ठकाणी दुल  केलेलं 
आहे यांनी टडरची मुदत संप यानंतर सु दा टडर या चालू केलेली नाह  या 
अिधका-यावर काय कारवाई करणार आहात हे किमशनर साहेब तु ह  प हलं सांगा 
आ ण मग आ हांला या वषयावरती बोलायचं आहे. कशासाठ  करतोय साहेब 
आपण हे, आ ण का? मगाशी आ ह  तुमचा को वडचा तो वषय ठेवला आहे बाजुला 
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अनेक लोकांना अनेक  आहेत नगरसद यांना कुठ या व तू घेत यात, कती 
आ या आहेत, सीएसआर म ये कती आ यात, कुठं काय वाटप केलं कशाचा 
कशाशी ताळमेळ नाह . आ ह  या वषया या वरोधात नाह त, उ ा ितकडचा 
वरोधी प  स ाधार  पाट  हणुन आमचे वाभाडे काढणार आहे आ ण हणुन 
आ ह  ते थांबवलय. या वषयात सु दा तसंच आहे. यांचे कोणाचे इं े ट असतील 
यांचे असु दे बीचा-यांचे, आमचं काह  हणणं नाह . परंतु ६ म ह यासाठ  तु ह  
यांना मुदतवाढ देवुन सु दा हा वषय क  शकता आ ण जो तु ह  सरळ माग  

क  शकता या यासाठ  परत १५ वष मुदतवाढ ा हणुन तु ह  आम यापुढं येणं 
हे यो य नाह , हे यो य नाह . किमशनर साहेब,तुम याकडनं मला अपे ाच नाह , 
अपे ाच नाह . तु ह  नका क  ह  असली कामं, याचा सगळयाचा भुदड आ हांला 
बसणार आहे. एक तर मुळात तु ह  वायसीएमएचला जागा ायला न हती पा हजे. 
आता िचमणी बसव यासाठ  हणे MPCB ची परवानगी यावी लागते. अरे,कुठला 
पण कारखानदार या एम.आय.ड .सी.त या मा या कुठलाह  कारखानदार 
या दवशी तो कंपनी बांधायला घेतो ना, या दवशी तो प हलं MPCB कडं जातो, 
या दवशी तो प हलं  Environment कडे जातो िचम या सगळयांनाच कढा या 

लागतात. इथ इ टॉलेशन होतं आपल, कती िसर अस वषय होता यावेळ तर   
NCP  आ ण  Congres  स ेत होती हणुन यां या चुका आ ह  कराय या हे यो य 
नाह . आ हांला दु तीला संधी आहे नां, मग आ ह  दु त का करायचं नाह . 
नाह तर यां यात अनं आम यात काय फरक राह ला यावेळेस यानंा नाह  
कळालं,आज कळतंय नां, आज सगळयांचे हात वर आहेत या यावर तेच बोलणार 
आहेत मग का कळत असेलतर, कळत असताना सु दा एखादा केलेला गु हा हा 
तुम या आथ क हतासाठ  असतो आ ण हणून अशा आथ क हता या गु हया या 
मी ठामपणे वरोधात आहे. तु ह  यांना ६ म ह याची मुदतवाढ ा ६ म ह या या 
आत किमशनर साहेब,तुम याकडनं या यावर कारवाई झाली पा हजे. साहेब,तु ह  
मुळात आम याकडं यायलाच नाह  पा हजे होतं. साहेब, तु ह  यायला नाह  पाह जे 
होत. आ ह  हटल नाह , तु ह  आम या गळयात लोढण ं अडकवायचं नाह . 
आमचा काय संबंध नाह  या याशी आ ण आता हा खेळ आम या गळयात नका 
टाकू, हा खेळ आम या गळयात नका टाकू आमचा काय संबंध आहे या याशी. 
साहेब, हा वषय आणला का? तुम याच तरावरती करायचं होतं. काय लॉज होता 
वाचाहो, करारनामा वाचा. 
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मा.डॉ.पवन साळवे (अित.आरो य वैदयक य अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह करारना यातील अट .२२ नुसार, मा.आयु  यांना 
कामाची गुणव ा तपासून सदर कामास मुदतवाढ दे याचा अिधकार दे यात आलेला 
आहे. ऑपरेटर या कलमा माणे ऑपरेटरने इथं ोजे ट उभा के यानंतर या 
कालावधीम ये याचे जे कामकाज मिशनर  चांगली ठेवली,आव यक ते सव 
मनु यबळ ठेवुनजर चांगला ोजे ट राबवला,कुठ याह  कार या त ार  नसतील 
तर आयु  या या कामाची गुणव ा तपासून यांना पुढ ल १५ वषा या 
मुदतवाढ चा वचार क  शकतात.  

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, जी.बी.चा उ लेख आहे का? आयु ांना येक 
टडर नाकार याचा,डायरे ट काम दे याचा, हे येक टडर लॉजम य,े लॉज 
असतो साहेब. िश ण मंडळा या कपडे खरेद याम ये का नाह  तु ह  तुमचा 
अिधकार वापरला, का नाह  वापरला साहेब आपण, आपण परवा या दवशी ेनेज 
खोदाईचं काम एका दवसात थांबवलं मा या वॉडात येऊन बघा तु ह  पाईप 
टाक याचं काम तु ह  थांबवल,ं का केलं साहेब, ितथं केलना तु ह  एका दवसात  
तु ह  आला नाह त आ हांला जीबी पुढे वचारायला,आ हांला वचारायला नाह  
आलात,मग इथे कसे आलात? तु ह  जी.बी.पुढं येऊ शकत नाह  साहेब, तो तुम या 
अिधकारात करा, यांचा ोजे ट चांगला होता ना मग रॅ क वा याचा पण चांगला 
होता. पोलीस फोस लावून आपण बाहेर काढला. आ हांला पण कळतं तो जो लॉज 
आहेना तो येक टडर नोट सम ये असतो, येक टडर नोट सम य े असतो. 
नाकारायचा कंवा फेटाळायचा हा अिधकार आयु ांना असतो. हणून या यावरती 
तु ह  १५ वष नाह  क  शकत साहेब,१५ वष नाह  क  शकत आ ण याह  पे ा 
मह वाचं तुमची इमेज खुप लीन आहे. Non Corrpted  हणुन आहे.बाक  कोणी 
काह  हणु दे. का शंकेला वाव देताय, आहो, आ ह  कोणी येणार नाह हो तुम या 
बरोबर,   हे सगळं बदनामीचं गाठोडं तु हांला घेवुन जायचं आहे. तु ह  येथून बदली 
होऊन गेलातना पाठ फरली नाह  फरली, इथं दुसरा किमशनर बसला रे बसला 
क ,हाड कर कती नालायक,हाड कर कसा ाचार  क से रंगवून सांगणार आ ह , 
हेच केलयं आ ह  इथं बसुन इतके वष, कशाला करताय आम यासाठ , का? पापाचे 
ग ठे ठेवानां इथच याचे आहे तो वाह ल आ ण तो जर एवढा चांगला असेल तर 
परत तो कॉ ॅ टर बसलं कॉ ॅ टरची इतक  बाजु घे याचं कारण काय? एका-एका 
दवसात २४X७ ला, अमृत योजनेला एका-एका दवसात तु ह  कारवाई केलेली 
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आहे, काय कारण आहे हे तु ह  सांगत नाह त. तुमचा अिधकार  सांगतो तो एसी 
केबीनम ये बसून क  साहेब, मा या वॉडात कती लाईन खोदून ठेवले या आहेत ते 
तु हांला सांगतो आ ण पाईप टाकताना हात वर केले. मी लोकां या िश या खाते 
तीथ तु ह  एका दवसात काय कारण नसताना काम बंद केलनंा. आप या 
शासना या अशा कती चुका दाखव.ू परवा या दवशी दुस-या एका टडरम ये 

तुम याकडे आले, तुमच आ ण माझ बोलणं झाल. एकाच ठेकेदाराला 
पाणीपुरवठयाम य ेचार-चार टडर लागतात. कसं करत साहेब शासन? मॅनपॉवर 
पुरव या या केसम ये एकाच ठेकेदाराला चार टडर लागतात साहेब, मा.पंत धानांनी  
सांगीतल क  तेरा ट यात आ ण आकरा ट यात तु ह  या ठकाणी हे या तीन 
मह याची सवलत होती आ ण सवलती या या यात तु ह  एक वषाच टडर कोट 
केल आ ण सांगीतल नाह  भाऊसाहेब भोईर शेवटचे आले भाऊसाहेबच यात 
बसणार, का नाह  बसणार भाऊसाहेब भोईर, कारण शासन यां यासंग आहे. मला 
कॉ ॅ टरला नांव घेवुन मोठ करायला लावु नका तुम याकडे त ार केली साहेब, 
सलग दहा दवसानी हेलफाटे मारले मी तुम याकडे. काय संबंध आहे साहेब, काल 
तुमच, माझ, ताबंेच चार तास बोलणं झालं, काय संबंध आहे कॉ ॅ टरनी मला 
फोन करायचा, काय संबंध आहे. जर का माझी चचा शासनाबरोबर झाली असेल 
तर याला कसं कळालं ह  पारदशकता आहे आप या कामाची, अपमानकारक वाटते 
साहेब, अंगाची लाह ,लाह  होते. इतकाह  अपमान क  नका आमचा. तु ह  जर हे  
केलं ना साहेब, तर य शा तुम या नावांनी कोटात केस दाखल करणार आ ण मी 
वैय क तु हांला जबाबदार ध न दाखल करणार माझा तुम यावरती चंड व ास 
आहे आ ण मी जेवढे काह  किमशनर पा हले असेल यातले सवात बे ट किमशनर 
हणुन मी तुम याकडे पहाते. मला ते करायला लावु नका,मला ते पाप करायला 

लावु नका. पण हे कर त असताना तु ह  जर का हे केलं तु ह  आम या पुढं यायचं 
काह च कारण न हतं, काह च कारण न हतं तु ह  तुमचं पर पर क  शकला 
असतात. साळवे साहेब, या याम ये आणखी काह  अट  आहेत का? जी.बी.ची 
मा यता यावी लागलं का? या याम ये आहे का? परत १५ वषानी मुदतवाढ 
देताना जी.बी.ची मा यता यावी लागेल का? जो वषय आमचा न हता यात 
आ हांला घेवु नका या याम य,े मला अ जबात आवडणार नाह  पण तु ह  जर 
करायला लावल हे जर केलं आ ण करणार आहे मी वैय क नावािनशी पट शन 
दाखल करणार आ ण तु हांला मा हती आहे. फ ट हेअर ंगला मी याम ये याय 
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घेवू शकेल, नका साहेब मला दार वाजवायला लावू. वरोधी प ात असताना मी  
तेच काम केल. कमान आता स ेत आहे तर स ेचं काह  तर  आ हांला बघु ा.  
आ हांला पण खुप चांगल काम कर याची इ छा आहे साहेब, लोकं आ हांला पण 
नांव ठेवतात हो बाहेर, लई कोटात जात होती आता का नाह  जात. नका जायला 
लावू आ हांला, आ ण नका करायला लाव ूसाहेब ते. एखादया कॉ ॅ टरला एखादया 
माणसांनी वषाला कती पैसे कमावले पा हजेत हो, कती भूक असली पा हजे 
माणसाची इतक  क , माणसाला माणुस िगळंकृत करायला अजुन तु हांला पैशाची 
भूक आहेच, अजून तु हांला कुणालाच या याम ये भाग घेवू दयायचा नाह . कती 
त ण पोरं आहेत साहेब आता. सायंट ट असलेली, या े ा म य ेकाम करणारे. 
आप याकडे तर सतरंजी वकणारा पण मेड कल इ वीपमट पुरवतो, खेळणी 
पुरवणारा पण तीथ मेड कलचे औषध पुरवतो. आहो, कशा कशावर बोलायचं असं 
वाटतं आपणच राजीनामा देवुन बाजुला हावं, कंटाळा आला आहे आ हांला या 
सगळया गो ीचंा. मा.किमशनर साहेब, मा.महापौर साहेब, मी अ यंत जबाबदार ने 
या ठकाणी वधान करते जर आपण आज या वषया या वरोधात किमशनर साहेब, 
आमचा काह  सहभाग नसताना टडर नोट सम ये कुठेह  जनरल बॉड कडे ये याची 
एकह  अट नसताना आपण हा वषय जनरल बॉड कडे आणला आ ण या ठकाणी 
आपण आम या म येच मतभेद करायला लावलेले आहेत यामुळे या याम ये 
पुणपणे जबाबदार  आपली आहे. आपण परत टडर ंग करायला पा हजे या मताशी 
मी नाह  तर तु ह  सु दा आहात परंतु आपण याम ये टडर ंग न करता वषय  
सभागृहात आणला, या ठकाणी सभागृहाम ये ह  तीस-यांदा िमट ंग तहकुब आहे, 
कोरम सु दा नाह  आ ण तु ह  जो वषय आणला तो १५ वषाचा आहे. १५ 
म ह याचा नाह  कंवा १५ दवसाचा पण नाह . यामुळे या काह  वषयामं ये 
आप याला िनणय घेता येणार नाह . तु ह  जर का असं काह  केलं तर िन तपणे 
मी वैय क तुम या नावाने कोटाम ये केस दाखल करेऩ, ध यवाद मा.महापौर 
साहेब.  

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह महापौर 
साहेब,िसमाता नी अ यंत कडक श दाम ये हणजे या स ाधार  प ा या असुन 
सु दा वरोधी प ासारखी भूिमका यांनी मांडली याब ल मी यांच मनापासून 
अिभनंदन करतो. माई,माग या काळाम ये सु दा िसमाताई येक वषयावर 
अशाच प दतीने वरोधी प ाची भूिमका मांडत हो या. या िनिम ाने साडे तीन ते 
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चार वष मा.महापौर साहेब, तुम या स ेला झालेले आहेत आ ण आयु  
साहेब,आपलाह  कायकाळ तेवढाच झालेला आहे. आता मगाशी चचा कर त असताना 
भाऊसाहेब भोईर आ ण मी चचा कर त होतो भाऊसाहेब भोईर सागंत होते 
क ,माग या काळाम ये ते कॉ ं ेस म ये होते त हा रा वाद  काँ ेसची स ा 
या ठकाणी होती आ ण आता ते रा वाद  म ये आहेत आ ण आता  बीजेपीची स ा 
या ठकाणी आहे. बोलता,बोलता या हणा या क , यावेळ  सु दा ते े क होते 
आ ण आ ह  सगळे या याम ये  होतो  आ ण आ ह  बघतोय असं नाह  
क ,आ हांला कळत नाह  येक वषय महापािलकेम य े जो होतो, थायी 
सिमतीम ये होतो जे काह  होतं ते सगळया नगरसेवकांनी कमान जे जुने आहेत 
यां याह  ल ात येत आ ण नवीन लोकां या  आता,आता ल ात यायला लागले 

आहे. परंतु माई, येका या ल ात यायला लागले आहे क , वषय करताना 
या याम ये कोणाचा इंटरे ट आहे.कोण या याम ये सहभागी आहे.मी अनेकवेळा या 
सभागृहाम ये बोललो आहे. नामदेवराव,एकनाथराव मी तु हांला अनेकवेळा बोललो 
आहे. तु ह  जर चुका के या तर याचे प रणाम तु हांला ये या िनवडणुकाम ये 
भोगावे लागतील. ता नी मगाशी उ लेख केला आहे क ,आ ह  कतीह  गोड 
बोललो,छान बोललो तर  आ ह  हे साठवून ठेवतोय. वरोधी प  हणुन आ ह  
साठवुन ठेवतोय आ ण महापािलके या िनवडणुक म ये १०० ट के या सगळया गो ी 
पुढे येणार आहेत. कती अती करावं याला एक माण असतं हणजे अ रशा 

येक वषयाचा अितरेक झालेला आहे. मा.महापौर साहेब,तु हांलाह  काह  गो ी 
पटत नसतील हे ब चारे प नेते होतात एकनाथरावांनी सोडलं आ ण 
नामदेवरावां या गळयात बांधलयं हे ब चारे फ  नामधार  आहेत. हणजे एक 
गो  या िनिम ाने सांगतो एक दरोडेखोरांची टोळ  असते ती टोळ  काय करते दरोडा 
टाकायला जाते आ ण एकाला बाहेर थांबवते िश ट  वाजव यासाठ  पोलीस आले 
क , ब चारे आमचे नामदेवराव कंवा एकनाथराव हे  िश ट  वाजवायला थांबलेत 
माई ह  गो  आहे, या ने या. 
मा.महापौर –अ जत वषय काय चालला आहे ते नामधार  नसून ते सभागृहाचे  
नेते आहेत. सॉर  हणा आ ण आपण वषयावर मत मांडा.  

मा.अ जत ग हाण-े मा.महापौर साहेब, माई,जे खरं आहे ते खरं आहे. नागर कांना 
पण मा हती आहे या शहरात काय चाललं आहे. आयु  साहेब,हा वषय तर आहेच 
पा कोचा वषय या सभागृहात आणला आहे. डॉ टर तुम याकडे मी या दवशी 
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आलो होतो याची मा हती यायला. माग या जी.बी.म ये िनलेश बारणे आ ण 
िसमाता नी वषय मांडला आ ण या ठकाणी वरोध केला. आज तु ह  भूिमका 
घेतली क ,हा वषय मंजुर करायचा तो तुमचा अिधकार आहे माई, परंतु 
िसमाता नी काय सांिगतलं क , मी कोटात जाणार आहे आ ह  पण रा वाद  
काँ ेस प  या संदभात प हलं रा य शासनाकडं जाणार आहोत. जर तु ह  अशा 
प दतीने चुक चा वषय केला तर आ ह  मा.अ जतदादाकंडे, मा.मु यमं याकड  
यासंदभात दाद मागणार, नाह तर आ ह पण हायकोटात जाणार या वषया  
संदभात. आयु  साहेब,आ ह  तुमचा र पे ट ठेवलेला आहे आजपयत वरोधी 
प ात जर  असलो तर  आयु ांचा अपमान होईल अशी भूिमका कधी घेतलेली नाह  
आ ण सात याने येक काम सांगताना तुमचा र पे ट ठेवुन काम करणचेा य  
केलेला आहे. परंतु महापािलकेतल साडेतीन वषामधलं येक टडर हे रंग असतं  
अगद  ५ लाखा या टडर पासून ते १०० कोट  .पयत  टडर येक कामाम ये रंग 
होत असते आ ण नुसती रंग होत नाह तर भागीदार  घेतली जाते. गे या ३ ते 
साडेतीन वषाम ये या महापािलकेचे इतके दुदव आहे क , िसमाताई पण बोल या 
आहेत क ,आयु ांची भूिमका खुप चांगली असते. यांचा वभाव चांगला आहे.परंतु 
आयु  साहेब,पुणपणे दबावाखाली काम करतात. माग या म ह यापासून आयु  
साहेब मी तु हांला भोसर तील एका कामासंदभात फोन करतोय आम या 
भोसर म ये जे काम िनघालयं ते काम चुक चं आहे तु ह  या कामा या संदभात 
आ हांला आ ण नागर कांना ेझटेशन ा. अिधकार  आ ण तु ह  या यापासून 
लांबच आहेत. आ ह  वरोधी प ाचे नगरसेवक असुन अितशय ेमाने आ ह  
आमची भूिमका मांडतोय या याम ये या ुट  राह ले या आहेत या ुट  तु ह  
समजून या. आ ण या याम ये फेरबदल करा आ ण मग काम करा परंतु तसं न 
करता तु ह  ते रेटून काम चालू केलं आहे. आ हांला कळत नाह  असं नाह  
आ हांला येक वषय या महापािलकेतला मा हती आहे आ ण नागर कांना पण 
मा हती आहे. एकह  काम असं नाह  क  ते नागर कांना कळत नाह .  परंतु मांजर 
डोळे झाकुन दुध पतय याला वाटतय ंकोण बघत नाह  परंतु सगळया शहराला 
कळतंय या महापािलकेत काय चाललंय आ ण आयु  साहेब,तु ह  हे जस ं
महाभारताम ये  गांधार ने डोळयाना प ट  बांधली तसं तु ह  डोळयांना प ट  बांधुन  
तुमची या सगळयांना मुक संमती देताय. तु ह  वभावाने खुप चांगले आहात 
आ ह  अनेक आयु  पा हलेले आहेत. आयु ांनी अनेक िनणय सभागृहा या 
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वरोधात जाऊन घेतलेले आहेत. टँड ंग किमट ने जर एखादया वषया या संदभात 
एकदा,दोनदा,ितनदा िनणय घेतला नाह , मंजूर केला नाह  तर आयु नी यां या 
अिधकारात ते वषय मंजुर केलेले आहेत. पण ते नागर कां या आ ण शहरा या 
हता या संदभातले होते. पा कोला आपण १५ वषासाठ  काम देता आ ह  पण हाच 
यवसाय करतो. आमचा पण कं शनचा यवसाय आहे. एमपीसीबीची परवानगी 
कशी िमळते, Consent to Operate कस ंिमळतं  Consent to Establish  कसं िमळतं 
आ हांला काय मा हत नाह  का?  याची िभती दाखवून तु ह  आ हाला या 
ठेकेदाराला काम ा हणताय तु ह  वषयच तसा आणला आहे क , याच 
कॉ ॅ टरला काम कस ं ावं या भूिमकेतून तो वषय मांडला आहे. आ ह  काय 
मुख आहोत का? आ हांला पण कळतयं सगळं टडर काढायला कती दवस 
लागतात हो. यांनी मगाशी सांिगतलं क , याला ६ म ह याची मुदतवाढ ा. 
आ ण ६ म ह याम ये टडर ोसेसला ा. िन वदा येऊ ा. पधा होऊ ा 
या यामधुन याला काम िमळेल याला िमळेल. परंतु महापािलकेचं नुकसान 

करायचं,नागर कांच नुकसान करायचं सगळयांना अंधारात ठेवायचं ह  जी कामाची 
प दत आहे ती अ यंत चुक ची आहे. आयु  साहेब यानंतरचा पण वषय आहे एक 
य  हर त लवादाम ये आहे या यावर पण आ हालंा बोलायचे आहे. पण काह  
अिधकार  चुक चं काम करतात आ ण याला आपण पाठ शी घालतो बदनाम तु ह  
होणार आहे. स ा तुमची आहे उ ा काह  चुक चं झालं तर याचे प रणाम तु हांला 
भोगावे लागणार आहेत. िसमाता नी माग या काळातले मु याचा वषय काढला 
आ ण तो वषय गाजला ये ात या याम ये नंतर काह  त य नाह  िनघाल  
परंतु आ हांला स ा घालवावी लागली. आयु  साहेब तुम या वषयी नगरसेवक 
कंवा लोक बोलतात खाजगीत क  आयु ांचे या ठकाणी काह  चालत नाह . 
खाजगीत आज पण बोलतात आयु  साहेबांचे काह  चालत नाह . आयु  साहेब 
दबावाखाली काम करतात अशा कारची सव नगरसेवकांम ये आ ण प रसराम ये 
चचा आहे. यामुळे अशा कारे चुक चा वषय आणुन आम यावर लादणार असणार 
तर आ हांला १०० ट के या या वरोधात जावं लागणार आहे. आ ह  तु हाला 
सांिगतले आहे क ,आ ह  काय करणार आहोत. यामुळे तु ह  िनणय यायचा 
आहे. आज तुम या हातात आहे इथ सभागृहात काय करायच ते परंतु 
या यानंतरच माञ आ ह  ठरवणार आहोत काय करायच ते. यामुळे मा.महापौर 
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साहेब,हा वषय फेटाळून लावा आ ण आयु  साहेब न याने टडर काढा याला 
तोपयत मुदतवाढ ा आ ण हा वषय फेटाळून लाव.  
मा.िनलेश बारणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  जसा आपण 
िश ण मंडळाचा वषय फेटाळला तसाच हा वषय फेटाळ यात यावा आ ण न याने 
िन वदा काढावी अशी मी आप याला न  वनंती करतो. खरंतर पा कोचा वषय 
१५ वषापुव  यावळेेस आला या या आधी ६ म हने या कंपनीची थापना झालेली 
आहे. पा कोचा साधारणपणे १०० ते १२५ कोट चा टन ओ हर होतो. मेन काय आहे 
मा हती आहे का मा.महापौर साहेब, याची सगळ  बले गोळा कर याचं काम ह  
आपली महापािलका करते. हे फ  कचरा उचलून घेवुन जातात आ ण महापािलका 
बलं काढणे, बलं टाकणं, बलं गोळा करणं याच काम आपण करतोय आ ण याचे 
पैसे आपण याला नेऊन देतो. खरंतर याला आपण अट .२२ नुसार यांनी 
चांगल काम केलं हणुन याला काम दलं पा हजे. दुषण महामंडळात २.७.२०२० 
साली जे िमिनटस झाले आहेत या याम ये कारवाई कर याचे आदेश दलेले 
आहेत. मग कुठ या अनुषंगाने आपण यांना काम देत आहोत. पा कोची 
क पाची मता वाढ व यासाठ  एमपीसीबीन े कायदेशीर कारवाई करावी अशी 

सूचना दुषण महामंडळाने केलेली आहे. तसेच पंपर  िचंचवडचे एमपीसीबीचे  
एसआरओ यांनी सांिगतल ेआहे क ,बँक गॅरंट  पण ज  केलेली आहे. हे सगळं 
असताना पण परत या माणसाला काम का ायचं याचं टडर काढलं नाह  जस 
सं दप वाघेरेनी सांगीत तस या ठकाणी कोणाची वतनदार  आहे का? या याम ये 
कोण या अिधका-याचे हात ओले झाले आहेत का? १०० ते १२५ कोट  म ये 
कोणाची भागीदार  आहे का? २० ते २५ ट के आता तर  स या हेच चाललं आहे. 
जसं अ जतभाऊंनी  सांिगतलं, िसमाता नी सांिगतलं कुठलाह  वषय आला क , तो 
वषय माझा,तो वषय तुझा हे स या असंच महापािलकेत चाललं आहे. मी 
िशवसेना प ा या वतीने या वषयाला वरोध न दवतो.हा वषय मंजुर क  नये, या 
वषयाचे नवीन टडर काढणेत यावे. या याम ये पािलकेचे पैसे वाचतील,हॉ पटलचे 
पैसे वाचतील, १०० ते १२५ कोटोचा वषय आहे.या वषयाला आमचा वरोध आहे 
तो न दवुन घेणेत यावा अशी वनंती करतो, ध यवाद.  
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरंतर 
िसमाता नी जो काह  वषय मांडला आ ण या यातले जे काह  बारकावे होते ते 
सभागृहाला सांिगतले आहे. यातला एक मह वाचा मु ा मला जाणवतो तो हणजे 
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आपण हा वषय घे यासाठ  तुमचं प  आहे. हणजे आ ह  तु हांला इतके मुख 
वाटतो का हो, आपण इथे िलह तोय काय क  या सं थेला १५ वष संचलन 
कर याची मा यता दे यात यावी अशी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. जर या सं थेची २८/२/२०२० ला मुदत संपली तर आयु  हणुन 
तुमची जबाबदार  काय आहे यांनी थायीकडे प  पाठ व या िशवाय थायीने वषय 
घेतला का? या या आ द आयु  साहेब हे तुमचं प  आहे. मा.महापािलका आयु  
यांचे प  द.२८/२/२०२० तुमचे सु दा प  आहे यात जर २८ फे ुवार ला याचंी 
मुदत संपली तर किमशनर हणुन तुमची जबाबदार  काय होती. या अिधका-यांनी 
हे प  तुम यापयत पाठवलं २८/२/२० लाच याला जाब वचारायला पा हजे 
होता. या याकडुन लेखी  खुलासा यायला पा हजे होता.जर टडरची मुदत २८ 
फे ुवार ला संपत असेल तर राजे आपण काय करताय खुच  उबवताय का? ६ 
म हने आधी टडर काढ याची या का सु  केली नाह . साहेब, आणखी दुदव 
हणजे आमचे १३३ मुखाचे बादशाह आहेत आ ह  सगळे असे वाटायला लागतं. या 

अिधका-यांची कती डेर ंग आहे इथे जे बसले आहेत ना यांचा आता शोध या. 
दया येते साहेब आ हांला आम या बु द म ेची. या ठकाणी प  अ म ये दलेले 
आहे क , यात यांनी कती मेहरबा या के या, कती क  केलेले आहेत आ ण एक 
नाह ,दोन नाह ,तीन नाह ,चार नाह  इत या परवान या िमळव या. असं 
दाखव याचा य  या सभागृहाम ये केला आहे. एवढ  मेहरबानी, एवढं स व तर.  
दुसरं प  ब जर आपण नवीन सं था िनयु  करावया या अस यास पुढ ल या 
करा या लागतील व या परवान या िमळवा या लागतील. तुमच काम आहे िन वदा 
राबवण.ं तु ह  फ  िन वदा काढ याचं आ ण ते राब व याचं काम करा. तो पु हा 
येईल याला नाकार याच आमच काह  कारण नाह  पण याला रतसर येऊ ाना.ं 
ितसरं प  क यािशवाय िनयु  सं थेस पुढ ल गो ी करा या लागतील. तु हांला 
काय घेणं देणं आहे.तु हांला काय घेणं देणं आहे साहेब. कुणाला काय करावं 
लागणार आहे तु हांला टडर काढायचं आहे टडर मधील याअट /शत  टाकाय या 
आहेत जी चुक रा वाद ने यावेळ  केली ती चुक आम या गळयात घालताय आता. 
यांनी जाणीवपुवक केली का,कशी केली, का कोणा या दबावाखाली केली या यावर 

भा य करायचं नाह . कारण आ ह  या शहरा या हतासाठ  वरोधी प ात असताना 
सु दा बोलायचं आ ण आज  आता स ाधार  प ात असताना सु दा आमचे वषय 
िततकेच परखडपण े सभागृहात मांडतो. यामुळे वरोधी प ात असताना सु दा 
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यावेळेस जी आमची भूिमका होती चुक या गो ी नाह  झा या पा हजेत यावेळेला 
आ ह  सभागृहात बोलायचो आ ण आज असं वाटतं क  जर  आ ह  स ेत जर  
असलो तर  चुक या गो ी आ ह  स ाधार  प  हणुन करत नाह  तु ह  आ हांला 
करायला लावताय हे आमचं दुदव आहे आमचं आ ण हणुन तुम या िनदशनास 
आणुन देतोत क , प हलं पवन साळवेवर तु ह  कारवाई करावी यांना तु ह  वचारा 
२८ फे ुवार ला जर मुदत संपत होती तर आपण का टडर या राबवली नाह . 
आपण याम ये काय अट /शत  टाकाय या आहेत या शहरा या हतासाठ  आहेत 
या का टाक या नाह त. का तयार के या नाह त साधारणपणे माग या जुन २०१९ 

म येच याचंी या पुण हायला पा हजे होती, टडर लोट हायला हवं होतं. 
मा.सभागृहास सांगु इ छते क , हे वषानुवषाचं आहे. साहेब,तु हालंा तुम या 
नोकर ची रटायरमटची डेट मा हती आहे. आ हालंा सगळयांना पण मा हती आहे 
आ ह  फे ुवार  २०१७ म य ेआलो आ ण २०२२ म ये आ ह  जाणार आ हांला 
पु हा प र ा ायची आ ण आलोतर आ ह  परत येणार हे आ हा सगळयांना 
मा हती आहे. आता सहा मह यात आम या सगळया या अंगात यायला लागेल 
आ ह  सगळेजण आम या,आम या कामाला लागू आ हांला आमची डेट कळती 
तुमचे सगळे अिधकार   ए टू झेड का आप याला कळत नाह  क , पािलकेम ये 
एवढया िन वदा या होतात क , कती वेळा तर  मुदतवाढ दली तर  थायी 
सिमतीपुढे वषय येतो. िन वदा या वेळेत का राब वली जात नाह . आजपयत 
आपण कती अिधका-यावरती कारवाई केली. िन व ा या संप या या ६ म हने 
आधी साहेब,कधी कधी असं वाटतं क ,मनाम ये खंत आ ण द:ुख आहे. ीकर 
परदेशी या पािलकेत आले जे आ ह  फे ुवार  २०१२ म ये िनवडुन आलो यानंतर 
५/६ म ह यांनी ीकर परदेशी साहेब आले यानंतर ते कसे आहेत,कसे नाह ,खुप 
खऊट आहेत वगैरे,वगैरे चचा होती. परंतु हम कसीके बस क  बात नह  ीकर 
परदेशी बनना. यांची कोणालाह  अंगावर यायची मानिसकता होती. जी चुक आहे 
ती चुक आ ण जे बरोबर आहे ते बरोबर आहे जे तु हांला दसतच नसेल,बघायचंच 
नसेल, तर कमान आ ह  दाखवतोय. ते तर  बघा साहेब, ते तर  बघा. साहेब, हे 
असे प  अ,ब,क काढून तु ह  आम या समोर आणताय. या ठेकेदाराला यायचं 
आहे तु ह  या याम ये िन वदा अट /शत  टाका आ ण या प दतीने िन वदा 

या राबवावी  या अिधका-यांनी तुम या समोर हे प  आणलं आमची दशाभूल 
कर याच य  केला यां यावर तु ह   कारवाई करा. िन वदा अट /शत  टाकुन 
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िन वदा या केली नाह  तर िसमाता नी सांिगतले आहे क ,आ ह  कोटात जाईन. 
आ ह  काय रकामे नाह त तुम या चुकांचे आ ह  भागीदार हायला. मी पवन 
साळवे यांना वचारलं क , साहेब याचं मंथली बल कती आहे. साहेब,मी तु हांला 

 सरळ,सरळ वचारला आहे. तु ह  काय सांगता  क  याचं ३० ते ४० लाख 
.मंथली जे काह  असेल ते ितथं तर ३० ते ४० लाख खच हा कसा चुक चा आहे 
हणजे  मला वाटत िसमाताईचं उ र देतील  क  यांना प हलं १३ कोट  िमळाले 

नंतर २० कोट  िमळाले मग कसं काय मंथली ३० ते ४० लाख बलींग  होणार 
मला या या हशोबात पडायचं नाह  परंतु मी यांना वचारल  काय कंड शन आहे 
तर यांनी सांिगतल ंघाईघाईत क ,आशाताई या यातन याचा  २० ते ३० ट के 
खच जातो. तु हालंा काय करायचं आहे. तो कती खच करतो, याला कती 
बेिन फट िमळतो. आ ह  फ  वचारलं क  याच बलींग कती आहे. मी याला 
कती ॉफ ट होतो हा  तु हांला वचारला होता का? जर तो आप या 
महापािलकेमधुन ५ ते १० कोट .कमवत असेल तर यांनी कमान मा या 
महापािलके या हॉ पटलमधील जो बायोगॅस कचरा आहे तो तर  फुकट उचलायला 
हवा नां. आ ण साहेब समजा आपण टडर कॉल के यानंतर तु ह  हणाल 
पािलकेला १ लाख .देतो,कोणी हणेल २ लाख .देतो,कोणी हणेल १ कोट  देतो 
पा कोवाला तु हांला हणेल ५ कोट .देईन  फाय ा तर मा या महापािलकेचा 
होईल. मा याच कर पी नागर कांचे पैस ेमहापािलके या ितजोर त  येणार असतील 
तर हे असे  अिधकार  तुम याकडचे आहेत. असा आरोप करते साहेब. जो 
माणुस सगळयांना अडचणीत टाकतोय या,या,या आ ह  कसं करतोय कसं बरोबर 
आहे साहेब,तुम या पापात आ हांला घेऊ नका. तु ह  जर हा वषय मंजुर केला तर 
मी िन तपणे िसमाता बरोबर कोटात असेल परंतु तु हांला वनंती आहे क ,या 
पापात आ हांला सहभागी क  नका. आजह  आमचा या ठकाणी वरोध आहे. 
मा.महापौर साहेब हा वषय मंजुर क  नये. शहरा या हताचे जे असेल िन वदा 

या राबवा याम ये पा को आला तर आ ह  याला हाकलून देणार आहे का? 
वायसीएम या माग या बाजुला दवसाढवळया  ितथं कचरा जाळतोय आ ण 
या या धुराचा तीथ या नागर कांना ास होतो यां या त ार  आम याकडे 

आले या आहेत. साहेब,या जगात,पृ वीवर खुप माणसं आहेत क ,जे अशा कारची 
कामे करतात यांनाह  येऊ दे याम ये पा को आला तर  आमचा याला वरोध 
नाह . तुमची वषय मांड याची जी प दत आहे आ ण अिधका-यांची जी मुजोर  
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वाढलेली आहे  या पािलकेम ये ते आता बंद करा साहेब. आता आम या पण 
डोईजड होत चाल या आहेत सगळया गो ी तु हांला कुठं तर  थांबव याची वेळ 
आ हांला आलेली आहे. मा.महापौर साहेब,आपण हा वषय मंजुर कर यापुव  
िन तपणे वचार करावा. अ यथा  कोटात जा याची वळे मा यावर देखील येणार 
आहे.  
मा.राजु िमसाळ - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  या पा को या 
वषयावर िसमाताई,अ जतभाऊ असतील माई, जे काह  चाललयं ते सव 
सभागृहा या समोर आलं आहे. आताच िसमाताई तु ह  जे बोललात क , खरचं हा 
वषय आप या मा यावर मारायला यायलाच नाह  पा हजे. साहेब,तु ह  यावेळेस 
असा वषय सभागृहा समोर घेवुन येता. १५ वष झाली साहेब याला काम देवुन १५ 
वषाची मुदत संपत असताना याची िन वदा का काढली नाह . साहेब, यां यावर 
तु ह  कारवाई केली पा हजे. आज यां यावर काह  तर  कारवाई झाली पा हजे. 
तु ह  या िश ण सिमती या िशंदे मॅडमला फ  एक शोकॉज नोट स दली या 
नोट सवर परत काय झालं आहे. फ  शोकॉज नोट स या या पुढं काह च नाह  नां 
हणुन मी मगाशी हणलं क , यां यावर सु दा कुठ या एखादया मोठया ने याचा 

वरदह त आहे का? ते प हलं चेक करा. तसंच यां यावर सु दा कोणाचा वरदह त 
आहे का ते पण चेक करा. साहेब,तु ह  मगाशी  िसमाता ना हणालात क , या 
वषया या बाबतीत िनणय घे यासाठ  जी.बी.समोर वषय ठेवला आहे. साहेब,तु ह  
आ हांला कशाला पापाचे धनी करताय?  या कामासाठ  िन वदा काढून जर यापे ा 
एखादा चांगला कॉ ॅ टर येणार असेल तर आपण याला का पोसलं पा हजे. 
मगाशी अ जतभाऊ हणाले क , मा ना थोडस खटकलं  खरंच हा डाका घाल याचं 
काम चालू आहे साहेब, या याम ये कुठलाह  श द चुक चा न हता. माई कधी,कधी 
काय होतं मा हती आहे का? माई तु ह  जर चांगल काम केलं तर तुमचं आ ह  
कौतूकच करणार आहोत. हणजे चुक चं काम होणार  असेल तर ते आ ह  होऊ 
देणार नाह . साहेब,तु ह  टडर काढता याम ये िनयम अट  बनवता आ ण या 
िनयम अट  बनवताना डोळयासमोर टागट ठेवुन बनव या जातात. हे मी तुम या 
नजरेसमोर आणुन   दलं आहे. मी तुम या शाजगी म येह  बोललो क  काह  
अिधकार   म ह याला कती पैसे घेतात. ते कुणा माफत कस ेजातात एवढच फ  
तु हांला समोर आणून दयायच बाक  राह ल. तु ह  यांची चौकशी लावा हे यावेळेस 
या महापािलकेत जू झाले यावेळेस यांची ॉपट  काय होती आ ण आता यांची 
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स ह स १०/१५ वष झा यानंतर यांची ॉपट  कती आहेत याची चौकशी करा. 
आप या महापािलकेतील अिधका-याचा मुलगा याच महापािलकेत ठेकेदार  कसा क  
शकतो साहेब. मी तु हांला  ु क न देवु शकतो. मोठया ठेकेदाराला पकडायचं 
या या ला टला पाटनर हायचं आ ण हे सगळं सेट ंग म ये काम चालू आहे. 

इथं जो खरा कॉ ॅ टर आहे यानंे महापािलका घडव याम ये या शहराम य ेजी 
काह  डे हलपमट बघतोय ते या डे हलपमटम ये या येक  कॉ ॅ टरचा काह  
ना काह  वाटा आहे आ ण या यामुळे हे झालेल े आहे. या सव काह  गो ी 
संगनमताने होत आहेत. या संगमनमताला तु ह  कुठतर  थांबवणार आहेत क  
नाह त.  जसं िसमाताई हणा या क , अिधका-याची पाठ फर यानंतर यां या 
बाबतीत वाईट बोललं जातं. आयु  साहेब,तु ह  वभावाने खुप चांगले आहात मला 
पण पंधरा वष झाल े या सभागृहाम ये. आ ह  सव ब-यापैक  िसिनयर मंडळ  
या ठकाणी बसलेलो आहोत. मगाशी ताईनी ीकर परदेशीच नाव घेतल. साहेब, हे 
नाव कधी िनघतं क  एखाद चांगल काम झालतर ते चुक चे न होवू देता या 
आयु ांनी या कामाला कोणा या दबावाला बळ  पडलेले नाह त. साहेब,हे कुठे तर  
थांबणार आहे क , नाह . आ ह  या महापािलकेत येतो ना यावेळेस वरचा लोअर 
पाहतो ना मग या यावेळ  काय होतं ते सगळ वेगळं दसतय साहेब. आयु  
साहेब, आपण हा वषय चुक चा आणलेला आहे याला फार ३ म ह याची मुदतवाढ 
ा. आ ण ३ म ह या या मुदतवाढ म ये याचे टडर काढावे लागेल आ ण तु ह  

याच य ला  दलतर आ हांला जे काह  करायच आहे ते आ ह  तु हांला बोलून 
दाखवणार नाह . आ हांला कोटाचे पयाय आहेत आ ह  न क च याचे दरवाजे ठोकू 
आयु  साहेब,मला तु हांला पु हा एकदा वनंती करायची आहे क , या अिधका-
यांनी या कामाची मुदतवाढ संपाय या आत  टडर का काढलं नाह  या अिधका-
यावर तु ह  कारवाई करणार क  नाह , नाह  तर आ हांला तुम या ऑ फस या 
समोर धरणं आंदोलन करावं लागेल. या कामाचं टडर का काढलं नाह  यां यावर 
तु ह  कारवाई करावी. माई, मी या वषयावर मतदान या असं हणलं नाह  हा 
वषय फेटाळून लावणेत यावा अशी सूचना केली आहे. आ ण माई,आ हांला 
तुम याकडनं अशी अपे ा आहे क , या अिधका-याने ठेकेदाराला डोळयासमोर ठेवुन 
याचा हेतू िस द कर त असेल तर मा.महापौर साहेब,तु ह  आयु ांना आदेश देवु 

शकता या माणसाने याचे टडर काढले नाह  यां यावर कारवाई झाली पा हजे 
आ ण हा वषय फेटाळून लावणेत यावा.  
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मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आयु  
साहेब,आप या सवा या कृपेने  सवजण पा को,पा को करतात. हा वषय थायी 
सिमतीकडुन तुम याकडे आला आहे. साहेब, या वषया या बाबतीत शंका 
ये यासारखं आहे कारण टँड ंग रा ी १० पयत चालली आहे आ ण वषय 
टँड ंगम ये ऐनवेळचा वषय होता. आ ण रा ी ९ ते १० वा. वषय घेतला होता. 
यावेळेस देखील आ ह  हणले क  हे कशासाठ  करताय साहेब,या वषयाला तर 

आमचा प ह यापासून वरोध आहे. या पा कोला १०० कोट  िमळो, २०० कोट  
िमळो तु ह  तुमची कायदेशीर बाबीची पूतता करा. याची एवढ  काळजी तु हांला 
का? आताच अ जतभाऊंनी आ ण संद प वाघेरे यांनी सांिगतलं या परमीशन काढण 
याच तु हांला का टे शन आहे. का यांनी सांिगतल आहे का, क ,हे अस,ंअसं 
ताणुन धरा,कोण परवानगी काढणार,काय करणार साहेब, यांनी १५ वषाम ये यांनी 
आप याकडे १०० कोट चं बलींग केलं आहे. आ ण आप याला न क  करायचं काय 
आहे. ह  महापािलका हणजे काह  लोकांची ठेकेदार  झाली  आहे का? येक 
गो ीत आहे नां कधी,कधी कळसवाणं वाटतयं हे काम याचं,ते काम याचं 
िसमाता नी सांिगतलं ना साहेब, एकदम डजर आहे. तांबे साहेब आ ण ता  
यां याम ये चचा झा यानंतर या ठेकेदारांचा यांना फोन का जातो आ ण आता 
आ ह  शंका कोणावर यायची. तुम यावर यायची का तांबे साहेबांवर यायची 
साहेब, हे सगळं डजर आहे. हणजे तु ह  काय खाया पया कुछ नह  ं लास फुटा 
बारा नह  अशी तुमची प र थती आहे. आ हांला चांगल मा हती आहे तु ह  काय 
करत नाह . पण कुठं तर  मुकसंमती देणं हे ाचारापे ा डजर आहे. भले हे 
साळवे साहेब कर त असतील पण आयु  साहेब तु ह  बदनाम होणार आहात हे 
ल ात या. १५ वष तु ह  या पा कोला पोसला आहे  जस हे हणतात तो काळा 
आहे क  गोरा हे कोणाला मा हती नाह . रा वाद नी चुक केली यावेळेस तो वषय 
शहराला नवीन होता आता तर नवीन नाह . आता तु ह  याला १०/१५ वष पा हलं 
आहे तो काय करतोय, आयु  साहेब,तु ह  याम ये काँ पीट शन करा. साळवे 
साहेब,तु ह  यावर का कारवाई केली नाह . साहेब,माझी पण िशवसेना प  हणून   
आप याला वनंती आहे क , याला ३ म हने ६   म हने मुदतवाढ ा आ ण याचं 
तु ह  फेर कॉ पीट शन करा, टडर करा हणजे याला हे असं थेट प दतीने १५ 
वषा याला पैसे कमवायला संधी देण ंह  प लक ॉपट  आहे आ ण  आपण सगळे 
व त आहोत आ ण आपणच जर का याला अशी मुकसंमती देत बसलो तर 
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िन त या शहरात काळ मा फासणार आहे. या शहरात मुत  घोटाळयामुळे स ा 
बदल झालेला आहे. तो घोटाळा झा यानंतर याचा अहवाल पण आला या 
महापािलकेत माग या ५ वषात काय चाललंय, काय नाह  हे सगळं ओपन िस े ट 
आहे. माई,हा वषय टँड ंगला रा ी ९ वाजता वषय आला होता. हा वषय 
टँड ग या वषयप केवर आलेला न हता आ ण ती टँड ंग जु या चेअरमनची 

शेवटची िमट ंग होती. यानंतर यावर दोन वेळा चचा झाली कशासाठ  तु ह  आ ह 
करताय जर या सभागृहाची मा यता नाह  तर तु ह  का आ ह करताय क  यालाच 
टडर ायचं आता हे तु ह च सांिगतलं आहे नां जर आयु ांना याच काम चांगल 
वाटलं तर  पा कोनी ५.५० ला  गॅरंट  सबिमट केलेली नाह  यामुळे याची ४ 
लाखाची बँक गॅरंट  ज  करणार आहे. यािशवाय याची दु पट र कम हणजे ८ 
लाख .बँक गॅरंट  दे यास सांिगतले आहे. पा कोवर एमपीसीबीने कारवाई करावी 
हणुन सांिगतले आहे. याची बँक गॅरंट  नाह . हणजे हे चाललयं काय? 

साहेब,तु हांला असं काय चांगल वाटलं क , हा,एकदम चांगला आहे आ ण 
या यासाठ  अट िशिथल करावी. साहेब,याबाबतीत तुम यावर कोणाचा ेशर आहे 

का? याच या सभागृहात नांव सांगा मला पण या दवशी ब ड ंग परमीशन या 
संदभात अिधका-याचा फोन आला ेशर आहे मला कं पिलशन ावं लागेल. मी 
याला हणलं याचं प  घे, याचा ेशर आहे याच प  घे आ ण ते प  या 

फाईलला लाव तसं तंुम यावर जर कोणाचा ेशर असेल तर याच प  या नां, 
लावा फाईलला हणजे उ ा आ हांलाह  दाद मागता येईल. कारण माग या 
करणात आ ह  अनुभवलं आहे. तु ह  ल ात या माग या करणात तु ह  

अचानक तु ह  ाचार  झाले हे मी नाह  एका पोटलवर बातमी आली होती. याचा 
खुलासा यो यवेळ  माई,प नेते करतीलच हे पोटलवर बातमी होती. आयु  ाचार  
अरं.... काह  खरं नाह  हणजे साहेब,तु ह  असं काम केलं ना हे उ ा तुम यावरच 
बल फाडतील सगळं सगळे हात वर करणार आहेत कोणी अंगावर घेणार नाह . 
फाईलवर कुठंह  आम या पुढा-याचा संबंध येत नाह . फाईलवर तु ह  आ ण तुमचे 
अिधकार  आ ण साळवे  साहेब आहेतच नां साळवे  साहेब तु ह  वषभर टडर का 
काढलं नाह  कारण तर  सांगा. या कामाचं डॉकेट तर  तयार आहे क , नाह . आज 
या सभागृहात ठरलं तर उ ा प लश होईल असं आहे  क  नाह  साहेब,मी तु हांला 
िश ण मंडळाच सांिगतलं तुमची मा यता नसताना प  दलं तुमची यांना मा यता 
होती का? वषभर टाईमपास करा  साहेब,हे जे  काह  चाललंय ते दुदवी आहे. या 
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शहराचे नागर कच याची याला जागा दाखवतील आ ण हे येकाला सामोरे 
जायचं आहे. आ ण तु ह  हे जर केलं नाह  केलं तर आ हांला सवाना सामोरे 
जायचं आहे. सवप ीयांना जनतेसमोर जायचं  आहे. यांनाह  उ रं ायची आहेत. 
कुठं तर  अशा या  ाचाराला पाठ शी घालू नका माई आप याला वनंती आहे 
क , आपण सवाना आई सार या आहात तु ह  अशा काह  चुक या गो ी 
आयु ांवर लादु नका तु ह  पास क न पाठवलं तर आयु  ते मंजुर करतात क  
नाह  हे बघा आ ण आयु ांनी हे मंजुर केलं तर आ हांलाह  कायदयाचे दार ठोठावे 
लागतील. इथ िशवसेना प  आहे, रा वाद  प  आहे आ ण कम सहयोगाने 
तु हांलाह  माह ती आहे क  माग या करणात काय झालं हे तु हांलाह  मा हती 
आहे आ ण िसमाता नी तर तु हांला सांिगतलं आहे क , कोटातच जाणार आहे. 
साहेब,हे जे काह  महापािलकेत चाललं आहे ते अ यंत दुदवी आहे. माग या १५ 
वषाचं याला काम दलं होतं आ ण पुढ या १५ वषाम ये याला २०० ते २५० 
कोट  कमवायची याची यव था करायची असेल तर िन त तु ह  क  शकता या 
शहराचे नगरसेवक,नागर क हणुन आमचा याला वरोध आहे. कारण हा जनतेचा 
पैसा आहे तु ह  काय तुम या खशातून देत नाह . येक गो ीत ाय हेटेशन 
झालेलं आहे. हणजे कुठे कॉ पीट शनच करायचं नाह . व ा असु,द र असु,बुटाड 
असु, आ ण आता तर कचरा पण असु या माग या कच-यावर पण माझी ४ प ं 
आहेत सवप ीय चचा या हणुन माई,माझी तु हांला वनंती आहे परत प  देतो 
तु हांला या कच-यावर पण या सभागृहात चचा या. पुव  कती कचरा होता,आता 
कती कचरा आहे, पुव  कती पैसे ायचो आता कती देतोय. हणजे हे सगळं दुदव 
आहे ओपन िस े ट आहे. फ  आयु  आ ण माईकडनं अशी चुक होऊ नये क  
जेणेक न यायालयाने ताशेरे ओढू नये. उ ा रा य सरकार सु दा ह त ेप 
करेल.माई,माझी तु हाला वनंती आहे क  प  हणून, या वषयाला आमचा वरोध 
आहे. याला ६ म ह याची मुदतवाढ ा सव गो ीची तयार  करा आ ण मग टडर 
प लीश करा. तोपयत या ठेकेदाराला ६ म ह याची मुदतवाढ ा  याला आमची 
काह  हरकत नाह  परंतु ६ म हने कंवा टडर या जे लवकरात लवकर होईल ते 
आयु  साहेब,तु ह  मुदतवाढ देताना जे लवकरात लवकर होईल ते अशा कारे ह  
िन वदा या राबवावी या ठेकेदाराला १५ वषासाठ  काम दे यास आमचा िशवसेना 
हणुन वरोध आहे. ध यवाद.  
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मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरं हणजे 
या वषया या संदभाम ये बर च चचा झाली आहे. मी काय जा त खोलात जाणार 
नाह  मला असं वाटतयं क ,आ ण साळवे साहेबांनी सांिगतल आहे क , २००५ ते 
२०१३ पयत कशा कशा प दतीने याला सवलत दली खाजगी डॉ टरां या 
सं था याकडनं याला कशा प दतीने दले. यामुळे महानगरपािलकेवरती दरमहा ६ 
लाख .ची आप याला या ठकाणी खोट बसली यानंतर २०१३ ते २०२० पयतच 
आपण याला कशा कारे पैशाची आकारणी केली. आ ण आजतागायत आपण 
यांना जे पैसे देतो आ ण खाजगी हॉ पटलकडनं आपण जे पैसे आकारतो ते 

जवळपास आज महानगरपािलकेवरती कुठ याह  प दतीनं या पा को या 
संदभाम ये या ठकाणी कुठलीह  त ार नाह . पैसेह  हणुन आप या 
महानगरपािलकेवरती दािय व आलेले नाह . कंवा बडन आप यावरती आलेलं नाह . 
स मा.महापौर मला या ठकाणी आप याला वनंती करायची आहे क , खरं हणजे 
या ठकाणी आयु ां या ब ल बोललं आयु  चांगले आहेत,आयु ांनीच या ठकाणी 
वषय आणलेला आहे. आयु ांनी वषय का आणला याचं प ीकरण प  अ 
या ठकाणी सोबत  दलेलं आहे. डॉ.साळवे या मा यमातून या ठकाणी या वषया या 
संदभम ये यांनी खुलासा कर याचा य  केला आहे. गे या १५ वषाम ये यांनी 
कशा प दतीने यांनी या ठकाणी एमपीसीबीची परिमशन कशी घेतली  यानंतर 
ईसीईची परमीशन कशी प दतीने घेतली यासंदभाम ये मी आता खोलात जाणार 
नाह . परंतु आज जर आपण बघीतलं तर एक मा  या ठकाणी कबुल केलं पा हजे 
इतर महानगरपािलका कंवा आपली महानगरपािलका याम ये जैवीक कचरा कंवा 
बायोमेड कल,बायोवे  यासंदभाम ये हा पा को आपला कोण लागुन गेलेला नाह . 
परंतु पयावरणा या संदभाम ये जी िनयमावली आलेली आहे. एमपीसीबी या 
संदभाम ये जी िनयमावली या ठकाणी आलेली आहे. आ ण वशेष क न या 
बायोवे या संदभाम ये परत िनयमावली या ठकाणी आलेली असताना,एमपीसीबीचे 
नवीन िनयम या ठकाणी आलेले असताना गे या १५ वषाम ये यांनी 
सांिगत या माणे आज यांनी जे अँ ीमट केलेल आहे यासंदभाम ये आज खुलासा  
डॉ.पवन साळवे या मा यमामधुन या ठकाणी केलेला आहे. आ ण अ जतभाऊ 
आ ह  कुठ याह  दबावाखाली कंवा नामधार  नाह . वत:चं य म व वत:चे 
वचारधारा या ठकाणी आ ह  मांडणार महानगरपािलकेच या याम ये काय हत 
आहे. गे या अनेक वषापासून आप याच काळाम ये हे पा कोचं प लू रा वाद या 
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काळाम ये उ प न केलेलं आहे. मी प ावर बोलणार न हतो पण आपण या ठकाणी 
उ लेख केला क ,तुमचे सगळे काऊंटडाऊन आ ह  या ठकाणी करतोय लोकां या 
जनतेम ये कोण काय काम करतोय,कोणी कती केलं १० वषाम ये या ठकाणी 
टडर या संदभाम ये कती बलो झाले दरवष या टँड ंगची जर का बलो काढली 
तर मागचे चार वष आ ण येथून चार वष टँड ंगम ये कती बलो आहेत ते 
आताची आहेत का? यासंदभाम ये आपण समोरासमोर बसु शकतो आ ण चचा क  
शकतो. परंतु यावर मला या ठकाणी बोलायचं नाह . कारण आकडेवार  ह  टँड ंग 
किमट या मा यमामधुन या ठकाणी आहे. मा.महापौर साहेब,या ठकाणी हा चांगला 
वषय आहे. महानगरपािलके या हतासाठ  एकह  त ार या ठकाणी आलेली आहे 
का? ते वचारा आज पा को या संदभाम ये ह  सं था  काम कर त असताना 
बायोवे  संदभामधुन कंवा हॉ पटल या मा यमामधुन आणलं जातयं 
स मा.आयु ां या संदभाम ये या ठकाणी अँ ीमट मधील अट .२२ म ये 
हणलेलं आहे क , हा ोजे ट राबवला आहे याच काम बघावं आ ण याला 
या ठकाणी वाढ क न ावी हा अिधकार आयु ांना आहे असे ता नी सांिगतलं 

आहे. आ ण आयु ांनीच हा वषय या ठकाणी दलेला आहे. आ ण आयु ांनी 
यावेळेस हा वषय दला यावेळ  एखादया ठेकेदाराला जा त वषासाठ  तरतुद 

करायची असेल तर ७२ (ब)  या नुसार तुम या या याम ये हणलेलं आहे क , 
१५ वष कंवा न याने िन वदा काढणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७२ 
ब नुसार, सोबत जोडले या पञ क व ड चे अवलोकन होऊन याबाबत यो य तो 
िनणय व मा यता िमळणेकामी सदर ताव मा.महापािलका सभेकडे सादर करणेत 
आलेला असुन याबाबत वनंती आहे. ७२ (ब)  नुसार हा वषय जनरल बॉड ला 
यावा लागतोय तर मला सांगा आयु  साहेब या ७२ (ब)  या अनुषंगाने कंवा 

१५ वषाम ये या पा को कंपनीनं माग या कोवीड या काळाम ये सु दा एवढया 
मोठया माणात बायोमेड कल जमा कर त असताना  एक तर  त ार आली का 
साहेब या महानगरपािलकेला एमपीसीबीची कंवा पयावरणा या संदभात एक तर 
त ार ा  झाली का? ते वचारा, साहेब तु ह  सांगा हो, या संदभात एक तर  
त ार आली का? आ ण जर यासंदभात मला या ठकाणी सांगायचं आहे क , 
याम ये आपण हा वषय असं कुठं तर  आथ क या या संदभात नाह ,कोणा याह   
हतसंबंधाम ये नाह  या पा को या संदभाम ये उ ा टडर काढलं टडर या 
संदभाम ये अ जतभाऊ तु ह च यावेळेला अँ ीमट क न दलं आ ह  न हतो 
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यावेळेला अट .२२ या याम ये हणलेलं आहे आ ण यानुसार यानंी चांगलं 
काम केलेलं आहे आ ण यासंदभाम ये या ठकाणी हा वषय मांडलेला आहे. 
मा.महापौर साहेब, मला या संदभाम ये कुणा याह  वरती आपण कुणीह  बोलणार  
क  या याम ये कोणाचे आथ क लागेबांधे आहेत का? काय संबंध आहे आथ क 
लागेबांधी अस याचा या टडरला ६ म ह याची टॅ ड ंगम ये मुदत दललेी आहे. 
यानंतर हा वषय आणलेला आहे. स मा.महापौर,स मा.आयु  साहेब मला वाटतं 

हा जो काह  वषय आहे तु ह  तुम या प दतीनं ७२ (ब)  नुसार महापािलका 
सभेसमोर आणलेला आहे. आकडेवार या संदभात खुलासा केलेलाआहे. समथन 
कर यासाठ  या ठकाणी अ जबात उभा नाह . राजकारण कर त असताना याम ये 
महापािलकेचं या सं थेचं हत या याम ये आहे. या सं थे या मा यमातून पयावरण 
कंवा एमपीसीबी या मा यमातून कुठलीह  त ार या ठकाणी आलेली नाह . 
कुठ याह  कारचा दंड या ठकाणी झालेला नाह . आपण इतर ठकाणचा 
तुलना मक जर का वचार केला तर या कामा या संदभाम ये सकार मकता आहे. 
आ ण अँ ीमट याम य े हण यानुसार, आयु  साहेबांनी सांिगत यामुळे हा वषय 
या ठकाणी आलेला आहे. स मा.महापौर साहेब,मी आप याला या ठकाणी वनंती 
करतो क , या ठकाणी कोणी आरोप केला असेल पैशा या संदभाम ये,आरोपा या 
संदभाम ये मी याच वखंडण करतो महापािलकेचं पा को या संदभामधुन जे काम 
चालू आहे यां या गाडया या ठकाणी फरतात,कले शन होतआहे. अशा २००५ ते 
२०१३ म ये आप याला ित म हना आप याला ६ लाख . हे सु दा सांिगतलं क  
यावेळेला डॉ टरां या कंवा खाजगी सं थां या  वनंतीनुसार  यावेळ  तो  

आलेला आहे. परंतु आज यांनी सांिगतलं आहे २०१३ ते २०२० या काळाम ये 
आप याला याला  जवळपास २१ कोट  .देणं लागतय आ ण या याकडुन २० 
कोट  ९३ लाख .आप याला िमळालेले आहेत. आप याला या याम ये कुठं बडन 
जातयं हा वषय कोणा याह  वाथासाठ  नसून हा वषय पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या बायोवे या  संदभाम ये सगळयां या हताचा आहे. आप या 
दवाखा याचे माग या काळाम ये आपण बिघतलेलं असल आपण इतर 
महानगरपािलकेतील दवाखा या या बाहेर कच-या या कंुडया असतात,बायोमेड कल 
वे चा कचरा या ठकाणी असतो. आप या महानगरपािलके या दवाखा यातील कच-
या या संदभात कुठलीह  त ारा या ठकाणी आलेली नाह . हणुन स मा.महापौर 
साहेब,मी आप याला वनंती करतो क , आयु ांनी या ठकाणी उ लेख केला क , 
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आपण जर का समजा आयु  हणले क , हे िनयमानुसार हा वषय या ठकाणी 
येत नाह  हा वषय क  परंतु जर का साहेबांनी सांिगत यानुसार ७२ (ब) या 
नुसार मा. महापािलका सभेसमोर हा वषय आणलेला असेल तर हा वषय 
स मा.महापौर साहेब, हा वषय कोणा याह  वाथासाठ  नसून महापािलके या 
बायोवे या कले शन या संदभात हा वषय अस यामुळे स मा.महापौर साहेब,हा 
वषय आपण या ठकाणी मंजुर करावा अशी वनंती करतो. यापुव  या वषया या 
संदभाम य ेआयु ांना खुलासा कर यास सांगावे.  
मा.आयु  – स मा.महापौर,स मा.सभागृह आता बायोमेड कल वे ट यासंदभाम ये 
जो पीपीपी पाटनर महानगरपािलके सोबत २००६ पासून महानगरपािलकेसोबत 
कायरत आहे. मे.पा को यां या संदभात  जे वषयप  शासना या वतीनं  थायी 
सिमती माफत सादर केलं  होतं यावरती िनणय घे यासाठ  स व तर चचा 
झालेली आहे. डॉ.साळवे यांनी खुलासा सादर केला आहे माञ परत एकदा मी काह  
बाबी सभागृहासमोर उिचत िनणय हावा याकर ता उ त क  इ छतो. प ह या 
थम मी काह  गो ी प  क  इ छतो क , या याम ये कुठ याह  ठेकेदारास लाभ 

िमळवून देणे कंवा कोणा या य गत वाथासाठ  ह  गो  करणे ह  बाब या 
िनणयामागे अिभ ेत नाह  आ ण ती असताह  कामा नये. २/३ गो ी िन तपणे  
शासना या वतीने देखील मा य करा या लागतील क  या मी सु वातीलाच करतो 

आ ण यासाठ  थोडस या करारना या या पुव पठ कडे आप याला जावं लागले. 
करारनामा साधारणपणे २००५-०६ म य े कर यात आलेला होता. जो क ,१५ 
वषासाठ  करणेत आलेला होता आ ण १५ वषा या कालावधीम ये आपण जी मुळ 
जागा घेतलेली होती ती वायसीएमएच येथे हा लँ ट िनमाण करणेत आलेला होता. 
याच ऑपरेशन क न ५ वषानंतर ह  जागा अ य  हलवणं अिभ ेत होतं तशा 
व पाचे िनदश होते. याक रता २०१२ म येच ह  जागा वायसीएमएच मधुन 

हलवून अ य  कुठले तर  यो य सुिनयो जत ठकाणी थलांतर त करणं या 
कं ाटाम ये अिभ ेत होतं. या थलांतरासाठ  करावा लागणारा सव खच हा देखील 
याच कं ाटदारानं करणं अपे त होतं. ह  या कर यासाठ  २०१२ म ये सु  

कर यात आली २०१२ म ये सु  झाले या याची स व तर मा हती डॉ.साळवे 
यांनी दली क  या यासाठ  ॲ यअुल ईसी आप याला १४ जानेवार  २०२० रोजी 
ा  झालेली आहे. िन तपणे या येम ये झालेली दरंगाई सकृतदशनी दसुन 

येते. आ ण यात जे कोणी जबाबदार असतील यांची चौकशी क न कारवाई 
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िन ीतपणे कर यात येईल याची वाह  सव थम मी सभागृहाला देतो. दुसर  
मह वाची गो  अशी आहे क , हा करारनामा फे ुवार  २०२० अखेर  संपणार 
आहे.याचाच अथ तो आता संपलेला आहे. यावेळेला ह  बाब मा या िनदशनास 
आली गे या वष  या कं ाटदारा या संदभाम ये मा याशी शासन वभागा या 
संबंिधत अिधका-यांनी चचा केली. यावेळेला आप या सवा या मतानुसार माझी  
प हली भूिमकाह  ता काळ िन वदा या सु  कर या या अनुषंगानचे होती. आ ण 
तशा कारचे िनदश आपल े ा शन अँड हायझर केपीएमपी यांना दे यात आलेले 
होते. आ ण केपीएमपी कडुन िन वदा या कर यासाठ  जे काह  आरएमपी  
डा युमट तयार करावे लागतील  अशा सूचना दे यात आले या हो या. दर यान या 

येचा वेळोवेळ  आढावा घे यासाठ  बैठका घे यात आ या. या बैठका घेताना 
काह  बाबी या समोर आ या यामुळे हा िनणय घे याची गरज पडली या बाबी 
मा  या सभागृहाला यांना िनणय यायचा आहे यां या समोर आण यासाठ 
स व तर वषयप  दाखल कर यात आलेलंआहे. प हली गो  आप याला ल ात 
घेतली पा हजे क  आप याला बायोमेड कल वे ट ड पोझल स २०१६ नुसार 
कारवाई करणं अिभ ेत आहे. या अनुषंगाने आप याला न यानं लां ट िनमाण 
करावं लागणार आहे. यावेळेला आपण िन वदा या पूण क , िन वदा या 
पूण झा यानंतर करारनामा होऊन फायना शयल लोजर क न ती सगळ  या 
कं शन ोसेस साधारणता १२ म हने ते १८ म ह याची असु शकते जर सगळं 
सुरळ त झालं तर आ ण या या आधी पुन  जी या आतापयत ईसी साठ  
कर यात आलेली आहे ती देखील पार पाडावी लागते. वेगात या वेगात जर काम 
केलं तर ती सहा ते नऊ मह या या कालावधीम य ेह  सगळ  या पूण करता 
येऊ शकेल. अ यंत वेगानं काम झालतंर. िन ीतपणे अनेक इकडे डे लपस आहेत 
यांना या ईसी येचा अनुभव आहे आ ण आपण सगळेजण जाणता क , गे या 

काह  वषाम ये ह  ईसी या ब-यापैक  सुलभ झालेली आहे. यापुव चा कालावधी 
काह  कारणाने जा त लागला असेल या याम ये काह  कारणानं दरंगाई सु दा 
असु शकेल याची चौकशी क न मी यापुव च उ त केलेलं आहे क ,संबंिधतावरती 
कारवाई केली जाईल. जर ते यां याकडनं जाणीवपुवक झालेलं असेल. पण 
आप याला िनणय घे या या पुव  माझी जबाबदार  आ ण कत य ह  बाब  
आप यासमोर आणुन दलं पा हजे क , ह  संपुण या जर वचारात घतेली तर 
ईसीकडुन अँ युल कं शन सु  क न फायना सयल लोजर क न 
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कं शन पूण करणे या येला कुठ याह  प र थतीम ये ३ वष लागू 
शकतात. आ ण तोपयत आपला आहे तो लँ ट चालू ठेवावा लागणार आहे. याचा 
अथ असा क ,२०२० म ये आज आप याला MPCB कडनं दररोज नोट शीस येणार 
आहेत  कारण आपण लॅन Non Complient  आहोत  Non Complient  अस यामुळे 
आज आप या अ त वातील असले या लँ ट ब ल आप याला या यावरती 
नोट स आप याला येत राहणार आहेत. या यावरती आप याला दंडा मक कारवाई 
होऊ शकते. यामुळे ा  प र थतीम ये वभागाकडनं िन तपणे दरंगाई झालेली 
आहे. या यावरती कारवाई िन तपणे केली जाईल. मा  ा  प र थतीम ये 
आप याला शहर हता या ीन े यो य िनणय घेणेचा आहे. आता आपण 
हणालात क , ६ म हने मुदतवाढ देवुन िन वदा या पूण करा  सभागृहाला मला 

नमुद करायचं आहे क , ६ म ह यात िन वदा या िन तपणे पूण होईल 
कायरंभाचे आदेश देखील दले जातील मा   Actual Construction  सु  हो यासाठ  
१ वषाचा तर  कमान कालावधी लाग याची श यता नाकारता येत नाह . आ ण 
यामुळे या यानंतर तर   ह  या करावी लागली तर आप याला ा  

प र थतीम ये ३ वष हा Actual Plant तयार हो यासाठ  थांबाव लागेल. ा  
प र थतीम ये कं ाटचा यावेळेला अ यास सु  होता िन वदा येची RMP 

Documents   तयार करत होतो यावेळेला केवळ अट .२२ जी आप याला दसली 
या याम ये आयु ांनी या याबाबतीत उिचत िनणय यावा असा या अट म ये 

उ लेख होता. आयु  हणुन माझी अ जबात य शा इ छा नाह  क ,कुठ याह  
प दतीनं यापक पधा न करता कुठ याह  कं ाटदाराला कुठ याह  एवढया मोठया 
काळाचं कं ाट िमळावं िन तपणे माझी इ छा नाह . मा  ा  प र थतीम ये जी 
काह  दरंगाई वभागाकडनं झालेली आहे या कारणा तव आप याला ा  
प र थतीम ये यो य तो िनणय सभागृहा या मदतीनेच घणें श य आहे. जो क  
आयु  हणुन मी मा या तरावरती घेवु शकत नाह . जी गो  ७२ (ब) नुसार 
जर  मी न याने िन वदा केली १५ वषा या कालावधीसाठ  िन वदा करायची असेल, 
िन वदा कर यासाठ  सु दा मला ७२ (ब) नुसार मला सभागृहाची मा यता यावी 
लागते. मला सभागृहासमोर येणं भाग आहे.जर  ए सटशन देवुन याच य कडनं 
काम क न यायचं असेल आ ण तसा िनणय जर   मी मा या अिधकारात घेतला 
असता तर  तो अिधकार मला नाह . तो केवळ मी वचार क  शकतो अशा 
व पाचा अिधकार या करारना याम ये दलेला आहे. माझा वचार हा केवळ 
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शासक य वचार असु शकतो. याला  अंितम व प हे महापािलके या 
सवसाधारण सभेकडनंच ा  होऊ शकतं. आ ण यामुळे दो ह  बाबींचा वचार 
करता जी ा  प र थती आहे ती सवसाधारण सभागृहासमोर यो य चचसाठ  पूण 
अथानं सगळया बाबी मांडून हणुन एवढ  स व तर अट चार प  का केली यांनी 
याचं कारण आहे क ,कुठ याह  बाबी कुठूनह  सभागृहा या समोर दुल त राहू 
नयेत यावरती यो य िनणय होणं अपे त आहे. मला आनंद वाटला असता 
क , याची ता काळ िन वदा झाली असती पण ह  या खरोखर हावयाची असती 
तर ती २०१६ म ये सु  होणचं अपे त होतं. मा  काह  कारणांमुळे ती २०१६ 
म ये सु  झाली नाह . ती २०१९/२० म ये कर याचा जर  मी य  केला असता 
तर  सु दा मी सांगतो या प दतीनं प र थती िनमाण झाली असती. आ ण  
हणुनच ता काळ हे वषयप  यावेळेला आ ह  य  क न या यावरती २ ते ३  

म हने घालवून आम या िनदशनास अशी बाब आली क , आप याला ा  
प र थतीम ये यां या सोबत काम करावं एवढाच हेतू समोर ठेवून सभागृहा या 
उिचत िनणयासाठ  हा वषय आणलेला होता. मी पुन त सभागृहा या समोर 
सादरपूवक सादर करतो क ,याम ये उिचत िनणय सभागृहाने यावा. कारण जर का 
आप याला ए सटशन ायचं असेल कं ाटदाराला तर तसा िनणय सभागृह घेवु 
शकतं पूण ए सटशन न देता ५ ए सटशन देवुन  िन वदा या पूण कर याचा 
िनणय यायचा असेल सभागृहाला, तर तसा िनणय सभागृहाला घेता येऊ शकतो. 
हणजे कसा साधारणपणे ३ वषाचा ए सटशन देवुन िन वदा या पूण क न 

कं शन पूण करेपयत आप याला चालू लँ ट आप याला चालू ठेवावा लागणार 
आहे. ती या आप याला पूण करावी लागेल. अ यथा ितसरा माग आहे क , 
साधारणता ६ म ह याचा ए सटशन देवुन ऑपरेश स ए झीसट ंग लँ टसाठ  
ट परर  ऑपरेटर नेम याचा देखील िनणय आप याला घेता येऊ शकतो. कंवा 
चौथा िनणय क  जो आहे याच कॉ ॅ टरला १५ वषासाठ  पु हा करारनामा क न 
यो य प दतीनं थायीची मा यता घेवुन पुढे जा याचा िनणय सभागृह घेऊ शकतं. 
पण ह  संपुण पा भूमी ह  ा  प र थतीम ये घे यात आलेली आहे. एवढंच मला 
सभागृहासमोर सादर करायचं आहे. िन तपणे या याम ये दरंगाई वभागाकडनं 
झालेली आहे याब ल वभागावरती जबाबदार  िन त क न जे कोणी जबाबदार 
असतील यां यावर िन तपणे कडक कारवाई करणेत येईल याची वाह  मी 
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सभागृहाला देतो आ ण न पुवक मी माझे िनवेदन पुढ ल काह  अिधक मा हती 
लाग यास मी कर यासाठ  मी आपली वनंती कर न माझी अनुमती आहे. 
मा.महापौर  - हा वषय मंजुर करणेत येत आहे. पुढ ल वषय घेणेत यावा.  
मा.िनलेश बारण-े  मा.महापौर साहेब, वरोध न दवून या. 
मा.राजू िमसाळ-  मा.महापौर साहेब, वरोध न दवून या. 
मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, आमचा वरोध आहे. 
मा.महापौर- यानंी वरोध अस याचे सांगीतले आहे यांचा वरोध न दवून हा 
वषय मंजूर कर त येत आहे.       
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ६९       ितकूल- ०३  
 अशी मते पडली व सदर ठराव बहुमतान ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

       -------   
                        (सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर -  सवानी  खाली बसुन या.                    
                        (सभागृहात ग धळ) 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
              वषय मांक- २ 
दनांक-  १३/१०/२०२०           वभाग- मा.आयु   
 
   संदभ –१) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ अ वये. 
         ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० अ वये. 
     ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४९६ द.२०/०१/२०२० अ वये. 
         ५) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५४१ द.१/०६/२०२० अ वये. 
         ६) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५५५ द.२१/०८/२०२० अ वये.  
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन 
करताना संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करताना मा.महापािलका सभा 
ठराव .३९९ द. २१/११/२०१३ नुसार मंजूर कायप दतीत व धोरणानुसार कायवाह  
करावया या करणात नुकसान भरपाई अदा करताना ३०% दलासा र कम दे यास 
मा यता देणेत आली आहे. तदनंतर मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ 
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द.२०/११/२०१५ अ वये सदर धोरणात बदल क न न वन भूसंपादन कायदा २०१३ 
मधील तरतूद  नुसार या िमळकत धारकांचे े  ० ते ३०० चौ मी. आहे अशा 
बािधत छो या छो या िमळकतधारकांना १००% दलासा र कम व ३०० चौ.मी पे ा 
जा त े ाचे भूखंड धारकांना ३०% दलासा र कम या माणे मा यता देणेत 
आलेली आहे. सबब, द.२०/११/२०१५ नंतर ३०० चौ.मी. पे ा मो या भूखंडाचे 
वभाजन क न तुकडा ३०० चौ.मी. पे ा कमी े ाचा भूखंड केले या सव 
करणात सां वना र कम ३०% इतक च देय रा हल यास मा यता देणे.   

मा.संतोष ल ढे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.तुषार हंगे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- समाईक 
मालक या करणात बािधत े ाची नुकसान भरपाई प रगणना करतेवेळ  येक 
ह सेधारका या वत:चे े ाचा वचार क न सां वना र कम िन त करणेस 
मा यता देणते यावी. तसेच मौजे कवळे येथील स.नं. ३६ पैक  या जागेवर पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील आ. . ४/११२ (जकात 
नाका) अ वय ेएकुण १.६१ हे.आर. (१६१००.०० चौ.मी.) जागा आर त आहे. या 
आर त जागेपैक  ११७००.०० चौ.मी. ह  जागा देहुरोड कॅ टोमट ह त येत असून 
केवळ ४५८७.०० चौ.मी. ेञ म.न.पा. ह त आहे. स या महारा ात जकात वसुली 
बंद झा यान ेसदरहु आर णाची भागश: जागा ता यात घेण ेयो य होणार नाह . 
तर  मौजे कवळे येथील स.नं.३६ पैक  या जागेवर पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील आ. . ४/११२ (जकातनाका) MRTP 

ACT ३७ नुसार वैधिनक कायवाह  पुण क न सदर आर ण र  क न महारा  
शासनास कळ वणेस मा यता देणते यावी तसेच मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. 
८२/१/१ पै. व स.नं. ८२/२/१ पै. मधील मंजूर वकास योजनेतील आ.  ३५५ 
(CPG) लहान मुलांचे खेळाचे मैदान भूसंपादनाने ता यात घे यास मा यता देणते 
यावी. 
मा. राहूल जाधव – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  
   

(सभागृहात ग धळ) 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
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ठराव मांक -  ५७४                             वषय मांक- २ 
दनांक-  १३/१०/२०२०         वभाग- मा.आयु   
 
   संदभ –१) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ अ वये. 
         ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० अ वये. 
     ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४९६ द.२०/०१/२०२० अ वये. 
         ५) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५४१ द.१/०६/२०२० अ वये. 
         ६) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५५५ द.२१/०८/२०२० अ वये.  
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन 
करताना संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करताना मा.महापािलका सभा 
ठराव .३९९ द. २१/११/२०१३ नुसार मंजूर कायप दतीत व धोरणानुसार कायवाह  
करावया या करणात नुकसान भरपाई अदा करताना ३०% दलासा र कम दे यास 
मा यता देणेत आली आहे. तदनंतर मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ 
द.२०/११/२०१५ अ वये सदर धोरणात बदल क न न वन भूसंपादन कायदा २०१३ 
मधील तरतूद  नुसार या िमळकत धारकांचे े  ० ते ३०० चौ मी. आहे अशा 
बािधत छो या छो या िमळकतधारकांना १००% दलासा र कम व ३०० चौ.मी पे ा 
जा त े ाचे भूखंड धारकांना ३०% दलासा र कम या माणे मा यता देणेत 
आलेली आहे. सबब, द.२०/११/२०१५ नंतर ३०० चौ.मी. पे ा मो या भूखंडाचे 
वभाजन क न तुकडा ३०० चौ.मी. पे ा कमी े ाचा भूखंड केले या सव 
करणात सां वना र कम ३०% इतक च देय रा हल यास मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच समाईक मालक या करणात बािधत े ाची नुकसान भरपाई प रगणना 
करतेवेळ  येक ह सेधारका या वत:चे े ाचा वचार क न सां वना र कम 
िन त करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच  मौजे कवळे येथील स.नं. ३६ 
पैक  या जागेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील 
आ. . ४/११२ (जकात नाका) अ वय े एकुण १.६१ हे.आर. (१६१००.०० चौ.मी.) 
जागा आर त आहे. या आर त जागेपैक  ११७००.०० चौ.मी. ह  जागा देहुरोड 
कॅ टोमट ह त येत असून केवळ ४५८७.०० चौ.मी. ेञ म.न.पा. ह त आहे. 
स या महारा ात जकात वसुली बंद झा यान े सदरहु आर णाची भागश: जागा 
ता यात घेण े यो य होणार नाह . तर  मौजे कवळे येथील स.नं.३६ पैक  या 
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जागेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील आ. . ४/११२ 
(जकातनाका) MRTP ACT ३७ नुसार वैधिनक कायवाह  पुण क न सदर आर ण 
र  क न महारा  शासनास कळ वणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच मौजे पंपळे 
गुरव येथील स.नं. ८२/१/१ पै. व स.नं. ८२/२/१ पै. मधील मंजूर वकास 
योजनेतील आ.  ३५५ (CPG) लहान मुलांचे खेळाचे मैदान भूसंपादनाने ता यात 
घे यास 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. 

      ------   

(सभागृहात ग धळ)  

मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                             वषय मांक- ३ 
दनांक-  १३/१०/२०२०         वभाग- मा.आयु   
 
        संदभ – १) मा.आयु  यांचे जा. .ड े/ था/का व/४४१/२०२०  
                  द.१४/८/२०२०  

   मा.रा ीय ह रत लवाद (W2), पुणे यांचेकडे यािचका .४९/२०१९ ी.सारंग 
यादवडकर व द मनपा दाखल आहे. सदर यािचकेम ये ी.सारंग यादवडकर व 
इतर ३ व द पुणे महानगरपािलका व इतर असे ितवाद  आहेत. 

सदर दा याची द.२३/०७/२०१९ रोजी झाले या सुनावणीम ये वाद  यांनी 
बेकायदेशीर अनािधकृतपणे बांधकामाचा राडारोडा नद पा ात (मुळा, मुठा व पवना 
नद ) टाक यात आलेला आहे व यामुळे नद या नैसिगक वाहात अडथळे िनमाण 

झालेले आहे व काह  ठकाणी नद या वाहात अडथळे िनमाण क न 

बेकायदेशीर र या नद चा वाह बदलेला अस याबाबतचे मु े उप थत केले. याबाबत 
तपासणीकामी नोडल एज सी महारा  पो यूशन क ोल बोड यांना आदेश दल,े 

तसेच मा.आयु , पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा यांनी नद म य े कुढ याह  कारचे 
बांधकामाचा राडारोडा व इतर बांधकामाचे टाकाऊ मटे रअल यांचा नद पा ात भराव 
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होणार नाह  याची खा ी करावी व याबाबतचा कालब द कृती आराखडा NGTयांना 
सहा आठव या या आत सादर करणेबाबत आदेश दलेले आहेत. 

मा.ह रत लवाद, पुणे यांचेकड ल कोट ऑडर द.२६/०९/२०१९ चे आदेशानुसार 
पंपर  िचंचवड मनपा व याचें काय े ातील पवना व मुळा नद वर ल ितबंिधत 

े ातील अनािधकृत बांधकामे िन कासीत करणे, ेनेज व कारखा याचे या न 
केलेले पाणी नद त न सोडता उपल ध िसवरेज टमट लां ट म ये वळवून 
आव यक या करावी व ह  सव कामे करणेकर ता सादर केले या कृती 
आराख यानुसार कामे पुण करावी अ यथा पुणे मनपा, पंपर  िचंचवड मनपा व 
पी.एम.आर.ड . यांना येक  र. .१.०० कोट  दािय व राह ल. वर नमूद 
कामांबाबतचा कृती आराखडा द.२६/०९/२०१९ रोजी सादर करणेत आलेला आहे. 

मा.ह रत लवाद, पुणे यांचेकड ल कोट ऑडर द.१६/०६/२०२० चे आदेशानुसार 
नद या िसमा व े  नमूद असलेले आराखडे ड ट स हअर ऑफ लँ ड रेकॉड 
यांचेकडे उपल ध आहे. यानुसार नद या िसमा िन त क न घेणेत या या. तसेच 
पाऊस सु  हो यापुव  नद या वाहातील अडथळे पुणपणे काढून घेत याची खा ी 
मा.आयु  यांनी पावसा यापुव  क न यावी असे आदेश कोटाने दलेले आहेत. 

            यानुसार बांधकाम परवानगी वभागाने नद पा ातील अनािधकृत भरावाबाबत 
संबंिधत जागा मालक यांना महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
५३ अ वय े नोट स दले या असून या माणे भराव काढून घेणेची कायवाह  
करणेबबात कळ वलेले आहे. तसेच सदर भराव काढून न टाक यास कलम ५३ 
(६ब) माणे सदरचा भराव मनपामाफत काढणेत येईल व सदरचा खच वसुल 
कर यात येईल या माण ेसंबंिधत जागा मालकांना कळ वलेले आहे. 

सदर नद पा ातील बेकायदेशीर केलेला राडारोडा काढणे या कामाचा आढावा 
घेणेबाबत द.२३/०७/२०२० रोजी मा.आयु , पं.िचं.मनपा. यांचे दालनात बैठक 
संप न झाली. सदर बैठक त मा.आयु  यांनी संबंिधत कायकार  अिभयंता, थाप य 
यांनी यां या काय े ात येत असले या नद पा ातील अनािधकृत भराव िन कासीत 
करणे कामाची िन वदा वतं पणे काढणेबाबत सुचना द या. कोटा या आदेशाची 
अंमलबजावणी ह  कालमया दत अस याने कामाची काय र शासक य मा यता 
घेऊन व कामास तरतुद उपल ध क न घेणेबाबत सुचना द या. 
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यानुसार कामाचे शासक य मा यतेचा ताव व मा.महापािलका सभेची 
मा यता िमळणे या उमेदमा यतेवर बांधकाम परवानगी वभागाने जिमन मालकांना 
दले या नोट सी मधील प रमाणानुसार या या े ीय कायालयाचे काय े ातील 
नद पा ाजवळ ल राडारोडा काढ याचे अंदाजप क तयार करणेत आले असून सदर 
कामाची अंदाजप क य र कम सोबत या प -अ माणे येत आहे. सदर 
अंदाजप कासाठ  महारा  शासन यांचेकड ल सन २०१९-२०२० ची मंजूर दरसूची व 
मनपा तां क वभागाकड ल मंजूर दरपृ थःकरणानुसार दर घेणेत आलेले आहे व 
िन वदा नोट स िस द करणेत आलेली आहे. 

सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील सोबत या प -अ 

माणे वाढ घट क न पयावरण वभागा या भांडवली-अ पं.िचं.मनपा प रसरातील 
पवना नद  पुन जीवन क प राब वण े या लेखािशषातून र. .१०,००,००,०००/- 
वषयां कत कामावर तरतूद वग कर यास व सदर कामा या नावाचा पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या मुळ अथसंक पात "पयावरण अिभयां क  
वभागा या भांडवली-अ" या लेखािशषाअंतगत समावेश करणसे मा यता देण.े 

मा.संतोष ल ढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

(सभागृहात ग धळ) 

मा.तुषार हंग े-  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- ी.नारायण 
वदयालय ह  संकेत वहार, गहुंजे येथे असुन शाळेत एकुण २६५ व ाथ  िश ण 
घेत असून ते सव या पर सरातीलच आहे. व ा या या आरो या या ीकोनातून 
शाळेतील बाथ म, टॉयलेटम ये पुरेसे पाणी उपल ध असणे अ याव यक आहे. पंरतु 
गहुंजेचा पाणीपुरवठा अिनयिमत अस यामुळे शाळेला रोज टँकरने पाणी पुरवठा 
करावा लागते तर  सु दा व ा याची अ यंत गैरसोय होत आहे. यामुळे या 
शाळेला महानगरपािलके या पाईप लाईनव न नळकने शन द यास या व ा याची 
पा याची कायमची सोय होईल तसेच महानगरपािलकेची पाईपलाईन शाळेपासून 
फ  १०० मीटरव न गेली आहे. यामुळे या शाळेस महानगरपािलके या पाईप 
लाईनव न नळकने शन देणे सहज श य आहे. तसेच कने शन द यास ह  शाळा 
मनपाची पाणीप ट  भर यास तयार आहे. या शाळेतील व ा याची गैरसोय पाहता 
मानवतावाद  कोन ठेवून या व ालयास मनपा या पाईप लाईनव न 
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नळकने शन दे यास मा यता देणेत यावी. तसेच रा य शासनाने कोरोना वषाणुंचा 
ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग ितबंधक कायदा 1897 व आप ी 
यव थापन अिधिनयम 2005, द.13/03/2020 पासुन लागू केलेला आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने 
महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (3) नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी 
आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता व तू अथवा सेवांची आप कालीन 
प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे. यास अनुस न महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 67 (3) अ वये वषयांक त कामास मा. आयु  सो. यांनी 
खािलल माणे मंजुर  दलेली आहे. 

कै. अ णासाहेब मगर टे डअम येथे स थतीत म.रा. व. व.कं.कडून 
ड युशन फ डर ारे वजपुरवठा घेणेत आलेला आहे. यामुळे सदर ठकाणी 
वारंवार होणा-या पीगंमुळे हॉ पीटलमधील कामकाजावर प रणाम होत आहे. 
यामुळे द. ४/९/२०२० रोजी मा. आायु  सो. व कायकार  सिमती यांचेसमवेत 

झाले या बॆठक म ये, म.रा. व. व.कं.चा वीजपुरवठा अखंड त ठेवणे कामी मनपाचे 
गवळ माथा पंपींग टेशनपासून मनपाचे ए स ेस फ डरवर ए सटशन क न 
ए स ेस फ डर ारे वीजपुरवठा करणेकामी सूचना दले या आहेत. तसेच सदरचे 
कामाची िन वदा  तातड ने िस द करणेकामी सूचना दलेली  आहे. 

मा.आयु  सो. यांचे मा यतेनुसार वषयांक त कामाची र. . 
१,१९,५९,७८९.९० इत या रकमेची अ प मुदतीची िन वदा िस  करणेत आलेली 
आहे. सबब वषयांक त कामाचा अंदाजप कामधे न यान े समावेश क न कामास 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

 सबब खालील कामाचा अंदाजप कात न याने समावेश क न कामास 
शासक य मा यता देणेत यावी.  

अ. . कामाचे नाव े य कायालय लेखािशष 
अंदाजप क य / 
शासक य मा यता 

र कम 

सन 
२०२०-२१ 
ची मूळ 
तरतूद 

१ 

कॆ. अ णासाहेब मगर टे डयम 
येथील डेड केटेड को हड -१९ 
हॉ पीटल  क रता व ुत 
पुरव याक रता उ चदाब २२ KV  
ए स ेस फ डर ारे वीजपुरवठा 
करणे. 

क े य व ुत 
वभाग कोरोना िनधी १५०००००० ० 
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सबब वर ल कामाचा अंदाजप कात न याने समावेश क न कामास 
शासक य मा यता देणेत यावी. 

तसेच भाग . ३९ संत तुकाराम नगर येथे व वध ठकाणी मंडप 
यव थेचे काम केले आहे. सदर कामाचा उ लेख २०२०-२१ अंदाजप कात झाला 
नाह . तर  सदर कामास २०२०-२१ अंदाजप कात समावेश क न तरतुद उपल ध 
क न िमळावी. तर  सदर कामासाठ  आव यक तरतुद र कम पये ११५००००/- 
इतक  वग करणा ारे क न दे यास मा यता देणेत यावी.  

 
अ. 
. 

कामाचे नाव पा. 
. 

अ. . लेखािशषक २०१०-२१ ची 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२०-
२१ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ भाग . ३९ 
संत तुकाराम 
नगर येथील 
व वध 
काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे 

  थाप य 
वषयक कामे 
करणे 

० ११५०००० ० ११५०००० 

२ महापौर वकास 
िनधी 

६३ २ महापौर 
वकास िनधी 

५००००००० ० ११५०००० ४८८५०००० 

 एकुण    ५००००००० ११५०००० ११५०००० ५००००००० 
 
तर  वर ल तरतुद वग करणास मा यता देणेत यावी. 
तसेच भाग . २ मधील औ ोिगत वसाहत प रसरातील र ते डांबर करण 

करणेचे काम  िन वदा . 19/4-2019-20 अ वये  मे. धने र क शन  यांना 
द. 22/01/2020 चे आदेशा वये 18 म हने मुदतीत पुण करणेसाठ  देणेत आलेले 
आहे. 
      भाग . २ जाधववाड  मधील बो हाईचामळा कॉलनी ं . 1 ते 10 व 
मधला पेठा कॉलनी ं . 11 ते 16 या नागर वसाहती मधील र ते अ यतं खराब 
झालेले आहे. व तेिथल नागर कांची सदरचे र ते तातड ने न याने करणे बाबत 
मागणी आहे. तसेच औ ोिगक वसाहतीम ये र यांची ं द  कमी असलेने पा याचा 
िनचरा िनट होत नाह . व औ ोिगक भागाम ये व ुत वषयक खोदाई (खाजगी) 
वारंवार होते. यामुळे र ते टकत नाह त. प रणामी सदरचे काम लोकव तीत 
करणे गरजेचे वाटते. या भागातील र याची दुराव था पाहता अ याव यक वाटते.  
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       तर   िन वदा . 19/4-2019-20 मधून औ ोिगक वसाहत पर सरातील 
र याचें डांबर करणा ऐवजी बो हाईचामळा कॉलनी ं . 1 ते 10 व मधला पेठा 
कॉलनी ं . 11 ते 16 मधील र यांचे िसमट ॉ ट करण/डांबर करण करणसे 
मा यता देणेत यावी. 

तसेच भाग . २ जाधववाड  येथे ज. प. ाधिमक शाळा इमारतीचे 
जागेवर ाथिमक आरो य क  बांधणे िन वदा . 26/8-2019-20 अ वये कामाचे 
आदेश मे. जे. पी. इ ा यांना द.18/09/2019 चे आदेशा वये 12 म हने मुदतीने 
देणेत आले होते. सदरचे कामामधून गट नं 605 मधील 2 गुंठे े ावर थिमक 
आरो य क ाची दुमजली इमारत बांधणेचे िनयोजन क न RCC Work बांधकाम 
लॅ टर पा याची टाक  सह इमारतीचे काम द. 12/08/2020 पयत पुण झालेले 
आहे. स थतीत सदरचे इमारतीचे कामामधील फरशी काम दरवाजे/ खड या 
िसमािभंत बांधणे इ याद  कामे अपुण आहेत. 

     याच भागातील िन वदा . 67/03-1019-20 नुसार भाग . २ िचखली 
गावठाण िचंतामणीनगर येथील मनपाची जुनी मोडकळ स आलेली यायामशाळा 
पाडून न वन RCC म ये यायामशाळा इमारत बांधणे या कामाचा आदेश  मे. 
अ या इं टर ायझेस यांना देणेत आले आहेत. परंतू ाथिमक आरो य क ा या 
इमारतीचे काम  को वड -19 चे पा भुमीवर उवर त र कम पये १० लाखाचे काम 
थमतः पुण करणे आव यक आहे. 

      सबब िन वदा . 67/03-2019-20 मधून ाथिमक आरो य क  बांधणेचे 
उवर त काम र कम पये १००००००/-  पयत क न घेणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच सन २०२०-२१ या अंदाजप कात वाढ / घट करणेबाबत व सुधा रत 
शासक य मा यता व नावात बदल करणसे मा यता देणेत यावी.  

अ.
. 

लेखािशष उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

पा
नां
क 

अ.
. 

अंदाजप क
य र कम 
. 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 

सन 
२०२०-२१ 
चा मुळ 
अंदाज 

वाढ  घट सन २०२०-
२१ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ भांडवली 
-(नाला 
ेिनंग -

मु यालय

भाग .२० 
मधील महा मा 
फुलेनगर व 
लांडेवाड     

३१
२ 

७ ३०००००० ३००००००० १०००००० ४९०००००  ५९००००० 
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) झोपडप ट  
समोरचा नाला 
वकिसत 
करणे.(सन २०२०-
२१) 

२ वशेष 
योजना 

भाग .२० 
कासारवाड  येथील 
र ते वशेष 
प दतीने वकिसत 
करणे. 

४१ २३१ ५००००००० ५००००००   ४९००००० १००००० 

एकुण      ४९००००० ४९०००००  
  

तसेच सन २०२०-२१ या अंदाजप कात न याने काम समा व  क न यास 
शासक य मा यता िमळणे व तरतुद त वाढ/घट करणसे मा यता देणेत यावी.  

अ
 

कामाचे नाव अंदाजप
क य 
र कम 

लेखािशष पान 
. 

अ.  

सन 
२०२०-२१ 

ची 
तरतूद 

वाढ घट सन २०२०-२१ 
चा सुधा रत 
अंदाजप क 

१ आकुड  धमराज चौक ते 
इ कॉन मंद र पयतचा र ता 
अबन ट डझाईननुसार 
वकिसत करणे. 

१५.०० 
कोट  UTF - ० १.०० 

कोट  - १.०० 
कोट  

 २ आकुड  गु ार चौकापासुन ते 
राजयोग कॉलनी पयतचा 
र ताअबन ट डझाईननुसार 
वकिसत करणे. 

१०.०० 
कोट  UTF - ० १.०० 

कोट  - १.०० कोट  

३ सांगवी कवळे र यावर ल 
रावेत ते मुकाई चौकापयत 
र याचे ं द करण करणे. 

५०.०० 
कोट  UTF 

६४१/ 
२६ 

१.०० 
कोट  - ७५.०० 

लाख २५.०० लाख 

४ रावेत स.नं. १५१ इ कॉन 
मंद र ते भ डवे कॉनर पयतचा 
र यावर डाऊन रँ प बांधणे. 

२०.०० 
कोट  UTF 

६४१/ 
२७ 

१.०० 
कोट  - ७५.०० 

लाख २५.०० लाख 

५ सागंवी कवळे र यावर 
िशंदेव ती रावेत येथे 
उ डाणपुल / ेडसेपरेटर 
बांधणे. 

७५.०० 
कोट  UTF 

६४१/ 
३८ 

१.०० 
कोट  - ५०.०० 

लाख ५०.०० लाख 

 एकूण    ३.०० कोट  २.०० 
कोट  

२.०० 
कोट  

३.०० 
कोट  
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तसेच भाग .२६ पंपळे िनलख येथील खालील नमूद केले या वकास कामाला सन २०२०-२०२१ या अंदाजप कात असलेली तरतुद अपुर  पडत आहे. तर  
सन २०२०-२०२१ चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमूद केले या चालू कामांना आव यक तरतुद देणेस मा यता देणेत यावी. 

 
अ.  उप लेखािशष अथवा कामाचे 

नाव 
लेखािशष

क 
अ. . पा.क. मुळ 

शासक य 
मा यता र. . 

सुधा रत शा. 
मा यता 

सन २०२०-
२०२१ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ  घट  आव यक तरतुद  
मा यता र. . 

शेरा 

१ . ं . २६ पपंळे िनलख 
मशानभूमी वकसीत व 

इ. था. वषयक अनु.कामे 
करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(चालू  
कामे) 

२१ ३५ ३००००००० ३००००००० १०००००० ५०००००० ० ६००००००  

२ भाग .२६ क पटेव ती 
मशानभूमी वकसीत व इ. 
थाप य वषयक अनुषंिगक 

कामे करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(चाल ू 
कामे) 

२१ ३४ ३००००००० ३००००००० १०००००० ५०००००० ० ६००००००  
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३ भाग .२६ वाकड येथील 
समथ कॉलनी, तिन क 
कॉलनी व इतर प रसरा 
म ये ॉक ट करणने र ता 
वकसीत करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(न वन 
कामे) 

३५ ११२ २५००००००० २५००००००० १००००० ३००००००० ० ३०१०००००  

४ भाग .२६ पंपळे िनलख 
मधील उवर त र ते 
ॉक ट करणने वकसीत 

करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(न वन 
कामे) 

३५ ११३ २०००००००० २०००००००० १००००० ३००००००० ० ३०१०००००  

५ भाग .२६ पंपळे िनलख 
स ह नं.०२ व ४२ मधील 
आर ण .३८० भाजी मंडई 
व दुकान क  वकसीत 
करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(न वन 
कामे) 

४५ ३०९ १०००००००० १०००००००० १००००० ३००००००० ० ३०१०००००  

६ भाग .२६ पंपळे िनलख 
येथील बापुजी बुवा चौक ते 
पंपळे िनलख मशानभूमी 
पयता १८.०० मी. ं द चा 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(न वन 

४६ ३१३ १०००००००० १०००००००० १००००० २००००००० ० २०१०००००  
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ड .पी. र ता वकसीत करणे 
व मनपा या ता यात येणारे 
र ते वकसीत करणे. 

कामे) 

 
एकुण 

७१००००००० ७१००००००० २४००००० १२००००००० ० १२२४०००००  

 
 तर  वर नमूद केले माणे सन २०२०-२०२१ या मुळ अथसंक पात सदर कामाला सुधा रत तरतुद क न देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 
 उपरो  वषया वये खालील वकास कामाचे नावात बदल करणे व सुधार त शासक य मा यता देणे व तरतूद करणेबाबत खालील माणे बदल करणेस   
 मा यता देणेत यावी.  

अ.  अदाजप क सन 
२०२०-२१ नुसार मुळ 

कामाचे नाव  

लेखािशषक उपलेखािशषक अ. . पा.क. मुळ 
शासक य 

मा यता र. . 

अंदाजप क 
सन २०२०-
२१मधील 
मुळ तरतुद  

नावात बदल 
झाले या 

कामाचे नाव 

सुधार त 
शासक य 

मा यता र. . 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद  

आव यक 
तरतुद  

मा यता र. . 

१ भाग . ७ भोसर   
आ दनाथनगर येथील 
पावसाळ  पा याचा 
िनचरा करणेसाठ  
व वध थाप य 
वषयक कामे करणे. 

वशेष 
योजना  

इतर वशेष 
योजना व 

बी.ओ.ट . क प 

१९७ ८६ ३०००००००० १००० भाग .७ 
भोसर  येथील 
स.नं.१ 
शेजार ल 
ना याची 
सुधारणा करणे 
व थाप य 

५०००००००० १००००००० ० १०००१००० 
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वषयक कामे 
करणे. 

२ भाग .७ भोसर  
चांदणी चौक ते 
लांडेवाड  महारा  बँके 
पयतचा र याचे 
कॉ ट करण करणे 

वशेष 
योजना  

ह जन २०२५ २५ ११४ १०००००००० १००० भाग .७ 
भोसर  चांदणी 
चौक ते 
लांडेवाड  
महारा  बँके 
पयतचा र ता 
अ ावत 
प दतीने 
वकिसत 
करणे. 

६०००००००० २००००००० ० २०००१००० 

३ भाग .७ भोसर  
बापुजी बुआ चौक ते 
पी.सी.एम.ट  चौक 
पयत या र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना  

ह जन २०२५ २५ ११५ १०००००००० १००० भाग .७ 
भोसर  बापुजी 
बुआ चौक ते 
पी.एम.ट  चौक 
पयतचा र ता 
अ ावत 
प दतीने 
वकिसत 
करणे. 

५०००००००० १००००००० ० १०००१००० 
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४ भाग . ७ भोसर  
बापुजी बुआ चौक ते 
अ नशामक क ा या 
र याचे कॉ ट करण 
करणे. 

वशेष 
योजना  

ह जन २०२५ २६ ११६ ५००००००० १००० भाग . ७ 
भोसर  
मशानभुमी ते 

अ नशामक 
क ापयतचा 
र ता अ ावत 
प दतीने 
वकिसत 
करणे. 

६०००००००० २००००००० ० २०००१००० 

५ स नं. ६९५ येथील 
म यवत  भागात 
असले या मनपा या 
ता यातील 
आर णा या जागेत 
(PMPML) बस डेपो 
येथे यापार  संकुल व 
छो या 
यवसाियकांसाठ  गाळे 
उभारणे 

वशेष 
योजना  

ह जन २०२५ १८७ ८५ ३०००००००० १००० स नं. ६९५ 
येथील 
म यवत  
भागात 
असले या 
मनपा या 
ता यातील 
आर णा या 
जागेत 
(PMPML) 
बस डेपो येथे 
यापार  संकुल 
व छो या 
यवसाियका ं
साठ  गाळे 

३०००००००० १००००००० ० १०००१००० 
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उभारणे 

६ भाग . ७ भोसर  
येथील आंतररा ीय 
कु ती िश ण 
इमारती म ये 
थाप य वषयक 

अनुषंिगक कामे करणे  

वशेष 
योजना  

भोसर  स न १ 
मधील मनपा या 
ता यात आलेली 
आर ण 
वकिसत करणे 

९ ६४ १०००००००० १००० -   १००००००० ० १०००१००० 

७ भाग . ७ भोसर  
येथील कै. अंकुशराव 
लांडगे नाटयगृहाचे 
नुतनीकरण करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे.  

वशेष 
योजना  

भोसर  येथे 
े ागृह इमारत 

बांधणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे 

६ ६४ २०००००००० १००० -   १००००००० ० १०००१००० 

८ भाग .१० मधील 
महा मा योतीराव 
फुले पुत या शेजार  
ान योती सा व ीबाई 

फुले  यांचा पुणाकृती 
पुतळा उभारणे व 
याकामी वा तु वशारद 

वशेष 
योजना  

- - - १०००००००० ० - २०००००००० १००००००० ० १००००००० 
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नेमणे व मारकाचे 
सुशोिभकरण 
करणेकर ता थाप य 
वषयक कामे करणे. 

९ भुसंपादन िनधी     ३ ३४२-
३४३ 

  १२९८५०००००     ० १००००००००   

  एकुण                  १०००००००० १०००००००० १००००७०००
   

 

              तर  वर ल पञानुसार उपरो  थाप य वषयक कामाचे सुधार त नावास सुधार त शासक य मा यतेस व सुधार त तरतुद स मा यता दे यात यावी.  
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मा.राहुल जाधव -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.  
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर – कृपया सवानी खाली बसावे सभागृहात ग धळ घालू नये.  
 यानंतर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक- ५७५                वषय मांक- ३ 
दनांक-  १३/१०/२०२०     वभाग- मा.आयु   
 
           संदभ – १) मा.आयु  यांचे जा. .ड े/ था/का व/४४१/२०२०  
                     द.१४/८/२०२०  

   मा.रा ीय ह रत लवाद (W2), पुणे यांचेकडे यािचका .४९/२०१९ ी.सारंग 
यादवडकर व द मनपा दाखल आहे. सदर यािचकेम ये ी.सारंग यादवडकर व 
इतर ३ व द पुणे महानगरपािलका व इतर असे ितवाद  आहेत. 

सदर दा याची द.२३/०७/२०१९ रोजी झाले या सुनावणीम ये वाद  यांनी 
बेकायदेशीर अनािधकृतपणे बांधकामाचा राडारोडा नद पा ात (मुळा, मुठा व पवना 
नद ) टाक यात आलेला आहे व यामुळे नद या नैसिगक वाहात अडथळे िनमाण 

झालेले आहे व काह  ठकाणी नद या वाहात अडथळे िनमाण क न 

बेकायदेशीर र या नद चा वाह बदलेला अस याबाबतचे मु े उप थत केले. याबाबत 
तपासणीकामी नोडल एज सी महारा  पो यूशन क ोल बोड यांना आदेश दल,े 

तसेच मा.आयु , पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा यांनी नद म य े कुढ याह  कारचे 
बांधकामाचा राडारोडा व इतर बांधकामाचे टाकाऊ मटे रअल यांचा नद पा ात भराव 
होणार नाह  याची खा ी करावी व याबाबतचा कालब द कृती आराखडा NGTयांना 
सहा आठव या या आत सादर करणेबाबत आदेश दलेले आहेत. 

मा.ह रत लवाद, पुणे यांचेकड ल कोट ऑडर द.२६/०९/२०१९ चे आदेशानुसार 
पंपर  िचंचवड मनपा व यांचे काय े ातील पवना व मुळा नद वर ल ितबंिधत 

े ातील अनािधकृत बांधकामे िन कासीत करणे, ेनेज व कारखा याचे या न 
केलेले पाणी नद त न सोडता उपल ध िसवरेज टमट लां ट म ये वळवून 
आव यक या करावी व ह  सव कामे करणेकर ता सादर केले या कृती 
आराख यानुसार कामे पुण करावी अ यथा पुणे मनपा, पंपर  िचंचवड मनपा व 
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पी.एम.आर.ड . यांना येक  र. .१.०० कोट  दािय व राह ल. वर नमूद 
कामांबाबतचा कृती आराखडा द.२६/०९/२०१९ रोजी सादर करणेत आलेला आहे. 

मा.ह रत लवाद, पुणे यांचेकड ल कोट ऑडर द.१६/०६/२०२० चे आदेशानुसार 
नद या िसमा व े  नमूद असलेले आराखडे ड ट स हअर ऑफ लँ ड रेकॉड 
यांचेकडे उपल ध आहे. यानुसार नद या िसमा िन त क न घेणेत या या. तसेच 
पाऊस सु  हो यापुव  नद या वाहातील अडथळे पुणपणे काढून घेत याची खा ी 
मा.आयु  यांनी पावसा यापुव  क न यावी असे आदेश कोटाने दलेले आहेत. 

            यानुसार बांधकाम परवानगी वभागाने नद पा ातील अनािधकृत भरावाबाबत 
संबंिधत जागा मालक यांना महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
५३ अ वय े नोट स दले या असून या माणे भराव काढून घेणेची कायवाह  
करणेबबात कळ वलेले आहे. तसेच सदर भराव काढून न टाक यास कलम ५३ 
(६ब) माणे सदरचा भराव मनपामाफत काढणेत येईल व सदरचा खच वसुल 
कर यात येईल या माण ेसंबंिधत जागा मालकांना कळ वलेले आहे. 

सदर नद पा ातील बेकायदेशीर केलेला राडारोडा काढणे या कामाचा आढावा 
घेणेबाबत द.२३/०७/२०२० रोजी मा.आयु , पं.िचं.मनपा. यांचे दालनात बैठक 
संप न झाली. सदर बैठक त मा.आयु  यांनी संबंिधत कायकार  अिभयंता, थाप य 
यांनी यां या काय े ात येत असले या नद पा ातील अनािधकृत भराव िन कासीत 
करणे कामाची िन वदा वतं पणे काढणेबाबत सुचना द या. कोटा या आदेशाची 
अंमलबजावणी ह  कालमया दत अस याने कामाची काय र शासक य मा यता 
घेऊन व कामास तरतुद उपल ध क न घेणेबाबत सुचना द या. 

यानुसार कामाचे शासक य मा यतेचा ताव व मा.महापािलका सभेची 
मा यता िमळणे या उमेदमा यतेवर बांधकाम परवानगी वभागान ेजिमन मालकांना 
दले या नोट सी मधील प रमाणानुसार या या े ीय कायालयाचे काय े ातील 
नद पा ाजवळ ल राडारोडा काढ याचे अंदाजप क तयार करणेत आले असून सदर 
कामाची अंदाजप क य र कम सोबत या प -अ माणे येत आहे. सदर 
अंदाजप कासाठ  महारा  शासन यांचेकड ल सन २०१९-२०२० ची मंजूर दरसूची व 
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मनपा तां क वभागाकड ल मंजूर दरपृ थःकरणानुसार दर घेणेत आलेले आहे व 
िन वदा नोट स िस द करणेत आलेली आहे. 

सदर कामासाठ  सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील सोबत या प -अ 

माणे वाढ घट क न पयावरण वभागा या भांडवली-अ पं.िचं.मनपा प रसरातील 
पवना नद  पुन जीवन क प राब वण े या लेखािशषातून र. .१०,००,००,०००/- 
वषयां कत कामावर तरतूद वग कर यास व सदर कामा या नावाचा पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०२०-२१ या मुळ अथसंक पात "पयावरण अिभयां क  
वभागा या भांडवली-अ" या लेखािशषाअंतगत समावेश करणसे मा यता देणते येत 
आहे. तसेच ी.नारायण वदयालय ह  संकेत वहार, गहुंजे येथे असुन शाळेत एकुण 
२६५ व ाथ  िश ण घेत असून ते सव या पर सरातीलच आहे. व ा या या 
आरो या या ीकोनातून शाळेतील बाथ म, टॉयलेटम ये पुरेसे पाणी उपल ध 
असणे अ याव यक आहे. पंरतु गहुंजेचा पाणीपुरवठा अिनयिमत अस यामुळे 
शाळेला रोज टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागतो तर  सु दा व ा याची अ यंत 
गैरसोय होत आहे. यामुळे या शाळेला महानगरपािलके या पाईप लाईनव न 
नळकने शन द यास या व ा याची पा याची कायमची सोय होईल तसेच 
महानगरपािलकेची पाईपलाईन शाळेपासून फ  १०० मीटरव न गेली आहे. यामुळे 
या शाळेस महानगरपािलके या पाईप लाईनव न नळकने शन देणे सहज श य 
आहे. तसेच कने शन द यास ह  शाळा मनपाची पाणीप ट  भर यास तयार आहे. 
या शाळेतील व ा याची गैरसोय पाहता मानवतावाद  कोन ठेवून या 
व ालयास मनपा या पाईप लाईनव न नळकने शन दे यास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच रा य शासनाने कोरोना वषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात 
साथरोग ितबंधक कायदा 1897 व आप ी यव थापन अिधिनयम 2005, 
द.13/03/2020 पासुन लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
प रसरात देखील कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम 63 (3) नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना 
तातड ने करणेकर ता व तू अथवा सेवांची आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  
करणे आव यक आहे. यास अनुस न महानगरपािलका अिधिनयम कलम 67 (3) 
अ वये वषयांक त कामास मा. आयु  सो. यांनी खािलल माणे मंजुर  दलेली 
आहे. 
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कॆ. अ णासाहेब मगर टे डअम येथे स थतीत म.रा. व. व.कं.कडून 
ड युशन फ डर ारे वजपुरवठा घेणेत आलेला आहे. यामुळे सदर ठकाणी 
वारंवार होणा-या पींगमुळे हॉ पीटलमधील कामकाजावर प रणाम होत आहे. 
यामुळे द. ४/९/२०२० रोजी मा. आायु  सो. व कायकार  सिमती यांचेसमवेत 

झाले या बॆठक म ये, म.रा. व. व.कं.चा वीजपरुवठा अखंड त ठेवणे कामी मनपाचे 
गवळ माथा पंपींग टेशनपासून मनपाचे ए स ेस फ डरवर ए सटशन क न 
ए स ेस फ डर ारे वीजपुरवठा करणेकामी सूचना दले या आहेत. तसेच सदरचे 
कामाची िन वदा  तातड ने िस द करणेकामी सूचना दलेली  आहे. 

मा. आयु  सो. यांचे मा यतेनुसार वषयांक त कामाची र. . 
१,१९,५९,७८९.९० इत या रकमेची अ प मुदतीची िन वदा िस  करणेत आलेली 
आहे. सबब वषयांक त कामाचा अंदाजप कामधे न यान े समावेश क न कामास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 सबब खालील कामाचा अंदाजप कात न याने समावेश क न कामास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ. . कामाचे नाव े य 
कायालय लेखािशष 

अंदाजप क य / 
शासक य 

मा यता र कम 

सन 
२०२०-२१ 
ची मूळ 
तरतूद 

१ 

कॆ. अ णासाहेब मगर टे डयम 
येथील डेड केटेड को हड -१९ 
हॉ पीटल  क रता व ुत 
पुरव याक रता उ चदाब २२ 
KV  ए स ेस फ डर ारे 
वीजपुरवठा करणे. 

क े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १५०००००० ० 

  
सबब वर ल कामाचा अंदाजप कात न याने समावेश क न कामास 

शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच भाग . ३९ संत तुकाराम नगर येथे व वध ठकाणी मंडप 

यव थेचे काम केले आहे. सदर कामाचा उ लेख २०२०-२१ अंदाजप कात झाला 
नाह . तर  सदर कामास २०२०-२१ अंदाजप कात समावेश क न तरतुद उपल ध 
क न िमळावी. तर  सदर कामासाठ  आव यक तरतुद र कम पये ११५००००/- 
इतक  वग करणा ारे क न दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. 
. 

कामाचे नाव पा. 
. 

आ. 
. 

लेखािशषक २०१०-२१ ची 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०२०-
२१ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ भाग . ३९ 
संत तुकाराम 
नगर येथील 
व वध 
काय मासाठ  
मंडप यव था 
करणे 

  थाप य 
वषयक कामे 
करणे 

० ११५०००० ० ११५०००० 

२ महापौर वकास 
िनधी 

६३ २ महापौर 
वकास िनधी 

५००००००० ० ११५०००० ४८८५०००० 

 एकुण    ५००००००० ११५०००० ११५०००० ५००००००० 
 
तर  वर ल तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच भाग . २ मधील औ ोिगत वसाहत प रसरातील र ते डांबर करण 

करणेचे काम  िन वदा . 19/4-2019-20 अ वये  मे. धने र क शन  यांना 
द. 22/01/2020 चे आदेशा वये 18 म हने मुदतीत पुण करणेसाठ  देणेत आलेले 
आहे. 

      भाग . २ जाधववाड  मधील बो हाईचामळा कॉलनी ं . 1 ते 10 व 
मधला पेठा कॉलनी ं . 11 ते 16 या नागर वसाहती मधील र ते अ यांत खराब 
झालेले आहे. व तेिथल नागर कांची सदरचे र ते तातड ने न याने करणे बाबत 
मागणी आहे. तसेच औ ोिगक वसाहतीम ये र यांची ं द  कमी असलेने पा याचा 
िनचरा िनट होत नाह . व औ ोिगक भागाम ये व ुत वषयक खोदाई (खाजगी) 
वारंवार होते. यामुळे र ते टकत नाह त. प रणामी सदरचे काम लोकव तीत 
करणे गरजेचे वाटते. या भागातील र याची दुराव था पाहता अ याव यक वाटते.  

       तर   िन वदा . 19/4-2019-20 मधून औ ोिगक वसाहत पर सरातील 
र यांचे डांबर करणा ऐवजी बो हाईचामळा कॉलनी ं . 1 ते 10 व मधला पेठा 
कॉलनी ं . 11 ते 16 मधील र यांचे िसमट ॉ ट करण/डांबर करण करणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 
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तसेच भाग . २ जाधववाड  येथे ज. प. ाधिमक शाळा इमारतीचे 
जागेवर ाथिमक आरो य क  बांधणे िन वदा . 26/8-2019-20 अ वये कामाचे 
आदेश मे. जे. पी. इ ा यांना द.18/09/2019 चे आदेशा वये 12 म हने मुदतीने 
देणेत आले होते. सदरचे कामामधून गट नं 605 मधील 2 गुंठे े ावर थिमक 
आरो य क ाची दुमजली इमारत बांधणेचे िनयोजन क न RCC Work बांधकाम 
लॅ टर पा याची टाक  सह इमारतीचे काम  द. 12/08/2020 पयत पुण झालेले 
आहे. स थतीत सदरचे इमारतीचे कामामधील फरशी काम दरवाजे/ खड या 
िसमािभंत बांधणे  इ याद  कामे अपुण आहेत. 
     याच भागातील िन वदा . 67/03-1019-20 नुसार भाग . २ िचखली 
गावठाण िचंतामणीनगर येथील मनपाची जुनी मोडकळ स आलेली यायामशाळा 
पाडून न वन RCC म ये यायामशाळा इमारत बांधणे या कामाचा आदेश  मे. 
अ या इं टर ायझेस यांना देणेत आले आहेत. परंतू ाथिमक आरो य क ा या 
इमारतीचे काम  को वड -19 चे पा भुमीवर उवर त र कम पये १० लाखाचे काम 
थमतः पुण करणे आव यक आहे. 

      सबब िन वदा . 67/03-2019-20 मधून ाथिमक आरो य क  बांधणेचे 
उवर त काम र कम पये १००००००/-  पयत क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

तसेच  सन २०२०-२१ या अंदाजप कात वाढ / घट करणेबाबत व सुधा रत 
शासक य मा यता व नावात बदल करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

लेखािशष उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

पा
नां
क 

अ.
. 

अंदाजप क
य र कम 
. 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 

सन 
२०२०-२१ 
चा मुळ 
अंदाज 

वाढ  घट सन २०२०-
२१ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ भांडवली 
-(नाला 
ेिनंग -

मु यालय
) 

भाग .२० 
मधील महा मा 
फुलेनगर व 
लांडेवाड     
झोपडप ट  
समोरचा नाला 
वकिसत 
करणे.(सन २०२०-
२१) 

३१२ ७ ३०००००० ३००००००० १०००००० ४९०००००  ५९००००० 
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२ वशेष 
योजना 

भाग .२० 
कासारवाड  येथील 
र ते वशेष 
प दतीने वकिसत 
करणे. 

४१ २३१ ५००००००० ५००००००   ४९००००० १००००० 

एकुण      ४९००००० ४९०००००  
       तसेच सन २०२०-२१ या अंदाजप कात न याने काम समा व  क न 
यास शासक य मा यता  व तरतुद त वाढ/घट करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

अ
 

कामाचे नाव अंदाजप
क य 
र कम 

लेखािशष पान 
. 

अ.  

सन 
२०२०-२१ 

ची 
तरतूद 

वाढ घट सन २०२०-२१ 
चा सुधा रत 
अंदाजप क 

१ आकुड  धमराज चौक ते 
इ कॉन मंद र पयतचा र ता 
अबन ट डझाईननुसार 
वकिसत करणे. 

१५.०० 
कोट  UTF - ० १.०० 

कोट  - १.०० 
कोट  

 २ आकुड  गु ार चौकापासुन ते 
राजयोग कॉलनी पयतचा 
र ताअबन ट डझाईननुसार 
वकिसत करणे. 

१०.०० 
कोट  UTF - ० १.०० 

कोट  - १.०० कोट  

३ सांगवी कवळे र यावर ल 
रावेत ते मुकाई चौकापयत 
र याचे ं द करण करणे. 

५०.०० 
कोट  UTF 

६४१/ 
२६ 

१.०० 
कोट  - ७५.०० 

लाख २५.०० लाख 

४ रावेत स.नं. १५१ इ कॉन 
मंद र ते भ डवे कॉनर पयतचा 
र यावर डाऊन रँ प बांधणे. 

२०.०० 
कोट  UTF 

६४१/ 
२७ 

१.०० 
कोट  - ७५.०० 

लाख २५.०० लाख 

५ सागंवी कवळे र यावर 
िशंदेव ती रावेत येथे 
उ डाणपुल / ेडसेपरेटर 
बांधणे. 

७५.०० 
कोट  UTF 

६४१/ 
३८ 

१.०० 
कोट  - ५०.०० 

लाख ५०.०० लाख 

 एकूण    ३.०० कोट  २.०० 
कोट  

२.०० 
कोट  

३.०० 
कोट  
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भाग .२६ पंपळे िनलख येथील खालील नमूद केले या वकास कामाला सन २०२०-२०२१ या अंदाजप कात असलेली तरतुद अपुर  पडत आहे. तर  सन 

२०२०-२०२१ चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमूद केले या चालू कामांना आव यक तरतुद देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.  उप लेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

लेखािशष
क 

अ. . पा.क. मुळ 
शासक य 

मा यता र. . 

सुधा रत शा. 
मा यता 

सन २०२०-
२०२१ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ  घट  आव यक तरतुद  
मा यता र. . 

शेरा 

१ . ं . २६ पपंळे िनलख 
मशानभूमी वकसीत व 

इ. था. वषयक अनु.कामे 
करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(चालू  
कामे) 

२१ ३५ ३००००००० ३००००००० १०००००० ५०००००० ० ६००००००  

२ भाग .२६ क पटेव ती 
मशानभूमी वकसीत व इ. 
थाप य वषयक अनुषंिगक 

कामे करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(चाल ू 
कामे) 

२१ ३४ ३००००००० ३००००००० १०००००० ५०००००० ० ६००००००  
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३ भाग .२६ वाकड येथील 
समथ कॉलनी, तिन क 
कॉलनी व इतर प रसरा 
म ये ॉक ट करणने र ता 
वकसीत करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(न वन 
कामे) 

३५ ११२ २५००००००० २५००००००० १००००० ३००००००० ० ३०१०००००  

४ भाग .२६ पंपळे िनलख 
मधील उवर त र ते 
ॉक ट करणने वकसीत 

करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(न वन 
कामे) 

३५ ११३ २०००००००० २०००००००० १००००० ३००००००० ० ३०१०००००  

५ भाग .२६ पंपळे िनलख 
स ह नं.०२ व ४२ मधील 
आर ण .३८० भाजी मंडई 
व दुकान क  वकसीत 
करणे. 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(न वन 
कामे) 

४५ ३०९ १०००००००० १०००००००० १००००० ३००००००० ० ३०१०००००  

६ भाग .२६ पंपळे िनलख 
येथील बापुजी बुवा चौक ते 
पंपळे िनलख मशानभूमी 
पयता १८.०० मी. ं द चा 

थाप य 
वशेष 

योजना 
(न वन 

४६ ३१३ १०००००००० १०००००००० १००००० २००००००० ० २०१०००००  
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ड .पी. र ता वकसीत करणे 
व मनपा या ता यात येणारे 
र ते वकसीत करणे. 

कामे) 

 
एकुण 

७१००००००० ७१००००००० २४००००० १२००००००० ० १२२४०००००  

 
      तर  वर नमूद केले माणे सन २०२०-२०२१ या मुळ अथसंक पात सदर कामाला सुधा रत तरतुद क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 उपरो  वषया वये खालील वकास कामाचे नावात बदल करणे व सुधार त शासक य मा यता देणे व तरतूद करणेबाबत खालील माणे बदल करणेस मा यता  
 देणेत येत आहे. 
 

अ.  अदाजप क सन 
२०२०-२१ नुसार मुळ 

कामाचे नाव  

लेखािशषक उपलेखािशषक अ. . पा.क. मुळ 
शासक य 

मा यता र. . 

अंदाजप क 
सन २०२०-
२१मधील 
मुळ तरतुद  

नावात बदल 
झाले या 

कामाचे नाव 

सुधार त 
शासक य 

मा यता र. . 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद  

आव यक 
तरतुद  

मा यता र. . 

१ भाग . ७ भोसर   
आ दनाथनगर येथील 
पावसाळ  पा याचा 
िनचरा करणेसाठ  
व वध थाप य 
वषयक कामे करणे. 

वशेष 
योजना  

इतर वशेष 
योजना व 

बी.ओ.ट . क प 

१९७ ८६ ३०००००००० १००० भाग .७ 
भोसर  येथील 
स.नं.१ 
शेजार ल 
ना याची 
सुधारणा करणे 

५०००००००० १००००००० ० १०००१००० 
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व थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

२ भाग .७ भोसर  
चांदणी चौक ते 
लांडेवाड  महारा  बँके 
पयतचा र याचे 
कॉ ट करण करणे 

वशेष 
योजना  

ह जन २०२५ २५ ११४ १०००००००० १००० भाग .७ 
भोसर  चांदणी 
चौक ते 
लांडेवाड  
महारा  बँके 
पयतचा र ता 
अ ावत 
प दतीने 
वकिसत 
करणे. 

६०००००००० २००००००० ० २०००१००० 

३ भाग .७ भोसर  
बापुजी बुआ चौक ते 
पी.सी.एम.ट  चौक 
पयत या र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना  

ह जन २०२५ २५ ११५ १०००००००० १००० भाग .७ 
भोसर  बापुजी 
बुआ चौक ते 
पी.एम.ट  चौक 
पयतचा र ता 
अ ावत 
प दतीने 
वकिसत 
करणे. 

५०००००००० १००००००० ० १०००१००० 
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४ भाग . ७ भोसर  
बापुजी बुआ चौक ते 
अ नशामक क ा या 
र याचे कॉ ट करण 
करणे. 

वशेष 
योजना  

ह जन २०२५ २६ ११६ ५००००००० १००० भाग . ७ 
भोसर  
मशानभुमी ते 

अ नशामक 
क ापयतचा 
र ता अ ावत 
प दतीने 
वकिसत 
करणे. 

६०००००००० २००००००० ० २०००१००० 

५ स नं. ६९५ येथील 
म यवत  भागात 
असले या मनपा या 
ता यातील 
आर णा या जागेत 
(PMPML) बस डेपो 
येथे यापार  संकुल व 
छो या 
यवसाियकांसाठ  गाळे 
उभारणे 

वशेष 
योजना  

ह जन २०२५ १८७ ८५ ३०००००००० १००० स नं. ६९५ 
येथील 
म यवत  
भागात 
असले या 
मनपा या 
ता यातील 
आर णा या 
जागेत 
(PMPML) 
बस डेपो येथे 
यापार  संकुल 
व छो या 
यवसाियका ं
साठ  गाळे 

३०००००००० १००००००० ० १०००१००० 
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उभारणे 

६ भाग . ७ भोसर  
येथील आंतररा ीय 
कु ती िश ण 
इमारती म ये 
थाप य वषयक 

अनुषंिगक कामे करणे  

वशेष 
योजना  

भोसर  स न १ 
मधील मनपा या 
ता यात आलेली 
आर ण 
वकिसत करणे 

९ ६४ १०००००००० १००० -   १००००००० ० १०००१००० 

७ भाग . ७ भोसर  
येथील कै. अंकुशराव 
लांडगे नाटयगृहाचे 
नुतनीकरण करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे.  

वशेष 
योजना  

भोसर  येथे 
े ागृह इमारत 

बांधणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे 

६ ६४ २०००००००० १००० -   १००००००० ० १०००१००० 

८ भाग .१० मधील 
महा मा योतीराव 
फुले पुत या शेजार  
ान योती सा व ीबाई 

फुले  यांचा पुणाकृती 
पुतळा उभारणे व 
याकामी वा तु वशारद 

वशेष 
योजना  

- - - १०००००००० ० - २०००००००० १००००००० ० १००००००० 
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नेमणे व मारकाचे 
सुशोिभकरण 
करणेकर ता थाप य 
वषयक कामे करणे. 

९ भुसंपादन िनधी     ३ ३४२-
३४३ 

  १२९८५०००००     ० १००००००००   

  एकुण                  १०००००००० १०००००००० १००००७०००
   

            

            अनुकूल- ७२              ितकूल- ० 
 
            अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         -----  
 

                  (सभागृहात ग धळ) 
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मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक- ५७६                                  वषय मांक- ४ 
दनांक-  १३/१०/२०२०           वभाग- मा.आयु   

           संदभ – १) मा.आयु  यांचे जा. .मभा/१५/का व/३४४/२०२०  

                     द.२४/८/२०२० 

ज हािधकार  कायालय पुण,े आप ी यव थापन क  यांचेकड ल प  

आ. य./पगस/का व/905/2019 द.11/08/2019 व प  . आ. य./पगस/का व 
/904/2019 द. 11/08/2019 नुसार को हापुर व सांगली ज हा येथील अितवृ ी व 
पुरप र थती व तदनंतर या उपाययोजनांसाठ  आव यक साधन सामु ी चिलत दराने 
(िन वदा ा  दरानुसार) तातड ने उपल ध क न देणेबाबत कळ वले होते. यानुसार 
मे. रेखा इं जिनअ रंग व स यांना पय े 70,000/- मे.िशवसमथ एंटर ायजेस यांना 
पये 7,18,200/- व मे. शुभम उ ोग यानंा पये 12,735/- चे पुरवठा आदेश िनगत 

करणेत आलेल े होते. यानुसार सबंिधत पुरवठादारांनी घमेली, मा क व खराटे या 
सा ह यांचा पुरवठा ज हािधकार  कायालय सांगली व को हापुर येथे केलेला आहे. 

यानुसार को हापुर व सांगली ज हा येथील अितवृ ी पुर प र थती व 
तदनंतर या उपाययोजना कर यासाठ  आव यक साधन सामु ीचा पुरवठा करणेसाठ  
खालील माण ेपुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले होते. 

अ. . पुरवठादाराचे नाव पुरवठा आदेश मांक 
आदेशाची 

र कम पय े
वाहतूक खच एकूण 

सा ह याचा 

तपिशल 

1 
म.े रेखा इं जिनअ रंग व स 

िचंचवड, पुणे 19 

मभां/15/का व/369/2019 द. 
12/08/2019 

70,000/- 10620/-- 80,620/- घमेली 

2 
मे. िशवसमथ एंटर ायजेस 

िनगड , पुणे 44 

मभां/15/का व/368/2019 द. 
12/08/2019 

7,18,200/- 32,000/- 7,50,200/- खराटे 

3 
मे. शुभम उ ोग, पंपर  पुणे 
18. 

मभां/15/का व/370/2019 द. 
12/08/2019 

12,735/- - 
     
12,735/- 

मा क 
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यानुसार सबंिधत पुरवठादार यांनी आदेशातील नमुद केले या सा ह याचा 
पुरवठा सांगली व को हापुर येथे मुदतीत केलेला असून पुरवठा केले या सा ह याची 
देयके अदायगीकामी वाहतूक खचासह सादर केलेली आहेत. 

मा. जय ी कटारे, िनवासी उप ज हािधकार  तथा मु य कायकार  अिधकार , 

पुणे यांचेकड ल प  . आ. य./पगस/का व/905/2019 द. 11/08/2019 अ वये सदर 
साधनसामु ी या खरेद  व पुरवठा यांची देयके ज हािधकार  कायालय, आप ी 
यव थापन क  यांचेकडून अदा केली जातील असे कळ वले होते. 

यानुसार सबंिधत पुरवठादारांची देयके अदायगीकामी ज हािधकार  कायालय, 

आप ी यव थापन क  पुणे यांचेकडे पाठ वणेत आली असता आप ी यव थापन 
क , ज हािधकार  कायालय पुणे यांनी प  . आ य /197/2019 द. 23/12/2019 

अ वये सांगली व को हापुर ज ातील अितवृ ी व पुरप र थती व तदनंतर या 
उपाय योजनांसाठ  आव यक लागणारे सा ह याचा पुरवठा अनेक सामा जक सं था व 
महानगरपािलका यांनी केलेला होता व याची सव देयके सबंिधत सं था व 
महानगरपािलका यांनी अदा केलेली आहेत तसेच पुण ेमहानगरपािलकेमाफत अितवृ ी 
व पुर प र थती साठ  वाहन यव था करणेत आलेली होती व यासबंधीचे देयके 
यांनीच अदा केलेली आहेत असे कळ वले आहे. 

सबब को हापुर व सांगली ज हा येथील अितवृ ी व पुरप र थती व 
तदनंतर या उपाययोजनांसाठ  आव यक साधन सामु ी चिलत दराने (िन वदेनुसार) 
खरेद साठ  व यासबंिधत पुरवठादार यांची देयके अदा कर यासाठ  येणा-या पये 
8,43,555/- चे खचास मा. थायी सिमती सभेने ठराव . 7185 द. 24/06/2020 

अ वये मा यता दलेली असून महापािलका ह बाहेर खच कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

मा.संतोष ल ढे  -  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. 

     ------- 
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(सभागृहात ग धळ) 

मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
ठराव मांक- ५७७                                  वषय मांक- ५ 
दनांक-  १३/१०/२०२०           वभाग- मा.आयु   
 
               संदभ-१)  मा.आयु  यांचे जा. .ह /े था/३०६/२०२०  

                        द.२६/८/२०२०  

रा य शासनाने कोरोना वषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 

ितबंधक कायदा 1897 व आप ी यव थापन अिधिनयम 2005, द.13/03/2020 पासुन 
लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना 
साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (6) नुसार 
साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता व तू 
अथवा सेवांची आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे. यास 
अनुस न महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 67 (3) अ वये वषयां कत 

कामास वग करण कर यास मा.आयु  सो.यांनी खालील माणे मंजूर  दलेली आहे. 

अ ं  
उपलेखािशष अथवा 

कामांचे नाव 
पानांक अ ं  

अंदाजप क य 

र. . 
लेखािशष 

सन २०२०-२१ 

ची मुळ अंदाज 

(उपल ध 

तरतूद) 

वाढ 

करावयाची 

तरतुद 

घट 

करावयाची 

तरतुद 

सन २०२०-२१ 

चा सुधार त 

अंदाज 

१ 

वाय.सी.एम.हॉ पटल 

येथे पद यु र पदवी 

अ यास मासाठ  

आव यक कामे करणे, 

नवजात अभक 

वभागाचे नुतनीकरण 

करणे, डॉ टरांचे 

िनवास थान 

१७ २७ ५९००००००० 
वशेष 

योजना 
४,००,००,००० ११००००००० ० १५००००००० 
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नुतनीकरण करणे.( 

भाग-२)(फेज-२) 

२ भूसंपादन िनधी ३४२ ३ 
  

१२९८५००००० 
 

११००००००० ११८८५००००० 

 
एकूण 

     
११००००००० ११००००००० 

 

 तर  उपरो  वषयां कत कामास वर ल माणे काय र मा यता देणते येत आहे. 

मा.संतोष ल ढे  -  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. 

     ------- 

(सभागृहात ग धळ) 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 

                                      वषय मांक- ६ 
दनांक-  १३/१०/२०२०           वभाग- मा.आयु   
         
            संदभ-१)  मा.आयु  यांचे जा. . शा/२/का व/३५८/२०२०  

                    द.४/९/२०२० 

पंपर  िचंचवडमहानगरपािलका आ थापनेवर 'आरो य कायकार  अिधकार ' 
अिभनामाचे १ पद पे.लेवल S-२३ वेतन ेणी ६७७००-२०८७०० म ये शासन मंजूर असून 
सदरचे पद र  आहे. तुत या पदाकर ता शासन िनणया माणे िनधार त केलेली 
अहता पुढ ल माणे :- 

महारा  शासन राजप , द.१८ फे ुवार  २०२० अिधसूचना पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० 
नुसार  पुढ ल माण,े 
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पदो नतीने १०० % 

  महानगरपािलका आ थापनेवर ल कायरत सहा यक आरो य अिधकार  या 
पदाचा कमान ३ वषाचा अनुभव असणा-या अिधका-याची सेवा ये ता व गुणव े या 
आधारे पदो नतीने िनयु  करता येईल.      

‘आरो य कायकार  अिधकार ’ र  पद पदो नतीन े भर याकामी मा.आयु सो 
यां या अ य तेखाली पदो नती सिमती सभा दनांक २८/०७/२०२० रोजी आयो जत 
कर यात आलेली होती. 

तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव 'सहा यक आरो य अिधकार ' 

पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, सेवा ये ता, 
गोपनीय अहवाल, म ा व दािय व, संगणक अहता आ ण िश तभंग वषयक कारवाई 
इ या द सेवा वषयक तपिशल पडताळून, ी.बडाळे वनोद कािशनाथ, सहा यक 
आरो य अिधकार  यांना पदो नतीचे आर ण र  कर यासंदभात मा.सव च 
यायालयात लं बत वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७म ये होणा-या अंितम 

िनणयाचे अिधन राहून िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार खु या वगातून 

'आरो य कायकार  अिधकार ' पदावर पे. लेवल S-२३ वेतन ेणी ६७७००-२०८७०० या 
वेतन ेणीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) 
िनयम, २०२० नुसार शासन मंजूर या अिधन तसेच मा.महापािलका सभे या मा यतेने 
पदो नती दे याबाबत पदो नती सिमतीन ेसवानुमते िशफारस केली आहे. 

            सबब, ी.बडाळे वनोद कािशनाथ यांना पे.लेवल S-२३ वेतन ेणी ६७७००-
२०८७०० म य े 'आरो य कायकार  अिधकार ' पदावर, पदो नती मधील आर ण र  
कर या संदभात मा.सव च यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा 
यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन राहून 
सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या वगा या र  जागेवर िन वळ 
ता परु या व पात पदो नती दे यास मा यता देणेत यावी. 

मा. संतोष ल ढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
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मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवर नागरव ती वकास योजना वभागासाठ  समाज 
वकास अिधकार  हे पद मंजूर असून ी, संभाजी भगवान ऐवले हे या पदावर दनांक 
२२/०८/२०१४ पासून कायरत आहेत. या पदा या पुढ ल पदो नतीचे पद मु य 
समाज वकास अिधकार  हे असून या पदास महारा  शासनाकडून आकृतीबंधात 
अ ाप मा यता दे यात आलेली नाह . तर  मु य समाज वकास अिधकार  या पदास 
शासनाची मा यता िमळणेकामी पुन  ताव शासन वभागामाफत शासनास 
पाठ व यास व शासनाची मा यता िमळेल या उमेदमा यतेवर सदर या पदावर 
ी.संभाजी भगवान ऐवले यांची वेतन ेणी . .१५,६००-३९१००- ेड वेतन ६६०० या 

वेतन ेणीत िनयु  करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच उदयान वभागाम ये मु य 
उदयान अिध क हे पद माहे जानेवार  २०२१ रोजी र  होणार आहे. या पदासाठ  
ी.पी.एम.गायकवाड (उ ान अिध क) यांचा अनुभव व सेवाजे ता बघता ते या 

पदासाठ  पाञ असलेमुळे यांना सदर ‘मु य उ ान अिध क’ या पदावर पदो नती 
देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सेवा 
िनयमावलीस द. १८ फे ुवार  २०२० रोजी महारा  शासनाची मा यता िमळालेली 
आहे. स थतीत ीम. वाती वड झरकर, या मनपा सेवेम ये केिम ट वग-२ या 
पदावर ३० वषापासून कायरत आहेत. न वन मंजूर सेवा िनयमावलीनुसार या िचफ 
केिम ट (Chief Chemist) या पदावर सेवाजे तेनुसार पाञ आहेत. यानुसार वाती 
वड झरकर यांची िचफ केिम ट (Chief Chemist) या पदावर पदो नती दे यास 
मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर गट 
“अ” मधील “मु य सुर ा अिधकार ”  या अिभनामाचे एक पद शासन िनणय 
पी.सी.सी./३०१५/ /५४५/न व/२२ दनांक ३० ऑग ट २०१९ नुसार मंजुर 
कर यात आलेले आहे. सदर पदाला पे लेवल  S - 20 - 56100 - 177500 अशी 
वेतन ेणी शासन मंजुर आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सदर सेवा वेश 
िनयमावलीस दनांक १८/०२/२०२० रोजी शासन मा यता िमळालेली आहे. 
         मनपाचा सुर ा वभाग हा अ याव यक सेवा पुर वणारा वभाग अस याने 
सदर वभागा या कामकाजाचा वाढता याप पाहता व सदर पदाची िनकड वचारात 
घेऊन तसेच “मु य सुर ा अिधकार ” या पदास शासन मा यता अस याने सुर ा 
वभागातील स थतीत ी.उदय गणपत जरांडे हे दनांक ०४/०४/२०१३ पासून 
सुर ा अिधकार  या पदावर कायरत असुन ते सेवा ये ता याद म ये एकमेव 
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अिधकार  असून ते पदो नती िमळणेस पा  आहेत. तसेच “मु य सुर ा अिधकार ” 
पदास असणार  अहता ते धारण कर त अस याने यांना “मु य सुर ा अिधकार ” 
या पदावर ल पदो नतीला मा यता देणेस तसेच याबाबतची सव शास कय कायवाह  
तातड ने करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच स ाचे ‘सुर ा अिधकार ’ यांची ‘मु य सुर ा अिधकार ’ या पदावर 
पदो नतीने नेमणूक झा यानंतर ‘सुर ा अिधकार ’ हे पद र  होणार आहे. 

 तर  ‘सुर ा अिधकार ’ हे पद र  झा यानंतर सदर पदावर महापािलका 
अ थापनेवर ‘सहा. सुर ा अिधकार ’ पदावर ल सेवाजे  अिधकार  ी. वलास 
बाबासाहेब वाबळे सहा.सुर ा अिधकार  हे एम.कॉम,एम.ए., एम.एम.एस. या माणे 
शै णक अहता धारण कर त असुन यांची सदर पदावर ल सेवा ७ वष ४ म हने 
इतक  झाली आहे. यांची सेवा वचारात घेता तसेच ते पदो नतीची आव यक अहता 
धारण कर त अस याने ी. वलास बाबासाहेब वाबळे, सहा. सुर ा अिधकार  यांची 
पदो नतीने ‘सुर ा अिधकार ’ पदावर नेमणूक करणेस मा यता दे यात यावी.  

मा.राहुल जाधव -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 यानंतर उपसूचनेसह दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

(सभागृहात ग धळ) 
ठराव मांक- ५७८                      वषय मांक- ६ 
दनांक-  १३/१०/२०२०           वभाग- मा.आयु   
 
             संदभ-१)  मा.आयु  यांचे जा. . शा/२/का व/३५८/२०२०  

                     द.४/९/२०२० 

पंपर  िचंचवडमहानगरपािलका आ थापनेवर 'आरो य कायकार  अिधकार ' 
अिभनामाचे १ पद पे.लेवल S-२३ वेतन ेणी ६७७००-२०८७०० म ये शासन मंजूर असून 
सदरचे पद र  आहे. तुत या पदाकर ता शासन िनणया माणे िनधार त केलेली 
अहता पुढ ल माणे :- 
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महारा  शासन राजप , द.१८ फे ुवार  २०२० अिधसूचना पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० 
नुसार  पुढ ल माण,े 

पदो नतीने १०० % 

  महानगरपािलका आ थापनेवर ल कायरत सहा यक आरो य अिधकार  या 
पदाचा कमान ३ वषाचा अनुभव असणा-या अिधका-याची सेवा ये ता व गुणव े या 
आधारे पदो नतीने िनयु  करता येईल.      

‘आरो य कायकार  अिधकार ’ र  पद पदो नतीन े भर याकामी मा.आयु सो 
यां या अ य तेखाली पदो नती सिमती सभा दनांक २८/०७/२०२० रोजी आयो जत 
कर यात आलेली होती. 

तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव 'सहा यक आरो य अिधकार ' 

पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, सेवा ये ता, 
गोपनीय अहवाल, म ा व दािय व, संगणक अहता आ ण िश तभंग वषयक कारवाई 
इ या द सेवा वषयक तपिशल पडताळून, ी.बडाळे वनोद कािशनाथ, सहा यक 
आरो य अिधकार  यांना पदो नतीचे आर ण र  कर यासंदभात मा.सव च 
यायालयात लं बत वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७म ये होणा-या अंितम 

िनणयाचे अिधन राहून िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार खु या वगातून 

'आरो य कायकार  अिधकार ' पदावर पे. लेवल S-२३ वेतन ेणी ६७७००-२०८७०० या 
वेतन ेणीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) 
िनयम, २०२० नुसार शासन मंजूर या अिधन तसेच मा.महापािलका सभे या मा यतेने 
पदो नती दे याबाबत पदो नती सिमतीन ेसवानुमते िशफारस केली आहे. 

            सबब, ी.बडाळे वनोद कािशनाथ यांना पे.लेवल S-२३ वेतन ेणी ६७७००-
२०८७०० म य े 'आरो य कायकार  अिधकार ' पदावर, पदो नती मधील आर ण र  
कर या संदभात मा.सव च यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा 
यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन राहून 
सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या वगा या र  जागेवर िन वळ 
ता पुर या व पात पदो नती दे यास मा यता देणते येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवर नागरव ती वकास योजना वभागासाठ  समाज 
वकास अिधकार  हे पद मंजूर असून ी, संभाजी भगवान ऐवले हे या पदावर दनांक 
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२२/०८/२०१४ पासून कायरत आहेत. या पदा या पुढ ल पदो नतीचे पद मु य 
समाज वकास अिधकार  हे असून या पदास महारा  शासनाकडून आकृतीबंधात 
अ ाप मा यता दे यात आलेली नाह . तर  मु य समाज वकास अिधकार  या पदास 
शासनाची मा यता िमळणेकामी पुन  ताव शासन वभागामाफत शासनास 
पाठ व यास व शासनाची मा यता िमळेल या उमेदमा यतेवर सदर या पदावर 
ी.संभाजी भगवान ऐवले यांची वेतन ेणी . .१५,६००-३९१००- ेड वेतन ६६०० या 

वेतन ेणीत िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच उदयान वभागाम ये 
मु य उदयान अिध क हे पद माहे जानेवार  २०२१ रोजी र  होणार आहे. या 
पदासाठ  ी.पी.एम.गायकवाड (उ ान अिध क) यांचा अनुभव व सेवाजे ता बघता ते 
या पदासाठ  पाञ असलेमुळे यांना सदर ‘मु य उ ान अिध क’ या पदावर 

पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
सेवा िनयमावलीस द. १८ फे वुार  २०२० रोजी महारा  शासनाची मा यता िमळालेली 
आहे. स थतीत ीम. वाती वड झरकर, या मनपा सेवेम ये केिम ट वग-२ या 
पदावर ३० वषापासून कायरत आहेत. न वन मंजूर सेवा िनयमावलीनुसार या िचफ 
केिम ट (Chief Chemist) या पदावर सेवाजे तेनुसार पाञ आहेत. यानुसार वाती 
वड झरकर यांची िचफ केिम ट (Chief Chemist) या पदावर पदो नती दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर गट 
“अ” मधील “मु य सुर ा अिधकार ”  या अिभनामाचे एक पद शासन िनणय 
पी.सी.सी./३०१५/ /५४५/न व/२२ दनांक ३० ऑग ट २०१९ नुसार मंजुर 
कर यात आलेले आहे. सदर पदाला पे लेवल  S - 20 - 56100 - 177500 अशी 
वेतन ेणी शासन मंजुर आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सदर सेवा वेश 
िनयमावलीस दनांक १८/०२/२०२० रोजी शासन मा यता िमळालेली आहे. 
         मनपाचा सुर ा वभाग हा अ याव यक सेवा पुर वणारा वभाग अस याने 
सदर वभागा या कामकाजाचा वाढता याप पाहता व सदर पदाची िनकड वचारात 
घेऊन तसेच “मु य सुर ा अिधकार ” या पदास शासन मा यता अस याने सुर ा 
वभागातील स थतीत ी.उदय गणपत जरांडे हे दनांक ०४/०४/२०१३ पासून 
सुर ा अिधकार  या पदावर कायरत असुन ते सेवा ये ता याद म ये एकमेव 
अिधकार  असून ते पदो नती िमळणेस पा  आहेत. तसेच “मु य सुर ा अिधकार ” 
पदास असणार  अहता ते धारण कर त अस याने यांना “मु य सुर ा अिधकार ” 
या पदावर ल पदो नतीला मा यता देणेस तसेच याबाबतची सव शास कय कायवाह  
तातड ने करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 तसेच स ाचे ‘सुर ा अिधकार ’ यांची ‘मु य सुर ा अिधकार ’ या पदावर 
पदो नतीने नेमणूक झा यानंतर ‘सुर ा अिधकार ’ हे पद र  होणार आहे. 
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 तर  ‘सुर ा अिधकार ’ हे पद र  झा यानंतर सदर पदावर महापािलका 
अ थापनेवर ‘सहा. सुर ा अिधकार ’ पदावर ल सेवाजे  अिधकार  ी. वलास 
बाबासाहेब वाबळे सहा.सुर ा अिधकार  हे एम.कॉम,एम.ए., एम.एम.एस. या माणे 
शै णक अहता धारण कर त असुन यांची सदर पदावर ल सेवा ७ वष ४ म हने 
इतक  झाली आहे. यांची सेवा वचारात घेता तसेच ते पदो नतीची आव यक अहता 
धारण कर त अस याने ी. वलास बाबासाहेब वाबळे, सहा. सुर ा अिधकार  यांची 
पदो नतीने ‘सुर ा अिधकार ’ पदावर नेमणूक करणेस मा यता दे यात येत आहे.  
     अनकूुल- ७२       ितकूल- ० 
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

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

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/५५१/२०२० 
दनांक - २/१२/२०२० 

                                               
                                             (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर -४११ ०१८. 
 त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल  
      यो य या कायवाह साठ  रवाना.                                                                                                         
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     ( .मसाभां/५/का व/१०३/२०२० द.२८/०२/२०२० अ वये वषय ं .१ चे लगत)                 
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पञ-अ 
(मा.आयु  यांचे जा. .ड े/ था/का व/४४१/२०२० द.१४/८/२०२० व. .३ चे 

लगत)  
 

 

 

  


