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

कायप का मांक – ९ 
सभावृ ांत 

दनांक – १६.१०.२०१७                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर-२०१७ ची मा.महापािलका सभा 
सोमवार द.१६.१०.२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे -  महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे          -  उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव सान े

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

२०) मा.बारसे यांका वण 

२१) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२२) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२४) मा.लांडगे र व ल मण 

२५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२६) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
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२७) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२८) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२९) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

३०) मा.सावळे िसमा र वं  

३१) मा.ल ढे न ता योगेश 

३२) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३३) मा.लांडे व ांत वलास 

३४) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३५) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३७) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३८) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३९) मा.केशव हनुमंत घोळव े

४०) मा.मंगला अशोक कदम 

४१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४३) मा.संजय बबन नेवाळे 

४४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४५) मा.भालेकर वण महादेव 

४६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४९) मा.घोलप कमल अिनल 

५०) मा.उ म काश कदळे 

५१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५२) मा.यादव मीनल वशाल 

५३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५४) मा. मोद कुटे 

५५) मा.राजू िमसाळ 

५६) मा.बाबर शिमला राजू 

५७) मा.अिमत राज  गावडे 

५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.मोरे र महादू भ डव े

६२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
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६४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६५) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६६) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६७) मा.अपणा िनलेश डोके 

६८) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६९) मा.गावडे राज  तानाजी 
७०) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
७१) मा.जय ी वसंत गावडे 

७२) मा.कोमल दपक मेवानी 
७३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७४) मा.सुल णा राजू धर 
७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७८) मा.कदम िनक ता अजुन 

७९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
८०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८२) मा.पाडाळे िनता वलास 

८३) मा.काळे उषा दलीप 

८४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८५) मा.पवार मिनषा मोद 

८६) मा.बारणे अचना तानाजी 
८७) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८९) मा.अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

९०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९१) मा.बारणे माया संतोष 

९२) मा.िनलेश हरामण बारण े

९३) मा.वाघमारे अ नी व म 

९४) मा.दशले रेखा राजेश 

९५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९६) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९७) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९८) मा.कामठे तुषार गजानन 

९९) मा.च धे आरती सुरेश 

१००) मा.क पटे सं दप अ ण 
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१०१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१०२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
१०४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०५) मा.कुटे िनमला संजय 

१०६) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०८) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११०) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१११) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११२) मा.आशा धायगुडे-शडग े

११३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११४) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११६) मा.राजापुरे माधवी राज  

११७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२३) मा.वाबळे संजय म हारराव   

१२४) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 यािशवाय मा. ावण हड कर-महापािलका आयु , मा.अ युत हांग-ेअित र  आयु ,   
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता,  
मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर- उपसंचालक नगररचना, मा.गावडे-

सहआयु , मा.तुप,े मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.आ ीकर, 
मा.कडूसकर, मा.खोरटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.राऊत- सहा.आयु , मा.पवार-कायदा 
स लागार, मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.लडकत,  
मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.भोसल-ेकायकार  अिभयंता, हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------- 
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मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 

या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा.नामदेव ढाके--मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, गेले अनेक 
वषापासून खरे हणजे या पंपर  िचंचवड शहरामुळे संपूण रा यात अनिधकृत घरांचा जो  
आहे तो सोडव याचं काम या रा याचे मु यमं ी आदरणीय ी.देव  फडणवीस साहेबानंी चार 
दवसांपूव  एक जी.आर. काढला होता. पंपर  िचंचवड शहरातील अनिधकृत घरांसंदभात 
मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप, मा.आमदार महेशदादा लांडग े यां या सात याने 
पाठपुरा यामुळे गे या अनेक वषापासून लं बत असलेला अनिधकृत घरांचा  या ठकाणी 
यांनी सोडवलेला आहे. हा  सोडव यामुळे आदरणीय मु यमं ी मा. ी.देव  फडणवीस 

साहेब, मा.आमदार महेशदादा लांडगे व मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप यां या अिभनंदनाचा 
ठराव मी सभागृहा या वतीने इथे मांडतोय.  
 

मा.चं कांत नखाते- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ा जो ठराव 
मांडला, याला माझे अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौर - हा अिभनंदनाचा ठराव मंजूर कर यात येत आहे. 
 

मा.द ा य सान े - मा.महापौर साहेब, मा.नामदेव ढाके यांनी जो अिभनंदनाचा ठराव मांडला 
आहे, या ठरावाला आमचेह  अनुमोदन आहे. या ठरावा वरोधात मी कधीह  बोलणार नाह . 
कारण अनिधकृत बांधकामांचा  हा कोण याह  एका प ाचा न हता कंवा कोणा रा वाद चा, 
एनसीपीचा कंवा कोण याह  अ य प ाचा, नागर काचा तो  न हता तर तो सवसामा य 
जनतेचा  होता. अिभनंदनाचा जो ठराव केला या वषयाला मी अनुमोदन देतो. पण ठराव 
न क  काय आलेला आहे. अनिधकृत बांधकामांचा  सोडवला,सोडवला,सोडवला, न क  कसा 
सोडवला. आम यापयत हा ठराव अजून आलेला नाह . कंवा याबाबतीत आ हाला कसलीह  
क पना नाह . शा तीकराबाबत पाचश े व.े फूटापयत इतके आ ण पुढे हजार व.े फूटापयत 
शंभर ट के असा जो काह  ठराव आलेला आहे तो कुठ याह  लोकांना, कुठ याह  नागर कांना 
याचा लाभ होणार नाह , असे मी प कार बंधंू या समोर सांगतोय. अनिधकृत बांधकाम सोडलं 
कंवा याचा  सूटला, शा तीकराचा  सूटला, हा जनतेचा भूलभूलै या कर यापे ा न क  
व तु थती काय आहे. कारण आम या भागात हा  जा त आहे. मला वाटते, आपले 
मा.एकनाथ पवार इथे आहेत, यांनी आ ह  यासाठ  पार का या ला या खा ले या आहेत. 
अनिधकृत बांधकामांसाठ  आ ह  अनेक वेळा आंदोलने केलेली आहेत. यात न क  काय 
जी.आर. केला आहे. जसा शा तीकराचा ठराव सभागृहासमोर मांडला व वाचला, तसा 
अनिधकृत बांधकामांचा ठराव सभागृहासमोर वाचला जावा अशी मा.महापौर साहेब मी 
आप याला वनंती करतो. नंतर आ हाला चचा करायला देखील वेळ ावा.  
 

मा.महापौर – हा ठराव इथे वाच यापे ा याची त सग यांना दली जाईल.  
 

मा.द ा य सान े– मा.महापौर साहेब, हा ठराव वाच यास सांगावा अशी मी वनंती करतो.  
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मा.महापौर- थोड यात मा हती दली जाईल. बाक  डटे स घर  पाठवले जातील. जी.आर. 
इं लशम ये आहे. कती लोकांना समजेल. यापे ा पठाण साहेब थोड यात सांगतील. 
जी.आर. तु हाला घर  वाचायला दला जाईल. मग तु ह  अ यास करा. मा.पठाण साहेब, 
आपण हा ठराव वाचून दाखवावा. 
 

मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब,तु ह  असे बोलू नका. जी.आर. हा इं लश व मराठ  
दो ह म ये असतो. 
  

मा.पठाण(सहशहर अिभयंता)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील द.३१/१२/२०१५ पुव चे बांधकामे िनयमीत कर यासाठ  
शासन िनणय . ट पीएस/१८१४ द.७/१०/२०१७ पार त कर यात आलेला आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील अनिधकृत िमळकतधारकांना द.३१ डस. २०१५ पुव ची 
बांधकामे िनयमीत कर यासाठ  महानगरपािलकेकडे अज करावे लागणार आहेत. याची 
थोड यात मा हती आप यालादेतो क  कोण या कारतील बांधकामे िनयमीत होउ शकतात. 
र हवाशी झोन, वा ण य झोन, औदयोगीक झोन, आर णास पयायी जागा िनयमानुसार 
द यास आर णामधील या याम ये ाऊंड, ले ाऊंड, ओपन पेस आर णे वगळून तसेच 
र यास पयायी र ता द यास वकास आराखडयातील र याची सु दा बांधकामे िनयमीत होवू 
शकतात.  कोण या कारातील बांधकामे िनयमीत होवू शकणार नाह त.  रेडझोन, बफर झोन, 
ीन झोन, यू लाईन मधील बांधकाम,े ड गरउतारावर ल बांधकाम,े धोकादायक इमारती 

बांधकामे  व द.१/१/२०१६ नंतर बांधलेली वा पुण झालेली बांधकामे िनयमीत होणार नाह त. 
िनयमीत कर याची प दत आपण ठरवतो. आपण याचे मा.आयु  साहेबां या मंजूर ने जाह र 
िनवेदन देणार आहोत. यासाठ  सहा मह याची मुदत दली जाईल. अज वकारले जातील व 
कोणती कागदपञे लागणार आहेत ते जाह र केले जाईल. यानंतर महानगरपािलके या 
न दणीकृत अ कटे ट दारे छाननीशु कासह त कागदपञासह त अज करावे लागतील. यानंतर 
महानगरपािलकेचे अिभयंते य  थळाची पाहणी क न, नकाशाची छाननी क न यात काह  
ञुट  असतीलतर या कळवतील. तसेच होणार  र कम जी आहे शु क िन त करतील व ती 
कळवतील. संबंिधतांनी शु क महानगरपािलकेकडे जमा के यानंतर यानंा तो िनयमतीकरण 
के याचा दाखला दे यात येईल. आता  आहे कती उंची पयत या इमारती. १५ मी. उंची 
पयतचे माञ यापुढे ३६ मी. पयतचे अ नशामक वभागाचा नाहरकत दाखला सादर कर यात 
आ यानंतर ते िनयमीत करता येतील. एफएसआय कती असणार आहे असा  येव ूशकतो. 
सवसाधारणपणे एक अनिधकृत लॉटसाठ  .८५  एक चटई ेञ दयायचे अनु ेय आहे तथा प  
या यितर  बांधकाम पॅसेजेस, टेरेस, जना याक रता जे मीएम शु क भ न व पयायाने 

य  ३० ट के पयत एफएसआय वाढवता येवू शकतो आ ण िनयमानुसार जर 
र ता ं द माणे  टड आर अनु ेय होत अस यास टड आर घेवून सु दा ेञ वाढवता येवू 
शकतं. लॅट या साईज माणे ईड यूएस कम या िनयमानुसार जेवढा अनु ेय एफएसआय 
आहे या एफएसआयपयत सु दा बांधकामे िनयमीत करता येवू शकतील. िनयमतीकरणासाठ  
अंदाजे कती शु क लागेल हे येक केस टू केस आप याला अ यास क न आ ण 
या यासाठ  वेगवेगळे काढाव ेलागणार आहे. परंतु टे ट ट ह जे िमनीमम चाजस लागणार 
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आहेत ते जिमनी या दराचे रेड रेकनर या ४ ट के भूखंडासाठ  आ ण जवळ जवळ १६ ट के 
बांधकामा या ेञासाठ  जिमनी या रेड रेकनरचे दर इतके िमनीमम शु क लागणार आहेत. व 
या यानंतर येक माज नसाठ  व पाक गसाठ  जर पाक ग कमी असेलतर यासाठ  पण 

शु क आकार यात येणार आहे. तसेच टड आर खरेद  क न टड आर लोड ंग के यास 
टड आरचा खच तसेच वापर शु क महानगरपािलकला जमा करावे लागेल, अशी सवसाधारण 
प त आहे.  
 
मा.द ा य सान े- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, एक गुंठा जागा फेस-
टू-फेस बांधलेली आहे. र ता कमी आहे. दहा फूट, पंधरा फूट र ता आहे. हा ॉ लेम ािमण 
भागात जा त आहे. समजा एक गुंठा जागेत एक हजार व.े फूटाचे परफे ट बांधलेले आहे. 
पण पा कग झोन सोडलेला नाह . आ ण समजा याने एक दोन मजले वाढवले आहेत. अशी 
बांधकामे कशा प तीने रे युलराईज होऊ शकतात हाच आम या सवा या मनाम य े  आहे. 
िमयम कती असेल, मा जन कती असेल, याला कती र ता सोडावा लागेल, हे 

सांिगतलेतर  डो यात बसणार. आम या इथे कुठेह  डपी र ता नाह . हणजे डपी र ता 
सोडून अंतगत सोसायट  आहे, अंतगत काह  ग या आहेत, काह  खाजगी लॉट आहेत. 
या ठकाणी यांनी दहा फूटा या आतम ये १२ फूट, १५ फूट, २० फूट असे जे र ते सोडले 
यांचं मा जन काय असेल, यांना पा कग कंप सर  असेल का असं जर थोडं स व तर सांिगतलं 

तर बरे होईल.  
 
मा.पठाण(सहशहर अिभयंता)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, येक केस 
डटे डम ये बघावी लागेल. मी लगेच कॅल युलेशन क न सांगू शकणार नाह . 
 
मा.महापौर-मा.द ा काका सान,ेते एव या मो या माणात सवाना सांगू शकणार नाह त. तर  
सव नगरसद यांना िनयमावली घरपोच पाठवून ावी.  
 
मा.एकनाथ पवार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,खरेतर मा.द ा काका 
सान,े मी वनंती करतो क , दवाळ नंतरची वशेष सभा आ ण या वषयामधले सव डटे स 
स मा.नगरसेवकांना समजले पाह जेत. शहरातील जा तीत जा त लोकांना अनिधकृत बांधकामे 
िनयिमत करायची संधी िमळाली पा हजे. यासाठ  आपण वतं  वशेष सवसाधारण सभा 
घो षत करावी व पुढ ल वषयाला सु वात करावी.  

----------- 
मा.माधुर  कुलकण  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक - ८४      वषय मांक – १ 
दनांक - १६/१०/२०१७      वभाग- मा.आयु  

 
      संदभ – १)  मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/२८५/  
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२०१७ द.११/०९/२०१७ 
      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .९९३ द.१९/९/२०१७  
   
   क  शासनाने ‘  व  छ भारत अिभयान’ दनांक 02/10/2014 पासून घो षत केल े

असून दनांक 02/10/2014 ते दनांक 02/10/2019 या कालावधीत अिभयान राब व यात 
येत आहे.  या अिभयाना अंतगत शहरे हागणदार  मु  त करणे व घनकचरा  यव  थापना 
अंतगत शहरे  व  छ करणे या दोन मुख बाबींचा समावेश आहे. क  शासना  या ‘  व  छ 
भारत अिभयान (नागर )’  या धत वर दनांक 15/05/2015  या शासन िनणया  वये 
रा  याम  य े  व  छ महारा   अिभयानची (नागर ) अंमलबजावणी सु  आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत शहरात वयंसेवी सं था, सहकार  गृह रचना सं था,नाग रक यांचे 
सहकायान े व छ भारत अिभयान राब व यात येत आहे. व छ भारत अिभयानाचा जा तीत 
जा त सार होऊन नाग रकांचा याम य े समावेश वाढ या या ीन े शहरातील 
गृह क पांम य ेपयावरण पूरक व व छता वषयक पधा झा यास शहर पयावरण पूरक व 
व छ होणेस मदत होईल, पयायाने कचरा वाहतूक व व हेवाट कर यासाठ  

महानगरपािलकेवर व इतर शासक य यं णांवर पडणारा अित र  ताण काह  माणात कमी 
हो यास मदत होईल. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 140-अ म य ेमालम ा 
कराची र कम आगाऊ भर यास व 140-ब म य े प र थतीक य या लाभदायक योजनेची 
अंमलबजावणी करणेक रता करात सूट देणेची तरतूद आहे. ‘आदश पयावरण संतुिलत 
सोसायट ’ ब ीस योजना राब वणेकामी खालील माणे कायवाह  करणे आव यक आहे.    

१. ‘आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ’ ब ीस योजना खालील माण े02 गटाम य े   
 पधा घेण.े 

गट १-१२ ते १०० लॅट/बंगलो/ रो 
हाऊस असलेली सोसायट   

े य कायालयिनहाय १ या माणे ८ े य 
कायालयातून ८ सोसाय यांची िनवड 

गट २-१०० चे पुढ ल लॅट/ बंगलो/रो 
हाऊस असलेली सोसायट    

े य कायालयिनहाय १ या माणे ८ े य 
कायालयातून ८ सोसाय यांची िनवड 

 
२. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधक रता मा. आयु  यांचे मा यतेने पधम य े
सहभाग घेणेकामीचा अज व तपासणीकामीचे िनकष तयार करण.े 
३. पधम ये भाग घेणा-या आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ने 100% पाणीप ट  व 
सोसायट  मधील िमळकतधारकांनी 90% िमळकतकराचा भरणा करणे अिनवाय राह ल.  
४. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधत सहभागी होणेकामी सोसायट /गृह क पांचे 
े य कायालय तरावर अज वका न िन त केले या िनकषांनुसार तपासणी करणेकामी 
येक े य कायालयाक रता 1. दोन मनपा अिधकार  2. एक अशासक य सं थेचा ितिनधी 

3. एक प कार,यांचा समावेश असलेल ेतपासणी पथकांची नेमणूक करणे.   
५. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना अंमलबजावणीचे मु य िनकष व गुण 
खालील माण.े 
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अ. . मु य िनकष गुणांक 
१. इमारत व इमारतीचे प रसराम ये १००% कचरा वग करण व या ३० 
२. पाणी संवधन, पाणी पुनच ण, पाणी पुनवापर २० 
३. सौर उजा क प, एल.ई.ड . द यांचा वापर १५ 
४. वृ ारोपण आ ण संवधन लँ ड के पंग २० 
५. पयावरण पूरक ना व यपूव उप म १५ 
  १०० 

६. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  तपासणीम य े ा  झाले या गुणां या आधारे टार 
रेट ंगनुसार सामा य करात दे याचे सवलतीची ट केवार  

अ. . गुण तपशील रेट गं सामा य करात सवलत 
१ ८६ ते १०० गुण ***** १५% 
२ ७६ ते ८५ गुण **** १०% 
३ ६६ ते ७५ गुण *** ५% 
४ ५१ ते ६५ गुण ** माणप  

७.  महापािलके या येक े य कायालयिनहाय गट मांक 1 व गट मांक 2 क रता 
येक  एक आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ची िनवड करण.े 

८. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधतील वजे या सोसायट ंमधील िमळकतींना 
महापािलकेमाफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या सवलती ं यित र  टार 
रेट ंगनुसार सामा य करात सवलत देण.े 
९. तपासणी केले या आिथक वषाचे पुढ ल आिथक वषात दनांक 30 जून अखेर थकबाक सह 
संपूण बलाची एक र कमी र कम भरणा करणा-या िमळकती सवलती या लाभास पा  
राहतील. 
१०. आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना सन 2017-2018 ते 2019-2020 या 
कालावधीत 3 वष राब व यात येईल. 

तर  “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजना राबवून िनवड झाले या 
सोसायट ंमधील िमळकतींना महापािलकेमाफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या 
सवलती ं यित र  टार रेट ंगनुसार सामा य करात सवलत देणेची मा.आयु  यांची मागणी 
असलीतर   मु ा .६ मधील आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  तपासणीम ये ा  झाले या 
गुणां या आधारे टार रेट ंगनुसार सामा य करात दे याचे सवलतीची ट केवार  खालील माणे 
िन त क न या माणे कायवाह  करणेस मा यता देणते येत आहे. 
अ. . गुण तपशील रेट ंग सामा य करात सवलत 
१ ८६ ते १०० गुण ***** २५% 
२ ७६ ते ८५ गुण **** १५% 
३ ६६ ते ७५ गुण *** १०% 
४ ५१ ते ६५ गुण ** ५% 

या माणे कायवाह  कर याक रता मा यता देणते येत आहे. 
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मा.आरती च धे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.सिचन िचखल-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,अिधकार  वग व 
प कार बंधू, खरेतर आज आप याला शहरात अ यंत बकट अव था पहायला िमळते आहे. 
रोज एकह  युज पेपर नाह  क  जथे शहरातील व वध भागां या, कच-या या सम याबंाबतीत 
एकह  बातमी येत नाह . स मा.महापौर साहेब, या- या वेळ  आ ह  भागात असो, शहरातील 
व वध भागांत असो, आ ह  या- या ठकाणी जातो, या- या ठकाणी आ हाला स यातर  
एकच िच  दसते. तुडंूब भरले या कचराकंु या, याच माणे कचराकंु यांत असणार  कु ी 
हणा, डुकरे हणा, हा सगळा अ व थ करत असणारा, अ व छ असणारा प रसर. पंपर  

िचंचवड शहराम य े सगळ कडेच घाणीचे सा ा य पसरलेले आहे. स मा.महापौर साहेब,या 
घाणीमुळे आपण रोज या वतमानप ांम ये पाहतोय क , ड यूचा आजार असेल, साथीचे आजार 
असतील, मलेर या असेल, या आजारापंासून रोज ण दगावतात, या सव गो ी आपण पाहत 
आलो आहोत. गेले क येक दवस या गो ीला घेऊन शातंपण ेपाहत होतो. वेळोवेळ  आम या 
सव अिधका-यांना सांगत होतो. एकदा नाह  क येक वेळा आ ह  सु ा या वषयावर चचा 
केली होती. स मा.महापौर साहेब, आपण सांिगतल.े मा.आयु  साहेबांना िनवेदन देत असताना 
या दवशी सांिगतल,े टडर ोसेस चालू आहे. टडर लोट केले आहे. कचरा उचल यासाठ , 

नवीन ठेकेदार ये यासाठ  अजून एक/दोन म हने जातील. मा.महापौर साहेब, आ ह  या सव 
येत आप या सोबत आहोत. परंतू मनात एक िचंता येते क , या आधी सव सुरळ त चालू 

असताना तोच ठेकेदार हे काम करत असताना अचानक अशी प र थती कशी काय उप थत 
झाली. कशामुळे सव  घाणीचे सा ा य पसरलेले आहे. आ ह  स या कच-याबरोबर पा या या 
सम येला त ड देतो आहोत. लाईट या सम येला त ड देतो आहोत. सकाळ  पाच वाज यापासून 
ते सं याकाळ  सहा वाजेपयत कचरा असो, पाणी असो कंवा लाईट असो या तीन मुलभूत 
गरजाचंी वाट पाहत असतो. नागर क फोन करतात आ ण सांगतात क , काह  ठकाणी गा या 
येत नाह त, काह  ठकाणी कचरा यव थत उचलला जात नाह . हे आ ह  शहरात दररोज 
पाहत असतो. मा.महापौर साहेब, अ रशः दवस दवसभर काह  ठकाणी सोसाय यां या बाहेर, 
र यां याबाहेर कच-याचे ढग या ढग लागलेले दसतात आ ण यां यावर कोण याह  
कारची कारवाई होताना दसत नाह . काम होताना दसत नाह . खरेतर मा.आयु  साहेब 

िनवेदन देत असताना काल तु ह  आ हाला सांिगतले होते क , दुपार  3.00 नंतर या 
कचराकंु या फूल असतीलतर याचा फोटो व लोकेशन आ हाला ा. मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब, कालच आम या एका कायक याने तु हाला हॉटस ्  अप क न तीन/चार 
कंु यांचे फोटो पाठवल.े शासक य अिधकार  असेल, कमचार  असेल, न क  काम का करत 
नाह , दूल  का करतोय. हे आ ह  मा य करतोय क , आता चार वॉडचा एक भाग झाला 
आहे. भागांत लोक नसतील, रटायरमटमुळे जागा र  झा या आहेत. या सव गो ींना 
सामोरे जात असताना लवकरात लवकर ह  प र थती सुधारणे खूप गरजेचे आहे. क येक 
दवस रोज सकाळ , सं याकाळ , दुपार  दूसरं कोणतच काम नाह . कचरा या ठकाणी साठलाय, 
कच-याची गाड  पाठवावी. या ग लीत गाड  घेऊन या, या ग लीत गाड  घेऊन या. संपूण 
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शहरभर पाहतोय क , सगळ कडे कच-याची सम या आहे. मी आप याला वनंती करतो क , 
आपण लवकरात लवकर ह  ोसेस पार पाडावी व ह  कच-याची सम या लवकरात लवकर दूर 
हावी.  

मा.आयु  साहेब, मी दोन िमिनटं बोलू इ छतो क , काल मा यावर गु हा दाखल 
झाला. पण शहरातील जनतेसाठ  गु हा दाखल करायला मला अ जबात खंत वाटली नाह . ह  
यव था यव थतपणे सुधारली गेली नाह तर मा.महापौर साहेब, महारा  नविनमाण सेनेतफ 
येक भागाम ये आंदोलने केली जातील. आ हाला कदािचत सु ा कोण याह  अिधका-यांना 

हणा कंवा कोण या पदािधका-यांना हणा नाराज करायची इ छा नाह . परंतु लोकांनी 
आ हाला नगरसेवक हणून काम कर यासाठ  संधी दलेली आहे. आ ण आ ह  जर हे करत 
नसूतर आ हाला नगरसेवक हणून आ हाला इथे बसायची सु ा लाज वाटते. मा.महापौर 
साहेब, येणा-या दवसांम ये तु ह  जर यव थतपणे ल  दलं नाह तर शंभर ट के 
भागांम ये आंदोलन कर याचा इशारा देत आहोत. शहरातील जनतेसाठ  शंभर गु हे झालेतर  

ते क न यायला आ ह  तयार आहोत. आ ाच पवार साहेबांनी सांिगतल,े सिचनभाई तु ह  
सांिगतल,े ता नी सांिगतल.े शंभर ट के ताई मी तु हाला सांगतो, तु ह  मा या मो या बह ण 
आहात आ ण तुमचा श द ठेवणं माझ काम आहे. मा.आयु  साहेब, आ ह  तु हाला 
कोण याह  कारचा ास देणार नाह . तुम या पाशी येणार नाह , तुम या घरापाशी पण येणार 
नाह . तुमचा स मान हणजे पंपर  िचंचवड शहराचा स मान आहे. पण आजह  काह  
अिधकार  वग सोड यािशवाय राहणार नाह , ह  पािलका सोड यािशवाय राहणार नाह  हेह  
ल ात या. मा.पवार साहेब, तु ह  मला मो या भावासारखे आहात. हा एकच सैिनक आहे 
पण राजसाहेब ठाकरचा स चा सैिनक आहे. अ जबात फुटणार नाह . दूसर  सवात मह वाची 
गो  अशी क , या शहरातील सवात मोठा  हणजे कच-याचा  आहे तो लवकरात 
लवकर माग  लावावा अशी मी वनंती करतो व थांबतो. जय हंद, जय महारा , ध यवाद.  

 
मा.तुषार कामठे-मा.महापौर,मा.आयु ,सव स मा.सभागृह, मघाशी मा.राहुलदादा जाधव व 

मा.अिभषेक बारण ेयांनी  जो वषय घेतला या वषयाला बाक या प वा यांनी या प तीन ेयेथे 

वतन केल ेयाब ल मला खेद वाटतो.  इथून माग या स ेम य ेदोन य  सोड या तर बाक यांना 
बोल ू देत न हते. मी इथे मा.महापौर साहेब,मा.प नेते साहेब व मा.सीमाताई सावळे यांचे 

मनापासून आभार मानतो. तुमचा कुठलाह  दबाव आम या कुठ याह  नगरसेवकांवर नसून सामा य 

जनते या या काह  सम या असतील, प ा या व  भूिमका असेल तर  ती के हाह  तु ह  मांडा 
अस ेआ हाला सांिगतल.े आमचे मा.अिभषेक बारण ेव मा.राहुलदादा जाधव या दोघांनी यांचं मन 

येथे य  केल.े मा.एकनाथ दादा पवार आप याला  कोणा याह  दाख याची आव यकता नाह . आठ 
म ह याआंधीच तु हाला जो दाखला भेटायचा होता तो  भेटलेला आहे. हणून तु हाला कुठ याह  

दाख यान ेकोणालाह  काह ह  फरक पडत नाह . या जनतेन े याचें दाखले आप याला दलेल ेआहेत. 
माझी सव प ानंा वनंती आहे क , आपण इथे प  हणून बस ू नकातर सामा य लोकांचे  

सोडवायचे हणून आप याला इथे बसायचे आहे. आ ण आमचा शासनाला अ जबात वरोध नाह . 
पण माग या स ाधा-याकंडून काह  काह  अिधकार  लाडवले आहेत. यां या वरोधात आमचे दोन 

नगरसेवक बोलल.े बाक  व छतेचा जो वषय असेलतर मा.सिचनदादा िचखल ेआपण हॉटस ्अप 
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ुपम य े आहोत. मा या भागातील व छतेबाबत मी 80 टक्के समाधानी होतो. मा या 
भागातली व छता एकदम चांगली होती. मघाशी जे सांिगतल ंफोटोसेशन चालते. पण  भाजपवाल े

जे काम करतात याचे फोटो सेशन चालते. तु ह  लोकं कामालाच जात नाह त तर तुमचे फोटो 
येऊच शकत नाह त ना. यानंी काम केल े यांचे फोटो दसतील. यांनी काम केल ेनाह , यांचे 
फोटो दसत नाह त. माझी सव सभासदांना वनंती आहे क , आपण आप या वॉडम य े कंवा 
भागांम य ेअिधका-याचंा वचक आपला आपण ठेवायचा आ ण आपण आप या प तीन ेकाम केल ं

पा हजे. आपल ंकाम होत नाह  याचा दोष  आपण अिधका-यांना देऊ नका. आप याकडून काम होत 

नाह  हणजे आपण िन य आहोत, आपण तेवढे  केपेबल  नाह  हे यातून िस  होतं. आपण 

आप या प तीन ेकाम क न या. अिधकार  आप या सोबत असतील. आपण तसे काम क न 
या. एवढे बोलून मी माझे दोन श द संपवतो.  

 
मा.सिचन भोसल-ेस माननीय महापौर,मा.आयु  साहेब,मा.नगरसिचव,सव अिधकार  वग, 
सभागृहातल ेमाझ ेसव सहकार ,नगरसद य, नगरसद या आ ण मा या प कार बंधंुनो, दवाळ चा 
आज प हलाच दवस आहे. सव थम मी आप या सवाना दवाळ या मनःपूवक हा दक शुभे छा 
देतो. वषय आहे कच-याची सम या. शहरामधला हा अितशय वलंत असा  आहे. मा.महापौर 
साहेब मी आप याला सांग ूइ छतो क , मी द.१३ ए ल रोजी मी प  दल ंहोतं क , भागांम य े

घंटागाड  नाह . पाचच घंटागा या काम करत हो या. ऍ युली या ठकाणी मला सांग यात आल ं

होतं क , आरट ओचा काह तर  र ज ेशनचा ॉ लेम आहे. यामुळे या घंटागा या आप याला 
िमळाले या नाह त. ते हापासून प यवहार के यानंतर आजतागायत शासनान ेमला उ रदेखील 

दलेल ंनाह . हणजे  जर एखाद  सम या आपण अिधका-यांना सांगतोय तर मला अस ंवाटतं क  

या अिधका-यांच काम आहे क  कमान प यवहार क न कळवाव ेक  काय ॉ लेम आहे कंवा ती 
कती दवसांम य ेसम या सोडवणार आहेत. कुठ याह  कारे आ हाला कळवल ेजात नाह . आ ह  

नगरसेवक झालो, जनतेन े फार व ासान े आप याला इकडे पाठवल े आहे.  परंतु ह  कच-याची 
सम या वाढतच चाललेली आहे. येक ग लोग ली कच-याचे ढ ग पडताहेत. घंटागाड  िनयिमत येत 

नाह . मा.महापौरसाहेब, येक भागांम य े आम या भाग मांक २४ म य े ेनेज लाईन अशी 
झालेली आहे ह  यावेळची जी लोकसं या होती, यावेळ या लोकसं येला गृह त ध न ेनेजलाइन 

टाकलेली होती आ ण आज रोजी या ठकाणी खूप मो या माणात लोकसं या वाढलेली आहे. तर 

या ठकाणी क ट युअसली हा ॉ लेम येतो क  येक वेळ  दोन/दोन दवसाआड ितथे ेनेज लाईन 

जाम झालेली असते. मा.महापौरसाहेब प र थती इतक  गंभीर असते क , दोन/तीन घरामं ये 
ेनेजचं  पाणी, लोक या ठकाणी बसतात. यामुळे या प रसरात कती दुगधी, या प रवाराला 
कती ास. गे या अनेक दवसापंासून आपण पाहतोय क , मा या थेरगाव भागाम य ेकु ी आ ण 

डुकरे झा याचेसु ा िनवेदन दल ं होतं.  या यावरतीसु ा आजतागायत कुठलीच कारवाई केलेली 
नाह . आ ह  कुठलीह  सम या सांगायला गे यावर यातून माग िनघत नसेलतर आंदोलन हा 
एकमेव पयाय आहे. मला अस ंवाटतं क  आंदोलन के यावर जर गु हे दाखल होत असतील तर ह  

एक कारची हुकूमशाह  झालेली आहे. ख-या अथान ेमी तु हाला सांगतो क , मा या भागांम य े

डुकरांचा इतका सुळसुळाट झालेला आहे. सग या नाग रकांना यां यापासून ास होतोय, तर 

लवकरात लवकर यावर कारवाई करावी. अ यथा आंदोलन के यानंतर गु हे दाखल होतात. आ ह  
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कुठ याह  गु ाला घाबरणार नाह . पुढ ल वेळ  जर एक म ह या या आतम य ेयावर कारवाई 

झाली नाह तर सभागृहात डुकरे आणून सोडेन, याची सवानी न द यावी. मा.महापौर साहेब, मी सु ा 
आप याला या ठकाणी सांगतो क , मी दहा-दहा वेळा वनंती करतो, मु े उप थत करतो, नाग रकांचे 

 उप थत करतो तर यावर उपाययोजना करणे ह  शासनाची जबाबदार  आहे.  आ ण जर 
शासन या याकडे दुल  करत  असेल तर याय माग यासाठ  आ ह  जायचे कुठे, अस ेअनेक  

आहेत. मी तु हाला या ठकाणी आता ऐकू शकतो क  काय सांिगतल.ं आज सकाळ  सभागृहात 

ये यापूव  एक तासापूव  गुजरनगरला िशंदे हणून आहेत यां या घर  ेनेजचे पाणी आल.े ितथे 

एका ठेकेदारा या माणसाला फोन केला तर तो काय सांगतो क  याचे कमचार  संपावर गेलेत. 
कमचार  संपावर गेल े हणजे यांनी काय घाणीत दवाळ  काढायची का. यां या घराम य े ेनेज या 
पा यात दवाळ  साजर  करायची का, अशी प र थती आहे. हणजे एकंदर त काय झालंय क  

शहराम ये व छता आ ण आरो याची खूप मोठ  सम या िनमाण झाललेी आहे. या शहरांम य ेअनेक 

जण ड यनूे आ ण वाइन लून ेमृ य ू पावलेल ेआहेत. तर मला अस ं वाटतं क , आपल ं शासन 

नाग रकांना सु वधा दे यासाठ  आहे. महानगरपािलकेचा टॅ स यां याकडून वसूल करतो आ ण 

आप याला यांना जर सु वधा देता येत नसतील तर हे पंचाव न  लोक वाइन लून ेगेले. अनेक 

लोक ड यनूे गेले. यां या मृ यूला जबाबदार कोण आहे.  माझ ंठाम हणण ंआहे क , हे शासन जे 

कामचुकारपणा करतेय, जे काम करत नाह . मा.महापौरसाहेब यांना आपण यव थत वठणीवर 

आणा. आ ण या सभागृहाम य ेस ाधार  असतील, वरोधी प ातील असतील, कोणीह  असतील, 
आप याम य ेकाह  मतभेद असतील पण आपण मतभेद होऊ दले नाह  पाह जेत. आपण याय 

दला पा हजे. काम क न घेतल ं पा हजे. या सभागृहाम य े आपण सम या सोडव यासाठ  येतो. 
कुणाची उणी-दुणी काढ यासाठ  या सभागृहात येत नाह . मा.महापौर साहेब, माझी आप याला 
वनंती आहे, या सभागृहाला माझ े वनंती आहे. मा.आयु साहेब, आप यालाह  वनंती आहे क , 
लवकरात लवकर यावर ताबडतोब उपाययोजना करा यात आ ण या शहराला व छ शहर आपण 

हणताय. माट िसट  जे पद आप या शहराला शोभेल अशा प तीन ेआपण कामकाज कराव.े मी 
आप याला या ठकाणी वनंती करतो आ ण थांबतो. जय हंद, जय महारा ! 
 
मा.अ नी िचंचवडे- महापौर साहेब आपण ल  दल ं आ ण बोल याची संधी दलीत याब ल 

ध यवाद. मा.महापौर,मा.आयु ,मा.नगरसिचव तसेच उप थत सभागृह, प कार बंधू-भिगनींनो, 
क  शासनान े व छ भारत अिभयान अंतगत आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना व 

पधा या उप माचे थमतः मी आपल े वागत करते. आपण हा उप म येथे राब वणार आहात तो 
वषय आज घेतलेला आहे याब लह  मी आपल ेअिभनंदन करते. इमारती या प रसराम य ेशंभर 
ट के कचरा वग करण व या करता आप या शहरातील रोझलँड सोसायट चे देशपातळ वर कौतुक 

झाल ेआहे. आ हा नगरसेवकांची देखील जबाबदार  आहे क , आपाप या भागातील सोसाय यांना या 
पधा व अिभयानाम य ेसहभागी क न घेण ेव जनजागृती करण.े मला अिभमानान ेसांगावेस ेवाटते, 

िचंचवडम य े देखील साहेब मी असा क प गे या जून म ह यांम य े राबवला. गोखल े वृंदावन 

सोसायट  आहे ितथे ओला आ ण सुका कचरा वग करण केलेला आहे. आ ण सुका कचरा फ  गाड त 

दला जातो. तसेच रेन वॉटर हाव टंग हा क प पण ितथेच आता राबवत आहोत. हळूहळू ट याने 
तो जो क प आहे तो यश वी होतो आहे. परंतु मला खेदह  वाटतोय, आप या महानगरपािलकेची 
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आरो य वभागाची यं णा हणजे कचरा वाहतूक यव था. घंटागाड म येओला व सुका कचरा तसेच 

घातक कचरा यांचे पूणपण ेवग करण न करता तो एक च भरला जातो. कचरा वेगवेगळा न करता 
तसेच घंटागाड  वेळेवर ितथे पोचत नाह . येक ठकाणी घंटागाड  वेळेवर पोहोचत नाह तर घंटागाड  

साठ  आपण जीपीएस यं णा राबवणार आहोत. तर याचेह  काय झाल ं ते आजतागायत काह च 

कळालेल ेनाह . शहरांम ये व छ अिभयानाअंतगत मा.आयु , मा.महापौर, सव पदािधकार , सव 
सहभागी सं था यांनी वयं फूत न े सहभाग घेतला.  पूव  कचराकंुड वर हत वॉड ह  संक पना 
राबवली होती. कचराकंु या कमी कर यात यशह  आल ेहोते. परंतु पु हा एकदा हिगंग ड ट बन या 
नावाखाली दुकानदार  मांडली गेलेली आहे. जी रोज वृ प  येतात यां यात एकतर  फोटो हा हिगंग 

ड ट बनचा असतो. मागील पंचवा षकम य ेआपण घरोघर  ड ट बन वाट या हो या. पण आज रोजी 
या ड ट बनचा वापर होतोय का याची पण न द घेतली पा हजे. वाहतुक चं टडर कती वष काढल ं

नाह . दरवाढ मुदतवाढ हे दु च  चालूच आहे. व छ भारत अिभयानाअंतगत शाळा-
महा व ालयांम येह  शाळा व छ ठेव यासाठ  आपण पधचे िनयोजन केल े पा हजे.  तसेच 

वशेषतः झोपडप ट  क प जथे- जथे झालेल े आहेत,तेथेह  वतं  पधा आपण राबवलीत तर 

न क च आप या शहराचा माटिसट म य े नावलौ कक वाढेल. मा या भागात वेताळ नगर 
झोपडप ट  आहे, ितथे शेजार  पवनानगर वसाहत आहे आ ण वेताळनगर झोपडप ट तला कचरा या 
सोसायट या अगद  समोरच टाकला जातो. गे या पंचवा षक योजनेम य ेयासाठ  िनयोजन करा 
हणून मी सांिगतल ेहोते. पण आजतागायत ितथला कचरा उचलला जातच नाह . आपण यावर 

काह तर  तोडगा काढून ता पुर या व पात सीसीट ह  कॅमेरे लावून दंडा मक कारवाई करावी अशी 
वनंती करते. मा.महापौरसाहेब, आपण मला बोल याची संधी दलीत याब ल ध यवाद.  
 
मा.माया बारण-े मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स माननीय सभागहृ, अिधकार  वग, प कार 

बंधू, खरतरं मी कौतुक करेन क  अितशय चांग या वषयाला हात घातला. मा.आयु  साहेब, मी 
आप याला दोन म ह यांपूव  भेटल ेहोते, यावेळ  कच-यासंदभात आ ण डुकरांसंदभात िनवेदन दल ं

होतं, याचवेळेस मी तु हाला हटल ंहोतं क  तुमचा शासनावर अ जबात अंकुश नाह  आ ण अजूनह  

एक गो  बोलली जाते क , याचे प रणाम सु ा आप याला बघाव ेलागतील. आपण नगरसेवकां या 
सहनश चा अंत पाहू नका आ ण मला वाटतेय क , हे कुठेतर  आता स यात उतरल ेआहे. आज 

एक नगरसेवक पुढे आलेला आहे, उ ा हजारो येतील. येका या वॉडम य ेआपण जर पा हल ंतर 

आरो यासंदभात अितशय घाणेरड  अव था आहे. यासाठ  केवळ शासनाला दोष दे यात अथ नाह . 
काह अंशी आ ह ह   जबाबदार आहोत. नाग रकाचें बोधन करणं कंवा यांना जी सवय लागली 
आहे, या सवयीतं बदल हो यासाठ  वेळ लागणार आहे. परंतु  पंत धान मा. ी.नर  मोद  यानंी 
कुठेतर  चांग या गो ींची सु वात केली आहे. या चांग या गो ीचं कौतुकह  होण ं गरजेचं आहे. 
जादूची कांड  फरली तसा एका रा ीत हा भाव दसणार नाह . याला कालावधी ावा लागणार आहे 

परंतु यासाठ  शासन देखील गितमान करण े हे  मा.आयु साहेब आपल े काम आहे. खरेतर 

सग या नगरसेवकांनी या वषयाचे कौतुक केल,े अिभनंदनह  केल.े मा.महापौर साहेब, मी 
आप याला एक वनंती करेन क , जोपयत नगरसेवक मा.सिचन िचखल े  यां यावर गु हा दाखल 

झाला आहे, शासन हा गु हा माग ेघेत नाह , तोपयत कुठ याह  कारचं सभागहृ या ठकाणी चालवू 
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नये. मला वाटते क , न क च आपण या गो ीचा गांभीयान े वचार करावा. सवाना दपावली या 
हा दक शुभे छा, ध यवाद! 
 
मा.िनता पाडाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव नगरसेवक, नगरसे वका,मा.आयु  
साहेब, एक म ह यापूव च काळेवाड म य ेकच-या या गा यांची एवढ  सम या होती. मी ब भागात 

कचरा नेला होता. परंतू याचा काह  फायदा झाला नाह . मा.आयु  साहेब, आप याला सग यात 

गरज आहे ती कच-या या गा या लवकरात लवकर खरेद  कर याची. तर आपण लवकरात लवकर 
कच-या या गा या, कॉ पॅ टर खरेद  करावते अशी मी आप याला वनंती करते. मा.आयु  साहेब, 
आ ाच माझी मै ीण मा.अ नी िचंचवडे यांनी सांिगतल ंक , गे या वष  ड ट बन घेतल ेहोते. पूण 

पंपर -िचंचवडम य ेड ट बन वाटल ेतर नागर क ते ड ट बन वापरतात का नाह  ते पहाव. मा.आयु  

साहेब मी आपणाला हे वचारते क , हे ड ट बन खरेद  करताना कोण होतं क  यानंी कती 
माणसां या कुटंुबासाठ  हे छोटेस े ड ट बन खरेद  केल े आ ण न क  हे ठरवल े कुणी क  या 
ड टबीनची साईज कती पाह जे. आज  दोन माणसांचासु ा कचरा या  ड ट बनम य ेबसला जात 

नाह . यामुळे नाग रक ड ट बन वापरत नाह त. अ रशः ते धा य भ न ठेव यासाठ  या ड ट बन 

चा वापर करतात. तर  मा.आयु  साहेब, आपण या  ड ट बन या खरेद ची चौकशी करावी. कोणते 

अिधकार  यात होते. हे ड ट बन चार माणसां या कच-यासाठ सु ा पुरेस ं नाह . याच माण े

मा.आयु  साहेब, वॉडम ये ेनेजचीसु ा सम या गंभीर आहे. यातील बरेचस े नगरसेवक हे 
काळेवाड तुन जात येत असतील. ड -माट समोर गेल ेसहा म ह यापंासून ३ चबर वाहतात. सं याकाळ  

चार/पाच वाजता पाणी आल ंक  चबर वाहायला सु वात होते. तर ते चबर सं याकाळ  बारा वाजेपयत 

वाहतात तर याला जबाबदार कोण. मा.आयु  साहेब, आमचा वॉड २२ आ ण २७ नेमका ितथूनच 

फूटला होता. अिधका-यांना याब ल सांिगतले क , अिधकार  सांगायचे ते वॉड २७ चे काम आहे 

आ ण वॉड २७ या अिधका-यांना सांिगतले क  ते सांगायचे हे वॉड २२ या अिधका-यांच काम 

आहे. दो ह   वॉड कंबाईन अस यामुळे न क  काम करायचं कुणी. या दवशी मा.ग टूवार साहेब 

आल ेआ ण पाहून गेले. परंतु मा.आयु  साहेब अजूनह  मी ितथे गेले तर या प रसरात एवढ  दुगधी 
सुटलेली होती. आपण ह  सम या सोडव यासाठ  फॉलोअप  का करत नाह त. ेनेज लाईन मधून 

आप या पा या या लाईन गे या आहेत. मा.आयु  साहेब, आपण लवकरात लवकर ल  देऊन हा 
ॉ लेम सॉ व करावा. याच माण े मा.आयु साहेब माझी आप याला वनंती आहे क , आता 

आप याला टडर ोिसिसंग हायला कदािचत एक/द ड म हना लागेल, तोपयत मो या-मो या 
 रोडला जे क आहेत, या कची सं या ठेकेदाराला वाढवायला सािंगत यास, कमान दोन 

सोसाय यांमधील कचरा या क घेतील.  याचबरोबर मा.आयु  साहेब माझी आप याला वनंती 
आहे क , आप या पंपर -िचंचवड शहरात सु ा पुण े महानगर पािलकेसार या भरपूर माणात 

सोसाय या आहेत.आता गे या आठव यात  पंपळे सौदागर मध या रोज लँड सोसायट ला पुर कार 

िमळालेला आहे. तर या सोसायट न े या प तीन ेआप या कच-याचे यव थापन केल ेआहे. या 
सोसाय या आहेत, भलेह  या 20 लॅट या, 25 लॅट या सोसाय या अस ू ात. या सोसाय यांना 
आपण यांचा कचरा ितथेच जरव याच  कंप सर  कराव.े मा.आयु  साहेब, पुण े शहराची जी 
प र थती झाली. उरळ चे ाम थ रोडवर उतरतात, तशी प र थती आप या पंपर  िचंचवड 

शहराम ये सु ा येऊ शकते. तर  आपण आ ापासूनच जर याचे िनयोजन केल े तर, न क च 
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आप याला याचा फायदा होईल. तर  आपण लवकरात लवकर काह तर  ठोस िनणय यावा, एवढेच 

सांगते. ध यवाद!  
 
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,माझी वनंती आहे क  

वषय खूप चांगला दलेला आहे. वषयाला ध न चचा झाली पा हजे. व छतेसदंभात माग या 
मा.महापािलका सभेतह  चचा केली होती. खरेतर हा सोसाय यांचा मु ा आहे.  येक भागांम य े

सोसाय या आहेत. या नगरसेवकांनी या वषयावर बोलल ेपा हजे. मला वाटते, सग यांना  बोल ू

ावे.  
 
मा. मोद कुटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,मा.नगरसिचव साहेब तसेच उप थत सव 

नगरसेवक, आज अ यंत चांग या कारचा वषय या ठकाणी मांड यात आलेला आहे.  माट 
सोसायट  हणजे थोड यात व छ सोसायट  हा पुर कार दे यासंदभात वषय आहे. या कारे 

या सोसाय याबं ल भूिमका घेताय, तशीच प रसराम य,ेएका  वॉडम ये या छो या-छो या लेन 
आहेत, याब ल पण अशीच भूिमका यावी. व छतेवर बोलायचे झालेतर वारंवार त ार क नह  
कुठ याह  कारचा कचरा उचलला जात नाह . सकाळ  उठ यावतर बाहेर पडताना प ह या थम 

काम काय आहे तर या ग लीम य ेझाडूवाला नाह , या ग लीम य ेझाडूवाला नाह , ितकडे झाडूवाला 
नाह . यासाठ  शासनान ेयो य ते िनयोजन करावे आ ण आप या अिधका-यानंा सांगाव ेक , जे 

घंटागाड  कमचार  आहेत, जे पमनंट कमचार  आहेत, यांनी या ठकाणी यव थत िनयोजनब  

काम कराव.े िनयोजना या अभावी जो कचरा साठला जातो. लॉटर हाऊसेसब ल तर कोणते धोरणच 

नाह  आहे.  मांस व े यांकडून जो कचरा होतो तो सगळा कचरा ना यांम य ेजातो. ना यांम य े

गे यावर या या अवती-भवती कु यांचं सा ा य झालेल ं आहे. या ठकाणाहून र याने जात 

असताना कु ी नको तेवढा ास देतात. याला सव वी जबाबदार  या अिधका-याचंीच आहे. मी तु हाला 
वनंती करतो क , आपण  गा यांची सं या देखील संपूण शहराम ये वाढवून ावी. तसेच तु ह  

सोसाय याबं ल जो िनणय घेतलेला आहे तो खरोखरच कौतुका पद आहे. आज हजार हजार पाचश े

पाचश े लॅ स या सोसाय या आहेत. यामुळे मो या माणावर कचरा शहरांम ये होतो. तो कचरा 
या ठकाणी जरव यासाठ  आपण येक सोसायट ला चांग या कारे कचरा रसायकल  

कर यासाठ  काह तर  अनुदान दे याची योजनासु ा क न ावी. जेणेक न रसायकल युिनट 

घे यासाठ  यांना चांग या कारे सहकाय होईल.  तसेच आज माझ े सहकार  िम , नगरसेवक 

मा.सिचन िचखले यांनी परवा जे आंदोलन केल,े यां यावर गु हा दाखल कर यात आला. या ठकाणी 
कुठलाह  नगरसेवक अस ूदे, भाजपचा अस ू ा, िशवसेनेचा अस ू ा, आरपीआयचा अस ू ा, मनसेचा 
अस ू ा, याचं कामच आहे या ठकाणी येऊन लोकांसाठ  भांडण.े  जर आवाज उचलून या ठकाणी 
अशा कारे गु हा दाखल  होणार असेल तर ह  सग यात मोठ  अ यायकारक गो  आहे आ ण मग 

नगरसेवक हायचं कशाला. जर आंदोलन करायचं नाह ,  उप थत करायचा नाह  तर. मी 
तु हाला एवढ  वनंती करतो, मी उपसूचना मांडतो क , नगरसेवक मा.सिचन िचखले व इतर 
यां यावरती दाखल केलेला गु हा ताबडतोब माग ेघे यात यावा. (गु हा मांक ५८४/२०१७)  
आ ण आपण या शहराला जो चुक चा पायंडा पाडू इ छत आहात क , आंदोलन  करणा-यावंर 

येक वेळ  गु हा दाखल करावा. उ ा भाजपचा नगरसेवक आंदोलन करत असेलतर 
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यां यावरह  गु हा दाखल होऊ शकतो कंवा आ ह ह  आंदोलन करतो तर आम यावरह  गु हा 

दाखल होऊ शकतो. सव थम या वषयावर मा.महापौर यांनी, शासनाला आदेश ावेत क , 
मा.सिचन िचखले यां यावर  गु हा दाखल केलेला आहे तो गु हा माग ेघे यात यावा. असे आ ासन 
ाव.े ध यवाद.  

 
मा. द ा य सान े– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
  
मा.झामाबाई बारण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सभागृहामधल ेसव नगरसेवक,नगरसे वका 
अिधकार वग आ ण प कार बंधू, आज शहरा या व छतेसाठ  एका चांग या प तीन ेचचला वषय 

आलेला आहे. मा.महापौरसाहेब, आप या शहरांम ये  नर  मोद ंनी व छता मो हमा राबवायला एक 

संक पना केलेली आहे आ ण शहर व छ करण े हे आप या सवाचं, नाग रकांचे कत य आहे आ ण 

या व छते मो हमेसाठ  खरोखर अनेक सं था,अनेक मंडळे,गणपती मंडळे असतील,अनेक 

नाग रकानंी या व छते मो हमांम य ेभाग घेतलेला आहे. मग याप तीने नगरसेवक असतील, 
आयु  साहेब आपण वतः, महापौरसाहेब, प नेते, टँ डंग चेअरमन यांनी या एका चांग या 
मो हमते भाग घेतलेला आहे. मीसु ा मा या वॉडामधील गणपती मं दर असेल,बोट लब या 
प रसरात असेल, डांगे चौकात या प रसराम य े महापािलके या कमचा-यांबरोबर व छता 
मो हमेम य े भाग घेतलेला आहे.  चांग या आरो यासाठ  सवा या भागांम य े व छता मो हम 

राबवायला पा हजे. आ ण राबवली आहे. फ  काह जण हणतात, पण फोटोम य ेकाय असतं हे 

काय मला मा हत नाह . मी गेले पंचवीस वष नाग रकांम य ेकाम करतेय, यां या सम या सोडवते. 
परंतु कुठ याह  फोटोसाठ  आ ण फोटो जर आला तर आपण खूप मोठे झालो,आपण वॉडात खूप काम 

करतो, भागात खूप काम करतो आ ण नाग रकांचे हत सांभाळतो अशा प तीचं साहेब आ ापयत 

काम केलेला नाह . आता कोण काय हणत असेल,कोण काय हणत असेल या याब ल मला काह  

बोलायचं नाह . मा.प नेते आ ा याअगोदर हा वषय झालेला आहे. परंतु नाग रक आप याला आपल ं

काम पाहूनच िनवडून देतात. आप या वॉडात  िनवडून देतात आ ण यांचं काम काय असेल हे पाहणं 
आपल ं कत य आहे. कुठ या पुढ या अडचणींना आपण सामोरं जायचं आहे. हा नुसता व छता 
मो हमेचाच  नाह  साहेब तर वॉडम य ेअनेक  आहेत. आता कु यांचा वषय झालेला आहे 

डुकरांचा वषय झालेला आहे. कु यांचा तर भागांम य ेनाग रकांना ास होतोय. मी खरोखर सांगते, 
मा या भाग .२४ म ये नाग रक, ये  नाग रक सकाळ  फरायला जातात ते हा यांना जीव 

मुठ त ध न जायला लागतं. एवढे कु यांची घोळके असतात क  चालायची मु कल होते. आ ण 

डुकरांचा पण वषय आहे. कारण खरोखर या वषयावर आ ा सभागृहामधे मा.सिचन िचखले हणाल े

क , सभागृहाम य ेडुकरं सोडणार आहे. मागे खासदारांनी डुकरं सोडली होती. नगरसे वका मा.माया 
बारणे यांनी या सभागृहात  डुकरं सोडली होती. सभागृहात नगरसेवकांबरोबर या डुकरांचाह  वेश 

कर यात आला होता, खरेतर ह  खेदाची बाब आहे. आप या आरो य वभागा या लोकांनी याम य े
ल  दल ं पा हजे आ ण येक नगरसेवका या भागांम य े जनावरं सु ा असतात. गा या 
लाव याची पण मु क ल असते. जनावर असतात. आ ण मला एक सांगायचं आहे क  आरो य 

वषयावरती आज ेनेजचं पाणीसु ा प या या पा याम य े िम स  होतं. आप या या जु या 
लाइ स आहेत या बदल या पा हजेत. मी हे अनेक वेळा सांिगतलेले आहे. ेनेज व पाणीपुरवठा 
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वभागा या अिधका-यांना पण सांिगतलेल े आहे. ते पण लोक येऊन गेले आहेत. पा याची पण 

सम या ते पाहून गेल ेआहेत. काह  भागांम य े जे आपल ेसफाई कमचार  आहेत, ते रजेवर रा हल े

कंवा यां या जागेवरती दुसरे लोक यायला पा हजेत. आ ापयत तीन/चार म हन ेझालेल ेआहेत, 
भाग मांक २४ म य े जवळजवळ सहा ते सात कमचार  नाह त. या ठकाणी बाक चे लोक 

याबाजूला साफसफाई करत नाह त. कारण यां या जागेवर दुसरे लोक जूच झालेल े नाह त. 
यामुळे आरो य वभागाचे लोक  सांगतात क ,लोक कमी अस यावर आ ह  तर  काय करणार. या 

भागाम य ेलोकांची भरती झाली पा हजे, यानंा जू क न घेतल ंपा हजे आ ण जे आपल ेसावजिनक 

टॉयलेट आहेत तेसु ा साफ करायला लोक जात नाह त हेसु ा ल ात आल ं पा हजे. पण मी हे 

आरो य अिधका-यां या ल ात आणून दल ेआहे. मी एवढेच सांगू इ छते क , आपण ह  जी 
व छता मोह म राबवतोय. परंतु सवच ठकाणी ल  दल ंपा हजे. व छता मोह म यव थतपणे 

झाली पा हजे. या ठकाणी मी सवाना दवाळ या शुभे छा य  करते आ ण माझ ेदोन श द संपवते. 
 
मा.सुल णा धर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,मा.नगरसिचव,उप थत सव नगरसेवक, 
नगरसे वका,अिधकार ,सव पदािधकार  आ ण प कार बंधू-भिगनींनो, मा या भाग मांक २० 
म ये जो  ए रया आहे  तो जओ ाफ कली खूप मोठा आहे. आप या महानगरपािलकेपासून सु वात 

होते ती दापोड  ए डपयत आ ण ितकडे भोसर पयत इतका हा ए रया एवढा मोठा आहे. मोठा ए रया 
अस यामुळे व छतेचा अभाव आहे. कारण आ ापयत आप याकडे या चार/पाच झोपडप या 
आहेत याची प र थती अशीच आहे आ ण तुलनेन े यापे ा जा त घाणीचे सा ा य वाढलेल ेआहे. 
याच कारे आप याकडे जे एक व छतागृह आहे, याचीह  साफसफाई रोज या रोज होत नाह . 

आप या या ए रयाम य े जे-जे कमचार  अलॉट  केलेल े आहेत, ते या ए रया या हशोबाने           
स फिशय ट आहेत. परंतु ते रोज या रोज कामावर हजर असतात का हाह  खूप मोठा  आहे. जर 

एका ए रयाम य ेदहा/पंधरा कमचार  देत अस ूआ ण यातील एक कंवा दोनच कमचार  साफसफाई 

करत असतील तर यां याकडून न क च तो ए रया क हर होण ंअश य आहे. यामुळे यां यावर 

िनयं ण कोणाचे असतं हा ह  एक मोठा  आहे. आ ाच जसे मा.योगेश बहल हणाल ेक , आपण 

भाग वाढवल.े यामुळे अिधका-यां या बद या झा या.  अिधका-यांची बदली झाली  हणून 

न क च कामाकडे दुल  झालंय. मी नवीन असताना माझाह  हाच  आहे. कारण पूव चे जे 

एस.आय. होते, यांना आप या ए रयाची प र थती, सगळा कानाकोपरा मा हती होता. परंतु आता 
नवीन आले या कमचा-यानंा आ ण नवीन आले या अिधका-यांना तो ए रया पूणपण ेमाह त नसतो. 
यामुळे कुठ या ए रयात या कच-याचे कले शन  करायचा आहे, कुठ या ए रयाम य ेल  दल े

पा हजे हे अजूनपयत दोन-तीन म हन े झाल े तर  अिधका-यानंा अजूनह  हा  सुटलेला नाह . 
हाफक न असेल, आप याकडे एच.ए. ाऊंड खूप मोठं आहे. आ ण आम या संत तुकारामनगर 
ए रयाम य ेखानावळ ,हॉटेल,मेस याचं माण खूप जा त अस यामुळे हॉटेल वे टचं कले शन हे या-
या वेळेत होण ं खूप गरजेचं आहे. आप याकडे हॉटेल वे टसाठ  जी गाड  येते या गाड ची 

अिनयिमत वेळ असते आ ण यामुळे ती लोक र यावर कंवा एच.ए. ाऊंडवर तो कचरा पसरवतात 

आ ण या यामुळे डासांचे माण हे खूप जा त वाढलेल ं आहे. वाय.सी.एम; ड .वाय.पाट ल या 
हॉ पट सम य ेसंपूण शहरातून लोक सेवा घे यासाठ  येत असतात. यामुळे न क च ितथे घाण पण 

याच माणात झालेली असते.  वाय.सी.एम.हॉ पट सम य ेह  व छता पा हजे ितत या माणात 
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नाह  आ ण या या ठकाणीह  कमचा-याचंी कमी आहे. जे एस.आय. आहेत, ते नवीन आहेत. यांना 
ना ए रयावर, ना कमचा-यावंर कं ोल ठेवता येत नाह . पूव  या ठकाणी जे एस.आय. होते, यांचा 
कं ोल होता. यांना ए रया मा हती होता आ ण कमचा-यावंरह  कं ोल होता. यामुळे यां याकडून 

समाधानकारक काम होत होते. आ ा  ते हढं समाधानकारक काम होत नाह . आप याकडे या 
झोपडप या आहेत यां याम य े जी गटारं आहेत, गटारांमधील गाळ काढून तो नाग रकां या 
घरासमोरच टाकला जातो. याची ह  यो य कारे व हेवाट लावली जात नाह . कचरा कले शन 

करताना यां याकडून सुका कचरा/ओला कचरा हा सु ा आपण यव थत कले ट करत नाह  आ ण 
कले ट केला तर  आपलहे  कमचार  याला यव थत कले शन होऊ देत नाह त. यामुळे अशा 
ठकाणी एस.आय. देताना तो अनुभवी आ ण पारंगत असेलतर यां याकडून न क च चांग या 
कारचं काम होईल अस ं आ हाला आ ण नाग रकांनाह  वाटते आ ण आपण जर ए रयावाइज 

अिधकार  दलेतर आप याकडे जी ह  रोजची सम या आहे, ह  रोजची सम या उ वणार नाह  अस े

मला वाटते.  यावर यो य तो पयाय काढावा, यो य तो िनणय यावा. एवढचं बोलते आ ण थांबते. 
 
मा.राहुल कलाटे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सभागृहातील सव सहकार ,प कार बंधू, 
आपल े शहरात रोजलँडसार या सोसायट न े व छतेसाठ  क  सरकारचा पुर कार घेतला आहे. 
थमतः आपण सग यांनी िमळून या सोसायट चे अिभनंदन केल े पा हजे. या सोसायट ला 

सभागृहात घेऊन आल ेपा हजे.  खरेतर यानंी शहरात एक बचमाक तयार क न दलाय. आपण या 
सोसाय यांम य े पधा लावत असताना मी आप याला एकच वनंती करेन क , पधबरोबर 

कायम व पी यां यासाठ  हे केल,ं आप या गुणांकां या अनुसार यांनी हे केलेतर, िन तच 

चांग या कारे सोसायट  काम करते. हे करत असताना एक अडचण येईल क , आपण यांचे टॅ स 

कले ट केल े पा हजेत. तु ह  बरेचस े लॅट पा हलेतर हजार-हजार ते दोन हजार  व.ेफुटाचें 

लॅटस ् आहेत.  यांचे काह ंचे मालक इ हे टर आहेत, काह ंचे मालक हे परदेशात आहेत. ते या 
सोसाय यामं य ेकधीह  आलेल ेपण नाह त. आपण ह  अट कुठेतर  िशिथल करावी. कारण हजार 

लॅटस ्  मधील दोनश े लटॅसनी टॅ स भरलेला नसेलतर ती सोसायट  या पधमधून बाद होईल. हे 

तयार केल ेयाचा देखील आपण वचार करावा. तसेच येक े ीय कायालय यातून आपण आठ 

सोसाय यांची िनवड केलेली आहे. या सं येत देखील आपण वाढ केलीतर याचा फायदा 
सोसाय यांना िन तच  होईल. आपण आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधम य े सहभागी 
हो याकर ता सोसायट कडून सव िन त केले या िनकषानंुसार तपासणी करणकेामी येक े ीय 

कायालयात दोन मनपा अिधकार , एक अशासक य सं थेचा ितिनधी आ ण एक प कार यांचा 
समावेश करत असताना अशासक य सं थेचा ितिनधी आ ण प कार हे पयावरण ेमी असले 
पा हजेत. ीन ब ड ं जचे जे शासक य नॉमस ् आहेत, या नॉ सब ल याला थोड  मा हती असेल 

तर िन तच याचा लाभ होईल. आ ण तो इ झली ऍ सेिसबल  असावा. तो या सोसायट त या 
लोकांशी क सन असावा कंवा रोझलॅ ड सोसासट ने कंवा यांनी पुर कार घेतलेल ेआहेत,अशा 
सोसायटांचा तो एक ितिनधी असावा, अस ेमी या ठकाणी आप या िनदशनास आणून देतो. आपण 

या ठकाणी सांिगतल ंआहे क , इमारत व इमारतीचे प रसराम ये शंभर ट के कचरा वग करण व 
या यासाठ  ३० गुण, पाणी  संवधन, पाणी पुनच ण, पाणी पुनवापर यासाठ  २० गुण. जर 

आपण पा हल ेतर शहरामधे शंभर सोसाय या असतीलतर ऐंशी सोसाय यांचे एसट पी ला टस ्बंद 
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आहेत. या एसट पी लांटचा जो मटेन स कॉ ट आहे, तो देखील आज या सोसाय यांना परवडत 

नाह . अशा ठकाणीदेखील आपण या गुणांकनाम य े थोड  जर िशिथलता आणली तर िन तच 

जा तीत जा त सोसाय या याला पा  ठरतील. आपण सौरऊजा क प, एल.ई.ड . द यांचा वापर 
याला  १५ गुणांक दले आहेत. वृ ारोपण आ ण संवधन,लँड के पंग यासाठ  २० गुण, 
पयावरणपूरक ना व यपूण उप म यासाठ  १५ गुण, आपण यात काय-काय मे शन करणार 
आहात. ना व यपूण उप म यांतून सोसाय याचंी व छता होईल, जेणेक न या सोसाय यांना 
याचा फायदा होईल. मा.आयु  साहेब, आपण सामा य करात सवलत याम ये १५%, १०% आ ण 
५% अस ं हणतोय. मु ा .६ माण ेआपण जर सामा य करात २५%,१५%,१०%, आ ण ५% 

अशी सवलत दललेी असताना मु ा .६ या गुणांकानुसार हणजे २५,१५,१० आ ण ५% असे 
आपण ठेवलतेर िन तच जा तीत जा त सोसाय या याम य े येतील. कच-या या सम येवर 
आपण खूप चचा केली. पण आपण या सोसाय यांना अशा कारे कायम व पी सवलत दलीतर 
िन तच या सोसाय या पयावरणपूवक कच-या या गो ी कंवा ितथेच कचरा गोळा करण,े ितथेच 

एल.ई.ड .लावण,ेएस.ट .पी. लांटस ्चाल ू ठेवण ेअशा गो ी करतील. मा.आयु  साहेब, एस.ट .पी. 
लां स चालव याची कॉ ट, यांना िमळणार  सवलत आपण या सोसाय यांना टॅ सम य े ावी. मी 
गावडे साहेबांनाह  वचारल ंहोते. सामा य करा यित र  बाक  भरपूर कर आहेत. याचे माणदेखील 

जा त आहे. आपण या करांम ये िशिथलता करावी. िन तच हा अितशय चांगला उप म आहे. या 
उप मात या शहरात या सोसाय या िन तच सहभाग घतेील. यानंतर आपण नेहमीच यासाठ  

सवलत ावी. मी एकदा गावडे साहेबांना वचारल ंहोतं क , सोसाय या वचारतात क  आ हाला जे हा 
ब डरनी लॅट वकल ेतर यात ीन ब ड ंग असेल तर भ व यात कराम य ेसवलत िमळेल का. 
ते हा गावडे साहेबांनी आ हाला सांिगतल ंहोत क , सोसायट वा यांनी ीन ब ड ंगचे स ट फकेट 

आणून ाव.े आपण पहात असाल क , ब डर आ ण सोसाय या यां यात कुठेच को-ऑ डनेशन नाह . 
यांनी जे-जे सांिगतल ंते देखील नाह ए. यामुळे ीन ब ड ंगचे स ट फकेट यां यावर सोड यापे ा 

आप या अिधका-यानंी ह जट  दली, यांनी जर  याची पाहणी केली आ ण यांनी जर 

सोसाय यांना स ट फकेट दलेतर, आप या जु या सोसाय या याला पा   ठरतील. मी पु हा एकदा 
या अितशय चांग या उप माचे वागत करत असताना आपण ह  सवलत कायम व पी या 
सोसाय यांना ावी अशी मी वनंती करतो. ध यवाद! 
 
मा.एकनाथ पवार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागहृ, खरेतर मी थायी सिमतीचे 

मनापासून अिभनंदन करतो. या वषयात सोसायट ला ब ीस िमळाल ेपा हजे, पा रतो षक िमळाल े

पा हजे आ ण व छते या संदभाम य े सोसायट चा सहभाग पण असला पा हजे. खरेतर पंपर  

िचंचवड शहरात या आप या सव नाग रकांनी रोजलँड सोसायट चे अिभनंदन करायला पाह जे. 
स माननीय  पंत धानांनी जी  हाक दली, याला रोजलँड सोसायट , आ ण ती ह  पंपर  
िचंचवडमधील सोसायट  पूणपण ेअशा प तीचे काम करते. खरतरं एखाद  सोसायट  खूप चांगल ं

काम करते आ ण या सोसायट या मागे पाठ वर हात फरवायला सु ा कोणी नाह . आज खरेतर 

ह   प हली सु वात आहे. आपण भागािनहाय सोसाय यांची िनवड करणार अस.ू मग १२ ते १०० 

लॅ स असलेली सोसायट  असो कंवा यापे ा जा त लॅट असलेली सोसायट  असो. मला अस ं

वाटतं क , अशा प तीन ेअनेक सोसाय यांचा सहभाग या उप मात येईल ते हा या याम य े कती 
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वाढ करायची याचे िलिमट  नसणार आहे. परंतु सु वातीला पंपर -िचंचवड शहराम ये एक चांग या 
प तीन े खरेतर सोसाय यांना पाच ट यांपासून पंचवीस ट यापंयत करसवलत देतो. हणजे 
मो या माणाम य ेकरसवलत देतोय. मला अस ेवाटते क , पंपर  िचंचवड शहरा या मा यमातून, 
या महापािलके या मा यमातून या शहरात एक चांगला पायंडा पाडतोय. माझी सव सभागृहाला 
वनंती आहे क , या- या भागांम य ेअशा प ती या सोसाय या आहेत, पंपळे सौदागर असेल, 
पंपळे गुरव आहे, िचंचवडचा काह  भाग,इकडचा आपला मोशीकड ल भाग आहे. मा.महापौर 
साहेब,तुम याह  भागाम य े अनेक सोसाय या मो या माणाम य े येताहेत. माझी 
स मा.नगरसेवकांना वनंती आहे क , आप या सोसाय यांचा सहभाग याप ती या उप माम य े

जा तीतजा त झालातर, कती मानांकन िमळाली, कती मा स िमळाल,ेमला वाटतेय क , याह पे ा 
व छतेसंदभात मा या भागात या सोसायट मंधील दहा सोसायट  तर  िन तच या 

उप माम य ेसहभागी होतील,अशा प तीचे काम स मा.नगरसेवकांनी कराव.े मा.महापौर साहेब, या 
पुढ ल काळाम य ेयाला जर प ह या वष  ितसाद चांगला िमळाला तर मला वाटतेय क  याह पे ा 
चांग या प तीचे पा रतो षक असेल. या या मध या काह  नॉ स  कमी-जा त कर या या संदभात 
असेल. पुढ या वषापासून आप याला िन तच अस ेकरता येईल.  मी मा.महापौर साहेबानंा वनंती 
करतो क , आप या या शहराम ये एक चांगला उप म राबवला जातोय. हा वषय मंजूर क न 

आपण पुढ ल वषय यावा. ध यवाद!  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
मा. वनल हे -ेमा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ८५      वषय मांक – २ 

दनांक- १६/१०/२०१७      वभाग- मा.आयु  
 

संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/का व/६/८०४९/२०१७  
                 द.१६/०९/२०१७  
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१०४७ द.२७/९/२०१७   
 

 तावात नमुद माणे शासन िनणय .ट पीएस -१८१५/१२०४/१३/ . .८७/ 
१५/न व-१३, दनांक ३१/३/२०१५ या अिधसूचने वये पुणे महानगर देश े ाकर ता े  
वकास ािधकरण गठ त कर यात आले असून दनांक ०४/१२/२०१५ या अिधसूचने वये 
पुणे महानगर देश े  वकास ािधकरणाची ह  वाढ मंजूर कर यात आली आहे. 
रा यातील महानगर देशांसाठ  महानगर े  वकास ािधकरण अिधिनयम लागू 
कर याबाबतचा अ यादेश शासनाने दनांक १३/६/२०१६ रोजी घेतलेला आहे. हा अ यादेश 
पुणे महानगर व े  वकास ािधकरणास लागू कर यात आलेला आहे. सदर 
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अ यादेशातील मांक २० या तरतूद नुसार कमान १० कोट  पयांचा िनधी नविनयु  
ािधकरणास पुणे महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सम माणात 

उपल ध क न देणे बाबत शासन िनणय मांक संक ण-३०१६/ . .७१५/न व-२२, दनांक 
२८ नो हबर, २०१६ अ वये आदेश दलेले आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके 
तफ र. .५ कोट  िनधी उपल ध क न देणे आव यक आहे.  महारा  महानगर देश 
वकास ािधकरण अ यादेश २०१६ मधील मांक २० मधील तरतूद नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतफ ५ कोट  पयांचा िनधी महानगर देश वकास ािधकरणास वतर त 
कर यास उपरो  शासन िनणया वये शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. तर  पुणे 
महानगर देश े  वकास ािधकरणास र. .५ कोट चा िनधी नगररचना वभागाकड ल 
भूसंपादन िनधी लेखािशषातून उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.सार का स ते - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
मा.सुिनता तापक र - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक - ८६      वषय मांक – ३ 

दनांक- १६/१०/२०१७      वभाग- मा.आयु  
 
  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ .  

                      वैदय/३/का व/९८०/२०१७ द.२८/०८/२०१७   

                २) मा. वधी सिमती ठ. .२६ द.१५/९/२०१७    
  

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मिृत 
णालयाम ये पद यु र अ यास म सु  करणेबाबतची या काया वत आहे. याकर ता 

मा यता िमळणेबाबतचा ताव महापािलकेने क शासनामाफत भारतीय आयु व ान 
प रषदेकडे मंजूर तव सादर करणेत आलेला आहे.  यानुसार याबाबतची तपासणी माहे 
ऑग , स टबरचे दर यान हो याची श यता आहे. यावेळ  सदरचे अ यास माक रता 
आव यक ा यापक, सहयोगी ा यापक तसेच सहा यक ा यापक व इतर आव यक 
अिधकार  व कमचार  वग उपल ध असणे आव यक आहे.सदरचे अ यास माकर ता 
महारा  शासना या नगर वकास वभागामाफत .पीसीसी-३०१३/ . .६०१/न व-२२, 
द.०४/०३/२०१४ या शासन िनणया वये पदे मंजूर करणेत आलेली आहेत. यानुसार 
पुढ ल माणे पदे भरणे आव यक आहे. 
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Sr. 
No 

Post and Pay 
– Scale 

No of Post 
and 

Reservation 

Age limit Qualification 

1 Professor  
Medicine 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 50 
Reserved 
Class – 55 

 M.D. (Medicine) / M.D. (General Medicine) 
/ D.N.B (Medicine) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 
years in a permitted / approved / 
recognized medical college / institution 
with 4 Research  Publication during the 
tenure of Associate Professor as 1st Author 
or as corresponding author 

2 Professor  
(Obstetrics 
and 
Gynecology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 50 
Reserved 
Class – 55 

 M.D./ M.S. / D.N.B. (Obstetrics and 
Gynecology) from Recognized University 

 Associate Professor in the subject for 3 
years in a permitted / approved / 
recognized medical college / institution 
with 4 Research  Publication during the 
tenure of Associate Professor as 1st Author 
or as corresponding author 

3 Professor  
(Ear, Nose and 
Throat)  
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 50 
Reserved 
Class – 55 

 M.S. / D.N.B. (Ear Nose and Throat) from 
Recognized University 

 Associate Professor in the subject for 3 
years in a permitted / approved / 
recognized medical college / institution 
with 4 Research  Publication during the 
tenure of Associate Professor as 1st Author 
or as corresponding author 

4 Professor  
(Orthopedic) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 50 
Reserved 
Class – 55 

 M.S. / D.N.B. (Orthopedic) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 
years in a permitted / approved / 
recognized medical college / institution 
with 4 Research  Publication during the 
tenure of Associate Professor as 1st Author 
or as corresponding author 

5 Professor  
(Pediatric) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 50 
Reserved 
Class – 55 

 M.D./ D.N.B. (Pediatric) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 
years in a permitted / approved / 
recognized medical college / institution 
with 4 Research  Publication during the 
tenure of Associate Professor as 1st Author 
or as corresponding author 

6 Professor  
(Gen Surgery) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 50 
Reserved 
Class – 55 

 M.S./ D.N.B. (Gen. Surgery) from 
Recognized University 

 Associate Professor in the subject for 3 
years in a permitted / approved / 
recognized medical college / institution 
with 4 Research  Publication during the 
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tenure of Associate Professor as 1st Author 
or as corresponding author 

7 Professor  
(Radiology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 50 
Reserved 
Class – 55 

 M.D. / D.N.B. (Radiology) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 
years in a permitted / approved / 
recognized medical college / institution 
with 4 Research  Publication during the 
tenure of Associate Professor as 1st Author 
or as corresponding author 

8 Professor  
(Psychiatry) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 50 
Reserved 
Class – 55 

 M.D. / D.N.B. (Psychiatry) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 
years in a permitted / approved / 
recognized medical college / institution 
with 4 Research  Publication during the 
tenure of Associate Professor as 1st Author 
or as corresponding author 

9 Professor  
(Anesthesia) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 50 
Reserved 
Class – 55 

 M.D. / D.N.B. (Anesthesia) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 
years in a permitted / approved / 
recognized medical college / institution 
with 4 Research  Publication during the 
tenure of Associate Professor as 1st Author 
or as corresponding author 

10 Professor  
(Pathology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-10000) 

1 Open – 50 
Reserved 
Class – 55 

 M.D./ D.N.B. (Pathology) from Recognized 
University 

 Associate Professor in the subject for 3 
years in a permitted / approved / 
recognized medical college / institution 
with 4 Research  Publication during the 
tenure of Associate Professor as 1st Author 
or as corresponding author 

11 Associate 
Professor  
(Medicine) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

1 Open – 40 
Reserved 
Class - 45 

 M.D. (Medicine) / M.D. (General Medicine) 
/D.N.B (Medicine) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted/approved/ recognized 
medical college/institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st 
Author or as corresponding author 

12 Associate 
Professor  
(Obstetrics and 
Gynecology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D./M.S./D.N.B. (Obstetrics and 
Gynecology ) from Recognized University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted/approved/ recognized 
medical college/institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st 
Author or as corresponding author 
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13 Associate 
Professor  
(Ear, Nose and 
Throat) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

1 Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.S. (Ear Nose and Throat) from 
Recognized University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted/approved/ recognized 
medical college/institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st 
Author or as corresponding author 

14 Associate 
Professor  
(Orthopedic) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.S./ D.N.B. (Orthopedic) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted/approved/ recognized 
medical college/institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st 
Author or as corresponding author 

15 Associate 
Professor  
(Pediatric) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D./  D.N.B. (Pediatric) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted/approved/ recognized 
medical college/institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st 
Author or as corresponding author 

16 Associate 
Professor  
(Gen Surgery) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.S./D.N.B.(Gen. Surgery) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted/approved/ recognized 
medical college/institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st 
Author or as corresponding author 

17 Associate 
Professor  
(Radiology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D. / D.N.B. (Radiology) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted/approved/ recognized 
medical college/institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st 
Author or as corresponding author 

18 Associate 
Professor  
(Psychiatry) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

1 Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D. / D.N.B. (Psychiatry) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted/approved/ recognized 
medical college/institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st 
Author or as corresponding author 

19 Associate 
Professor  
(Anesthesia) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D./ D.N.B. (Anesthesia) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted/approved/ recognized 
medical college/institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st 
Author or as corresponding author 
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20 Associate 
Professor  
(Pathology) 
(Pay Scale 
37400-67000-
GP-9000) 

1 Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D./  D.N.B. (Pathology) from Recognized 
University 

 As Assistant Professor in the subject for 4 
years in a permitted/approved/ recognized 
medical college/institution with 2 Research 
Publication in Indexed Journals as 1st 
Author or as corresponding author 

21 Asst. Professor  
(Medicine) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

5 
3- Open 

1- ST 
1- VJ NT 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D. / M.S.(Medicine) / D.N.B (Medicine) 
from Recognized University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject 
and one year as Senior Resident in the 
concerned subject in a recognized medical 
college. 

22 Asst. Professor  
(Obstetrics and 
Gynecology) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

3 
2- Open 
1- SC 

 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D. / M.S. / D.N.B. (Obstetrics and 
Gynecology ) from Recognized University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject 
and one year as Senior Resident in the 
concerned subject in a recognized medical 
college. 

23 Asst. Professor  
(General 
Surgery) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

5 
3- Open 
1- SC 
1- ST 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.S. / D.N.B (Surgery) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject 
and one year as Senior Resident in the 
concerned subject in a recognized medical 
college. 

24 Asst. Professor  
(Radiology) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

3 
2-Open 
1-SC 

 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.S. / M.D. / D.N.B (Radiology) from 
recognized university 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject 
and one year as Senior Resident in the 
concerned subject in a recognized medical 
college. 

25 Asst. Professor  
(Pediatric) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

3 
2-Open 

1-ST 
 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D./ D.N.B (Pediatric) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject 
and one year as Senior Resident in the 
concerned subject in a recognized medical 
college. 

26 Asst. Professor  
(Orthopedic) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

2 
1-Open 
1-SC 

 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.S. / D.N.B (Orthopedic) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject 
and one year as Senior Resident in the 
concerned subject in a recognized medical 
college 
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27 Asst. Professor  
(E.N.T.) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

1 Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.S / D.N.B. (E.N.T.) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject 
and one year as Senior Resident in the 
concerned subject in a recognized medical 
college 

28 Asst. Professor  
(Psychiatry) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

1 Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D. / D.N.B (Psychiatry) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject 
and one year as Senior Resident in the 
concerned subject in a recognized medical 
college 

29 Asst. Professor  
(Pathology) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

1 Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D. / D.N.B (Pathology) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject 
and one year as Senior Resident in the 
concerned subject in a recognized medical 
college 

30 Asst. Professor 
(Anesthesia) 
(Pay Scale 
15600-39100-
GP-6000) 

3 
2-Open 
1-SC 

 

Open – 45 
Reserved 
Class – 50 

 M.D./DNB (Anesthesia) from Recognized 
University 

 3 years Junior Resident in a recognized 
medical college in the concerned subject 
and one year as Senior Resident in the 
concerned subject in a recognized medical 
college 

      Terms and Conditions: 
 

 If candidatesare not available, age limit will be relaxed as required.The condition of 
the age relaxation will be according to the rules of the Medical Council of India. 

 Above mentioned posts are on temporary basisfor 3 years period. 
 Interested candidates should review the minimum qualification 1998 requirement for 

the post of teacher in any Medical institute as per the Medical Council of India with 
effect from June 2017). 

 Candidates having private practicemay also apply for the above posts on contractual 
basis.  Pay shall be as follow: 
For Assistant Professor Rs.60000/- (Less than 5years of teaching experience) or 
Rs.70000/- (5years or more teaching experience), Associate Professor Rs.90000/- and 
Professor will be paid Rs.110000/- 

 Walk-in-Interview will be conducted every day except Holidays at 
YashwantraoChavan Memorial Hospital,SantTukaram Nagar,Pimpri, Pune from 
10.00am to 3.00pm at Medical Superintendent Office from Dt. -08-2017. 

 Candidates coming for interviewshould bring all documents, original and self-attested 
copies. (e.g. Academic Certificates, Caste Certificate, Experience Certificate, 
Participation Certificates etc.) 

 It shall be obligatory for the selected candidate to work as per PCMC terms and 
conditions.    

 Biometric attendance is compulsory. 
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      तर  वर ल माणे पदे व हत अट  व शत नुसार ०३ वषाचे कालावधीसाठ  ता पुर या 
व पात भरणके रता, मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५३(१) नुसार 

मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.िनमला कुटे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 
मा.वैशालीताई घोडेकर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागहृ,प कार बंधू-भिगनी, 
या ठकाणी मा.आयु साहेब  मी एक वचारेन क  आपण हा जो वषय घेतलेला आहे तो अितशय 

चांगला वषय आहे. आमचा या वषयाला वरोध नाह . पण  वाय.सी.एम. या बेिसक गरजा तर  पूण 

होत आहेत का. या ठकाणी आपण बिघतल ेक  पेशंटचा लो इतका आहे. पण डॉ टराचंी सं या खूप 

कमी आहे.  इतका लोड येतोय.  पद यु रसाठ  हे लोक अपॉ ट करतोय तर हे लोक वायसीएम 
पण हँडल करणार आहे का. या ठकाणी मला हेच हणायचे आहे क , इथे डॉ टर कमी पडत 
आहेत. आप याकडे िस टस नाह त. या ठकाणी आपण ल  देत नाह . इत या वषाम य ेमला 
एक गो  समजलेली नाह  क , आरो य वभाग हा आरो य सिमती या अंडर का येत नाह . यात 

न क  काय गौडबंगाल आहे. आरो य सिमती का थापन होत नाह . आरो य सिमती ह  थापन 

झाली पा हजे. आज सगळे  हे आरो य वषयक  आहेत. व छता असेल,वायसीएमचा  

असेल, हा शहरा या ज हा याचा  आहे. या ठकाणीह  आरो य सिमती ह  थापन झाली 
पा हजे. या या अंतगत वायसीएम  असेल, आरो याचे  हे हॅ डल झाल ेपा हजेत. मी असताना 
यासाठ  खुप य  केला होता. पण या ठकाणी मा या य ांना अपयश आल ेहोते. तर मी आ ा 
न क च ने यांना सांगेन क , आपण आरो य सिमती गठण करावी. आमचे सग यांचे वचार, 
आम या सग यां या सम या यातून दूर होतील.  मा.आयु  साहेब,आपण वायसीएमकडे न क  
ल  देण ेगरजेचे आहे. आपण हणताय आपण पद यु र कॉलजे सु  करत आहात. परंतू यासाठ ह  

तु हाला तीच यं णा लागणार आहे. मग तु ह  पदवीधर कॉलेज का सु  करत नाह .  दो ह ह  का 
सु  करत नाह . कारण जी यं णा पदवीधर कॉलेजसाठ  लागणार आहे,तीच पद यु र कॉलेजसाठ ह  

लागणार आहे. हे लोक वायसीएमची ओपीड ह  सांभाळणार आहेत का. वाय.सी.एम साठ  मदत 

करणार आहेत का, याचा देखील खुलासा झाला पा हजे. मा.आयु  साहेब, आरो य सिमतीबाबत 
आपण न क च ल  घालाव.े कारण आ ा आरो य सिमतीची अ यंत गरज आहे. ध यवाद!  
 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागहृ,आमचा या वषयाला वरोध 

नाह . फ  शासनाची काय संक पना आहे आ ण याचा भ व याम य ेआप याला कसा फायदा 
होणार आहे. याम य ेमग आ हाला ॉपर मा हती द यानंतर या याम य ेकाह  सूचना करता आली 
तर या यासाठ  आपली एकंदर काय संक पना आहे ते सभागृहाला समजून सांगाव ेअशी वनंती आहे. 
  
मा.राहुल कलाटे-मा.महापौरसाहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सव सभासद,प कार बंधु,हा अितशय 

चांगला वषय आहे. वाय.सी.एम.सार या ठकाणी आपण आप या शहरात या नाग रकाचंी वै क य 

सम या सोडवत असताना या ठकाणी आपण वै क य कॉलेज के यास िन तच आप या शहराला 
याचा फायदा होईल  या माण ेमा.योगेश बहल यांनी सांिगतल,े या माण ेसभागृहाला याची पूण 

मा हती ावी. स टबर/ऑ टोबर म ह यात मंजूर साठ  ताव गे यानंतर ए.आय.सी.ट .ई.चे लोक 
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इथे ह जटला येतील. यास आमची कुठलीह  हरकत नाह . परंतु मा.योगेशजी बहल यांनी 
सांिगतल े या माण े याची मा हती सभागृहाला िमळावी. ह  मा हती देत असताना खरेच साहेब, 
िश ण सिमतीची गरज कशा कारे आहे. मा.आयु  साहेब, आपण आरो य वषयक सिमती  जर 
नेमली तर उ ा याचे मॉिनटर ंग कस ंकरणार, एकच अिधकार  जो वषानुवष ितथे बसला आहे. पुढे 

तोच अिधकार  हे कॉलेज चालवणार, या सव गो ींची प ता सभागृहाला असावी. ध यवाद! 
 
मा.सिचन िचखल-ेमा.महापौर साहेब,माआयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर हा खूपच चांगला 
वषय सभागृहासमोर ठेव यात आलेला आहे.  आ ाच खूप मह वाची सूचना मा.वैशालीताई घोडेकर 

यांनी दली. आरो य सिमती नेमण ेआ ण गठ त करण ेखूप गरजेचे आहे. स मा.आयु  साहेब आ ण 

स मा.महापौर साहेब, आपण पहातोय क , कमीत कमी गे या सात ते आठ म ह यापंासून वेळोवेळ  

वायसीएम या व वध ांवर िच ह या पंपर  िचंचवड शहरात उभ े राहतेय. आ ण शहरातले 
सग यात मोठे हॉ पटल याला पांढरा ह ी हणून या शहरातील सव नाग रक ओळखतात. ितथली 
सु वधा सुधारण ेखूप गरजेचे आहे आ ण  ता नी जो वषय मांडला तो खूप मह वाचा वषय मांडला. 
याब ल मी यांचे ध यवाद देतो आ ण थांबतो. ध यवाद! 

  
मा.महापौर-मा.आयु साहेब,आपण याबाबतीत खुलासा करावा. 
 
मा.आयु -स मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृह, आताच हा वषय पटलावरती ठेव यात आलेला 
आहे. या या अनुषंगाने मी खुलासा क  इ छतो. पो ट ॅ युएट इ टटयूट वायसीएम येथे 
सु  कर याचा ताव महानगरपािलकेत यापूव च सु  केलेला होता. या या अनुषंगाने 
क शासनाकडे यासंदभात पाठपुरावा कर यात आलेला आहे. या याम ये पीजी इ टटयूट 
तयार कर यासाठ  जी काह  पदभरतीची आव यकता आहे, या या अनुषंगाने १०३ पदांची 
िनम ती कर याची देखील कायवाह  आप याकडे कर यात येते आहे. पीजी इ टटयूट थापन 
कर या या मागची भूिमका काय या याबाबतीत मला वचारणा कर यात आलेली आहे. याचा 
खुलासा मी असा करतो क , पीजी इ टटयूट ह  एक पेिसफ क इ टटयूट आहे. वैदयक य 
ेञातले आप याइकडे नगरसद य आहेत. पीजी इ टटयूट आ ण पदवीची जी इ टटयूट 

मेड कल इ टटयूट जी असते या यातला मुलभूत फरक असा आहे क , एमबीबीएससाठ  
आप याला लासेस यावे लागतात. लास म ेिनंग करावे लागते आ ण यामुळे 
ा यापकांचे ितकडचे काम हे लास म क ड ट कर याचे जा त काम राहते. तथा प पीजी 

इ स टटयूट जर केलीतर ितथे लास म वक नग य असते. हणलेतर नाह च असते. पण 
केवळ पूणपणे लिनकल वक जे काह  टुडंटस येतात,ते आप या येथे करतात आ ण पूणपणे 
राऊंड सज कल कंवा अ य कारचे काम करता-करताच यांची पीजी होत असते. ओपीड  
करता करता, पेशंट पाहता-पाहता व र  त  ा यापकां या मागदशनाखाली पीजी क लट 
करत असतात. आ ण हयाच हेतूने पीजी इ टटयूट सु  कर याची भूिमका शासनाने 
ठेवलेली आहे. पीजी इ टटयूटसाठ  जे ा यापक येतील व र  ा यापकापासून सहा यक 
सहयोगी ा यापकांपयत हे सवजण आप या येथे वैदयक य कामच करतील आ ण वैदयक य 
काम करता-करता आप याकडे आलेल,ेजे ऑलरेड  एमबीबीएस असलेले वदयाथ  पीजीसाठ  
आलेले आहेत. वशेष ेञात पीजी करणारे वदयाथ  आहेत. यांना या- या शाखेम ये 
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हॅ डओ हर करतील. पयायाने आप याकडे मोठया माणाम ये वदयाथ  ध न डॉ टरांची फौज 
वायसीएमम ये उपल ध होणार आहे आ ण या यावरचा हा खूप चांगला उपाय आहे. मला हे 
देखील नमुद करायचे आहे क , १०३ डॉ टस जे क  पद वधर पद यू र िश ण घेतलेले खूप 
चांगले ा यापक आप याकडे येतील. आज वायसीएमएचम ये आपली जी सम या आहे, ती 
केवळ डॉ टरांची उपल धता हाच मह वाचा  आहे. काम खूप आहे. मला वाटते क , 
वायसीएम ह  या शहरान,े या महानगरपािलकेने िनमाण केलेली खरोखर चांगली सं था आहे 
क , जी नागर कांना सतत व पी, िन याज सेवा देत असते. या यात िन तपणे काह  
कमतरता असतील, उ णवा असतील या भर यासाठ च हा संपुणपणे य  होतो आहे. जर 
आपण लवकरात लवकर ह  या पूण केलीतर,वायसीएममधील डॉ टरांची कमतरता हा  
कायम व पी िमटू शकेल. या वष या काय मातच आपण पीजी इ स टटयूटचे स ट फकेशन 
एमसीआयकडून क न घे यासाठ  य शील होतो. तथा प आपली भरती या पुण न 
झा यामुळे या वषात आपले स ट फकेशन होणार नाह . आपण पुढ ल वषा या 
अ यास मासाठ  य  करतो आहोत. जर आप याला पुढ ल वषात अ यास माची मा यता 
घेवून, आपली  इ स टटयूट सु  करायची असेलतर या वषात आप याला ह  भरती पुण करणे 
गरजेचे आहे. कारण एनसीआय पूण भरती या के यािशवाय इ सपे शनसाठ  येत नाह . 
आप याकडे डपाटमट एट करावी लागतील. आप या येथे यासाठ ची लाय र  एट करावी 
लागेल. या काह  सु वधा पीजी इ स टटयूटम ये आणणे आव यक आहेत, यांची देखील 
िनम ती आप याला करावी लागेल. आ ण या ने शासनाने पूण य  सु  केलेले आहेत. 
वायसीएम हे महानगरपािलकेचे एक आदश उदाहरण आहे. मुंबई महानगरपािलके या धत वर 
नागर कां या सेवेक रता या महानगरपािलकेने िनमाण केलेले आहे आ ण जर आप याला असेच 
चांगले काम करायचे असेलतर त  डॉ टरांची फौज िनमाण कर याचे हे भावी साधन पीजी 
इ स टटयूटचे आप याकडे आहे. या िनिम ताने महानगरपािलकेम ये येणा-या मोठया 
सं ये या पेशंटला अ यासून चांगले डॉ टस देखील आप या येथे िनमाण होणार आहेत. ह 
देखील याची उपल धता राहणार आहे. या भूिमकेतून हा वषय सभागृहा या पटलावर ठेव यात 
आलेला आहे. सभागृहासमोर माझे िनवेदन.                                                           
                                          

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मा.आयु  साहेब, 
तु ह  जसा पीजीचा खुलासा केला, याचबरोबर ने जस ेआप याला हे डॉ टर िमळणार आहेत, हेच 

डॉ टर निसग कॉलेजला सु ा िशकव ूशकतात. यामुळे ते सु ा जर तु ह  घेतल.े आपण माग या 
वेळेला य  केलेत,शाळेला ताव दलेला आहे. आपण ताव दलेला आहे. ताराचंद हॉ पटल 
असेल, केईएम हॉ पटल असेल. या ठकाणी निसग कॉलेज अस यामुळे. आज जर कामत सराचें 

हॉ पटल घेतल ेअसेलतर यांनी सु ा ितथे निसग कॉलेज सु  केल ेआहे. तो सु ा टाफ ितथे 

वापरला जातो. आप याकडे निसग या या  मुली आहेत कंवा मुल ेअसतील, तेसु ा वाय.सी.एम.  
म य ेवापरता येतील. मग याच जोड ला तु ह  तो पण ताव  करा. मग जर तु ह  तो ताव 
केलातर, दो ह  पण आप याला उपल ध होतील. आमचा या तावाला अ जबात वरोध नाह . हा 

ताव झालाच पा हजे, हे करायला पा हजे. परंतु आमची इ छा आहे पुढे जाऊन परत नंतर निसगची 
मा यता घे यापे ा तु ह  आ ाच निसगची मा यता यावी अशी आमची वनंती आहे.  
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मा.राहुल कलाटे- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,या ठकाणी हा अितशय 

चांगला वषय घेतलेला आहे. जेणेक न नाग रकां या आरो याशी िनग डत असणारे , या यामधून 

आपल े दो ह ह  सा य होईल. एम.बी.बी.एस. झालेल े व ाथ  यांचे पी.जी.पण होईल. पण 

आप यालाह  डॉ टरांची उपल धता चांग या कारे होईल. मा.मंगलाताई कदम यानंी सांिगतल ेक , 
निसग कंवा अस े व वध कोसस जर आप याला यातून आ ाच घेता आलतेर,पुढे जाऊन आप याला 
जे हा उकल होईल,आपण हे केल ंअसतं तर बर झाल ंअसतं, यावर आपण या ीने वचार करावा. 
मुंबईचा कंग या धत वर देखील आपण पी.जी. करतोय. आप याकडे जागेची उपल धता आहे. 
आप याकडे इ ा चर आहे. जर आपण एम.बी.बी.एस. कॉलेज देखील सु  केलतंर, ह  देखील 

आज शहराची गरज आहे. पण पाहतो, मोठ-मो या इ ट युट करोडो पये डोनेशन घेतात. येक 

सीटला  आपणदेखील मुंबई या केईएम या धत वर एमबीबीएस सारख ेकॉलेजेस सु  क  शकलो तर, 
आपलाच एमबीबीएस टूडंट,आपलचे पी.जी.इ टटयूट,आप या महानगरपािलकेचे कोसस 

करायला आप याला फायदा होईल. ध यवाद!   
 
मा.एकनाथ पवार-स मा.महापौर,स मा.आयु ,स मा.सभागृह,वायसीएम आ ण पीजी इ ट युट 
या संदभाम य ेखरेतर खूप चांगला वषय या याअगोदर येण ेगरजेचे होते. मा.योगेश बहल, मला 

वायसीएम या संदभाम य ेखूप बोलायचे आहे. कारण तु ह  आ ण मी एक त बसून वायसीएम या 
संदभाम य े बोललोतर ते खूप चांगल े होईल. कारण मला वाटतं वायसीएमचा सग यात जा त 

अ यास तुमचा आहे. मी आता अ यासाचे एक-एक पान हाताम ये घेतल ेआहे. आ ण मला खरेतर या 
सभागृहाला एवढेच सांगायचे आहे क , या प तीन े आरो या या संदभाम य े चचा होत हो या, 
वायसीएमचेह  आरो य सुधार याची ख-या अथान े गरज आहे. खरेतर वायसीएमम य े या 
शहरामधील नाग रकांना चागंली टमट िमळाली पा हजे. आ ह  महापािलकेम य े स ेत 
आ यानंतर खरेतर हा एक ामा णक य  हणजे वायसीएमचं आरो य असेल. वायसीएमचं 
आरो य एव यासाठ च हणतो क  कारण वायसीएमचेह  ब-यापैक  स जकल ाईक करावे 
लागणार आहे. वायसीएमचेह  ऑपरेशन करायची गरज आहे. या याम ये अनेक गो ी आहेत. 
मला वाटतं क , सु वातीला आपण पीजी इ टटयूट मधून चांगल ेडॉ टस आणतोय. आ ण गे या 
आठव याम ये आयु  साहेबांनी यासंदभाम य े िम टंग घेतली होती. वेगवेग या कार या 
डॉ टसची गरज आहे, चांग या नससची, वॉडबॉयची गरज आहे. आजूबाजू या शहरांतील माणून 
हा वायसीएमम ये टमट घे यासाठ  येतो. यानंा चांग या प तीचे उपचार/सु वधा िमळा या 
पा हजेत. मला वाटतेय क  ह  सुरवात आहे. आ ण पुढ या काळाम य ेवायसीएम संदभात आपण 
अनेक ऑपरेशन  क .  खरेतर मा.आयु  साहेबांनी सांिगतल ेक , केईएम सारखी चांगली सं था 
आपण डो यासमोर ठेवतो. पु याम येह  काह  चांग या गो ी आहेत हे ल ात ठेवा. परंतु दुदवान े

याम य े वायसीएम या वषयात मा.महापािलका सभा यावी लागणार आहे. परंतु या वषयी मी 
एवढंच सांगेन, जर आप याला एमसीए यासमोर जायचं असेलतर आप याला चांगले डॉ टस यावे 
लागतील. मला वाटतं क ,हे खरेतर मैदानाम य े उत न िशकवणारे डॉ टस आहेत. एखा ा 
अ यासवगाम य े जाऊन, एखा ा मम य े जाऊन,ले चस घेऊन आपला वेळ ितथेच घालवणारे 
डॉ टस नाह त. आ ण मला वाटतेय क , हा वषय खूप चांगला आहे. हा वषय लवकरात लवकर 
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मंजूर क न आप या शहराला चांग या आरो य सु वधा िमळ यासाठ  िन तच मदत होईल. मी 
मा.महापौरांना वनंती करतो क , हा वषय मंजूर क न पुढ ल वषय यावा. 
  
मा.योगेश बहल-मा.महापौरसाहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मला मा.आयु  साहेबानंा 
व आप याला सूचना करायची आहे. आ ाच मा.प ने यांनी सािंगतल ेक , चांगल ेकाम करायचे. 
अथातच सवाची हच धारणा आहे. मा.आयु साहेब,आपण इ ट यूट चाल ूकरत असताना १३० 
टूडंटस ्आ ण बाक  टिचंग टाफ  वगैरे जे सांिगतल.े याच वषयाबरोबर मंजुर  घेत असताना, 

यासाठ  लागणार  लॅब, टिचंग टाफ, लास म जे इथे असणार आहे. कंवा बाक  या या 
अनुषंगान े यांचं रेिसडस असणार आहे. या सव गो ींच सु ा कॅ युलेशन क न, याची सु ा 
मा यता मा.महापािलका सभेकडून आ ा कंवा पुढ ल मा.महापािलका सभेत यावी. 
वाय.सी.एम.म य े या- या गो ीचंी आव यकता आहे. कारण यावेळ  लोक येतील, यावेळ  
लोकाचंी यव था कशी केली आहे. रेिसडट डॉ टस येतील ते हा यांना कसे आ ण कुठे 
अकोमोडेट  करणार आहात. तु ह  यांची यव था कशी केली आहे. आ ण मग रेिसडे सी डॉ टरह  

असतील, याअनुषंगान े जे बदल हवेत ते सु ा आपण क न यावेत, अशा कारची मी आप याला 
वनंती करतो. 
 
मा.महापौर – हा वषय मंजूर करणेत येत आहे.  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

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

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

ठराव मांक - ८७      वषय मांक – ४ 

दनांक- १६/१०/२०१७      वभाग- मा.आयु  
 

संदभ – १) मा.संतोष कोकण,े मा.अ नी जाधव यांचा ताव – 

    २) मा. वधी सिमती ठ. .२८ द.१५/९/२०१७  
    

       मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यांचेकड ल प  मांक शा/७/का व/ 

३३३/२०१७ दनांक ३० जुल ै२०१६ नुसार पंपर  िचंचवड महापािलका अ थापनेवर ल व वध 
पदांचा आकृतीबंध व सेवािनयम शासनाकडे मा यतेकामी पाठ व यात आले असून अ ाप 
शासन मा यता ा  झालेली नाह .  

       मा.महापािलका सभा ठराव मांक ८६६ दनांक २०/०५/२०१६ अ वय े पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आकृतीबंध आ ण सेवा िनयम यांस मा.महापािलका सभेन े मा यता दली 
असून महापािलके या सेवा िनयमांम य ेखालील माण ेअंशत: सुधारणा करणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 
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अ. . ८०१ – “लॅब टे निशयन” - नेमणूक ची सुधा रत अहता – 
 
अ. . पदनाम नेमणूक ची प दत 

व ट केवार  

नेमणूक क रता अहता व नेमणूक या प दती 

२०१ लॅब 
टे निशयन 

नामिनदशन २५% 1) मा यता ा  व ापीठाची बी.ए सी., ह  पदवी 
2) शासनमा य सं थेकड ल ड .एम.एल.ट  कोस 

उ ीण असण ेआव यक 

3) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य 
वभागाकड ल व मनपा या णालयात 
कमान १० वष य  कामकाजाचा अनुभव 
आव यक 

२५% नामिनदशन 1) मा यता ा  व ापीठाची बी.ए सी., ह  पदवी 
2) शासनमा य सं थेकड ल ड .एम.एल.ट  कोस 

उ ीण असण ेआव यक 

५०%  पदो नती 1) महानगरपािलका णालयातील लॅब अिस टंट 
पदावर ल कमान ३ वषाचा अनुभव आव यक 

  
          या माण े सुधा रत अहता िन त क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 

णालयांम य े १० वषापे ा जा त कालावधीक रता लॅब टे निशयन हणून सेवा केले या 
खालील मानधनावर ल कमचा-यांना उपल ध होणा-या २५% र  जागांवर सरळ सेवेने वह त 
कायप दतीचा अवलंब क न महापािलके या सेवेम य े समा व  क न घेत यास मनपास 
अनुभवी कमचार  उपल ध होणार अस याने यास मा यता देणेत यते आहे.  
 
अ. . मानधनावर ल कमचा-याचे नांव पदनाम शै णक 

अहता 
मनपा 

दवाखा यातील 
य  कामकाज 

अनुभव कालावधी 
१ ीम.वैशाली सुिशलकुमार िशंदे लॅब 

टे निशयन 

बी.ए सी., 
ड .एम.एल.ट ., 

१६ वष 

२ ीम. नेहलता ब यािमन िमसाळ लॅब 
टे निशयन 

बी.ए सी., 
ड .एम.एल.ट ., 

१२ वष 

३ ीम.सुजाता संपत साखरे लॅब 
टे निशयन 

बी.ए सी., 
ड .एम.एल.ट ., 

१० वष 

४ ीम. ीया पंजाबराव म ढे लॅब 
टे निशयन 

बी.ए सी., 
ड .एम.एल.ट ., 

१० वष 
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तर  आकृतीबंध व सेवा िनयमात वर ल माण े दु ती क न याबाबतची अंमलबजावणी 
करणेकामीचे अिधकार आ ण महापािलका आ थापनेवर ल व वध संवगातील अिधकार , कमचार  
सेवा  िनवृ  झा यानंतर अनेक वष व वध पदे र  रहात अस याने नाग रकांना दे यात  
येणा-या सेवांवर प रणाम होत अस याची बाब वचारात घेता महापािलका आ थापनेवर स या 
कायरत असले या अिधकार  व कमचार  यां या सेवा आव यकतेनुसार स म सिम यांचे 
मा यतेन ेमहापािलका अ थापनेवर ल इतर समक  पदांवर वग करणेचे अिधकार मा.आयु , पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८ यांना दान करणसे मा यता देणेत आहे. 
 

मा.मोरे र शेडग े– मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन देतो. 
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,हा जो वषय आहे, 
यात चारच लोकांचा हा वषय आलेला आहे. मा. वधी सिमतीकडून हा वषय आलेला आहे. 
परंतू मा या मा हती माणे वायसीएमम ये अजून बारा लोक आहेत. यांनी ितथे दहा/ दहा 
वष कामकाज केले आहे. मग चारच लोकांचा वषय कसा काय येऊ शकतो. मग काय होते, 
पुढे जाऊन तु हाला याला खोट बसणार आहे. मग उरलेले कोटात जाणार आहेत. मा.महापौर 
साहेब, संबंिधतानंा खुलासा करायला लावा. हे चार लोक घेतलेतर अजून जे १२ लोक आहेत, ते 
कुठे जाणार. यात अजून १२ लोक आहेत. हा वषय परत राहणार आहे. मा.आयु  साहेब, मी 
सांगू इ छते क ,आज आरो य ह  मुलभूत सु वधा आहे. आ ण पंपर  िचंचवड शहरात जथे-
जथे ओपीड  आहेत, या ठकाणी लॅब टे नीिशयनसु ा पा हजे आहेत. ऑटोमॅ टक लॅबचे इ मट 

िमळतात आ ण ते ठेव यानंतर जर तु ह  एक टाफ  दलातर, वायसीएमवर ल लोड कमी होईल. 
पंपर -िचंचवडमधील अनेक ये  नाग रक असतील  कंवा म हला असतील यांना जर हमो लो बन 
चेक करायचे असेल तर सु ा वायसीएमला जायचे असेलतर हे अ जबात यो य नाह . उरले या 
लोकांचं करणार काय तर परत मी सांग ूइ छते क ,म येसु ा मी यावेळ  वचारणा केली क ,जर 
तु ह  ओपीड  देतातर एखाद  टे ट कर यासाठ  तु ह  एखाद  िस टर कंवा एखादा लॅब  टे निशयन 

ा. कंवा यांना जी गो  कंवा लॅब टे निशयन  ायला पा हजे तर, ते का देत नाह येत. मा या 
भागातील ओपीड त सहा म हन े ते इ मट  पडून होते. परंतु ितथे कमचार  दला गेला नाह . 

कारण यां याकडे लोकच कमी आहेत. वायसीएमला लोक कमी आहेत आ ण  येताना जर चारच 

लोकांचा वषय आलातर बारा लोकांचा वषय का नाह  घेतला, याचा खुलासा करावा. मा.रॉय सर 
तु ह  हे सांगा. कारण उरलेल ेलोक कोटात जाणार आ ण याला परत खो  बसणार आ ण आणखीन 

जर तु हाला लागतील तर भरती करा. कारण पंपर -िचंचवड या हॉ पट सची सं या कती आहे 

आ ण तेथे तु हाला अजून कती लॅब टे निशयन लागणार आहेत, ते walk in interview ने  

भरा. मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, अजून याचा खुलासा कर यात यावा.  
 
मा.महापौर - हा सद य ताव आहे. शासन याचा अ यास करेल आ ण या माणे करेल. 
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मी तेच सांिगतल.ं मा. वधी सिमतीमधून आलेला हा 
सद य ताव आहे. हा सद य ताव आहे हणून आ ह  कोणी नाह  हटलेले नाह . आ ह  
हा वषय मंजूरच करणार आहोत. उरले या लोकांना पण इ लूड क न या. उपसूचना या. 
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नाह तर हा वषय तहकूब ठेवा. वषय शासनाकडून डायरे ट येऊ देत. मी प ह यांदाच 
सांिगतले आहे क , या चारचाच वषय का केला गेला. सग यांचाच करा. घेताय तर 
सग यांनाच या. शहरात लॅब टे निशयन हे कमीच आहेत. walk in interview ने  या. 
सरळसेवेत घेताच येणार नाह त. जेवढे घेतले आहेत ते सगळेच या. असे चारच कसे घेता 
येतील. मा.आयु  साहेब, आपण खुलासा करा.  
 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मा.मंगलाताई कदम 
यांचे जे हणणे आहे, कदािचत मा.स ा ढ प नेते यांचे सु ा हेच हणणे अस ूशकते. हा 
सद य ताव आहे. तो करताना या ठकाणी मा.संतोष कोकणे पण आहेत आ ण मा.अ नी 
ताई पण आहेत. अथातच वधी सिमतीन ेघेतलेला हा िनणय आहे. आमची धारणा एवढ च आहे क , 
ऑलरेड   आपला जो काह  नेमणूक बाबतचा वषय आहे तो, शासन दरबार  लं बत आहे. आपला 
आकृितबंध मजूंर होऊन येण ेअपे त आहे. अशा प तीन ेहा वषय करायचा क  नाह  करायचा हे 
कर यापे ा कोणावरह  अ याय होणार नाह  आ ण या प तीन ेआपण चुक चा ठराव करत तर नाह , 
याची पण काळजी यावी, एवढ च माझी वनंती आहे.   
 
मा.एकनाथ पवार-स मा.महापौर साहेब,स मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह,खरेतर टे निशयन या 
संदभाम य ेहा सद य ताव आहे. दहा/दहा वष एखादा कमचार  या ठकाणी काम करतोय. खरेतर 

याम य ेएवढेच हटल ेहोते क , दहा वष काम के यानंतर आपला आकृतीबंध आ यानंतर दहा वष 

काम क नसु ा या कमचा-यांना नोकर  गमवावी लागेल. हणून यासंदभात पंपर -िचंचवड 

महानगरपािलके या वै क य वभागात कमान दहा वष इथे तो असला पा हजे. ाधा यान े जे हा 
नवीन आकृितबंध होईल या वेळेस ाधा यान े 25% आहे या कमचा-यानंा संधी िमळाली पा हजे. 
असा खरा वषय आहे. मला अस े वाटते क , वायसीएम या संदभात सग या सभासदां या 
मनाम य े खूप पॉ झ ट ह एनज  आहे क ,वायसीएम सुधारल े पा हजे. मला अस े वाटते क , 
मा.योगेशभाई बहल, आप या सग याचंी दशा एक असेल तर शंभर ट के सवसामा य माणसाला  
चांग या प तीची सु वधा िमळू शकते. मा.मंगलाताई कदम तुमचे हणणे खरे आहे. तु ह  हा 
वषय नीट वाचलात तर तुम या ल ात येईल क , यात आ ा जे काम करतो आहोत, नवीन 
भरती या झालीतर नवीन जाह रात काढलीतर, गेले दहा/पंधरा वषापासून हे कमचार  काम 
क नसु ा यांना वंिचत रहावे लागेल. आ ा हे जे कमचार  काम करत आहेत, यांना या 
भरती येम ये कमान २५ ट के तर  ाधा य असले पाह जे. तु ह  वषय नीट वाचला 
असता. मला असे वाटतेय क , या वषयासंदभात अिधक ऊहापोह न करता, चचा न करता हा 
वषय मंजूर क न पुढ ल वषय घे यात यावा.   

 
मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब, मला आप याला एक वनंती करायची आहे. हा सद य ताव 
आहे. जसे आप या लोकांनी सांिगतले क , आणखीह  लोक यात आहेत. हा सद य ताव 
अस यामुळे तो इं लीमट होणार आहे का. यात अजून दहा/बारा लोक आहेत. यांचे व यांचे 
कॉ बनेशन क न होणार असेलतर ठक. पण वषय होणार नसेलतर सभागृहाचा वेळ 
कशासाठ  वाया घालवताय. मा.आयु  साहेब, आपण याबाबतीत खुलासा करावा. दोन िमिनटातं 
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हा वषय संपून जाईल. असा कोणीह  काह ह  ताव आणत असेलतर आ ह  सु ा असा 

ताव आणू शकतो. आम याकडेह  दहा पंधरा वष काम केलेले असे लोक आहेत. यांना 
कुठेह  अशा प तीने घेतलेले नाह . आ ह  सद य ताव मांडतो. िनयमांत बसत असेलतर 
आपण सांगाव.े  आमचा वषय मंजूर करायला वरोध नाह .  
 
मा.महापौर – काका, तु ह  फ  बोला. वषय मंजूर करायचा का नाह  ते मा या हातात आहे.  
 
मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब, हो, तुम याच हातात आहे. आ हाला फ  मा.आयु  
साहेबानंी खुलासा क न ावा. 
 
मा.महापौर – मा.आयु  साहेब, आपण या वषयासंदभात खुलासा करावा. 
 
मा.आयु - स मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृह,आ ा या वषयासंदभात चचा होते आहे, 
यासंदभात दोन भाग आहेत. एक आम याकडून शासनाकडे जो आकृितबंध लं बत आहे याम य े

जी ता वत बाब आहेत या याम य ेसुधारणा कर यासाठ  हा वषय ठेव यात आलेला आहे. मा  

या यातील जो  पयायी अधा भाग आहे, यात या चार जणानंा  िनयु  देता येईल कंवा कस.े दहा 
वष य  कामकाजाचा अनुभव आव यक, या अट म य े सुधारणा क न दलेली आहे. हा दहा 
वषाचा य  अनुभव यो य आहे/अयो य आहे हा येक कँड डेट याबाबतीत 

पडताळणी के यानंतर िन त करता येऊ शकेल. आधी हा सेवा वेश िनयम मंजूर झा यानंतर 
याची अंमलबजावणी होणार आहे. दुसर  गो , जे लॅब  टे निशयन कं ाट  होते, कं ाट  

िनयु संदभात स मा.हाय कोटा या समोर केस अस यामुळे याबाबतीत आ ा मी भा य क  

शकणार नाह . तथा प, याबाबतीत िन त स व तर कायदेशीर बाबींची पडताळणी के यािशवाय, 
उ र कोणाला अपॉ ट  करता येईल का नाह  याचे िन त अस ंउ र आज देता येणार नाह .  
 
मा.महापौर – हा वषय मंजूर कर यात येत आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
मा.कोमल मेवानी - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक - ८८      वषय मांक – ५ 

दनांक- १६/१०/२०१७      वभाग- मा.आयु  
 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुब ेका/टे. .६४५५/७१/  

 २०१७, द.१०/०९/२०१७ 

                    २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. . ३१ द.६/१०/२०१७ 
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        JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी पाईपलाईन 
टाकणेचे काम गतीत आहे. स थतीत पाईपलाईन टाकणेचे काम ८०% पूण झालेले आहे. 
उवर त २०% काम चालु आहे. सदरचे २०% काम ऑग ट २०१७ अखेर स पूण होणार आहे.  
JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेबाबत ऑटो ल टर, िचंचवड 
येथे मा.आयु , पं.िचं.मनपा यांचे अ य तेखाली द.१०/०६/२०१७ रोजी सकाळ  ११.०० वा. 
बैठक घे यात आली. सदर बैठक त मा.आयु  सो. यांनी JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची 
पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी टाक यात येणा-या पाईपलाईन या र ता खोदाईबाबत वशेष 
परवानगी घेवून द.३१/०८/२०१७ पयत काम पूण कर याचे आदेश दले आहेत. ताथवडे 
गावाचा वकास आराखडा ६ जानेवार  २०१७ रोजी शासनाने मंजुर केलेला आहे. सदर मंजुर 
आराख यानुसार अ ापह  काह  र ते मनपा या ता यात अ ापपयत न आ यामुळे व तेथील 
िश लक पाईपलाईन दुसर कडे टाकावी लागणार आहे. सदरचा भाग .२५ म ये िनवासी 
असले या पण वतरण निलका नसले या ठकाणी पाईपलाईन टाकणे श य आहे. ताथवडे 
गावातील मंजुर वकास आराख या माणे पण ता यात न आले या र यातील िश लक 
पाईपलाईन स याचा भाग .२५ मधील िनवासी भागात वतरण निलका नसले या ठकाणी 
द.३१/०८/२०१७ पयत टाकून काम पूण करणे आव यक आहे.  तर  JNNURM अंतगत 
ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी टाक यात येणा-या पाईपलाईन या कामाची 
या ी कमी क न भाग .२५ मधील िनवासी असले या पण वतरण निलका नसले या 
ठकाणी सदरची िश लक रा हलेली पाईपलाईन टाकणेस मा यता देणते येत आहे. 
 
मा.नानी उफ हराबाई घुले – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
मा.शारदा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

        वषय मांक – ६ 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  
 

संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/११/का व/८७०/२०१७,  

द.०६/१०/२०१७ 

                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. . ३७ द.६/१०/२०१७ 
        

महारा  शासन व  वभागाकड ल िनणय मांक:वाहन/१००२/ . .७५/२००२ 
विनयम, दनांक १३/०३/२००३ व मांक:वाहन-१००५/ . .१३/२००५, विनयम, द.२५ मे 
२००५ नुसार शासक य अिधका-यानंा वत:चे खाजगी वाहन शासक य कामकाजासाठ  वापर 
अनु ेय कर या या अनुषंगान े शासनाकडून यापूव  पे ोल, डझेल वाहन वापरासाठ  वाहन 
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वापर धोरणानुसार ितपूत  कर याबाबत आदेश िनगत कर यात आलेले आहेत. तथा प व  
वभागाकड ल शासन िनणय मांक:वाहन-१००७/ . .४८/२००७/ विनयम, द.३१ डसबर 
२००७ अ वये सदरची योजना शासनाने बंद केलेली आहे.  तथा प महारा  शासनाकड ल द. 
२५ मे २००५ या शासन िनणयानुसार शासक य अिधका-यांना वत:चे खाजगी वाहन 
शासक य कामकाजासाठ  वापर अनु ेय करणेबाबतची योजना ह  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ीने आिथक हताची अस याने सदर योजनेची महापािलका तरावर 
अंमलबजावणी करावयाची झा यास स म ािधकरणा या मा यतेने याबाबतचे धोरण िन त 
करावे लागणार आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शासन वभागाकड ल वाहन वाटप 
धोरणानुसार या वग १ व २ या अिधका-यांना आ ण पदािधका-यांना मनपाचे वाहन अनु ेय 
कर यात आलेले आहे, यांना महानगरपािलके या वाहनाऐवजी वत:चे खाजगी वाहन ऐ क 
प दतीने शासक य कामकाजासाठ  वापर यास व यासाठ  िन त केले या सोबत या प रिश  
    'अ'  माणे ितपूत ची र कम अदा कर याबाबतचे धोरण िन त करणसे मा यता देणेत यावी.   

 
मा.अनुराधा गोरख े– मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन देते. 
 
मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब,मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - वाहनचालकाचे 
वेतन,दु ती, वमा,इंधनखच,याम ये दरवष  दहा ते बारा ट यांची वाढ अपे ीत आहे. माञ ती 
शासनाचे तावात दश व यात आलेली नाह . तर  दरवष  मंजूर वाहन भ यावर आठ 

ट यांनी वाढ मंजूर करावी. कायालयीन बैठक  वा इतर कायालयीन कामाने बाहेरगावी वाहन 
ने यास जादा खच होतो. माञ याबाबत तावात उ लेख नाह , तर  बाहेरगावी वाहन ने यास 
ित क.मी. र. .९/- माणे भ ा दे यास व पुढे शासक य िनयमानुसार या भ यात वाढ मंजूर 

कर यात यावी. याच माणे तावात नमूद वाहनचालकाचे वेतन .१५,०००/- दरमहा इतके 
आहे. शासना या अिधसुचनेनसुार वाढ व दर वचारात घेऊन कमान वेतन दरानुसार 
वाहनचालकाचे वेतन लागू कर यात याव.े तसेच वेळोवेळ  शासना या िनदशा माणे यात वाढ 
क न ती वेळोवेळ  लागू कर यास मा यता दे यात यावी. 
 
मा.उषा मुंढे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.शारदा सोनवण े- मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेसह त मंजूर कर यात येत आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
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ठराव मांक - ८९      वषय मांक – ६ 

दनांक- १६/१०/२०१७      वभाग- मा.आयु  

 
   संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/११/का व/८७०/२०१७,  

           द.०६/१०/२०१७ 

            २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. . ३७ द.६/१०/२०१७ 
        

      महारा  शासन व  वभागाकड ल िनणय मांक : वाहन/१००२/ . .७५/२००२ 
विनयम, दनांक १३/०३/२००३ व मांक:वाहन-१००५/ . .१३/२००५, विनयम, द.२५ मे 
२००५ नुसार शासक य अिधका-यांना वत:चे खाजगी वाहन शासक य कामकाजासाठ  वापर 
अनु ेय कर या या अनुषंगाने शासनाकडून यापूव  पे ोल, डझेल वाहन वापरासाठ  वाहन 
वापर धोरणानुसार ितपूत  कर याबाबत आदेश िनगत कर यात आलेले आहेत. तथा प व  
वभागाकड ल शासन िनणय मांक:वाहन-१००७/ . .४८/२००७/ विनयम, द.३१ डसबर 
२००७ अ वये सदरची योजना शासनाने बंद केलेली आहे. तथा प महारा  शासनाकड ल         

द.२५ मे २००५ या शासन िनणयानुसार शासक य अिधका-यांना वत:चे खाजगी वाहन 
शासक य कामकाजासाठ  वापर अनु ेय करणेबाबतची योजना ह  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ीने आिथक हताची अस याने सदर योजनेची महापािलका तरावर 
अंमलबजावणी करावयाची झा यास स म ािधकरणा या मा यतेने याबाबतचे धोरण िन त 
करावे लागणार आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शासन वभागाकड ल वाहन वाटप 
धोरणानुसार या वग १ व २ या अिधका-यांना आ ण पदािधका-यांना मनपाचे वाहन अनु ेय 
कर यात आलेले आहे, यांना महानगरपािलके या वाहनाऐवजी वत:चे खाजगी वाहन ऐ क 
प दतीने शासक य कामकाजासाठ  वापर यास व यासाठ  िन त केले या सोबत या प रिश  
“अ” माणे ितपूत ची र कम अदा कर याबाबतचे धोरण िन त करणसे मा यता देणते येत 
आहे.  तसेच वाहनचालकाचे वेतन, दु ती, वमा, इंधनखच, याम ये दरवष  दहा ते बारा 
ट यांची वाढ अपे ीत आहे. माञ ती शासनाचे तावात दश व यात आलेली नाह . तर  
दरवष  मंजूर वाहन भ यावर आठ ट यांनी वाढ मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
कायालयीन बैठक  वा इतर कायालयीन कामाने बाहेरगावी वाहन ने यास जादा खच होतो. 
माञ याबाबत तावात उ लेख नाह , तर  बाहेरगावी वाहन ने यास ित क.मी. र. .९/- 
माणे भ ा दे यास व पुढे शासक य िनयमानुसार या भ यात वाढ मंजूर कर यास मा यता 

देणेत येत आहे. याच माणे तावात नमूद वाहनचालकाचे वेतन .१५,०००/- दरमहा इतके 
आहे. शासना या अिधसुचनेनुसार वाढ व दर वचारात घेऊन कमान वेतन दरानुसार 
वाहनचालकाचे वेतन लागू कर यास मा यता देणेत येत आहे  तसेच वेळोवेळ  शासना या 
िनदशा माणे यात वाढ क न ती वेळोवेळ  लागू कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
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मा.न ता ल ढे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

        वषय मांक – ७ 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  
 

संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   .नर व/का व/१८/१७५/  

       २०१७, द.२५/०९/२०१७ 

                        २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .२३ द.५/१०/२०१७ 
   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे कवळे येथील 
स.नं.७१ व ७२ येथील आर ण .४/११७-उ ान या ता वत आर णाचा वकास 
करणेकामी मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.   सदरचे उ ानाचा वकास के याने गावातील 
नाग रक, जे  नाग रक, म हला व मुलां या आरो यासाठ  सदरचे उ ान  वकिसत होणे 
गरजेचे आहे.  मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेले आ. .४/११७ उ ान हे वकास नगर, 

कवळे या प रसरात असून सदर भागात अ ा प एकह  उ ान वकिसत करणेत आलेल े

नाह . सबब मा.नगररसद य यांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ  वकासनगर, 

कवळे स.न.ं ७१ व ७२ मधील आर ण .4/117 उ ान या आर णाखालील जिमनीचे 
भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वय ेसंपादन करणेस मा यता देणेत यावी. 

 
मा.माधुर  कुलकण  – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन देते.  
 
मा.िनलेश बारण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह,मा.प कार,मा.नगरसिचव,ह  

जागा आज आपण ता यात घेत आहोत.  ह  जागा ता यात घेत असताना तरस कुटंुबाचा हा वषय 

कोटाम य ेआहे. मा.महापौर साहेब,हा वषय कोणा या अ टाहासासाठ  चालला आहे हे मा हत नाह . 
मला तर असे वाटते क , कुठ यातर  ब डर या ठरा वक मागणीनुसार, ब डरला जायला रोड 

पा हजे, यासाठ  हे आर ण ता यात घेऊन या रोडची अंमलबजावणी होते आहे. तु ह  शेतक-याशंी 
बोलत नाह . शेतक-याचंी कोटात केस चाल ूअसताना हा कुठला अ टाहास धरता. मा.महापौर 
साहेब,  माझा या वषयाला वरोध असून मला मतदान हवे आहे. िशवसेना प ा यावतीन े वरोधात 
मला मतदान हवे आहे. मा.महापौर साहेब, मतदान यावे अशी मी मागणी करतो. भूसंपादन 
होत नाह . कोटाम ये केस चालू आहे. ब हणीचा आ ण भावाचा वाद चालू आहे.  
 
मा.महापौर -  तुमचे हणण ेमांडा. मी बोलतो.  
  
मा.िनलेश बारण-ेमा.महापौर साहेब, माझी मागणी मा य करा, मी खाली बसतो. मतदान या. 
तु हाला वषय मंजूर करायचा आहे तर करा. आमचा या वषयाला वरोध आहे, आमच 
मतदान या. माझा वरोध न दवून या.  
 
मा.महापौर- प ह यांदा या वषयाचा खुलासा करावा. प र थती काय आहे ती सांगा.  
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मा.िसमा सावळे-स मा.महापौर साहेब, आ ा मला एकच सांगा, यांचे आपापसांत कोट मॅटर आहे, 
या याशी आप याला देणे घेणे नाह . याम य ेमहापािलकेला पाट  केले आहे का नाह  एवढे तु ह  

आ हाला सांगा. 
 
मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना)- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह,सद यांनी 
आ ा जो  उप थत केला आहे,आर ण .४/११७ उ ान कवळे इथले दोन हे टर े  हे 
वकास योजनेत आर त आहे. याचे मा. ज हािधकार  यां यामाफत भूसंपादन क  इ छतो. 
कंप सर  ऍ व झशन असताना कोटाचा काह  वषय असेलतर स यातर  बांधा येणार नाह . 
मा.कोटा या आदेशानुसार जी काह  पुढची कारवाई होईल ती कर यात येईल.  
 
मा.िसमा सावळे- संबंिधत महापािलके या वरोधात कोटात आहेत का ते सांगा.  
 
मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - ह  बाब तपासावी लागेल. स या आप याला मा हत नाह . 
कुठली थिगती नाह .  
 
मा.िनलेश बारण-े मा.महापौर साहेब, वषय मंजूर कर याब ल वाद नाह . फ  माझा वरोध 
न दवून घे यात यावा.  
 
मा.महापौर -  मा.िनलेश बारणे यांचा वषयाला वरोध न दवून घे यात येत आहे. 
 
मा.राहूल जाधव – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो आहे - १) भाग ं . 
२ िचखली मोशी मधील  गट न.ं५०७ ते गट न.ं२४७  हा ३० मी. असले या रोडची भूसंपादन 

या करणेस मा यता देणेत यावी. २) भाग . २ िचखली मोशी मधील रोड म ये बाधीत 
असले या १८ मी. रोडसाठ  गट न.ं ५२४ ते ६५० गट न.ं पयत भूसंपादन येस मा यता 
दे यात यावी. 
 
मा.सागर गवळ  – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.आशा धायगुडे-शडग-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, मी पुढ ल माणे 
उपसूचना मांडते आहे- पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील भाग .३० मधील दापोड  
प रसरातील अनेक आर णे अ वकसीत आहेत. अ वकसीत प रसरामुळे तेथे राहणा-या 
नाग रकांना सुखसु वधांपासून वंिचत रहावे लागत आहे. भागातील करदा या नाग रकांना 
जा तीत जा त सु वधा दे यासाठ  खालील आर नाचे भूसंपादन क न वकसीत कर यात याव.े               

१) आर ण मांक ३/२७ अ नशामक दलचे 

२) आर ण मांक ३/५ खेळाचे मैदान 

    तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग .२० म ये कासारवाड  मधील 
रे वेलाईन या पुवकड ल भागाचा समावशे आहे. सदर भागात असणारे र ते अ यंत कमी ं द चे 
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अस याने तेथे नेहमी वाहतुक ची सम या उ वत असते तर  सदर भागातील वकास 
आराखडयातील खालील र ते तातड ने भूसंपादन कायवाह  होऊन वकिसत करणेत यावी.  

१) पा नाथ सोसायट  ते िमिलटर  कडेने महारा  चौकापयत- ं द  १२ मी. 
२) माजी नगरसद या ीमती सुरेखा लांडगे यां या घराकडे जाणारा र ता- ं द  ७.५० मी. 
उपरो  र ते वर त भूसंपादन क न वकिसत करणेस मा यता िमळावी.          

 
मा.उषा मुंढे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनलेा अनुमोदन आहे. 
 
मा.अ जत ग हाण-ेस मा.महापौर साहेब, स मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, प कार िम ,  

या ठकाणी सग यांनाच आपाप या भागांमधील जे ड.पी. र ते आहेत,ती आर ण े ता यात 

घे याची इ छा असते. आ ण या अनुषंगान े येकजण या ठकाणी हा ठराव मांडतो. य ात ह  

महापािलकेचीच जबाबदार  आहे क , ट याट यान े लोकां या या माग या असतील या मामे 
ट याट यान ेआर णे आप या ता यात घेऊन ती वकिसत केली पा हजेत. अशा कारची कारवाई 

खरेतर शासना या वतीन ेसु  झाली पा हजे. या कामासाठ  सभागृहात येण े कतपत गरजेचं आहे हे 

मला माह त नाह . परंतू मा.आयु साहेब, या यामधे आता एक दसतेय क , सगळ कडची मागणी 
मो या माणात येते आहे आ ण मग भूसंपादनासाठ  आपला  नेमका िनधी कती उपल ध आहे. 
आपले पुढचे सगळे वषय तसेच आहेत. या िनधीम य े इत या मो या माणात आप याला भ-ू
संपादन करता येण ेपुढ ल काळाम य ेश य आहे का. माझी यािनिम ान े शासन आ ण मा.महापौर 
साहेब यानंा वनंती असेल क , आपण  ायटे रया  ठरवावा, ाधा य म ठरवावा आ ण या वषात 

येक भागांमधील कती आर ण े आप याला घेता येतील, कती यायची आहेत आ ण 

 ट याट यान े पाच वषाम य े कती आर णे आप याला ता यात घेता येतील याप तीन े वचार 
करावा. दुसर  गो   मा.िनलेश बारणे यांनी जो मु ा या ठकाणी उप थत केला. मा.आयु साहेब, 
अशी आर ण े ब-याच ठकाणी आहेत आ ण अनेक ठकाणी वाद आहेत. हे वाद होत असताना 
नगरसेवकांची एवढ च इ छा असते क , जो खरा जागामालक आहे या यावर कुठ याह  कारचा 
अ याय होऊ नये. मुळातच या या जागेवर आर ण पड यामुळे या यावर एक कारचा अ याय 

झालेला असतो.  या यामुळे हे वाद ववाद झालेल ेअसतात. या यामुळे काय होणार आहे क , जे 

भूसंपादन आपण केल ेआहे, या या मनान े याने जर ता यात दल ेअसते तर याला जो जा तीचा 
मोबदला िमळाला असता, तो या िनिम ाने याला िमळणार नाह . जर जागामालकान े

महापािलकेला कुठ या कारची नोट स पाठवली नसेल तर, भूसंपादन झा यावर ते पैस े ेझर त पडून 

राहतील. यामुळे माझी संबंिधत नगरसेवकांना वनंती असेल क , कारण हा वषय कवळे भागातला 
आहे. यामुळे या भागात या नगरसेवकानंा वनंती असेल क , तु ह  जर या संबंिधत जागा 
मालकाशी बोलणी केली, यां यात सेटलमट केलतेर, िन तपण े या जागा मालकां याम य ेजो 
वाद असेल तो िमटू शकेल. या यातून माग िनघ ूशकतो आ ण यांना जा तीचा चांगला मोबदला 
िमळू शकतो. परंतू मा.आयु साहेब, नुस या या  भूसंपादना या िनधीतून एव या मो या माणात 

आपला जो ड .पी. लनॅ आहे, याची अंमलबजावणी आप याला लगेच करता येणार नाह . यामुळे 
तु हाला ाधा य म ठरवावा लागेल. ट ड आर या बाबतीत आपण खूप चांगल े  धोरण राबवता 
आहात. येक म ह याम य ेबैठका घेता आहात. या यामुळे सगळ  करण े माग  लागत आहेत. 
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यामुळे ये या काळात अशा कारवाईमुळे जर ट ड आर या मोबद यात िमळाल ंतर चांगलचे आहे. 

पण टड आर नसेलतर खाजगी वाटाघाट ने ताबा घेता येऊ शकतो. भूसंपादनाची या मुळातच 

एवढ  लद  आहे क , एका फाईलसाठ  आप याला इत या वेळा या यासाठ   पळायला लागते. 
आ ाशी ह  सु वात आहे परंतु ह आर ण े ता यात ये यासाठ  खूप वेळ लागणार आहे. या 
सद याला तो फॉलो-अप घेत यािशवाय हे ल ात येणार नाह . हणून मा.आयु साहेब, या यामधे 

माझी सूचना आहे क , हे सगळं करत असताना ितथ या शेतक-यावर, ितथ या जागामालकावर 
कुठ याह  कारचा अ याय होऊ नये, अशा कारचा माग यातून काढावा ह  वनंती.  
 
मा.न ता ल ढे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत.  
 
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, हा वषय मंजूर कर यात यावा. 
 
मा.महापौर -  सद य मा.िनलेश बारणे यांचा वरोध न दवून उपसूचनेसह हा वषय मंजूर कर यात 

येत आहे. 
 
यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक – ९०     वषय मांक – ७ 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  
 

           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/   

  १७५/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

                     २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .२३ द.५/१०/२०१७ 
   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे कवळे येथील 
स.नं.७१ व ७२ येथील आर ण .४/११७-उ ान या ता वत आर णाचा वकास करणेकामी 
मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.   सदरचे उ ानाचा वकास के याने गावातील नाग रक, जे  
नाग रक, म हला व मुलां या आरो यासाठ  सदरचे उ ान  वकिसत होणे गरजेचे आहे.  
मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेले आ. .४/११७ उ ान हे वकास नगर, कवळे या प रसरात 
असून सदर भागात अ ा प एकह  उ ान वकिसत करणेत आलेल ेनाह . सबब मा.नगररसद य 
यांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ  वकासनगर, कवळे स.नं. ७१ व ७२ मधील 
आर ण .4/117 उ ान या आर णाखालील जिमनीचे भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम 
२०१३ अ वय ेसंपादन करणेस मा यता देणते येत आहे. तसेच १) भाग ं . २ िचखली मोशी 
मधील  गट न.ं५०७ ते गट न.ं२४७  हा ३० मी. असले या रोडची भूसंपादन या करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. २) भाग .२ िचखली मोशी मधील रोडम ये बाधीत असले या १८ 
मी. रोडसाठ  गट न.ं५२४ ते ६५० गट नं. पयत भूसंपादन येस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील भाग . ३० मधील दापोड  प रसरातील अनेक 
आर णे अ वकसीत आहेत. अ वकसीत प रसरामुळे तेथे राहणा-या नाग रकांना 
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सुखसु वधांपासून वंिचत राहवे लागत आहे. भागातील करदा यां नाग रकांना जा तीत जा त 
सु वधा दे यासाठ  खालील आर नाचे भूसंपादन क न वकसीत कर यास मा यता देणेत येत 
आहे.                

१) आर ण मांक ३/२७ अ नशामक दलचे  

२) आर ण मांक ३/५ खेळाचे मैदान 

    तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग . २० म ये कासारवाड  मधील 
रे वेलाईन या पुवकड ल भागाचा समावेश आहे. सदर भागात असणारे र ते अ यंत कमी ं द चे 
अस याने तेथे नेहमी वाहतुक ची सम या उ वत असते तर  सदर भागातील वकास 
आराखडयातील खालील र ते तातड ने भूसंपादन कायवाह  होऊन वकिसत करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

१) पा नाथ सोसायट  ते िमिलटर  कडेने महारा  चौकापयत- ं द  १२ मी. 
२) माजी नगरसद या ीमती सुरेखा लांडगे यां या घराकडे जाणारा र ता- ं द  ७.५० मी. 

उपरो  र ते वर त भूसंपादन क न वकिसत करणेस मा यता देणेत येत आहे.     
      

अनुकूल-८०       ितकूल- ०१ 
 अशी मते पडली व सदर ठराव बहुमताने मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
  

        वषय मांक – ८ 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प .नर व/का व/१८/१७६/  

     २०१७, द.२५/०९/२०१७ 

                       २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .२४ द.५/१०/२०१७ 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे कवळे येथील स.नं. 
४० येथील आ. .४/१२२- दवाखाना व सुितगृह (DMH) या ता वत आर णाचा वकास 
करणेकामी मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.   सदर आर ण .४/१२२- दवाखाना व 
सुितगृह (DMH) या आर णाचा वकास गावातील नाग रक, जे  नाग रक, म हला व मुलां या 

आरो यासाठ  होणे गरजेचे आहे. मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेले आर ण .४/१२२ - 
दवाखाना व सुितगृह (DMH) हे आर ण वकास नगर, कवळे या प रसरात असून सदर 
भागात महानगरपािलकेतफ आरो य वषयक सु वधा वकिसत करणेत आलेली नाह . सबब 
मा.नगररसद य यांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ वकासनगर, कवळे स.नं.४० 
मधील आर ण . ४/१२२- दवाखाना व सुितगृह (DMH) या आर णाखालील जिमनीचे 
भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेस मा यता देणेस तसेच 
मौजे बो-हाडेवाड  येथील खालील मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णाचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे.   



45 
 
१) मौजे बो-हाडेवाड  ह  ग.नं.१३३३ ते ग.न.ं१३९० पयत पुण-ेनािशक ६० मी. 
र यापयतचा मंजूर वकास योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करण.े 
२) मौजे बो-हाडेवाड  येथील ग.नं.१०७०, १०२२, १०६२, १०७७, १०७६, १०७८, १०७९, 
१०८०, १०५९, १०३३, १०२४, १०३५, १०७०, १०७१, १०७२, १०७३, १०७४, १०७५ येथील मंजूर 
वकास योजनेतील ७.५ मी. र ता व १२ मी.र ता भूसंपादन करण.े 
३) मौजे बो-हाडेवाड  येथील संत सावतामाळ  नगर येथील  ग.नं.१०६२, १०२३, १०२६, 
१०२५, मधील १२ मी.र ता भूसंपादन करण.े 
४) मौजे बो-हाडेवाड  येथील ग.नं.१२१८ पासून ते ग.नं. १२५१ पयत मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करण.े 
५) मौजे बो-हाडेवाड  ह  ग.नं.१३२७ पासून ते ग.नं. १३९० पयत पुण-ेनािशक ६० मी. 
र यापयतचा मंजूर वकास योजनेतील २४ मी. र ता भूसंपादन करण.े 
६) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१३८८, ग.नं.१३८९ व ग.नं.१३७५ मधील मंजूर वकास 
योजनेतील आर ण मांक १/१६६ उ ान याचे भूसंपादन करण.े 
७) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१२३३, ग.न.ं१२३२, ग.नं.१२२८ व ग.नं.१२२४ मधील 
मंजूर वकास योजनेतील आर ण मांक १/१५४ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 
८) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१२७४, ग.नं.१२७३, ग.नं.१२७०, ग.नं.१२६९, ग.नं.१२६८, 
व ग.नं.१२७२ मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण मांक १/१५५ उ ान याचे भूसंपादन 
करण.े 
९) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.७७५, ग.नं.७७४, ग.नं.७७३ व ग.नं.७७६ मधील मंजूर 
वकास योजनेतील आर ण मांक १/१८२ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 
१०) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१३८७, मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण मांक 
१/१६७ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 
११) भाग .२७ तापक रनगर, रहाटणी भागातील स.न.ं१२३, १२४, व १२५ मधील 
उ ानाचे आर णाचे भूसंपादन करण.े 

उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 
न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णांचा भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकर ता मा.महापािलका सभचेी मा यता घेणे 
आव यक आहे. तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६  व भूसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड ने संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक अस याने सदर 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,यांचेकडे पाठ वणेकर ता व सदर भूसंपादनास येणा-या 
खचास मा यता व अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.   

 

मा.बाबू नायर – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन देतो. 
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मा.आशा धायगुडे-शडग-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह,मी पुढ ल माण े

उपसूचना मांडते आहे - पंपर  िचंचवड मनपा या वकास आराखडयातील ित पती चौक 
ते पुणे-नािशक महामाग जोडणारा सव न.ं ९४,९५ या मनपा या ह तील (अंदाजे ३५० 
मी.) र ता वकसीत कर यासाठ  आव यक असणा-या जागेचे भूमीसंपादन करणेस 
मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड शहरा या जु या ह या सुधा रत मजूंर 
वकास योजना यामधील मुंबई-पुणे लोहमाग व इंड यन काड लोथींग िल.कंपनी यां या 
मधील १२.०० मी. ं द र ता हा मुंबई- पुणे महामागावर सु  असले या पुणे मे ो 
क पामुळे दररोज होणा-या वाहतूक क ड साठ  पयायी र ता हणून वकसीत करणे 

आव यक आहे. तर  मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं.१८९ पै.,१९० पै.,१९१ पै. यासी 
िसस.नं.४८५६/१ प.ै, ४८५६ प.ै व ४८५४ पै. या िमळकतीमधून जाणारा सदरचा १२.०० 
मी. ं द र याचे भूसंपादन न वन भूसंपादन २०१३ चे कायदया वये करणेस मा यता 
देणेत यावी. तसेच भाग .१ िचखली येथील मंजूर वकास योजनेत व वध आर णे 
आहेत. सदर आर ण े नाग रकांना सोईसु वधा देणेकर ता मनपा या ता यात घेणे 
आव यक अस याने खालील डपी र यां या जागा ता यात घेणेची कायवाह  तावीत 
करणते यावी. 
अ. . कामाचे नाव 

१ भाग . १ िचखली येथील साने चौक ते िचखली चौक ३०/२४ मी. 
ड.पी. र ता वकसीत करण.े     

२ भाग . १ िचखली येथील सोनवणेव ती ते िचखली चौक २४ मी. 
ड.पी.र ता वकसीत करण.े      

३ भाग . १ िचखली येथील अनाथ आ म ते देहु आळंद  र याला 
िमळणारा ३० मी. ड.पी.र ता वकसीत करण.े    

४ भाग . १ िचखली म ये िचखली चौक ते मशानभूमीकडे जाणारा २४ 
मी. ड.पी.र ता वकसीत करण.े    

५ भाग . १ िचखली येथील देहु आळंद  र ता ते धमराजनगरकडे जाणारा 
१८.०० मी. ड.पी. र ता वकसीत करण.े    

६ भाग . १ तळवडे, िचखली – तळवडे ह वर ल २४ मी. िशवेचा 
ड.पी.र ता वकसीत करण.े    
तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 

अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम २०१३ (न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने भूसंपादन करणेस मा यता देणेत यावी. सदर 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार  पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व सदर भुसंपादनास येणा-या 
खचास मा यता  व अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेत 
यावी.  

 
मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
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मा.सार का लांडग-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मा.नगरसिचव,सव नगरसेवक नगरसे वका 
आ ण अिधकार ,मा या भाग .०६ म य,े २००७ म य े जी यायाम शाळा बांधलेली आहे, 
महापािलकेने ह  यायामशाळा अजूनह  ता यात घेतलेली नाह .  याचा खुलासा करावा. ह  

यायामशाळा या जागामालकाकडून अजूनह  ता यात का घे यात आलेली नाह  याचा खुलासा 
करावा.  
 
मा.महापौर – आ ा तो वषय नाह . पण या वषयाची चौकशी करायला सांगतो.  
  
मा.द ा य सान–े स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह,प कार िम , 
मा.आशा धायगुडे-शडगे यांनी,िचखली संदभात जी उपसूचना वाचली आहे. तसेच . .१ बाबत 
दोन/तीन उपसूचना वाच या आहेत. या स व तर वाचा यात. 
   
मा.पंकज भालेकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, वषय मांक ८ 
साठ  मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – देहू ते आळंद  या ३० मी. जोडणा-या वकास 
आराखडयातील र यावर ल वाहतुक वाढली असून यामुळे तळवडे चौक व गावठाण 
प रसराम ये दररोज वाहतूक क ड  होत आहे. यामुळे तळवडे व िचखली या दो ह  गाव या 
िशवेवर ल २४ मी. र ता व पुढे नद कडेने १२ मी.र याने वाहतूक वळवुन चाकण/तळेगाव 
र याकडे जोडणा-या पुलापयत र ता करणे आव यक आहे. तर  देहू आळंद  र ता गट न.ं ६० 
पासुन गट न.ं २५ पयत २४ मी. व पुढे गट न.ं २५ पासून गट न.ं १३, १४,  १६, १८, ते २४, 
२५ पयत जोडणा-या १२ मी. र याचे भूसंपादन नवीन भूसंपादन २०१३ चे कायदया वये 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा. वण भालेकर- मा.महापौर साहेब, उपसूचनलेा अनुमोदन आहे.  
 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ-मा.आशा धायगुडे-शडगे आ ण मा.पंकज भालेकर यांनी मांडलेली 
उपसूचना वकारली आहे.  
   
मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, वषय .७ आ ण ८, हे दो ह  जवळजवळ 
भूसंपादनाचेच वषय आहेत. स या शहरातील ट ड आरची प र थती पाहता भूसंपादनाचे वषय 

वाढत आहेत. आ ण हे वाढत असताना साहेब, आपण आता केएसबी चौक ते हंजवड  बी.आर.ट . 
रोडवर फेज करतोय. शेतक-यांचे पैस ेअजूनह  भूसंपादन वभागाकडून दल ेजात नाह  आहेत. तु ह  

वतः फॉलोअप करताय,आ ह ह   फॉलोअप करतोय. अस े असताना आपण एव या मो या 
माणावर भूसंपादन करताय. िन तच भूसंपादन के यामुळे शेतकर  पुढे येतील कंवा जर यातला 
ीकोन वेगळा असेलतर, यामुळे शहरातील आर ण े वकिसत होतील. आ ण यामुळे महानगर 

पािलकेतील सवात जा त आर ण े डे हलप होत आहेत. फ  हे करत असताना आपण शेतक-यानंा 
ट ड आर या बद यात असेल कंवा भूसंपादना या बद यात पैस े दलेतर जिमनीचे रेट पाहता आपण 

डबल देतो. एव या मो या माणात िनधी उपल ध क न आपण ती पुढची या सुरळ त करावी. 
संत तुकारामनगरम य ेगे यानंतर एक-एक शेतकर  ितथे दहा-दहा दवस बसतो. पु यात भूसंपादन 
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अिधकार  तानाजी गटकेचे काय झाल.े याची जमीन जातेय, याचे भूसंपादनाचे पैस ेयेत आहेत. 
या याकडेच जर आपण अशा कारे पैशाचंी मागणी करत असाल. ाचार िनमूलन या अिधका-

यानंी याला पकडला देखील. कुठ याह  माणसाला आपली जागा आर णात जावी अस ेवाटत नाह . 
तर देखील आपण भूसंपादनाचा ताव करताय. आपण या शेतक-यानंा व ासात या आ ण ह  

या सुरळ त करा. एवढेच मी या ठकाणी सभागृहात य  करतो.  
 
मा.महापौर-मा.लांडगे ताई,आपण मांडले या वषयासंदभातील मा हती आ ा अिधका-यांकडे 
उपल ध नाह . मा.आशाताई  धायगुडे-शडगे यानंी मांडले या उपसूचनेसह वषय मंजूर कर यात 

येत आहे. 
 
मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब, मा या वॉडातला वषय आहे. उपसूचना वाचू ात.  
 
मा.महापौर – तु ह  वाचलेलं ऐकल नाह  का, आ ह  ऐकलय.   
 
मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब, माझा वरोध न दवून या.  
 
मा.महापौर – सद य मा.द ा काका साने यांचा वरोध न दवून हा वषय मंजूर कर यात येत 
आहे. 
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक – ९१       वषय मांक – ८ 

दनांक- १६/१०/२०१७      वभाग- मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   .नर व/का व/१८/१७६/  

   २०१७, द.२५/०९/२०१७ 

                      २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .२४ द.५/१०/२०१७ 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनतेील मौजे कवळे येथील स.नं. 
४० येथील आ. . ४/१२२ – दवाखाना व सुितगृह (DMH) या ता वत आर णाचा वकास 
करणेकामी मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.   सदर आर ण .४/१२२- दवाखाना व 
सुितगृह (DMH) या आर णाचा वकास गावातील नाग रक, जे  नाग रक, म हला व मलुां या 

आरो यासाठ  होणे गरजेचे आहे. मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेले आर ण .४/१२२ - 
दवाखाना व सुितगृह (DMH) हे आर ण वकास नगर, कवळे या प रसरात असून सदर 
भागात महानगरपािलकेतफ आरो य वषयक सु वधा वकिसत करणेत आलेली नाह . सबब 
मा.नगररसद य यांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ वकासनगर, कवळे स.नं.४० 
मधील आर ण . ४/१२२ – दवाखाना व सुितगृह (DMH) या आर णाखालील जिमनीचे 
भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेस मा यता देणेस तसेच 
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मौजे बो-हाडेवाड  येथील खालील मंजूर वकास योजनतेील र ते व आर णाचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे.        

१)  मौजे बो-हाडेवाड  ह  ग.नं.१३३३ ते ग.न.ं१३९० पयत पुण-ेनािशक ६० मी. 
र यापयतचा मंजूर वकास योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करण.े 
२)  मौजे बो-हाडेवाड  येथील ग.नं.१०७०, १०२२, १०६२, १०७७, १०७६, १०७८, १०७९, 
१०८०, १०५९, १०३३, १०२४, १०३५, १०७०, १०७१, १०७२, १०७३, १०७४, १०७५ येथील मंजूर 
वकास योजनेतील ७.५ मी. र ता व १२ मी.र ता भूसंपादन करण.े 
३)  मौजे बो-हाडेवाड  येथील संत सावतामाळ  नगर येथील  ग.नं.१०६२, १०२३, १०२६, 
१०२५, मधील १२ मी.र ता भूसंपादन करण.े 
४) मौजे बो-हाडेवाड  येथील ग.नं.१२१८ पासून ते ग.नं. १२५१ पयत मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करण.े 
५)  मौजे बो-हाडेवाड  ह  ग.नं.१३२७ पासून ते ग.नं. १३९० पयत पुण-ेनािशक ६० मी. 
र यापयतचा मंजूर वकास योजनेतील २४ मी. र ता भूसंपादन करण.े 
६)  मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१३८८, ग.नं.१३८९ व ग.नं.१३७५ मधील मंजूर वकास 
योजनेतील आर ण मांक १/१६६ उ ान याचे भूसंपादन करण.े 
७)  मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१२३३, ग.न.ं१२३२, ग.नं.१२२८ व ग.नं.१२२४ मधील 
मंजूर वकास योजनेतील आर ण मांक १/१५४ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 
८) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१२७४, ग.नं.१२७३, ग.नं.१२७०, ग.नं.१२६९, ग.नं.१२६८, 
व ग.नं.१२७२ मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण मांक १/१५५ उ ान याचे भूसंपादन 
करण.े 
९)  मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.७७५, ग.नं.७७४, ग.नं.७७३ व ग.नं.७७६ मधील मंजूर 
वकास योजनेतील आर ण मांक १/१८२ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 
१०) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१३८७, मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण मांक 
१/१६७ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 
११)  भाग .२७ तापक रनगर, रहाटणी भागातील स.न.ं१२३, १२४, व १२५ मधील 
उ ानाचे आर णाचे भूसंपादन करण.े 
      उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 
न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाचंा भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकर ता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे.  तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६  व भूसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम–२०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड ने संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक अस याने सदर 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , यांचेकडे पाठ वणेकर ता व सदर भूसंपादनास येणा-या 
खचास मा यता व अदाकरणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणते येत 
आहे. तसेच पंपर  िचंचवड मनपा या वकास आराखडयातील ित पती चौक ते पुणे-नािशक 
महामाग जोडणारा सव न.ं९४,९५ या मनपा या ह तील (अंदाजे ३५० मी.) र ता वकसीत 
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कर यासाठ  आव यक असणा-या जागेचे भूमीसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
पंपर  िचंचवड शहरा या जु या ह या सुधा रत मजूर वकास योजना यामधील मुंबई-पुणे 
लोहमाग व इंड यन काड लोथींग िल.कंपनी यां या मधील १२.०० मी. ं द र ता हा मुंबई- 
पुणे महामागावर सु  असले या पुणे मे ो क पामुळे दररोज होणा-या वाहतूक क ड साठ  
पयायी र ता हणून वकसीत करणे आव यक आहे. तर  मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं. १८९ 
पै.,१९० पै.,१९१ पै यासी िसस.न.ं४८५६/१ पै., ४८५६ पै. व ४८५४ पै. या िमळकतीमधून 
जाणारा सदरचा १२.०० मी. ं द र याचे भूसंपादन न वन भूसंपादन २०१३ चे कायदया वये 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . १ िचखली येथील मंजूर वकास योजनेत 
व वध आर णे आहेत सदर आर णे नाग रकांना सोईसु वधा देणेकर ता मनपा या ता यात 
घेणे आव यक अस याने खालील डपी र यां या जागा ता यात घेणेची कायवाह  तावीत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ. . कामाचे नाव 

१ भाग . १ िचखली येथील साने चौक ते िचखली चौक ३०/२४ मी. 
ड.पी. र ता वकसीत करण.े     

२ भाग . १ िचखली येथील सोनवणेव ती ते िचखली चौक २४ मी. 
ड.पी.र ता वकसीत करण.े      

३ भाग . १ िचखली येथील अनाथ आ म ते देहु आळंद  र याला 
िमळणारा ३० मी. ड.पी.र ता वकसीत करण.े    

४ भाग . १ िचखली म ये िचखली चौक ते मशानभूमीकडे जाणारा २४ 
मी. ड.पी.र ता वकसीत करण.े    

५ भाग . १ िचखली येथील देहु आळंद  र ता ते धमराजनगरकडे जाणारा 
१८.०० मी. ड.पी. र ता वकसीत करण.े    

६ भाग . १ तळवडे, िचखली – तळवडे ह वर ल २४ मी. िशवेचा 
ड.पी.र ता वकसीत करण.े    

            तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम २०१३ (न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने भूसंपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे  सदर 
भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार  पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व सदर भुसंपादनास येणा-या 
खचास मा यता  व अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच देहू ते आळंद  या ३० मी. जोडणा-या वकास आराखडयातील र यावर ल 
वाहतुक वाढली असून यामुळे तळवडे चौक व गावठाण प रसराम ये दररोज वाहतूक क ड  
होत आहे. यामुळे तळवडे व िचखली या दो ह  गाव या िशवेवर ल २४ मी. र ता व पुढे 
नद कडेने १२ मी.र याने वाहतूक वळवुन चाकण/तळेगाव र याकडे जोडणा-या पुलापयत 
र ता करणे आव यक आहे. तर  देहू आळंद  र ता गट न.ं ६० पासुन गट नं. २५ पयत २४ 
मी. व पुढे गट नं. २५ पासून गट नं. १३, १४,  १६, १८, ते २४, २५ पयत जोडणा-या १२ मी. 
र याचे भूसंपादन २०१३ चे कायदया वये करणेस मा यता देणेत येत आहे.                   
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अनुकूल-८०       ितकूल- ०१ 
 अशी मते पडली व सदर ठराव बहुमतान ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 

------------- 
मा.सार का लांडग े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक - ९२     वषय मांक – ९ 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  

 
         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल मभा/३/का व/९८९/२०१७  

                 द.२०/०९/२०१७   

   मा.महानगरपािलका मु य सभा ठराव मांक ९७२ दनांक ०६/०१/२०१७ अ वय े

पी.एम.पी.एम.एल. साठ  फायना स मेकॅिनझम प दतीने एकूण ८०० बसेस खरेद पोट  

मनपाकडून दािय वानुसार ४०%  िनधी थेट बस पुरवठाधाकास देणे कामी मा यता ा  आहे. 
  मा.अ य  व यव थापक य संचालक पी.एम.पी.एम.एल. यांचे मा.आयु  यांना 

दनांक १५/५/२०१७ रोजीचे अधशासक य प ा वये महामंडळास ८०० बसेस स म 

संचलनासाठ  आव यक असून यासव बसेस वतं  िन वदा या रावबून खरेद  करणे 
आव यक आहे. या तव दो ह  महानगरपािलकांनी ८०० बस खरेद साठ  लागणारा अंदाजे ४०० 
कोट चा िनधी यां या ६०:४० या आिथक दािय वानुसार महामंडळास उपल ध क न देणेचे 
मा य के यास सदर या बसेस िन वदा ये या मा यमातून खरेद  कर याची कायवाह  
ता काळ सु  कर यात येईल, महामंडळास ८०० बसेस खरेद कामी लागणा-या िनधीचे आिथक 
दािय वा या ६०:४० माणानुसार िनधी उपल ध क न देणेबाबत पी.एम.पी.एम.एल.ला िनणय 

कळ व यास वनंती केली. 
 यानुसार पी.एम.पी.एम.एल कर ता ८०० बसेस खरेद साठ  लागणा-या अंदाजे ४०० 

कोट  िनधी पैक  ४०% या आिथक दािय वानुसार र कम पये १६० कोट  पी.एम.पी.एम.एल.ला 
उपल ध क न देणेस, यापैक  सन २०१७-१८ या अंदाप कातील र. .२८ कोट  यितर  उव रत 
र कम आव यकतेनुसार वग करणाने उपल ध क न देणेस मा यता देणते येत आहे. 
 
मा.सुवणा बुड - मा.महापौर साहेब,ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.संद प वाघेरे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आज आपण पीएम 

पीएमएलला ६०:४० माण ेपैस ेदेणार आहोत. ४०% आपण आ ण ६०% पुण ेमहानगरपािलका. १९७४ 

साली पीसीएमट  सु  झाली होती, यावेळ  ८ बसेस हो या. नंतर २००७ ला १०० बसेस आ ण मग 

वाढत-वाढत ते भरपूर मो या माणात वाढत गेले. आज पीएमपीला आपण जे  पैसे देतोय या 
हशोबान े कंवा याअनुषंगान े एक लाख लोकांमाग े ५१ बसेस पा हजेत. आज पीएमपीएलची 
प र थती अशी आहे क , पंपर  िचंचवडला दुजाभावाची वागणूक दली जाते. यांची पुण ेदशन बस 
आहे. आमची पंपर -िचंचवड दशन बस कधी चाल ू करणार आहेत. आज आमचे १७५ कमचार  

पीएमपीएलम य ेवग झाल ेआहेत. काह  आपण आ थापनावर येथे घेतल ेहोते. आज पीएमपीएलचे 
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अिधकार  ी.मुंढे साहेब आहेत, ते या लोकांना हडपसर डेपोस,का ज डेपो,फुरसुंगी डेपो नाह  ते 
ितकडे डेपो दाखवतात. ितथे पाठवून आप या कमचा-यावंर अ याय करतात. ते आपल े

पीसीएमट चे कमचार  होते. यावेळेला वलीनीकरण झाल,े या वेळेला आपण आप या कमचा-याचंी 
काळजी घे यासाठ , आ ण ते ए ा होत होते हणून वग करण क न घेतले. नंतर यांनी यांचे 

कमचार  मािगतल.े आप या १७५ कमचा-यानंा आज ते दुजाभावाची वागणूक देत आहेत. हणजे 

पैस ेआमचे, आ ह  यांना सव गो ी पुरवाय या. आ ण यांनी आ हाला अशी वागणूक ायची. 
आज आपण चांगल ंकरतोय, आपण यांना मदत करतोय. आपण पीएमपीएमएलला १६० कोट  देणार 
आहोत. या याबद यात आपण ५० लाखा माण े८०० बसेस घेणार आहोत. पंपर  िचंचवडकरासंाठ  

पीएमपीएल काय करणार आहे. वतः ी.तुकाराम मुंढे साहेब हे अिधकार  आप या सभागृहात 

आजपयत कधी आलेल ेनाह त. कधी सभागृहाला कंवा आप या नगरसेवकांना काड ची कंमत देत 

आहेत का, याचा वचार आपण कुठेतर  केला पा हजे. आपण यां या येक श दाला मान ायचा. 
आ ण ठ क आहे तु हाला एवढे पैस ेलागतात तर  आ ह  देऊ. पण पैस े देणारा बॉस असतो, घेणारा 
याचक आहे, देणारा दाता आहे, या हशोबान े तर रा हल ं पा हजे. एवढे बोलून थांबतो. जय हंद,        
जय महारा ! 
 
मा.द ा य सान-ेस मा.महापौर साहेब,स मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, हा  पीएमपीएमएलचा 
वषय, आपण चाळ स ट यां माणे १६० कोट  पय ेदे याचा वषय आला आहे. मा.महापौर साहेब, 
माझी आप याला न  वनंती आहे. आ ाच मा.संद प वाघेरे हे सु ा बोलल ेआहेत.  जे आपल े
१६५ कमचार  आप या महानगरपािलकेतून पीएमपीएमएलम य ेघेतलेल ेआहेत, तो कमचार  वग 

आप याकडे वेगवेग या वभागांम य,ेकुणी थाप य वभागात, कुणी उ ान वभागात होते.  हे 
कमचार  अनेक वेळेला येऊन, प ने यांना असतील, ट डंग  चेअरमन असतील कंवा तु हालाह   

अनेक वेळेला हे लोक भेटल ेअसतील. माझी आप याला वनंती आहे. मा.आयु  साहेबानंा वनंती 
आहे, ट डंग चेअरमनना सु ा वनंती आहे. जर आप या लोकांची, आप या शहरात या कामगारांची 
यानंा या ठकाणी नेऊन ससेहोलपट करत असतील,आप या लोकांना ास होत असेल, आप या 

कमचा-यानंा हॅरेसमे ट  होत असेल, आप या कमचा-यानंा वेगवेग या मा यमांतून जर ास होत 

असेल तर, आपला कामगार या ना याने  याचंी काह  जबाबदार  आपण यावी अशी 
मा.महापौरसाहेब मी आप याला वनंती करतो.  जस ेते कमचार  आप याकडे होते. जर  समजा हाच 

इथला कमचार  हडपसरला युट  करत असेल कंवा अजून  का जला युट  करत असेल, जर आपला 
इथला कमचार  या वेगवेग या ठकाणी जात असेल, जा याये यात याचा मधला वेळ जात असेल, 
या मानिसकतेम ये तो पीएमपी या मा यमातून काम करत असेल तर, मला अस ंवाटतं क , आपण 

यांना ४० ट याचंा जो ह सा देतोय, तो स या थांबवला तर  चालले, अस े मा.महापौर साहेब 

आ हाला वाटते आहे. या कमचा-यां या जीवावर पीएमपीएमएल चाल ूआहे,या पीएमपीएल या 
आप याच कमचा-यानंा जर ितथे वेगवेग या प तीन े ास होत असेल तर, मा.महापौरसाहेब आपण 
यांना पैस ेदेण ेथांबवाव.े आ ण ितथल ेजे ी.तुकाराम मुंढे हे या यव थापनाचे जे मेनहेड आहेत, 
यांना जरा सभागृहात येऊन बोल ू ा ना.  या- या वेळेस आपण यांनी जे मािगतल ं ते यांना 

देतोय तर ते कमचार  पु हा आप या सेवेत घेता येतील का कंवा यांना जो मानिसक ास होतो आहे 
तो आप याला कमी करता येईल का. जर समजा तस ं करता आल े नाह तर  या कमचा-यानंा 
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आप या पंपर -िचंचवड शहराम ये युट  द यातर , तोह  एखादा माग बोलून या माणे केलेतर  

मा.महापौर साहेब,आप याला आप या कमचा-यासंाठ  आपण काह तर  केल ंअस ं न क  वाटतय. 
तु ह  काल बिघतल े असेल क ,आप या कमचा-यानंा कंवा यां या कमचा-यांना बोनस देणार 

नाह त. तु ह  पेपरला बातमी वाचली असेलच. जर एवढ  सगळ  हटलरशाह  या ठकाणी चालली 
असतानासु ा आपल े कमचार  ितथे आहेत. आप या ठकाणी पण बस चाल या पा हजेत. 
मा.महापौर साहेब, यापूव सु ा सभागृहात पीएमपीएमएलचे वषय झालेल े आहेत. नवीन बस 

पु याम य ेआ ण जु या बस आप या इथे.  अनेक वेळा येक ट वर या बसेस बंद पड या आहेत. 
या बस कती ठकाणी बंद पडले या आहेत. आप या टवर जाणा-या जवळपास ७० ते ८० ट के 

बसेस या जु या बसेस आप याला द या जातात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला ितथेसु ा 
सवतीची वागणूक िमळते, अस ेमा.महापौर साहेब मी आप याला सांग ूइ छतो. आपण या गा या 
दले या आहेत तर इकडे सव बाद झाले या गाडया आप या शहराला दले या आहेत. आपण या 
सभागृहात या वषयी अनेकवेळा चचा केली आहे. यांचा कोणी अिधकार  इथे आलेला आहे का.  
आमचे हणणे ऐकायला यां याकडून कोणीतर  पाह जेच ना. जे हा कधी काह  ट मािगतले 
जातात कंवा या-या टवर ह  बस पा हजे,या-या टवर बस चालली गेली पाह जे,अशी मागणी 
जर  केली,आ ह  प  दलतर  यांच साधं उ र देखील येत नाह . या टम य े  वाहतुक ला 
आप याला फायदा होणार आहे अस ंसजेशन जर  आपण यांना दल ंतर सु ा ते पीएमपीएल या 
मा यमातून ऐकत नाह त कंवा यांच साध नुसतं उ र सु ा येत नाह . मा.संद प वाघेरे यांनी 
सांिगत या माण,े जे आपल ेकमचार  आहेत यानंा आप या भागात याव े कंवा आप या भागाम य े

यांना युट  ा यात. अ यथा जे कमचार  ितकडे गेलेले आहेत, यांना आपण आप या सेवेम य े जू 

क न याव ेअस ेमी सांगतो. मा.महापौरसाहेब, यापूव सु ा अनेक वेळा बसेस घेतले या आहेत. या 
बस कुठ या टवर आहेत, कती बस बंद पडले या आहेत, कती बस चाल ूआहेत. सन २०१४, 
२०१५ आ ण २०१६ या वष  बीआरट  बसेस घेत या आहेत. मा.महापौरसाहेब, याची पण मा हती 
िमळालीतर बरे होईल. आता आपण ८०० बसेस घेतोय. यावेळ  पण आपण २६०/२७० बसेस 
घेत या हो या, या ट वर आहेत का. या बसेसचे मटेन स चालू आहे का, या टवर वाहतात 
का.  पाईन रोडवर म ये या नवीन बसेस लाव या हो या. पण पेपरवा यांनी म ये बातमी 
दली होती क , या बस गायब झाले या आहेत. मग आता या बसेस ितथे आहेत का न क  कुठे 

ठेवले या आहेत, याची सु ा मा हती आप याला िमळावी. मा.महापौरसाहेब,आप या सभागृहान े

आप या कमचा-यासंाठ  चांगला,यो य तो वचार करावा अशी आ हाची आ ण कळकळ ची वनंती 
करतो आ ण थांबतो. 
 
मा.उषा उफ माई ढोरे-स मा.महापौर साहेब,स मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, वषय अितशय 

मह वाचा आहे. मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,िनधी ायला कुठलीह  ना नाह . तो ६०:४० असा 
ायचा अस ेठरलेल ेआहे. याम य े कुठलाह  बदल करावा अस ंमला हणायचं नाह . महापौर या 

ना यान े आपण मुंढे साहेबांना सांगायला पा हजे. तळेगावचा जर कामगार असेल तो का जला 
युट वर जातो आ ण एक माणुसक  हणून िसिनऍर ट  सु ा पा हली पा हजे. दोन/तीन वषानी 
रटायर होणार  जी य  आहे, या य ला च मा लागलेला असतो, याचं शर र कमकुवत झालेल ं

असतं, कोणालातर  ास यायला ास झालेला असतो,अस ेअनेक कारचे आप या शहरातल ेआपल े
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कामगार हणजेच आपल ेमतदार आहेत. आज या मतदारांना पीएमपीएलम य ेकाम करत असताना 
जर हॅरॅसमट होत असेल आ ण हॅरॅसमट होऊनह  यांना िनधी दला जाणार असेलतर कमचा-यां या 
सहानुभूतीबाबत यां याशी बोलण ेकरणे खूप मह वाचे आहे. शेवट  नोकर िशवाय पयाय नसतो. 
नोकर वरच याचं कुटंूब अवलंबून असत. पण नोकर ला गे यानंतर या कामगारा या प ी इतक  

टे शनम य ेअसते. अशी कतीतर  गा-हाणी आम यापयत आलेला आहेत, यां यापयत आलेली 
आहेत. यांना घर  यायला रा ीचे बारा/बारा वाजतात. अशा प तीन े जर पीएमपीएलचे अिधकार  
आप या शहरातील लोकांना जर ास देत असतील तर हे बरोबर नाह . कारण आपण सं था थापन 

केली. ह  पीसीएमट   हणून याचं नाव होत. ती सुधार याकर ता आ ह  य  केल.े अनेक चांगल-े
चांगल ेअिधकार  यावर नेमल ेगेले होते. मला वाटतं ीिनवास पाट ल यां या हातातह  ह  सं था गेली 
होती. तु ह  तर  या सं थेकडे पहा आ ण याचा आिथक बोजा कसा सुधारेल याकर ता य  करा. 
पण ती सुधारली गेली नाह . कोणाला ते जमलले ेनाह . का जमल ेनाह  या वषयी आप याला आज 

बोलायचं नाह . ह  सं था यव थत चालावी,दळणवळण यव थत चालाव,े नाग रकांची सोय 

चांगली हावी, बसेस येक ट वर जायला पा हजेत आ ण येक टवर गे यानंतर या वाशांना 
ह  पीएमपीएमएलची सोय िमळाली पा हजे. हा हेतू जर डो यासमोर ठेवला गेला आ ण नंतर 

एक ीकरण के यानंतर पु हा महानगर पािलकेची ह  काय बस आहे का. आपण िलंबू टंब ूआहोत का. 
पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेतील राहणा-या नाग रकांना हॅरॅसमट करतात आ ण िनधी हटल ेक  

आप याकडे हात पसरवतात. मला वाटतं क , ट डंग चेअरमन यांनीसु ा मुंढे साहेबांना िनमं त केल ं

होतं. यावेळ  ते हणाल ेहोते क , मी या मी टंगला येणार नाह . अशी भाषा करणारं या सं थेचं हे 
शासन आहे.  कडक असाव.ं कडक वभाव असण ेअितशय चांगल ेअसते. पण येक माणसाम ये 

कडक वभावाम य े माणुसक  ह  सु ा कुठेतर  दडलेली असते. या ठकाणी माणुसक चा वापर 

करायचा या ठकाणी शासनान े देखील माणुसक चा वापर केला पा हजे. आज आपण पाहतो 
पीएमपीएलचे लोक इतक  टे शनम य ेआहेत. काह  जणांना तर ासो वासाचा ास होत होता. 
रा ी बारा वाजता यानंा ऍडिमट करायला नेल ेआ ण ऍडिमट के यानंतर याला माई ड ऍटॅक येऊन 

गेला होता. तर  याची रजा मुंढे साहेबांनी मंजूर केली नाह . हा कुठला याय आहे. हणजे ऍटॅक 

येऊन गेलेली माणस ं मेलीतर , पीएमपीएलचा हा अिधकार  यां या वभावा माणे वागत 
असेलतर हे चुक चे आहे. मा.महापौर साहेब, आपण एकदा तर  यां याशी वचार विनमय केला 
पा हजे. आप या भागात या आमदारानंी एक  येऊन मुंडे साहेबाशंी बोलल े पा हजे. जेणेक न 

पी.एम.पी.एम.एल. यव थत चालली पा हजे. जे ट  आहेत ते ट पुण े आ ण पंपर -िचंचवड 

शहरामध या लोकांना पुरवले पाह जेत. येक टवर बस गेली पाह जे. पंपर  िचंचवडम य े जथे 
पाह जे ितथे ट  दल ेपा हजेत. टची मागणी करत असताना मा.द ा काका साने यांनी सु ा 
सांिगतल ेक , आ ह  प  देतो. ट मागतो. पण ते ट देत नाह त. हा कुठला याय आहे. मलादेखील 

पीएमपीएमएल यां याकडे ट  मागायचे आहेत. मीसु ा तुम या सहकायान े ट घेणार आहे.  

आप याला जर अस े ट  दल ेजात नसतील तर यांना हा िनधी देऊन आप याला काय उपयोग. 
नको ितथे खच कर यापे ा, बराचवेळ जवळजवळ एक तासभर आरो य या वषयावर चचा झाली. 
जर आरो याशी िनग डत वषय असेलतर ितथे तु ह  खच करा ना. आपण यांना एवढा िनधी 
कशासाठ  देताय. मी एवढेच सांगते क ,मा.महापौरसाहेब,आप या कामगारांची जी हॅरॅसमट होते आहे, 
ती कुठेतर  थांबली पा हजे. माणुसक न े या अिधका-याने या कामगारानंा व ासात घेतल ेपा हजे 
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आ ण टे शन दलं नाह तर तो ाय हर यव थत गाड  चालवेल. लनर याचं काम करेल. 
काम कर यासाठ  या कामगाराचं मानिसक वा य चांगल ंअसण ंके हाह  चांगल.ं हणून आ ा 
वषय आ यानंतर माझी एवढ च इ छा आहे क , आपण यां याशी बोलाव ंआ ण आप या पंपर -

िचंचवड महानगरपािलके या कामगारांचे कंवा पुण ेमहानगरपािलके या कामगारांचे वा य कस ं

चांगल ंराह ल, यांना कसा ास होणार नाह , ते अितशय चांग या कारे काम करतील, याची आपण 

हमी घेऊ. आ ण या या प तीने या कामगाराचे, या या घराचे वा य  चांगल ंराह ल याकडे 

आपण आवजून ल  ाव.े वषयाला माझी ना नाह ,िनधी ायला माझी ना नाह . आहे हा वषय तु ह  

मंजूर करणारच आहात. माझी वषयाला मंजूर  आहे. ध यवाद. 
  
मा.पंकज भालेकर- आदरणीय महापौर, आदरणीय आयु साहेब,आदरणीय सभागृह,स मा.प कार 
िम , हा जो आप यापुढे सभापटलावर वषय आलेला आहे. िन तच सव सभासदांनी सांिगतल ेआहे 
क , िनधी दे यासाठ  कोणाची ना नाह . पण हा िनधी देत असताना खरोखरच आप या प रसराम य े

पीएमपीएमएल या बसेसची चांगली सु वधा िमळते का. यासाठ  संबंिधत अिधका-यानंा आपण 

सूचना के या पा हजेत. कारण दोन/तीन म ह यांपूव  मा या भागाम य े बजलीनगर 
प रसराम य ेबसेस या दोन फे-या चाल ूहो या आ ण अचानकपण े या बंद क न एकच चाल ूकेली 
आ ण एक बंद केली. आ ह  यांना वचारल.े गे या दोन म ह यापंासून आ ह  याचंा पाठपुरावा 
करतोय. पण या फे-या यांनी काह  चाल ू के या नाह त. अशा  ब-याच  काह  सम या आहेत. 
आ ा आम या भागातील पीएमपीएमएलचा कमचार  आजाराने ऍडिमट होता. इथला कमचार  
आजारपणामुळे ऍडिमट  झालातर  याला ९०% मेड कल सवलत िमळते. फॉम भ न घे यासाठ  

आप या  पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या ह त डेपो आहे, ितथे सोय असायची. पण मी वतः 
याला घेऊन पुण े महानगरपािलकेत आ हाला ितथे जावं लागल.ं हणजे आप या या 

महानगरपािलकेतील कमचा-याचंी कती दयनीय अव था आहे. आज मेड कलसाठ  पुण े

महानगरपािलकेत जायला लागते. अशा ब-याचशा काह  गो ी आहेत. मा.महापौरसाहेब,याचा न क  

वचार करावा अशी वनंती आहे. दोन कंवा तीन म हन े झाल े असतील, मा.महापािलका सभेत 

 उपसूचनेसह वषय मंजूर केला होता. १७८ कमचार  पीएमपीएमएलम य,े सोळा-सतरा कंवा वीस 

वषापासून महानगरपािलकेत काम करत होते. ते अचानकपण ेपीएमपीएलम य ेवग कर यात आले 
आहेत. काह  जागा र  झा या आहेत. काह  पाणीपुरवठा वभागात काम करत होते, काह  
थाप य वभागात काम करत होते. ितथे आज ती लोकं नाह त. आज िन तच यांनी एवढ  वष 

महापािलकेची सेवा केललेी आहे. मागे ठराव केला होता क  ते एक १७८ लोकं आप याकडे वग 

करावते. पुढे याचें काय झाल ंयाचा खुलासा िन तच झाला पा हजे. काह  काय ाची बंधन ेपण 

असतात. परंतू आजपयत आप या महानगरपािलके या ह त यांनी काम केलंय. ते वग होईल 

कंवा नाह  होईल, हा तर पुढचा भाग आहे. पण आ ा या कंड शनम ये यांना आप या मनपा या, 
पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या ह म य े स हस ा,माझी एवढ च वनंती आहे. कृपया 
मा.महापौरसाहेब, आपण संबंिधत अिधका-यानंा पण वनंती करावी. मला येथे बोलायची संधी 
दलीत, याब ल ध यवाद. 
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मा.राहुल कलाटे-स मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सव सभासद,प कार बंधंुनो, 
मा.महापौर साहेब, पीएमपीएमएलकडे कमचार  वग करत असताना, आपला ४०% िनधी वग करत 

असताना, मी आप याला एकच वनंती करेन क , पीएमपीएमएलचे जे कमचार  काह  वष आप या 
सेवेत होते यांना पीएमपीएमएलम ये परत बोलवल े या कमचा-यांचे काय आ ण यांनी या 
शहरात देखील इ ा चर यांचे ठेवाव.े आप याला  छोटा-छोटा प यवहार करायचा असेल तर 

पुण-े सातारा रोडला जाव े लागते. यांनी एखादा को-ऑ डनेशन ऑ फसर  या ठकाणी नेमावा. 
आम या शहरात या नाग रकां या काह  सम या असते, कुठला ट  चाल ूकरायचा असेल, कुठ या 
टची काह  मा हती यायची असेल तर ह  मा हती आप याला उपल ध होत नाह . कंवा आपण 

दले या प ांना यां याकडून उ रे दली जात नाह त. एव या मो या माणात आपण या शहरातील 

नाग रकांचा पैसा यांना देत असताना, या शहरासाठ   सु वधा कशा देतील यासाठ  या शहरात यांचे 

एक स म कायालय असाव.े यांचा एखादा अिधकार  या शहरात बसावा. जेणेक न याला 
भेट यासाठ , को-ऑ डनेशन कर यासाठ , याला एखादा तर ट  सजे ट कर यासाठ  आप याला 
सातारा रोडला जाव ेलागते. मा.महापौरसाहेब अस ेकाह   आपण यां याकडून सोडवून यावेत. 
या कमचा-याचंा असेल, कायालयाचा असेल, बंद केलेले ट का  बंद केल.े आज मला वाटतं, 
यांचा सवात ॉ फटेबल बीआरट  औंध-रावेत ट आहे. आपण यांना एव या सग या सु वधा 
दले या असताना,शहरातील नाग रकांनादेखील यांनी सु वधा पुरवा यात. सवात थम या गो ींचा 
खुलासा करावा. शेवट  सवसामा य नाग रकांसाठ  पीएमपीएल आहे. ह  नागर कांची मुलभूत गरज 
आहे. यांना पैसे दे यासाठ  आमचा कुठलाह  वरोध नाह . आपण हे करत असताना या 
नाग रकां या या गरजा आहेत, यात इ ा चर, कमचार , स या सवा वषयी प ता असावी. 
एक कोऑ डनेशन ऑ फसर नेमावा, जेणेक न सव नगरसेवकांना, सव नाग रकांना या 
ऑ फसम य ेजाता येईल आ ण आप या यथा, आप या अडचणी सांगता येतील. ध यवाद.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,माझ ेसव सहकार , मा.महापौर साहेब, 
आ ाच सद यांनी यांनी सांिगतल ेक , पंपर  िचंचवडमधील कमचा-यानंा हडपसर,का जला यु या 
द या जातात. मी माग ेआयु  साहेबांना एक प  दले होते. ितथे ३२ लोकां या बद या झा या. 
पण उव रत लोकां या बद या के या गेले या नाह त. हा एक मु ा आहे. आजह  या लोकांना 
सणसूद काह ह  नाह . यावेळेला जूनम ये मुलां या शाळा चाल ूहो या, या लोकांना मुलांसाठ  

काह ह  करता आलेल े नाह . आज आपण एव या बसेस वाढवतोय. मा.महापौरसाहेब,तु ह  मला 
सांगा, बसेस चांग या अस या पाह जेत, पंपर  िचंचवडचे ा सपोट चांगले असायला पाह जे, 
िल कंग चांगले असले पाह जे याब ल आमचे दुमत नाह . परंतु साधी पासक े होती. तर तु ह  

काँ ॅ ट  बेसवर पासक े चाल ूकरा. तु हाला ती परवडत नसतील, कमचार  ठेवायला येत नसेल. पूव  

दवसाचा पास होता. सकाळ  पास काढा, दवसभर कुठेह  फरा. तु हा मला सांगा, तुकाराम मुंढे 

साहेब न क च शंभर ट के चांगल ेआहेत. परंतु पीएमपीएमएलम य े वाढ झाली का, पैशाचंी वाढ 
झाली का. काह ह  वाढ झालेली नाह . शंभर ट के ते चांगल ेअिधकार  आहेत या याब ल माझ ं

दुमत नाह . मग यांनी काह  योजना आख यात का. काह ह  योजना आख या नाह त. पूव  जशी 
प र थती होती क  डेिलपास होता. ये  नाग रकांसाठ  पास असायला पा हजे. सव नाग रकांसाठ  

असायला पा हजे. या यासाठ  पासक  होती ती बंद केली. ितथे  काँ ॅ टने ह  पासक े चाल ूकरा. 
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लोकानंा सोयी कर पडेल. लोकं हणतात, जाऊ दे कोण जाणार दवसभराचा पास काढायला. एव या 
लांब िनगड ला जावे लागेल. आ हाला इथून िचंचवडव न पु याला जायचं होतं. आ ह  कशाला पास 

काढायला िनग डत जाणार. कोणते नवीन स  कुठ या ठकाणी दल ेगेले. कुठलेह  नवीन टस ्

 दल ेगेले नाह त. आ ण बसेसचा अवतार तर वचा च नका.  इतक  वाईट प र थती आहे. यांचा 
कलरसु ा बदलला आहे. उलट अजूनह  तु हाला काय दोन/पाच कोट  लागत असतील तर या. 
पण चांग या ल झर  बसेस चाल ूकरा. ती बस  आहे अस ेवाटतच नाह .  आतातर याचा िनळा आ ण 

काळा काय कार झालाय तो समजतच नाह . र यान ेबस गेलीतर  ह  आपली बस आहे असे 
ओळखूह  येत नाह  अशी वाईट प र थती  या िन या  बसन ेक न ठेवलेली आहे.  या बसेसम य े

काय-काय करायचय. अिधकार  जर चांगल ेआलले ेअसतीलतर कती कमचार  स पे ड केल.े पंपर -

िचंचवडचा एकच लासवन अिधकार  होता. याला पण स पड  केलय.ं या पीएमपीएमएलने पंपर -

िचंचवड या कमचा-याचंी फार वाईट अव था क न ठेवलेली आहे. पु यात या लोकांना काय वाटतं 

परमे रालाच मा हती. यांनाच फार सगळं येतं आ ण पंपर -िचंचवड या पीएमपीएलवा या लोकांना 
काह  येत नाह  का. इतकं असेलतर यांचं सेपरेट करा आ ण आपल ंसेपरेट करा. महापौर साहेब, 
मा.चेअरमन आपण ितकडे िमट ंगला जाता. तु ह  ितथे जाऊन हे बोलायला पा हजे. आज आप या 
या वधवा माता भिगनी आहेत, या ितथे कामाला लाग या पा हजेत. यानंा कामावर का घेत 

नाह त. मा.महापौर साहेब, तु ह  यांचं सगळं रेकॉड मागवा. यांचे चेकर वािल फकेशन माण े

आहेत का ते चेक करा. यांचे चेकर वािल फकेशन माण े नाह त. पण बोलल ं गेलं पा हजे. 
मा.महापौर साहेब, आपण ितथे िमट ंगला जाता पण ितथे बोलत नाह  यामुळे ह  प र थती आहे. 
मा.महापौरसाहेब, आप या लोकांना पदो नती कधी िमळणार आहे. तु ह  मला सांगा, आता आपला 
कती टाफ रा हला आहे. मुळात हे आधी काढा.  एक हजार, दोन हजार, तीन हजार, या यापुढे 
आपला टाफ रा हलेलाच नाह . आपला टाफ  बाराश/ेअठराश े सु ा नाह  आ ण या लोकांना 
डो यांवर ध न ह  लोक काम करतात. या लोकांनी हआरएस  घेतली पा हजे. ह  कुठली प र थती. 
पीएमपीएल यांना पुणे पीएमपीएलच करायची आहे का. पु यातली लोकसु ा आपलीच आहेत. 
कमचार  शेवट  आपलाच आहे. ा सपोट आपल ंआहे. ा सपोट चांगल ंअसल ंपा हजे हे आ हाला 
मा य आहे. परंतू जर तु ह  चांगल े ट  देणार नसाल,आम या लोकांना ितथे सु वधा िमळणार 
नसेल,आमचं गा-हाण ऐकायला जर कोणी पंपर -िचंचवडम य े येणार नसेल, तु ह  ऐकणार 

नसाल, आम या नागर कांना, आम या कमचा-यांना तु ह  जर थ ब कर यासाठ  यांनी 
रा ं दवस दोन दोन तास फरायचं. वयानुसार जो माणूस िसिनअर आहे, या माणसाची नोकर  एक 

वष रा हलेली आहे. रटायरमट जवळ आली आहे. या माणसाचे प र थती काय असणार आहे. 
याला बी.पी. असणार, शुगर असणार आहे. वय जा त झालले असणार आहे. अशी माणस ं

रहायला इथे आ ण थ ब  करायला मा  वारगेट डेपो,हडपसर डेपो, बाक  कुठे-कुठे लांब लांब. हा 
अ याय क न काय उपयोग. मघाशी सु दा तु ह  आरो या या बाबतीत सांिगतल ंक , हे तुमचं घर 
आहे. तु ह  या घराम य े बसून िनणय घेतल ेपा हजेत. मागे जे कुणी पीएमपीएमएलचे  बसलेल े

आहेत, यांना तु ह  हा िनरोप सांगा. तु ह  मुळात अनिधकृत लोकं ितथे भरलेली आहेत हेह  मी 
अगद  ठणकावून सांगते. जे कोणी चेकर आहेत ते वािल फकेशन माण ेनाह त. आम या लोकांना 
मोशन िमळत नाह . पुढ या लोकांनी आधीच मोशन घेवून वषय संपवून टाकलाय. आम या 

लोकांनाह  मोशन दले गेले पाह जेत. मग कुठेतर  हा वषय देखील बिघतला गेला पा हजे. आ ण 
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जर या बसचा रंग तु हाला बदलता आला तर, जर तु हाला आणखीन दोन/पाच दहा कोट  पा हजे 

असतील तर या. ती बस बस वाटली पा हजे. या बसम य ेबसताना चांगल ंतर वाटल ंपा हजे. आज 

या िन या बसेस का या  झा या आहेत. मा.महापौर साहेब, तु ह  पण या किमट वर आहात. 
तु ह सु ा वचार केला पा हजे क , लोकांना ा सपोट आ हाददायक वाटला पा हजे. आज घरातून 

आपली गाड  बाहेर काढताना काय प र थती आहे. दवाळ या वेळेला शहरात कुठेह  फरता येत 

नाह  एवढ  गद  आहे. जर ा सपोट चांगला असेलतर,लोक घरापासनू  बसने  जातील. शटल बसे 
ा. शाळांना  बसेस ा. पंपर  िचंचवडव न पु याला येणारे शाळेतल,ेकॉलेजचे जे व ाथ  

आहेत, यांना िनयमा माण ेबसेस ा. टायिमंग एक आ ण बस सुटणार दुस-याच वेळेला. यामुळे 
या बसेसचा काह च उपयोग होत नाह . आतातर कॅबचे फॅड आलेल ेआहे. तु ह  एव या बसेस 

घेताय. प ह यांदाच सांगते, माझा वरोध नाह . परंतू ओला वगैरे सग या कॅब आले या आहेत. 
आई वड ल काय करतात. कुठे बसची वाट बघायची. फोन क न ओला बोलावतात. पालक लोकं 
मुलांना पु यात लास लावतात. एवढं साधं रा हलेलं नाह . दोन तास उशीर झाला तर दोन तास 
लास बुडतो. हणून यापे ा आमची मुलं कॅबनी गेलेली परवडली. जर तु ह  ह  सु वधा 

चांगली दली तर न क च पंपर -िचंचवड या लोकांना पु यात यायला आनंद होईल. तर या सग या 
गो ीचंा वचार केला गेला पा हजे. आमचा वषयाला अ जबात वरोध नाह . मा.महापौर साहेब, उलट 

तु ह  पाह जेतर आणखी पाच/दहा कोट  वाढवा. परंतू या बसचा कलर, या बसची प र थती 
आ ण पंपर -िचंचवड या कमचा-यावंर होणारा अ याय हे सगळं थांबल ं गेलं पा हजे. मा.महापौर 
साहेब, मी या ठकाणी एवढेच सांगते.  
 
मा.अ जत ग हाण-ेस मा.महापौर साहेब,स मा.आयु  साहेब,मा.सभागहृ आ ण प कार िम , 
महापौर साहेब, आयु  साहेब, आपण दरवष माण े पीएमपीएलला मदत करत असतो. सवाना 
क पना आहे क , पूव पीसीएमट  आ ण पीएमट  यांचे वलीनीकरण झाल.े यामागचा हेतू असा 
होता क , दो ह ह   फाय ात न ह या. या प तीने ा सपोट पाह जे या प तीने न हते. हणून 

दो ह ंचे एक ीकरण केल ेगेले. मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सु वातीचीच काह  वष दो ह  

महापािलकांनी पैसे ायचे असा वषय होता. आ ण या पीएमपीएमएलला स म करण े आ ण 

पीएमपीएमएल याच पैशातूंन ती यव था चालली पा हजे, अशा कारची भूिमका यावेळ  पीसीएमट  
व पीएमट या वलीनीकरणावेळ   घेतली गेली होती. परंतु नंतर या काळाम य ेगेली इतक  वष 
झाली क , आपण पीएमपीएमएलला पैस ेदेत असतो. पैस ेदे याब ल आमचे कोणाचेह  दमुत नाह . 
कारण प लक ा सपोट हे स म असले पाह जे. ते न हते हणून दो ह  शहरांचे एक करण 
केले गेल.े मा.आयु  साहेब, आता ह  काळाची गरज आहे. पंपर  िचंचवडम य ेआपण एवढे मोठे 

र ते केलेत, तर ह  र ते अजून कमी पडतात. यामागची कारण ं अशी आहेत क , इथली वाढती 
लोकसं या आ ण वाढ या गा या. यामुळे अनेक ठकाणी मो या माणात ॅ फक जामचा ॉ लेम 

होतो. मा.मंगलाताई कदम यानंी या गो ीचा इथे उ लेख केला होता क , आता खासगी ा सपोट 

यव था खूप चांग या प तीन ेउपल ध झाले या आहेत. लोक आता याचा वापर क  लागलेल े

आहेत. याची मदत िन तपण े आप याला होते. परंतु प लक ा पोट चांगल े होण े हे अ यंत 

गरजेचे आहे. आ ण या यामुळे आपण आज मे ो क प पंपर  िचंचवड आ ण पुण ेयेथे सु  केलेला 
आहे. या मागचा उ ेश हाच आहे क , उ ा या काळात वाढ या लोकसं ये या कोनातून आ ण 
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ा फक जामचा ॉ लेम आहे यामुळे लोकां या वेळेचा अप यय होतो, तो वाचव या या ीन े

आप याला पीएमपीएल अिधक स म कर याची गरज आहे. आपले महापौर या किमट त आहेत, 
आयु  आहेत, टँ डंग  चेअरमन आहेत. आप या शहरा या वतीन ेतु ह  तीन ितिनधी ितथे काम 

करत असता. आम या शहरा या वतीन ेआप या ितघांनाह  वनंती आहे क , हे सगळं करत असताना 
या ठकाणी पीएमपीएमएल कशी स म होईल. आज पीएमपीएमएलला जो िनधी ावा लागतो, तो 

हळु-हळू कमी कसा होईल. पंपर -िचंचवड असेल, पुणे महापािलका असेल. आपलाच खच वाढतो 
आहे आ ण आप याकडचे उ प न आहे ते कुठेतर  कमी होते आहे. पूव  जकातीचं उ प न 

होतं,एलबीट च उ प न होतं, ते आता कमी झालेल ं आहे. आपण आता उ प ना या ीन,े 
आिथक या रा य शासनावर,क  शासनावर अवलंबून आहोत. भ व यकाळात ती सं था स म 

हो या या ीन े य  केल े पा हजेत. मा.आयु साहेब, पीएमपीएमएलचे जे लॉटस ् आहेत, ते 

आप या महापािलकेन ेआ ण पुण ेमहापािलकेन े यांना वग केलेल ेआहेत. या लॉटस ्मधून जर काह  

कमिशअल डे हलपमट करता आली,यातून काह  उ प न आलतेर िन तपण े यातून सं था 
चालवता येईल. आ ण भ व यकाळात आप याकडून जी मदत यांना लागते ती कमी करता येईल. 
दुसरा मह वाचा वषय हणजे, मा.आयु  साहेब आ ण मा.महापौरसाहेब, आ ा मा.संद प वाघेरे, 
मा.द ा काका सान,े मा.माई ढोरे यांनी सग यांनीच उ लेख केला क , या ठकाणी आप या 
कमचा-यानंा जी दु यम वागणूक दली जाते, याम य ेमु य अडचण अशी आहे क , अनेक लोकांची 
लांबवर बदली  कर यात आलेली आहे आ ण पंपर -िचंचवड या कमचा-याला इत या लांबवर जाऊन 

काम करणे श य होत नाह . हणजे कुठेतर  आप या कमचा-यावंर अ याय होतो आहे. आप या 
शहरात या कमचा-यानंा एक चांग या प तीची वागणूक या ठकाणी िमळाली पा हजे. यांची गैरसोय 

झाली नाह  पा हजे. खरेतर यासाठ  आपण या किमट तून य  करावेत. खरं हणजे आम या 
सग यांचीच अपे ा आहे क , पीएमपीएलचे अिधकार  महापािलके या  सभागृहात कधीतर  आल े

पा हजेत. जे हा यांचा वषय असतो यावेळ  तर  ते आप या सभागृहापुढे आल ेपा हजेत. तुम या 
बैठकांम य े कंवा पदािधका-यां या बैठकांम य े ते आल े पा हजेत. हणजे आप या शहरात या 
नगरसेवकांना यां या यां या भागात या अडचणी मांडता येतील. या कोणातून इथून पुढे 

आपण य  करावेत आ ण पुढ ल काळात पीएमपीएल स म करावी अशी अपे ा य  क न मी 
थांबतो.  
 
मा.आरती च धे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य,पीएमपीएमएलला िनधी 
ायचा जो वषय आलेला आहे, हा अ यंत ज हाळयाचा असा वषय आहे. कारण पंपर -िचंचवड 

आ ण पुण े महानगरपािलका याम य े नेहमीच दुजाभाव केलेला आहे. पंपर -िचंचवड महानगर 
पािलकेला बंद पडले या बसेस वारंवार दे यात आले या आहेत. कुठला ट चाल ूकरायचं हटल,ं 
आपण यांना प  दलंतर आधी कारणं सांिगतली जायची. आज आपण हा िनधी देतोय. यामुळे 

न क च चांग या बसेस पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेला िमळतील आ ण आपल ेपीएमपीएमएलचे 
जे कमचार  आहेत, यांना अनेक ठकाणी लांब जावे लागते. यांचे आरो य बघडते कंवा यांना 
काम कर याचा उ साह राहत नाह , तर यावर सु ा आपण वचार करावा. मा या आधी या व यांनी 
सािंगतल े क , ओला,उबेर सार या अशा अनेक सु वधा आले या आहेत. पण या सवसामा यांना 
परवडणा-या नाह त. यामुळे पीएमपीएमएल या बस अ यंत कमी दरात आहेत. नाग रकांना याची 
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आव यकता आहे. तर पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेला चांग या बसेस उपल ध क न ा यात अस े

मी हणते आ ण थांबते.  
 
मा.िसमा सावळे-स मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सव पदािधकार , द.६.१.२०१७ला   ८०० 

बसेस घे याचा आिथक िनणय घे यात आलेला आहे. परंतू बसेस संदभातल ेकाह  िनकष बदलल ेअस े

आप याला पीएमपीएमएलन े सांिगतल.े यानंतर आपण सांिगतल े क , प ह या किमट न े काय 

िनणय घेतला तो आ हाला कोणाला अवगत नाह . यामुळे आता तु ह  बसेस कशा घेणार आहात 

कुठ या कंपनीचा घेणार आहात यासाठ  नवीन टड रंग करा आ ण टडर काढ या या ीन े यांनी जे 
काह  ए टमेट काढल,ं यात जो  जा तीचा खच यांना लागणार आहे यासंबंधीचा हा वषय आहे. 
या वषयाला आपण मंजुर  देणारच आहोत. परंतू या- या  नगरसद यांनी त ार  मांड या, यात 

काह  अंशी त य आहे. हे खरे आहे क , पीएमपीएमएलचे कोणी ना कोणीतर  अिधकार  
आप याकडे आले पाह जेत. आ ण जबाबदार अिधकार  आल े पा हजेत. जे अिधकार  येतात, 
यां याकडे कुठ याह  कारचा अिधकार नसतो आ ण हणून मग  सुटत नाह त. काह ंनी 
वषयावर बोलताना सांिगतल ेक , पीएमपीएमएलकडे जे कमचार  आहेत, यांना परत आप याकडे 

या. मा.महापौर साहेब,एकदा कंपनी हणून र ज टर झा यानंतर असा कुठ याह  कारचा िनणय 

घेण े हणजे धाडस ठरेल. हे आप याला सवाना वतः सीएमजीनंी याची क पना दलेली आहे.  मी 
सवाना अस ंल ात आणून देते क ,परवा बोनससंदभात मा.महापौरांनी आ ण मी वतः प  दल ंक , 
पीएमपीएल या कमचा-यानंा आम या कमचा-यां माणे सानु ह अनुदान दे यात याव.े यां या 
कामाचे ब ीस  दे यात याव.े असे आपण दोघांनी प  दले. ते प  द यानंतर सीएमजीनंा  मी टंग 

बोलवावी लागली. सीएमजीनंी यांचे हणण े मांडल.े शासक य अिधकार  हणून िन तपण े
यांचा बोनस ायला या ठकाणी वरोध होता. परंतु संचालक मंडळान े यांना िनणय घे यास भाग 

पाडल.े जी काह  संचलन तूट आहे. या तूट चे पैसे ायला आ ह  तयार आहोत हणून तु ह  हा 
िनणय यावाच. जबरद ती हणता येणार नाह  पण तु ह  आ ण आ ह  याची तूट भ न देणार 
आहोत. हणून तु हाला िनणय यावाच लागेल. आपण यांना ते रेझो यूशन मंजूर करायला भाग 

पाडल.े पु या या महापौरांनी आ ण टँ डंग  चेअरमननहे  वषय मंजूर केला. हणून 

पीएमपीएल या कमचा-यानंा आज या ठकाणी बोनसचा  चेक आपण देणार आहोत. खरेतर 
सीएमजीनंी  २०१० ला सांिगतल.े यावेळचे त कालीन जे बोड होते. या बोडाने सगळे अिधकार हे 
सीएमजीनंा दलेल ेआहेत. तर सु ा आपण आ ह करत होतो क , आ ह  हण ूतसचे करा. यावेळ  
काय िनणय झाला. यावेळ या संचालक मंडळाने कुठ या बेिससवर असा िनणय घेतला क , 
सीएमजीनंा सगळे या सगळे ए टू झेड अिधकार दलेल ेआहेत. आज तु ह  मी जे करतोय ते प हल े

पाढे पंचाव न वाचतोय. मा.महापौर साहेब,आप यासमोर खूप अडचणी आहेत. आ ा काह  
सद यांनी सांिगतले क , नाह  नाह , तु ह  यांना िनणय यायला भाग पाडलेच पाह जे. तु ह  
बोललेच पाह जे. बोलतोय ना. त ड कुठे बंद आहे. परंतू माग यांनी जे काह  केलय, यावेळ या 
संचालक मंडळाने जे काह  केलय. सगळेच अिधकार सीएमजीनंा देऊन टाकले आहेत आ ण 
मोकळे झाले आहेत. आ ा कशाकशात दु ती करतोय. एक वषय समोर आला क  याम य े

आपण दु ती करतोय. एक वषय समोर आला क  याम य ेदु ती करतोय. हे जे काय दु तीचे 

स  सु  झाल े आहे, याकडेसु ा मा.महापौर साहेब सग यांचे ल  वेध याची गरज आहे आ ण 
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हणून मला वाटते क , शासक य अिधकार देताना आपण सु ा वचार केला पा हजे. २०१० नंतर 

एकक ली कारभार कर याचे जे सगळे अिधकार सीएमजीनंा दल ेहोते. यामुळे सीएमजी आ ह  
होते क , मी बोनस देणार नाह . मा.महापौर साहेब,आपण या ठकाणी बोनस दे याचा वषय केला. 
मला मा हत नाह  क  आपण पुढ या वेळेस काय क  शकणार आहोत. परंतु याम य ेresolution 

कर याची चंड आव यकता आहे, हे या ठकाणी मला कषान े सांगाव े लागते आहे. 
स मा.एकनाथजी पवार, गटनेते यां या प ावर जवळपास ११०  लोकां या बद या आपण शहराम ये 
क न घेतले या आहेत. महानगरपािलके या नाह तर यांना पीएमपीएल याच आ थापनेवर 

घेतलेल ेआहे हे या ठकाणी मी मा य करते. पीएमपीएमएलचे जे संचालक आहेत, ते या ठकाणी 
आ ह  आहेत क  हे माझ ेकमचार  आहेत, मा या कंपनीतून यांना पगार िमळतो. मग मी यांना 
कुठे जू क न यायचं हा माझा अिधकार आहे. अस ेअसतानासु ा १७१ ऐवजी ११० लोक आप या 
महानगरपािलके या ह म य ेबदली क न घेतलेल ेआहेत. या म हला भिगनी आहेत, यांना सु ा 
घेतलेल ेआहे. हळूहळू आपले काम चालूच आहे. मा.महापौरसाहेब मला अस ंवाटतयं क , या  या 
८०० बसेस  आहेत. यातील  २०३ बसेस आप या शहराला िमळणार आहेत. यासाठ  या ठकाणी 
हा वषय व रत मंजूर क न यावा, अस े मी आप याला सांगते. मा.महापौरसाहेब,आपण या 
वषयाला मंजुर  ावी. ध यवाद.  

 
मा.योगेश बहल-स मा.महापौर साहेब, मी तुमचा अिधक वेळ घेणार नाह . सवानी आपली ओळख 

सांिगतलेली आहे. अ य ांनी सांिगतल ेक  काय बदल केले आहेत आ ण काय करायला हवते. जे 

कोणी लोक या किमट म य ेआहेत यांना वनंती आहे क , सवसामा यां या या भावना आहेत, या 
ल ात घेता आपण हे कराव.े याचबरोबर नाग रकांना सुलभ व उ म सेवा िमळावी यासाठ  आपण 

नेहमीच य शील आहोत. परंतु पीएमपीएमएलम य े  कुछ भी कर लो  हम  नह  सुधरग े अशी 
प र थती िनमाण झालेली आहे. आपण काह ह  क  शकत नाह  अशी प र थती िनमाण झालेली 
आहे. आ ण या प र थतीम य े काह तर  बदल घडवून आणला पा हजे क . आपणह  यावेळेला 
नाग रकां या सेवेसाठ  यांनी काह  जर  चुक चं केलतंर  आपण मा य करतो. या गो ींम य ेबदल 

होण ंगरजेचं आहे आ ण मा.आयु साहेब या डपाटमटम य ेसवच बाबतींत नेगे ट हट  आहे. माझ 

अस ं हणण ं आहे क , जे कमचार  चांग या प तीन े काम करतात. ामा णकपण े काम करतात. 
यांना काह तर  एक इ से ट ह ा आ ण यां यामधली िनगे ट हट  कशी  जाईल. ह  एक प लक 

सेवा आहे. आ ण ती चांग या प तीन ेकरावी. अशा कारची चेतना यां याम ये िनमाण हावी 
अस े य  जर आपण केलेतर ते साथक ठरतील. आपण हा वषय मंजूर करावा. ध यवाद.  
 
मा.एकनाथ पवार-स मा.महापौर साहेब,स मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, खरेतर आज दवस 
भरात पीएमपीएल या संदभाम य ेखूपच चांगली चचा झाली. मला मनाला वाटतेय क , कमी-अिधक 

माणाम य ेया वषयाम य ेएकमत असते. अशा प तीने आपण पीएमपीएलला िनधी देणार आहोत. 
या संदभाम य ेखरेतर मा या अगोदरच या सग या व यांनी आप या कमचा-यां या संदभाम य े

आपल े मनोगत य  केल.े खरंतर या सभेपूव  आपल े जे कमचार  पीएमपीएलम य े काम करत 

आहेत. मध या काळाम य े ते महापािलके या बरोबर काम करत होते. या संदभामधला ठराव 

महापािलके या सभेम य े आपण आणला होता. खरेतर या याब लची वेगळ  चचा आता आपण 
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कर याचीह  गरज नाह . मला अस ंवाटतय क , महापािलकेचे आपल ेमहापौर मा.िनतीन काळजे 
आ ण थायी सिमती या अ य ा मा.सीमाताई सावळे यांचे अिभनंदन केल े पा हजे. हणजे 

कमचा-यां या संदभामधली वेदना कती असते. या मध या काळाम य ेरोज वतमानप ाम य ेमा.मुंढे 

 साहेब यां या संदभाम य ेसांगत होते क , पीएमपीएमएल या वतीने दवाळ चा बोनस दला जाणार 

नाह . माग या सात तारखेला प  दले होते. सीएमड ंना मी टंग अरज  करायला लावली आ ण मला 
अस ंवाटतयं क , पु यामध या काह  मा यवर मंडळ ंचा वरोध असतानासु ा आप या कमचा-या या 
माग ेमहापौर आ ण थायी सिमतीचे चेअरमन राह याने यांनी तो बोनस मंजूर क न घेतला ह  

आप या सग यांसाठ  मह वाची गो  आहे. खरेतर पुण े आ ण पंपर -िचंचवडम य े दळणवळण 
सुधार याची गरज आहे का तर शंभर ट के आहे. पीएमपीएमएल या चांग या बसेस आ या 
पा हजेत. सवच स माननीयांनी सांिगतल ेक , आ हाला चांग या बसेस या मा यमातून मग तो 
बस या कलरचा  असेल, कंवा बसमधून चांग या सु वधांचा  असेल. आ हाला अस ं

वाटतयं क , पीएमपीएमएलन ेपु याम य ेिन त धोरणह  िन त केल ेपा हजे. आपण िनगड पासून 

दापोड  पयत पाच िमिनटांत जाऊ शकू. पण दापोड पासून आप याला पु याम य ेपदापण करायचे 

असेलतर एकेक तास थाबंायला लागते. मला वाटतेय क , पुण े आ ण पंपर -िचंचवड 

महानगरपािलकेन ेमागील काळाम य ेएक चांगल ेिनयोजन केल ेअसतेतर आपण पीएमपीएमएल या 
मा यमातून िन तच एक चांगला वास करतो. मला खा ी आहे, आपण हे ल ात ठेवावे 
क ,आप या सग यांच काह  मु ांवर चांगल मत आहे. हणजे पुण ेआ ण पंपर  यादर यानचे 

दळणवळण नीट करायचे असेलतर आपण पीएमपीएमएल या मा यमातून चांगल े क  शकतो. 
माझी पीएमपीएल या अिधका-यानंा वनंती पण आहे आ ण सूचनाह  आहे क , आपण हे ल ात ठेवा 
क , जर तु ह  कमचा-यावंर मु ाम अ याय करणार असालतर पैसे देणार नाह  अशी प र थती 
नाह . पंपर -िचंचवड या महापािलकेतील सवसामा य माणसाला चांगली सु वधा दे याचे कत य 

आपल ंआहे. परंतू ते कमचार  पण आपल ेआहेत. एखादा कमचार  जर तळेगावला राहतो आ ण 

मु ाम जर आपण बदली क न याला ास देणार असालतर, मला अस ेवाटते क , तु हालाह  ास 

दे याची प त आ हाला या महापािलके या सभागृहा या मा यमातून करता येऊ शकते. अशा 
प तीने कुठ याह   कमचा-यानंा ास दे याची कृित खरतर पुढ या काळाम य ेनसली पा हजे याची 
आपण काळजी या. आ ण माझी मा.महापौर यांना वनंती आहे क , खरेतर या ीन ेमी किमशनर 

साहेबांनाह  सांिगतल ंहोते. आपण यांना पैसे देऊ. परंतु जर १६० कोट ं या मा यमातून आप या 
महापािलके या वतीने जर बस घेत या अस यातर मला वाटतं क , या शहरात या वेगवेग या 
भागांम य े पुरव या गे या अस या. पीएमपीएमएल या मा यमातून आप या शहरामध या या 
र यावंर या छो या-छो या बसेस धावतील, अशा प तीचं यांनी लािनंग करावं आ ण या 
शहरा या ीन ेसवसामा य माणसाला परवडेल अशी दळणवळण यव था िनमाण करावी. यासाठ  

मा.महापौर साहेब आपण हा वषय मंजूर करावा, अशी मी वनंती करतो. ध यवाद. 
 
मा.महापौर - हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
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अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
मा.मिनषा पवार-मा.महापौर साहेब, वषय माकं १०वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक - ९३      वषय मांक – १० 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  
 
      संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल लेखा/३५/का व/८१५३/२०१७  

              द.१९/०९/२०१७   
 

 मा.सहशहर अिभयंता जलिन:सारण वभाग यां या कड ल द. 16/9/2017 या प ा 
म य े नमुद केल े माण े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े रा ीय नागर  सुधारणा 
अिभयान (अमृत) अंतगत पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील मलिन:सारण यव थेत सुधारणा 
करण ेव क प राब वण ेबाबत (Rehabilitation of sewerage system in  old areas of PCMC) 
योजनेचा स व तर क प अहवाल शासन मंजूर साठ  सादर कर यात आलेला असून 
नजीक या काळात मंजूर  िमळण ेअपे त आहे. याकामी महानगरपािलके या सन 2017-18 
या अंदाजप कामधे सदर कामाचा समावेश क न अंदाजप क य तरतुद करण े  आव यक 

आहे. याकामी सन 2017-18 या अंदाजप कातील पान मांक 671 अ. . 19  (1) वर ल 
रा ीय नागर  सुधारणा अिभयान (अमृत) अंतगत पाणीपुरावठा योजना राब वण ेयाकामासाठ  
र. . 85 कोट  एवढ  तरतुद करणेत आलेली आहे. सदर कामामधून र. . 10 कोट  कमी क न 
रा ीय नागर  सुधारणा अिभयान (अमृत) अंतगत पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील मलिन:सारण 
यव थेत सुधारणा करण ेव क प राब वण े(Rehabilitation of sewerage system in  old areas 

of PCMC) याकामाचा समावेश क न र. . 10 कोट  इतक  तरतुद वग कर याकामी असे 
कळ वल ेआहे. 
 तर  रा ीय नागर  सुधारणा अिभयान (अमृत) अंतगत पाणीपुरावठा योजना राब वणे 
याकामासाठ  र. . 85 कोट  एवढ  तरतुद ठेवली असून या मधील सदर कामामधून र. . 10 
कोट  कमी क न रा ीय नागर  सुधारणा अिभयान (अमृत) अंतगत पंपर  िचंचवड मनपा 
हदद तील मलिन:सारण यव थेत सुधारणा करण े व क प राब वण े वर ल माण े तरतुद 
उपल ध क न देण ेसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम १०३ अनुसूची ड 
मधील करण-७ तरतूद-२ भांडवली लेखािशषाबाबतचे अिधकार मा.महापािलका सभेस 
अस यान ेमा यता देणते येत आहे. 
 
मा.माधवी राजापुरे – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
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मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

        वषय मांक – ११ 
दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  

 
   संदभ-१)मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .मातं व/१२/का व/२९८/१७ द.१९/०९/२०१७ 
  
        महापािलकेचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप क मा. महापािलका सभेपुढे मा. आयु  
यांनी मा. थायी सिमती माफत सादर केलेले आहे. व यास मा. महापािलका सभेने मा यता 
दलेली आहे. तथा प, सदरचे अंदाजप कात महापािलकेमाफत व वध वभागांमाफत क शासन 
व रा यशासनाचे अिभयान/ क पांचे तसेच महापािलकेचे थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा, 
जलिन: सारण इ. वभागांचे क पांचे कामकाज हाती घेणेत येते. या यित र  
जेएनएनयुआरएम, अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, माट िसट  अिभयान, धानमं ी 
आवास योजना महानगरपािलका काय े ाम ये राब वणेक रता य िशल आहे. सदरचे क प 
कालमया दत व वेळेत पूण करणेसाठ  या कामासाठ  रा ीय व आंतररा ीय दजाचे स लागार 
सं थेची मदत घेणे आव यक आहे. यामुळे,सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात “िसट  
ा फॉमशन ऑ फस (City Transformation Office ”)  हे नवीन लेखािशष िनमाण करणे व 
शासक य मा यता िमळण ेआव यक आहे. 

सबब, सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात अंदाजप क – २ :महसुली जमा खच सन 
२०१७-१८,  पान . १२२ व पान . १२३,  अनु मांक ५० - मा हती व तं ान वभागाकडे 
(अ. .१२ वर) “िसट  ा फॉमशन ऑ फस (City Transformation Office ”)  नवीन लेखािशष 
िनमाण क न यावर तीन वष कालावधीसाठ  शासक य मा यता र.  १४.३१ कोट  यास 
मा यता देणते येत आहे. 
 

मा.मिनषा पवार – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.आरती च धे- मा.महापौर साहेब,मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते-सन २०१७-१८ या आथ क 
वषात खालील नमूद केले या कामांची आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे 
करणे गरजेचे आहे.  

अ. . कामाचे नाव पा. ./ 
अन.ु . 

शासक य 
मा यता 

वाढ व 
शासक य 
मा यता 

एकूण 
आव यक 
शासक य 
मा यता 

१ भाग . १९ वा हेकरवाड मधील 
िचंतामणी गणेश मंद र, आहेरनगर, 
राजनगीगंधा हौ.सोसायट ,  
िशवाजीपाक इ. प रसरातील अंतगत 
र ते डांबर करण करण.े 

११०/६९ २५,००,००० ७०,००,००० ९५,००,००० 
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२ भाग . १९ वा हेकरवाड  मधील 

वा हेकरवाड  मनपा शाळा ते 
गावठाणपयतचा र ता डांबर करण 
करणे 

१११/७२ २५,००,००० ७२,००,००० ९७,००,००० 

३ . .१९ वा हेकरवाड  मधील 
वा हेकरवाड  गावठाण इ. प रसरात 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे 
पाथवे दु ती व थाप य वषयक 
कामे करण.े 

११८/४१ १५,००,००० ५३,००,००० ६८,००,००० 

४ . . १९ वा हेकरवाड  मधील 
ववीध ठकाणी देखभाल दु ती 
सुधारणा व थाप य वषयक कामे 
करण.े 

१३०/६४ १५,००,००० ३९,००,००० ५४,००,००० 

५ . . २१ म ये ठक ठकाणी नाले 
बांधण.े 

१४४/०६ १,००,००० ८९,००,००० ९०,००,००० 

तर  वर नमुद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना वाढ व 
शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच भाग .५७ पंपळे गुरव (नवीन भाग .३१) 

येथील आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामांचा अंदाजपञकाम ये समावेश क न सुधार त 
र कमेस शास कय मा यता देणेत यावी. 

अ. 
. कामाचे नाव पान . अ. . अंदाजपञक य 

र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 

र कम 

१ 

भाग .५७ (नवीन 
भाग ३१) पंपळे गुरव 

मधील बँक ऑफ 
महारा  ते ओर याना 
इमारतीपयतचा र ता 
अ ावत प तीने 
वकिसत करण.े 

- - १०,००,००,००० १०,००,००,००० 

२ 

भाग .५७ (नवीन 
भाग ३१) पंपळे गुरव 

मधील काटेपुरम चौक 
तेमनपा शाळा पयतचा 
र ता अ ावत प तीने 
वकिसत करण.े 

- - १०,००,००,००० १०,००,००,००० 
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 तर  पपंळे गुरव, नवी सांगवी भागातील वकास कामाची आव यकता असून उपरो  
ठकाणी काम करणेस सुधार त अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच  
मनपा प रसरातील व वध भागाम ये आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामांचा 
अंदाजपञकाम ये समावेश क न सुधार त र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी.    

अ. . कामाचे नाव पान 
. अ. . अंदाजपञक य 

र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 

र कम 

१ 
ह भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण 
करण.े 

- - ५,००,००,००० 
 

५,००,००,००० 
 

२ 
ब भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण 
करण.े 

- - ५,००,००,००० 
 

५,००,००,००० 

३ 
ड भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण 
करण.े 

- - ५,००,००,००० 
 

५,००,००,००० 

४ 
ग भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण 
करण.े 

- - ५,००,००,००० 
 

५,००,००,००० 

५ 
क भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण 
करण.े 

- - ५,००,००,००० 
 

५,००,००,००० 

वर ल भागातील वकास कामांची आव यकता असून उपरो  ठकाणी काम कर याची 
आव यकता असून सुधार त अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच 
काळेवाड  फाटा (धमवीर संभाजी महाराज चौक) येथे वाकड क पटेव ती ते पंपर  (काळेवाड ) 
ेड सेपरेटर बांधणे या कामासाठ  थाप य भांडवली खच शहर वकास आराखडा या 

लेखािशषातगत र. .१४ कोट या खचास शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच नािशकफाटा 
ते वाकड बीआरट एस र यालगत उ चतम ुतगती माग (HCMTR) र याचे े ाम ये 
असलेला नाला पाईप टाकुन बं द त करणे – या कामास शासक य मा यता िमळणेबाबत या 
न वन कामासाठ  थाप य भांडवली खच शहर वकास आराखडा या लेखािशषा अंतगत र. . 
२ कोट  चे खचास शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वकास आराखडयातील र ते व आर णे वकसीत कर याबाबत मा. थायी सिमती सभे या 
सूचना आहेत. सबब सन २०१७-१८ या अंदाजपञकात समावेश असलेली कामे परंतु कमी 
शासक य मा यता असले या कामांची याद  खालील माणे आहे. सदरची कामे ब ेञीय 

कायालयाअंतगत करावयाची आहेत. सदर कामासाठ  स लागार नेमुन अंदाजपञक तयार 
कर याचे काम चालू आहे याक रता सदर कामास सुधार त  शासक य मा यता िमळणे 
आव यक आहे. सन २०१७-१८चे भांडवली अंदाजपञकाम ये खाली नमुद केले या कामांना 
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अंदाजपञक य र कमे या रका याम ये असले या र कमेत कामा या नावासमोर दश वले या 
सुधार त अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 
 
अ. . लेखािशष  अंदाजपञक 

पानांक 
मुळ 
अंदापञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ जु या तालेरा 
हॉ पटलची इमारत 
पाडून नवीन इमारत 
बांधणे  

७०/१६/५ २६,००,००,०००/- ७१,५०,००,०००/- 

तसेच सन २०१७-१८ या आिथक वषात खालील नमुद केले या कामांची आव यकता 
असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे.  

 
अनु 
. 

कामाचे नाव पान . 
/  

अन.ु . 

शासक य 
मा यता 

वा ढव 
शासक य 
मा यता 

एकूण 
आव यक 
शासक य 
मा यता  

१ पंपळे सौदागर भाग 
.५५ मधील कोकणे 

चौक ते रहाटणी 
चौकापयतचा र ता 
यु.ट .ड य.ुट . 
प दतीने वकसीत 
करण.े 

52/252 5,00,00,000 3,00,00,000 8,00,00,000 

२ पंपळे सौदागर भाग 
.५५ मधील झरवर  

र ता य.ुट .ड य.ुट . 
प दतीने वकसीत 
करण.े 

52/253 2,00,00,000 5,00,00,000 7,00,00,000 

 

तर  वर नमूद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना वाढ व 
शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच पुणे मुंबई महामागावर ल िनगड  ते दापोड  

यार यावर ल व लभनगर पंपर  येथील सबवेचे सुशोभीकरण करणे व इतर अनुषंगीक कामे 
करणे या नवीन कामासाठ  थाप य वषय योजना या लेखािशषातगत र. .१ कोट चे खचास 
शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच सदर काम करणेस मनपाचे सन २०१७-१८ या 

अंदाजपञकातील काम बोपखेल येथील मुळा नद वर ल पुलाला जोडर ता व स ह स र ता करणे 
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लेखािशष थाप य वषयक योजना पान .६७ अ. . १८५ मधील तरतूद र. . ४ कोट  मधुन 
र. . ६० लाख तरतूद करणेस मा यता देणेत यावी.  तसेच  सन २०१७-१८ या आिथक वषात 
खालील नमुद केले या कामांची आव यकता असून नागर कां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणे 
गरजेचे आहे.  
अनु 
. 

कामाचे नाव पान 
. / 
अनु 
. 

शासक य 
मा यता 

वा ढव 
शासक य 
मा यता 

एकूण आव यक 
शासक य 
मा यता  

१ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर मधील 
आर ण .६५५ येथे 
शाळा इमारत बांधण.े 
(वाढ व ाथिमक 
शाळा) 

६३६ / 
१२ 

१,००,००,००० २,००,००,००० ३,००,००,००० 

२ भाग .५५ रहाटणी 
गावठाण येथील 
मशानभूमीम ये 

वेट ंग शेड बाधंणे, 
अ नीकंुड, व इतर 
थाप य वषयक 

कामे करण.े 

६३८ / 
१३ 

५०,००,००० २,५०,००,००० ३,००,००,००० 

 

तर  वर नमूद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना वाढ व 
शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘अ’ े ीय कायालय 

अंतगत नवीन भाग .१९ म ये ा.रामकृ ण मोरे े ागृह आहे. सदर े ागृहाचे नुतनीकरण 
करणेकामी अंदाजप क-३,सन २०१७-१८ म य ेलेखािशष – थाप य वशेष योजना, पान . 
७०, अ. . ११ वर “ भाग . २४ (रामकृ ण मोरे े ागृह) येथील रामकृ ण मोरे 
नाटयगृहाचे नुतनीकरण करण”े असे कामाचे लेखािशष उपल ध आहे. सदर कामास शासक य 
मा यता (अंदाजप क य र कम) र. .१२.५० कोट  इतक  आहे.  सदर कामास वा तु वशारद 
हणुन “ मे. कमया आ कटे ट ” यांची नेमणुक यापुव  केलेली आहे. सदर कामाचे ाँ ग व 
डझाईन नसुार सुमारे अंदाजप क य खच एकुण र. .२०.०० कोट  इतका येत आहे. तर  सदर 
कामास अंदाजप क य र. .७.५० कोट  इतक  शासक य मा यता कमी पडणार आहे. तर  
सदर कामास सुधार त शासक य मा यता (अंदाजप क य र कम) र. .२०.०० कोट  आव यक 
अस याने यास मा यता देणते यावी. तसेच  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  ‘अ’ े य 
कायालय अंतगत नवीन . . १९ म ये ब भाग कायालयाची जुनी इमारत (शेड) आहे. 
सदर ठकाणी नवीन इमारत बांधणेकर ता अंदाजप क-३,सन २०१७-२०१८ म ये लेखािशष – 
भांडवली खच (इमारत योजना), पान . १५४, अ. . २५ वर “ ब भाग कायालयासाठ  
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न वन शास कय इमारत बांधणे” असे कामाचे लेखािशष उपल ध आहे. सदर कामास 
शासक य मा यता र. .१०.०० कोट  इतक  आहे. सदर कामास वा तु वशारद हणुन “ मे. 
कमया आ कटे ट ” यांची नेमणुक यापुव  केलेली आहे. सदर कामाचे ाँ ग व डझाईन नुसार 
सुमारे अंदाजप क स खच एकुण र. . ३५.०० कोट  इतका येत आहे. तर  सदर कामास 
अंदाजप क य र. . २५.०० कोट  इतक  शासक य मा यता कमी पडणार आहे.  तर  सदर 
कामास सुधार त शासक य मा यता (अंदाजप क य र कम) र. .३५.०० कोट  आव यक 
अस याने यास मा यता देणेत यावी.  तसेच भाग .३ च-होली मोशी येथील वकास 
आराखडयातील र ते पुण वकसीत करणेक रता खालील कामानंा नावात बदल व शासक य 
मा यता वाढ व याची आव यकता आहे. 
अ. . कामाचे नाव पानांक अ. . मुळ शासक य 

मा यता 
आव यक 
शासक य 

मा यता र. . 
१ भाग . ६ डूडूळगाव 

येथील १८ व २४ मी. 
वकास आराखडयातील 
मोशी आळंद  र ता ते 
माऊलीनगर ते पुणे 
आळंद  र ता वकसीत 
करणे.   

२८३ १६७ १५,००,००,००० ५०,००,००,००० 

२ भाग .७ च-होली, 
द नगर (काळ भींत 
र ता) वकास 
आराखडयातील र ता 
१८ मीटर वकसीत 
करणे.   

३८ ३३३ १०,००,००,००० २०,००,००,००० 

३ भाग . ७ च-होली, 
बुडव ती मु य र ता ते 
स ह नं. ८७ येथील १८ 
मी. वकास 
आराखडयातील र ता 
वकसीत करणे.    

३७ ३१५ ७,००,००,००० ३०,००,००,००० 

४  . . ७ च-होली 
येथील हरामाता पुल, 
खडकवासला व तीतील 

३२ २०८ ५,००,००,००० ४०,००,००,००० 
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९० मी. ड पी पयत 
र ता वकसीत करणे.   

५ . . ६ डुडूळगाव 
येथील  स ह . १३४ 
ते १८६ वकास 
आराखडयातील १८ मी. 
र ता वकसीत करणे 
तसेच गट . ५१ ते 
७६ पयतचा १८ मी. 
र ता वकसीत करणे.   

 ३७ ३११ ५,००,००,००० २५,००,००,००० 

६ .  ३ मोशी येथील 
आर ण . १/१७५ 
येथे खेळाचे मैदान व 
जलतरण तलाव बांधणे 

३८ १० २,५०,००,००० ७,००,००,००० 

७ . . ६ मोशी येथील 
भाजीमंडईचा व तार 
करणे व इतर कामे 
करणे.  

 २६६ १ १,००,००,००० ५,००,००,००० 

८ . .७ च-होली येथील 
स.नं. १०१३ ते ८ 
पयतचा १८ मी. र ता 
वकसीत करणे 
( मशानभूमीकड ल 
र ता)  

८२ २० १०,००,००,००० २०,००,००,००० 

  उपरो  कामां या समोर दशवले या र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच  
भाग .५७ पंपळेगुरव (नवीन भाग .३१) येथील थाप य कामा या अंदाजपञकाम ये 

र कमेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी. 
अ. . कामाचे नाव पानांक अ. . अंदाजपञक य 

र कम 
सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ भाग . ५७ पंपळेगुरव 
र या या कडेने पे ह ंग 
लॉक बस वणे व 
अदयावत प दतीने 
वकसीत करण.े   

२३७ ५ २०,००,००० ५,००,००,००० 
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२ भाग . ५७ पंपळेगुरव 

येथील वनायक नगर 
कवडेनगर व इतर भागात 
पे ह ंग लॉक बनवणे व 
अदयावत प दतीने 
वकसीत करणे    

२३८ ६ २०,००,००० १०,००,००,००० 

३ भाग . ५८ नवी सांगवी 
येथील र याचे वशेष 
दु ती कामे करणे  

१८१ १५८ १०,००,००० ५,००,००,००० 

 पंपळेगरुव नवी सांगवी भागातील वकास कामाची आव यकता असून उपरो  ठकाणी 
काम करणेस सुधार त अंदाजपञक य र कमेस व सदर कामास शासक य मा यता देणेत 
यावी. तसेच  भाग .४ कृ णानगर मधील स.े .१८,१९ व २० म ये मोकळया जागा 
ािधकरणाकडून मनपास ह तांतर त झाले या आहेत. सदर जागेचे सपाट करण क न जॉगींग 
ॅक करणेकामी सन २०१७-१८ चे अंदाजपञकात कामाचा समावेश असून याक रता 

मा.महापािलका सभा ठराव . ४२ द.२०/६/२०१७ अ वये र. .२,००,००,००० /- इतक  
शासक य मा यता िमळालेली आहे. तथा प य  कामाची या ी जादा अस यान ेसदरची 
शासक य मा यता य  काम करणेक रता अपुर  आहे.  सदर कामावर सन २०१७-१८ चे 

अंदाजपञकात र. .४,००,००,०००/- इतक  तरतूद मा. थायी सिमती ठराव .८५१ 
द.२३/८/२०१७ अ वये करणेत आलेली आहे. सदर ठकाणचे सव मोकळया जागेचे 
सपाट करण,िसमाभींत व जाँगींक ॅक करणेकामी अंदाजे र. .६,००,००,०००/- इतक  कामाची 
अंदाजपञक य र कम येत आहे. यामुळे उपरो  कामाचे मुळ अंदाजपञक य र. . 
२,००,००,०००/- ऐवजी सुधार त र. .६,००,००,०००/- करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
िचखली स.े .१७ व १९ येथे जेएनएनयुआरएम अंतगत महानगरपािलकेमाफत आथ क या 
दुबल घटकांसाठ  (ईड यूएस) गृह क प राबवणेत येत आहे. सदर क पातील ववीध सु वधा 
भूखंडावर खालील माणे सु वधा पुरवणे गरजेचे असून सन २०१७-१८ चे अंदाजपञकात सदर 
कामांचा अंतभाव करणेत आला असून यांचे अंदाजपञक य कमंतीत खालील माणे बदल 
सुचवणेत येत आहे. या गृह क पात एकूण ६६३६ सदिनकांपैक  ४५०० सदिनकांचे वाटप 
झालेले आहे. 
अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र कम 
शेरा 

१ दवाखाना २,२०,११,९००  
२ भाजीमंडई ३,१५,७३,०००  
३ टाऊनहॉल १०,७२,९५,७००  
         यामुळे सदर सु वधा भुखंडावर ल इमारतीचे बांधकाम या वषात सु  करणेकामी सदरचे 
अंदाजपञक य खचास शासक य मा यता देणेत यावी. 
 
मा.िनमला कुटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
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मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मुळात मा हती व तं ान 

वभाग िसट  ा सफॉमशन ऑ फसचा हा वषय नवा आहे. परंतू याला ढगभर उपसूचना 
द या आहेत. या उपसूचनां या मा यमातून कती कोट ंचा ाचार केला आहे हे सभागृहाला 
सांगा. मा.आयु  साहेब, िसट  ा सफॉमशन ऑ फसबाबत आपण सांगताना सांिगतले आहे क , 
रा य शासनाचे क प तसेच महापािलकेचे थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा, जलिनःसारण इ. 
वभागां या क पांचे कामकाज हाती घे यात येते आहे. या यित र  अमृत योजना, व छ 
भारत अिभयान, माट िसट  अिभयान, पंत धान आवास योजना महापािलका काय े ात 
राब व यास य शील आहे. सदर क प कालमया दत व वेळेत पूण कर यासाठ  रा ीय, 
आंतररा ीय दजाचे स लागार/सं था यांची मदत घेणे आव यक आहे. यामुळे सन २०१७-१८ 
या अंदाजप कात, िसट  ा सफॉमशन ऑ फस हे नवीन लेखािशष िनमाण करणे व 
शासक य मा यता िमळवण.े आपला क से ट चांगला आहे. नवीन आहे. Actually, this work 

supposed to do under this. That is we want to do.  
 
मा.महापौर - मा.आयु  साहेब, या वषयाची मा हती ावी.  
 
मा.आयु  – स मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृह, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  न यानेच 

माट िसट  म य ेसमावेिशत झालेली आहे आ ण माट िसट चा ट याट यान ेअंमलबजावणी करत 

असताना आप या शहराची झपा यान ेहोणार  वाढ, व वध वषयांतगत घनकचरा असेल, व छता 
असेल,आरो य असेल,पाणीपुरवठा असेल,जलिन सारण असेल, ा पोटशन असेल कंवा आर णांचा 
वकास असेल,Affordable हाऊिसंग असेल अशा अनेक कारचे जे वषय आप यासमोर आले 
आहेत. हे एकाच गो ीचं ोतक आहे क , पंपर  िचंचवड शहर हे नाग रकां या पसंतीचं शहर आहे. 
वेगान ंआ ण झपा यान ेवाढणारे शहर आहे. आ ण या वेगान ेआपल ेशहर वाढते आहे, या वेगाने 
सु वधा दे यासाठ  आपण जर स म बनायचं असेल तर, ॅ टे जकली आप याला लिॅनंग करण,ं 
आपण केले या गो ीं या अनुषंगान ेशे फ ऑफ वक  तयार क न घेण,ं  शे फ ऑफ वक जो  तयार 

होईल याची अंमलबजावणी करणं आ ण अनेक वषा या अनुभवातून आप याला ल ात आलेल ेआहे 

क , अनेक वेळेला क प राबवताना आपण मुदतीम य े अनेक क प पूण क  शकलेलो नाह . 
आप याला वेळोवेळ  मुदतवाढ ावी लागलेली आहे. कुठलाह  क प हा मुदतीत पूण करण ेक  

जेणेक न व ीय देखील बचत होईल, अशा व पाची जर अंमलबजावणी करायची असेल तर एक 

सपोट िस ट म ए पट सपोट िस ट मची आव यकता आहे. अनेक वेळेला आप याला काह  

क स टंट लावाव े लागतात. पण आज या झपा यान े अबन डे हलपमे ट या े ाम य े तां क 

ानाचा वापर केला जातो आहे, या अनुषंगान ेआप याला देश वदेशातील अनुभव असलेल े देखील 

काह  अबन डे हलपस, अबन डेवलपमट आ ण लॅिनंग ए सपटस ् आणावे लागतील. हे होत 

असतानाच आज नवीन माट िसट  अंतगत जी बाब आप यासमोर आलेली आहे,ती भावी प तीन े

िस टझन एंगेजमट झालीतर, येक ट यावर येक कामा या िनयोजनापासून ते कामा या 
अंमलबजावणीपयत आ ण अंमलबजावणीनंतर या या ऑ डटपयत आप याला िसट झन एंगेजमट 

घेता येऊ शकते. हा मह वाचा भाग जर प ह याच दवसापासून घेतला तर, याम य े

स मा.पदािधकार  असतील,लोक ितिनधी असतील,या भागातील नाग रक असतील, व वध 

Stakeholders  असतील. आप या शहरांम ये दोन अ य लॅिनंग authorities मह वा या आहेत. 
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आप या इथे पीसीएमसी आहे. आप या इथे एमआयड सी आहे. यासोबतच कॅ टो मट े  आहे. अशा 
अनेक कार या एज सीजना समोर घेऊन, भ व याचा वेध घेवुन ख-या अथाने माट िसट  हणून 

वकास करायचा असेलतर िसट  ा सफॉमशन ऑ फस हणून एक संक पना आपण पुढे आणतो 
आहोत. याम य ेप ह या दोन ट यांम य े काय माची अंमलबजावणी ता वत आहे. प हला ट पा 
हा strategy लॅिनंगचा असेल या याम ये आपण लॉ ंग टम लॅन,िमड टम लॅन, शॉट टम लॅन, 
आ ण शे फ ऑफ वक आयड टफाय क . लोकसहभागातून,क स टेशनमधून जे मह वाचे क प 

आहेत, पाणीपुरव याचे असतील, जलिन सारणचे असतील, घनकच-याचे असतील,चाल ू असतील 

कंवा भ व यात यावयाचे असतील, यांची जी काम ेआपण सु  केलेली आहेत, यांचा एक शे फ 
क न याचा डॅशबोड तयार करण.े या यामधे या ट यावर ती काम े अडकलेली 
असतील, टेकहो डसना सोबत आणून ती पीडअप करण.े आ ण या याम य े अ मान े सव 

काय मांचा कामाचा एक मॉिनटर ंग लॅन/आराखडा तयार करण,े यासाठ  लागणारे िसट झन 

एंगेजमट करण ेहा प हला ट पा असेल. दुस-या ट याम य ेपुढ ल चोवीस म ह यांम य ेया सव 

आयड टफाय केले या क पांची लॉ ग टम असतील  कंवा शॉट टम असतील, यां या टाईम 

लाइ स माण े याची अंमलबजावणी करण.े अनेक वेळेला अस े होते क , एखा ा क पाची 
अंमलबजावणी होते. पण तो कुठ या ना कुठ यातर  अडचणीम ये अडत राहतो. याचा र  ूघेतला 
जाऊ शकत नाह . कारण कायबाहु य असतं आ ण अशा प र थतीम य ेतर जर तो कुठे अडकून 

रा हला तर या याम य ेइिमजेटली अलटस िनमाण करण,े या ठकाणी जाऊन याचा पाठपुरावा 
करण.े या याम ये स व तर transformation agenda म य ेएखा ा वॉर म माण ेकाम करणे 
एखादा क प मुदतीम य े संपवून घेऊन याची माग मणा करणे या यासाठ  ह  यं णा आपण 

establish  करतो आहोत. या यामधे गितमान शासन िनमाण कर यासाठ  शासक य यं णा 
आपण पायाभूत करणार  यं णा आपण या याम य ेघेतोय. या याम य ेआपण जागितक तरावरचे 

अबन ए सप स असलेली जागितक सं था आपण ितथे आमं त करतो आहोत. पण यासोबतच 

िसट झन एंगेजमटमधला अनुभव असलेली सं था कायसं था आपण आमं त केले या आहेत. एक 

चांगला उप म या याम य े शासनाम य े गितमानता आणून पूण शहर आप याला माट 

िसट या अनुषंगान ेवाटचाल कर यासाठ  स म बनवण,े आपला हा यामागचा उ ेश आहे. या 
पा भूमीवर िसट  ा सफॉमशन ऑ फस हा एक ना व यपूण उप म सभागृहासमोर ठेव यात 

आलेला आहे.  
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
मा.योगेश बहल-स मा.महापौर साहेब,या ठकाणी मी आयु ांचे मनापासून अिभनंदन क  इ छतो. 
I really appreciate. आ ा मी जी काह  संक पना मांडली आहे, याअनुषगंान े आपण गेलो तर 

िन तच भ व याम य ेमहापािलकेची वाटचाल चांगली होईल. याब ल हा एक चांगला सु  वषय 
आपण या सभागृहापुढे आणला आहे,आपण याला मंजुर  ावी. मी आपल ेअिभनंदन करतो.   

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

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
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ठराव मांक - ९४     वषय मांक – ११ 
दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  

 
संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .मातं व/१२/का व/२९८/१७  

  द.१९/०९/२०१७  

           महापािलकेचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप क मा. महापािलका सभेपुढे मा. आयु  यांनी 
मा. थायी सिमती माफत सादर केलेले आहे. व यास मा. महापािलका सभेने मा यता दलेली 
आहे. तथा प, सदरचे अंदाजप कात महापािलकेमाफत व वध वभागांमाफत क शासन व 
रा यशासनाचे अिभयान/ क पांचे तसेच महापािलकेचे थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा, 
जलिन: सारण इ. वभागांचे क पांचे कामकाज हाती घेणेत येते. या यित र  
जेएनएनयुआरएम, अमृत अिभयान, व छ भारत अिभयान, माट िसट  अिभयान, धानमं ी 
आवास योजना महानगरपािलका काय े ाम ये राब वणेक रता य िशल आहे. सदरचे क प 
कालमया दत व वेळेत पूण करणेसाठ  या कामासाठ  रा ीय व आंतररा ीय दजाचे स लागार 
सं थेची मदत घेणे आव यक आहे. यामुळे,सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात “िसट  
ा फॉमशन ऑ फस (City Transformation Office ”)  हे नवीन लेखािशष िनमाण करणे व 
शासक य मा यता िमळण ेआव यक आहे. 

सबब, सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात अंदाजप क – २ :महसुली जमा खच सन 
२०१७-१८,  पान .१२२ व पान .१२३, अनु मांक ५० - मा हती व तं ान वभागाकडे 
(अ. .१२ वर) “िसट  ा फॉमशन ऑ फस (City Transformation Office ”)  नवीन लेखािशष 
िनमाण क न यावर तीन वष कालावधीसाठ  शासक य मा यता र.  १४.३१ कोट  यास 
मा यता देणते येत आहे.  तसेच सन २०१७-१८ या आथ क वषात खालील नमूद केले या 
कामांची आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे.  
अ. . कामाचे नाव पा. ./अन.ु . शासक य 

मा यता 
वाढ व 
शासक य 
मा यता 

एकूण 
आव यक 
शासक य 
मा यता 

१ भाग . १९ 
वा हेकरवाड मधील 
िचतामणी गणेश मंद र, 
आहेरनगर, राजनगीगंधा 
हौ.सोसायट   
िशवाजीपाक इ. 
प रसरातील अंतगत 
र ते डांबर करण करण.े 

११०/६९ २५,००,००० ७०,००,००० ९५,००,००० 

२ भाग . १९ 
वा हेकरवाड  मधील 
वा हेकरवाड  मनपा 

१११/७२ २५,००,००० ७२,००,००० ९७,००,००० 
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शाळा ते 
गावठाणपयतचा र ता 
डांबर करण करणे 

३ . .१९ वा हेकरवाड  
मधील वा हेकरवाड  
गावठाण इ. प रसरात 
ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणे पाथवे 
दु ती व थाप य 
वषयक कामे करण.े 

११८/४१ १५,००,००० ५३,००,००० ६८,००,००० 

४ . . १९ वा हेकरवाड  
मधील ववीध ठकाणी 
देखभाल दु ती 
सुधारणा व थाप य 
वषयक कामे करण.े 

१३०/६४ १५,००,००० ३९,००,००० ५४,००,००० 

५ . . २१ म ये 
ठक ठकाणी नाले 
बांधण े

१४४/०६ १,००,००० ८९,००,००० ९०,००,००० 

तर  वर नमुद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना वाढ व 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .५७ पंपळे गुरव (नवीन भाग .३१) 

येथील आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामांचा अंदाजपञकाम ये समावेश क न सुधार त 
र कमेस शास कय मा यता देणेत येत आहे. 

अ. 
. कामाचे नाव पान 

. अ. . अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 

र कम 

१ 

भाग .५७ (नवीन भाग 
३१) पंपळे गुरव मधील बँक 
ऑफ महारा  ते ओर याना 
इमारतीपयतचा र ता अ ावत 
प तीने वकिसत करण.े 

- - १०,००,००,००० १०,००,००,००० 

२ 

भाग .५७ (नवीन भाग 
३१) पंपळे गुरव मधील 
काटेपुरम चौक तेमनपा शाळा 
पयतचा र ता अ ावत प तीने 
वकिसत करण.े 

- - १०,००,००,००० १०,००,००,००० 
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तर  पंपळे गुरव नवी सांगवी भागातील वकास कामाची आव यकता असून उपरो  ठकाणी 
काम करणेस सुधार त अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसचे  
मनपा प रसरातील व वध भागाम ये आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामांचा 
अंदाजपञकाम ये समावेश क न सुधार त र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे.    

अ. 
. कामाचे नाव पान 

. अ. . अंदाजपञक य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजपञक य 

र कम 

१ ह भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण करण.े - - ५,००,००,००० 

 
५,००,००,००० 

२ ब भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण करण.े - - ५,००,००,०००  

५,००,००,००० 

३ ड भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण करण.े - - ५,००,००,००० 

 
५,००,००,००० 

४ ग भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण करण.े - - ५,००,००,००० 

 
५,००,००,००० 

५ क भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण करण.े - - ५,००,००,००० 

 
५,००,००,००० 

 वर ल भागातील वकास कामांची अव यकता असून उपरो  ठकाणी काम कर याची  
आव यकता असून सुधार त अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच काळेवाड  फाटा (धमवीर संभाजी महाराज चौक) येथे वाकड क पटेव ती ते पंपर  
(काळेवाड ) ेड सेपरेटर बांधणे या कामासाठ  थाप य भांडवली खच शहर वकास आराखडा 
या लेखािशषातगत र. .१४ कोट या खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
नािशकफाटा ते वाकड बीआरट एस र यालगत उ चतम ुतगती माग ( HCMTR) र याचे 
े ाम ये असलेला नाला पाईप टाकुन बं द त करणे – या कामास शासक य मा यता 

िमळणेबाबत या न वन कामासाठ  थाप य भांडवली खच शहर वकास आराखडा या लेखािशषा 
अंतगत र. . २ कोट  चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वकास आराखडयातील र ते व आर णे वकसीत कर याबाबत मा. थायी 
सिमती सभे या सूचना आहेत. सबब सन २०१७-१८ या अंदाजपञकात समावेश असलेली कामे 
परंतु कमी शासक य मा यता असले या कामांची याद  खालील माणे आहे. सदरची कामे ब 
ेञीय कायालयाअंतगत करावयाची आहेत. सदर कामासाठ  स लागार नेमुन अंदाजपञक 

तयार कर याचे काम चालू आहे याक रता सदर कामास सुधार त  शासक य मा यता िमळणे 
आव यक आहे. सन २०१७-१८चे भांडवली अंदाजपञकाम ये खाली नमुद केले या कामांना 
अंदाजपञक य र कमे या रका याम य ेअसले या र कमेत कामा या नावा समोर दश वले या 
सुधार त अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता दे यात येत आहे.          
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अ. . लेखािशष अंदाजपञक 

पानांक 
मुळ अंदापञक य 

र कम 
सुधार त 

अंदाजपञक य 
र कम 

१ जु या तालरेा हॉ पटलची 
इमारत पाडून नवीन 
इमारत बांधणे  

७०/१६/५ २६,००,००,०००/- ७१,५०,००,०००/- 

तसेच सन २०१७-१८ या आिथक वषात खालील नमुद केले या कामांची आव यकता 
असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे.  
अनु 
. 

कामाचे नाव पान . 
/   

अनु . 

शासक य 
मा यता 

वा ढव 
शासक य 
मा यता 

एकूण 
आव यक 
शासक य 
मा यता  

१ पंपळे सौदागर भाग 
.५५ मधील कोकणे 

चौक ते रहाटणी 
चौकापयतचा र ता 
यु.ट .ड य.ुट . 
प दतीने वकसीत 
करण.े 

52/252 5,00,00,000 3,00,00,000 8,00,00,000 

२ पंपळे सौदागर भाग 
.५५ मधील झरवर  

र ता य.ुट .ड य.ुट . 
प दतीने वकसीत 
करण.े 

52/253 2,00,00,000 5,00,00,000 7,00,00,000 

तर  वर नमूद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना वाढ व 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पुणे मुंबई महामागावर ल िनगड  ते दापोड 

यार यावर ल व लभनगर पंपर  येथील सबवेचे सुशोभीकरण करणे व इतर अनुषंगीक कामे 
करणे या नवीन कामासाठ  थाप य वषय योजना या लेखािशषातगत र. . १ कोट चे खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर काम करणेस मनपाचे सन २०१७-१८ या 

अंदाजपञकातील काम बोपखेल येथील मुळा नद वर ल पुलाला जोडर ता व स ह स र ता करणे 
लेखािशष थाप य वषयक योजना पान . ६७ अ. . १८५ मधील तरतूद र. . ४ कोट  
मधुन र. . ६० लाख तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच  सन २०१७-१८ या 
आिथक वषात खालील नमुद केले या कामांची आव यकता असून नागरकां या सोयीसाठ  
सदरची कामे करणे गरजेचे आहे.  
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अनु 
. 

कामाचे नाव पान . 
/ अनु . 

शासक य 
मा यता 

वा ढव 
शासक य 
मा यता 

एकूण आव यक 
शासक य 
मा यता  

१ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर मधील आर ण 
.६५५ येथे शाळा 

इमारत बांधण.े (वाढ व 
ाथिमक शाळा) 

६३६/१२ १,००,००,००० २,००,००,००० ३,००,००,००० 

२ भाग .५५ रहाटणी 
गावठाण येथील 
मशानभूमीम ये वेट ंग 

शेड बांधण,े अ नीकंुड, व 
इतर थाप य वषयक 
कामे करण.े 

६३८/१३ ५०,००,००० २,५०,००,००० ३,००,००,००० 

 

तर  वर नमूद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना वाढ व 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘अ’ े ीय 

कायालय अंतगत नवीन भाग . १९ म ये ा. रामकृ ण मोरे े ागृह आहे. सदर े ागृहाचे 
नुतनीकरण करणेकामी अंदाजप क-३,सन २०१७-१८ म येलेखािशष – थाप य वशेष योजना, 
पान . ७०, अ. . ११ वर “ भाग . २४ (रामकृ ण मोरे े ागृह) येथील रामकृ ण मोरे 
नाटयगृहाचे नुतनीकरण करण”े असे कामाचे लेखािशष उपल ध आहे. सदर कामास शासक य 
मा यता (अंदाजप क य र कम) र. .१२.५० कोट  इतक  आहे.  सदर कामास वा तु वशारद 
हणुन “ मे. कमया आ कटे ट ” यांची नेमणुक यापुव  केलेली आहे. सदर कामाचे ाँ ग व 
डझाईन नुसार सुमारे अंदाजप क य खच एकुण र. .२०.०० कोट  इतका येत आहे. तर  सदर 
कामास अंदाजप क य र. .७.५० कोट  इतक  शासक य मा यता कमी पडणार आहे. तर  
सदर कामास सुधार त शासक य मा यता (अंदाजप क य र कम) र. .२०.०० कोट  आव यक 
अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  ‘अ’ 
े य कायालय अंतगत नवीन . .१९ म ये ब भाग कायालयाची जुनी इमारत (शेड) 

आहे.सदर ठकाणी नवीन इमारत बांधणेकर ता अंदाजप क-३,सन २०१७-२०१८ म ये लेखािशष 
– भांडवली खच (इमारत योजना), पान .१५४, अ. .२५ वर “ ब भाग कायालयासाठ  
न वन शास कय इमारत बांधणे” असे कामाचे लेखािशष उपल ध आहे. सदर कामास 
शासक य मा यता र. .१०.०० कोट  इतक  आहे. सदर कामास वा तु वशारद हणुन “ मे. 
कमया आ कटे ट ” यांची नेमणुक यापुव  केलेली आहे. सदर कामाचे ाँ ग व डझाईन नुसार 
सुमारे अंदाजप क स खच एकुण र. .३५.०० कोट  इतका येत आहे. तर  सदर कामास 
अंदाजप क य र. .२५.०० कोट  इतक  शासक य मा यता कमी पडणार आहे.  तर  सदर 
कामास सुधार त शासक य मा यता (अंदाजप क य र कम) र. .३५.०० कोट  आव यक 
अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच भाग .३ च-होली मोशी येथील वकास 
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आराखडयातील र ते पुण वकसीत करणेक रता खालील कामानंा नावात बदल व शासक य 
मा यता वाढ व याची आव यकता आहे. 
अ. . कामाचे नाव पानांक अ. . मुळ शासक य 

मा यता 
आव यक 
शासक य 

मा यता र. . 
१ भाग . ६ डूडूळगाव येथील 

१८ व २४ मी. वकास 
आराखडयातील मोशी आळंद  
र ता ते माऊलीनगर ते पुणे 
आळंद  र ता वकसीत करण.े  

२८३ १६७ १५,००,००,००० ५०,००,००,००० 

२ भाग .७ च-होली, द नगर 
(काळ भींत र ता) वकास 
आराखडयातील र ता १८ मीटर 
वकसीत करण.े   

३८ ३३३ १०,००,००,००० २०,००,००,००० 

३ भाग . ७ च-होली, 
बुडव ती मु य र ता ते स ह 
नं. ८७ येथील १८ मी. वकास 
आराखडयातील र ता वकसीत 
करण.े    

३७ ३१५ ७,००,००,००० ३०,००,००,००० 

४  . . ७ च-होली येथील 
हरामाता पुल, खडकवासला 
व तीतील ९० मी. ड पी पयत 
र ता वकसीत करण.े    

३२ २०८ ५,००,००,००० ४०,००,००,००० 

५ . . ६ डुडूळगाव येथील  
स ह . १३४ ते १८६ वकास 
आराखडयातील १८ मी. र ता 
वकसीत करणे तसेच गट . 
५१ ते ७६ पयतचा १८ मी. 
र ता वकसीत करण.े    

३७ ३११ ५,००,००,००० २५,००,००,००० 

६ .  ३ मोशी येथील आर ण 
. १/१७५ येथे खेळाचे मैदान 

व जलतरण तलाव बांधण े

३८ १० २,५०,००,००० ७,००,००,००० 

७ . .६ मोशी येथील 
भाजीमंडईचा व तार करणे व 
इतर कामे करण.े  

२६६ १ १,००,००,००० ५,००,००,००० 

८ . .७ च-होली येथील स.न.ं 
१०१३ ते ८ पयतचा १८ मी. 

८२ २० १०,००,००,००० २०,००,००,००० 
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र ता वकसीत करणे 
( मशानभूमीकड ल र ता)  

    उपरो  कामां या समोर दशवले या र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच  भाग .५७ पंपळेगुरव (नवीन भाग .३१) येथील थाप य कामा या 
अंदाजपञकाम ये र कमेस सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
अ. . कामाचे नाव पानांक अ. . अंदाजपञक य 

र कम 
सुधार त 

अंदाजपञक य 
र कम 

१ भाग .५७ पंपळेगुरव 
र या या कडेने पे ह ंग लॉक 
बस वणे व अदयावत प दतीने 
वकसीत करण.े   

२३७ ५ २०,००,००० ५,००,००,००० 

२ भाग . ५७ पंपळेगुरव येथील 
वनायक नगर कवडेनगर व इतर 
भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व 
अदयावत प दतीने वकसीत 
करणे.    

२३८ ६ २०,००,००० १०,००,००,००० 

३ भाग . ५८ नवी सांगवी येथील 
र याचे वशेष दु ती कामे 
करणे.  

१८१ १५८ १०,००,००० ५,००,००,००० 

 पंपळेगुरव नवी सांगवी भागातील वकास कामाची आव यकता असून उपरो  ठकाणी 
काम करणेस सुधार त अंदाजपञक य र कमेस व सदर कामास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच  भाग . ४ कृ णानगर मधील स.े . १८,१९ व २० म ये मोकळया जागा 
ािधकरणाकडून मनपास ह तांतर त झाले या आहेत सदर जागेचे सपाट करण क न जॉगींग 
ॅक करणेकामी सन २०१७-१८ चे अंदाजपञकात कामाचा समावेश असून याक रता 

मा.महापािलका सभा ठराव . ४२ द.२०/६/२०१७ अ वये र. .२,००,००,०००/- इतक  
शासक य मा यता िमळालेली आहे. तथा प य  कामाची या ी जादा अस याने सदरची 
शासक य मा यता य  काम करणेक रता अपुर  आहे.  सदर कामावर सन २०१७-१८ चे 

अंदाजपञकात र. .४,००,००,०००/- इतक  तरतूद मा. थायी सिमती ठराव .८५१ 
द.२३/८/२०१७ अ वये करणेत आलेली आहे. सदर ठकाणचे सव मोकळया जागेचे 
सपाट करण,  िसमाभींत व जाँगींक ॅक करणेकामी अंदाजे र. .६०००००००/- इतक  कामाची 
अंदाजपञक य र कम येत आहे. यामुळे उपरो  कामाचे मळु अंदाजपञक य                    
र. .२०००००००/- ऐवजी सुधार त र. .६०००००००/- करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
िचखली स.े . १७ व १९ येथे जेएनएनयुआरएम अंतगत महानगरपािलकेमाफत आथ क या 
दुबल घटकांसाठ  (ईड यूएस) गृह क प राबवणेत येत आहे सदर क पातील ववीध सु वधा 
भूखंडावर खालील माणे सु वधा पुरवणे गरजेचे असून सन २०१७-१८ चे अंदाजपञकात सदर 
कामांचा अंतभाव करणेत आला असून यांचे अंदाजपञक य कमंतीत खालील माणे बदल 
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सुचवणेत येत आहे. या गृह क पात एकूण ६६३६ सदिनकांपैक  ४५०० सदिनकांचे वाटप 
झालेले आहे. 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य र कम शेरा 
१ दवाखाना २,२०,११,९००  
२ भाजीमंडई ३,१५,७३,०००  
३ टाऊनहॉल १०,७२,९५,७००  

               यामुळे सदर सु वधा भुखंडावर ल इमारतीचे बांधकाम या वषात सु  करणेकामी 
सदरचे अंदाजपञक य खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
  

ठराव मांक - ९५     वषय मांक – १२ 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .मातं व/३/का व/२२०/१७  

      द.०४/१०/२०१७  
 

 मा.पोलीस आयु ,प रमंडळ-३,पुण े शहर यांचेकड ल प  .पोउआ/प र-३/६२५/ 
२०१३ दनांक ६/२/२०१३ अ वय ेकळ वलेनुसार घरमालक-भाडेक  ॅक ंग िस ट म वकसीत 
करणेत आलेली असून याबाबतचा डेटा महानगरपािलका स हरवर (Server Host) 

ठेवणेत आलेला आहे. सदरची संगणक णाली मे. ो बट  सॉ ट यांचेमाफत वकसीत 
करणेत आली असून याक रता महानगरपािलकेस कोणतेह  शु क आकार यात आलेल े
नाह .  

महानगरपािलके या नागर  सु वधा क ांमाफत घरमालक-भाडेक  ॅक ंग िस ट म ारे 
सेवा उपल ध के यास नाग रकांना ती अज र कम .२०/- व ऑनलाईन सेवा उपल ध 
क न घेत यास र कम .१०/- शु क आकारल ेजाते. महानगरपािलकेकडे जमा होणारे 
ऑनलाईन शु क र कम .१०/- पैक   महानगरपािलकेस र कम .५/- ऑनलाईन 
प दतीन ेजमा क न उव रत र कम .५/- संगणक णाली वकसीत करणार  एज सी 
मे. ो बट  सॉ ट यांना अदा करणेकामी आदेश .मातं व/३/का व/९८/२०१६ द. 
३/५/२०१६ अ वय े मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच मा. थायी सिमती सभा ठराव 
.६२१ द. १२/७/२०१७ अ वय ेमा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार मे. ो बट  सॉ ट 

यांना ऑनलाईन ा  झाले या ती अजाक रता र कम .५/- माण े र कम अदा 
करणेचे धोरणास तसेच सदरची र कम महानगरपािलका फंडाम य े जमा होत अस यान े
वेळोवेळ  जमा होणार  र कम मा हती व तं ान वभागा या ई-ग हन स या लेखािशषातून 
अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे.     
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मा.कैलास बारण े- मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
मा. यांका बारसे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

 
ठराव मांक - ९६      वषय मांक – १३ 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  
 
संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . वभाअक/३/का व/  

  २८६/२०१७ द.६/१०/२०१७  
       

क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
       सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  
७,९०,९४,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माण े वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/९/२०१७अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या ११५१३  

क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या संकेत थळावर अपलोड १०५५६  
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करण.े  

 
मा.योिगता नागरगोजे - मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

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

करणेत आले या एकूण अजाची 
सं या  
मंजूर अजाची एकूण सं या ६६०४  

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 

वैय क 
घरगुतीशौचालय 

६०३७  

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

७३८८ 

मनपा बांधकाम- ४९६६ 

सी.एस.आर(एनजीओ) माफत 
 बांधकाम  - २४२२ 

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस  

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 

म हला–१९२ िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–१६९ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा ५८१० लाभाथ  

GOI+GOM=३४८.६० लाख 
GOI=२०००/-व  
GOM=४०००/- ह सा 

ULB =११६.२० लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण          ४६४.८०लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 
दुसरा ह ा 

४५४० लाभाथ  GOI+GOM=२७२.४० लाख 
GOI=२०००/-व  
GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =९०.८० लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ३६३.२० लाख  
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मा.आरती च धे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

 
        वषय मांक – १४ 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .जिन/१०/का व/५०/२०१७  

             द.०६/१०/२०१७ 
    

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत ग आ ण ह े ीय कायालय न याने झाले अस याने 
सदर े ीय कायालयाचे काय े ात जलिनस:रण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणे यासाठ  वतं  यव था नाह . यामुळे खालील कामांचा 
सन २०१७-१८ या अंदाजप कात समावेश क न व सदर कामांना येक  ५०,००,०००/- 
(अ र  र. . प नास लाख फ ) या माणे तरतूद करणेस व सदर तरतूद िचखली येथे मैला 
शु द करण क  बांधणे या कामातून वग करणेस मा यता देणेकामी तसेच सदर कामांना 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

१. ग े ीय कायालयाचे े ातील जलिनस:रण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई 
करणे व चोकअप काढण.े अंदाजप क य र कम वा षक र. . १,०६,००,०००/- (अ र  र. . 
एक कोट  सहा लाख पये फ ) – तरतूद र कम पये ५०,००,०००/- (अ र  र. . प नास 
लाख फ ) 
२. ह े ीय कायालयाचे े ातील जलिनस:रण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई 
करणे व चोकअप काढण.े अंदाजप क य र कम वा षक र. . १,०६,००,०००/- (अ र  र. . 
एक कोट  सहा लाख पये फ ) – तरतूद र कम पये ५०,००,०००/- (अ र  र. . प नास 
लाख फ ) 
 
मा.िनमला कुटे - मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते –  

भाग . ५७ पंपळे गुरव (नवीन भाग . ३१) येथील आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामांचा अंदाजपञकाम ये समावेश क न शासक य र कमेस मा यता देणेत यावी. 

 
अ. . कामाचे नाव पान . अ. . अंदाजपञक य 

र म 

१ भाग . ५७ (नवीन भाग ३१) 
पंपळे गुरव मधील बँक ऑफ 
महारा  ते ओर याना 
इमारतीपयतचा र ता अदयावत 
प दतीने वकिसत करण.े  

   

- - १०,००,००,००० 
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२ भाग . ५७ (नवीन भाग ३१) 

पपळे गुरव मधील काटेपुरम चौक 
ते मनपा शाळा पयतचा र ता 
अदयावत प दतीने वकिसत 
करण.े    

- - १०,००,००,००० 

सदर कामाचा अंदाजपञकात समावेश क न सदर कामास शासक य मा यता देणेत 
यावी. तसेच द.९/१०/२०१७ रोजी भीमसृ ी क पाबाबत झाले या बैठक त माता रमाईचा 
पुतळा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात उभारणेबाबत िनणय घेणेत आला आहे. सदर 
काम कर या या ने खालील माणे कामा या नावाचा २०१७-१८ या अंदाजपञकात 
समावेश क न अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 

लेखािशष  कामाचे नाव वॉड . अंदाजपञक य 
र कम 

वशेष योजना भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा 
पंपर  चौक येथील पुतळा प रसरात 
माता रमाईचा पुतळा उभारणे व 
थाप य वषयक कामे करण.े     

९ ४,००,००,०००/- 

तसेच मनपा प रसरातील व वध भागाम ये आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामांचा 
अंदाजपञकाम ये समावेश क न शासक य मा यता देणेत यावी. 
अ. . कामाचे नाव पान 

. 
अ. . अंदाजपञक य 

र कम 
१ ह भाग ठक ठकाणी 

आव यकतेनुसार डांबर करण करण.े   
- - ५,००,००,००० 

२ ब भाग ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण करण.े   

- - ५,००,००,००० 

३ ड भाग ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण करण.े   

- - ५,००,००,००० 

४ ग भाग ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण करण.े   

- - ५,००,००,००० 

५ क भाग ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण करण.े   

- - ५,००,००,००० 

             तसेच भाग . १० म ये शाहू उदयान, बड हॅली उदयान, िशवशाहू शंभो 
उदयान ह  तीन उदयाने आहेत. सदरची उदयाने साधारणपणे १५ ते २० वषापुव  कर यात 
आलेली आहेत. आता सदर उदयानाचे नुतनीकरण करणे गरजेचे आहे. यासाठ  खालील माणे 
कामां या नावांचा सन २०१७-१८ या अंदाजपञकाम ये समावेश क न अंदाजपञक य र कमेस 
शासक य मा यता देणेत यावी.  
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लेखािशष कामाचे नाव वॉड . कामाची अंदाजपञक य 

र कम 
थाप य 
उदयान े

भाग . १० मधील शाहू 
उदयानाचे आकषक असे 
नुतनीकरण करण.े 

१० ३,००,००,०००/- 
 

थाप य 
उदयान े

भाग . १० मधील बड हॅली 
उदयानाचे नुतनीकरणाचे कामे 
करण.े 

१० ३,५०,००,०००/- 

थाप य 
उदयान े

भाग . १० मधील िशवशाहू 
शंभो उदयानाचे नुतनीकरणाचे 
कामे करण.े 

१० ३,००,००,०००/- 

तसेच सन २०१७-१८ चे आथ क वषात  खालील नमुद केले या कामांची आव यकता 
असुन नागर कां या सोईसाठ  सदरची काम करणे गरजेचे आहे. 
अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र कम पय े

आव यक तरतूद 
र कम . 

१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ेञातील थेरगाव डांगे चौक येथील 

िशवछञपती उ ानात चौकातील 
प या या पा याची पाणपोई टाक सह 
बांधकाम करणे (जीआरसी टाईप) 
तसेच ेनाईट व आरसीसी बांधकामासह 

१६,८७,३००/- ० 

तर  वर नमुद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामाचा न याने 
समावेश क न सदर कामास शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा ग े ीय कायालय द ९/८/२०१७ पासुन कायरत झाले आहे. सदर े ीय 
कायालयाची सु वात सन २०१७-१८ चे अंदाजप कास मा यता िमळालेनंतर झाली अस यान,े 
सदर कायालयास खालील आव यक कामाकर ता तरतुद करणे श य झाले नाह . तर  सदरची 
कामे करणे आव यक अस याने या कामाची नावे अंदाजप कात समा व  करणे अ याव यक 
आहे. 

लेखािशष “ग े ीय कायालयाकर ता व ुत वषयक कामे करणे (भांडवली)” 

अ. . उपलेखािशष अंदाजप क य 
र. . 

1 
ग े य कायालय इमारतीस वजपुरवठा करणेसाठ  जनरेटरची 
यव था करण.े 12,00,000 

2 ग े य कायालय इमारतीस उदवाहक (Lift) बस वण.े 20,00,000 

3 
ग े य कायालयातील े य सिमती या िमट ंग हॉल म ये व 
मा.अ य  यांचे कायालयाम ये वातानुकूलन यं णा बस वण.े 15,00,000 
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4 
ग े य कायालयातील े य सिमती या िमट ंग हॉल म य े
Public Address Conference System बस वण.े 8,00,000 

5 ग े य कायालयाचे टेरेसवर सौर वज यं णा बस वण.े 50,00,000 

6 ग े य कायालयाकर ता आव यकतेनुसार व ुतीकरणाचे काम 
करण.े 15,00,000 

7 ग े य कायालयाकर ता अंतगत दुर वनी (EPBAX) यं णा 
बस वण.े 15,00,000 

  ग े ीय कायालयाकर ता व ुत वषयक कामे करण(ेभांडवली) 13500000 
उपरो  त यात नमुद माणे वर ल १ते ७ या कामाची नावे सन २०१७-१८ चे मनपाचे 

अंदाजप कात समा व  करणसे तसेच सदरहु खचास शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच 
सन २०१७-१८ या आथ क वषात खालील नमुद केले या कामांची आव यकता असून  
नागर कां या सोईसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे.  

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम पय े

१ नवीन भाग . २८ येथील रहाटणी मनपा शाळा ते 
पंपळे सौदागर मशानभूमी पयत या र यांचे 
युट ड यूट  प दतीने काँ ट करण करण.े  

८,००,००,०००/- 

२ नवीन भाग . २८ येथील पंपळेसौदागर 
मशानभूमी ते स.नं. २३ पयतचा १२ मी. ं द चा 

ड पी र ता वकसीत करण.े   

३,००,००,०००/- 

तर  वर नमुद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामांचा न याने 
समावेश क न यास शासक य मा यता देणते यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
अ ेञीय कायालयाअंतगत नवीन भाग .१९ मधील ना या या भींती बहुतांश ठकाणी दगड  
बांधकामात आहेत सदर ना यां या भींती जागोजागी पावसाळयात पड या या घटना घडत 
आहेत. सदर ना यां या भींती कमकुवत झा या असून जागोजागी भींतीलगत मोठ  झाडे 
वाढली आहेत यामुळे भ व यातह  ना या या भींती पडू शकतात यामुळे सदर या ना या या 
भींती पुणपणे न याने बांधणे व अनुषंगीक कामे करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका अंदाजपञक ३, सन २०१७-१८ म ये अ ेञीय मु य कायालया या अंतगत-
लेखािशष भांडवली खच (नाला ेिनंग ) पान .१०१ अ. . ६७ वर  '' भाग . १९ मधील 
ना यांना आरसीसी भींत बांधणे व अनुषंगीक कामे करण'े' या नवीन कामांचा समावेश क न 
याक रता र. . १० कोट स शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच भाग .४ कृ णानगर 

(नवीन भाग . ११ कृ णानगर, पुणानगर) येथील शरद नगर ते िशवाजी पाकला जोडणा-या 
पाईन र यावर ओ हर ीज बांधणेचे कामाचा समावेश सन २०१७-१८ या अंदाजपञकात 

‘’ थाप य वशेष योजना’’ या लेखािशषातगत कर यात आलेला आहे. सदर कामा क रता पान 
. १६ अ. .१५ अ वय.े र. . ४५,००,०००/- इतक  तरतूद असून मा. थायी सिमती ठ. . 

८५१ द.२३/८/२०१७ नुसार र. .४,००,००,०००/- इतक  तरतूद वग कर यात आललेी आहे व 
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सदर कामावर एकूण र. .४,४५,००,०००/- इतक  आहे. सदर ठकाणी नागर कां या सोईक रता 
ओ हर ीज ऐवजी पादचार  भुयार  माग के यास याचा नागर क जादा वापर करतील तसेच 
ये  नागर क मह ला यांनाह  याचा वापर सहजर या करता येईल यामुळे या ठकाणी 

ओ हर ीज ऐवजी पादचार  भुयार  माग करावा अशी मागणी संबंिधत भागातील नगरसद य 
यांनी केली आहे. तर  उपरो  भाग .४ कृ णानगर (नवीन भाग .११ कृ णानगर, 
पुणानगर) येथील शरद नगर ते िशवाजी पाकला जोडणा-या पाईन र यावर ओ हर ीज 
बांधणे ऐवजी पादचार  भुयार माग करणे अशी सुधारणा क न यास मा यता देणेत यावी. 
तसेच सन २०१७-१८ या आथ क वषात खाली नमुद केले या कामांची आव यकता असून 
नागर कां या सोईसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे.  

अ. . कामाचे नाव आव यक शासक य 
मा यता र. . 

१ ग भागांतगत खाजगी कंप या व मनपा माफत   
ववीध सेवा वाह या टाक यासाठ  खोदकाम 
के याने झालेले चर एमपीएमबीएम व बीसी 
प दतीने डाबंर करण करण.े  

र. .७,००,००,०००/- 

        तर  वर नमुद केले माणे सन २०१७-१८ या अथसंक पात सदर कामाचा समावेश 
क न शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच सन २०१७-१८ या आिथक वषात खालील नमुद 
केले या कामांची आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे.  
अनु 
. 

कामाचे नाव आव यक शासक य 
मा यता र. . 

१ ड भाग अंतगत खाजगी कंप या व मनपा माफत व वध 
सेवा वा ह या टाकणेसाठ  खोदकाम के याने झालेले चर 
एम.पी.एम, बी.एम. व बी.सी. प तीने डांबर करण करण.े 

र. .१०,००,००,०००/- 

२ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील र क चौक ते पंपळे 
िनलख गावठाणातून संर ण वभागा या ह तून जाणा-या 
१८.०० मी. ड .पी. र यास सब-वे करण,े व ता यात 
येणारा १२.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता वकसीत करण.े 

र. .११,००,००,०००/- 

३ भाग .२६ मधील ना यांची थाप य वषयक कामे 
करण.े 

र. .३,००,००,०००/- 

 

तर  वर नमूद केले माणे सन २०१७-२०१८ या अथसंक पात सदर कामांचा समावेश 
क न यास शासक य मा यता देणेत यावी. 
 
मा.मिनषा पवार – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.योगेश बहल-स मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मी मघाशी उ लेख 
केला होता. जी ेनेजची निलका आहे ती व छ कर यासाठ  ठेका दे याचा वषय आहे. 
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या वषयाला आमचा वरोध नाह . जो कोणी ठेकेदार असेल या याकडे proper equipment आहेत 

क  नाह त, मॅनपॉवर आहे का नाह , ॉपर कं ोल होते आहे का नाह , टमस ्  आ ण कंड श स 
कशा असा यात, या गो ी तु ह  बारकाईने बघा यात, एवढ च वनंती आहे.   

 
मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेसह त मंजूर कर यात येत आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
 

ठराव मांक - ९७     वषय मांक – १४ 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .जिन/१०/का व/५०/२०१७  
          द.०६/१०/२०१७    

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत ग आ ण ह े ीय कायालय न याने झाले अस याने 
सदर े ीय कायालयाचे काय े ात जलिनस:रण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणे यासाठ  वतं  यव था नाह . यामुळे खालील कामांचा 
सन २०१७-१८ या अंदाजप कात समावेश क न व सदर कामांना येक  ५०,००,०००/- 
(अ र  र. . प नास लाख फ ) या माणे तरतूद करणेस व सदर तरतूद िचखली येथे मैला 
शु द करण क  बांधणे या कामातून वग करणेस मा यता देणते येत आहे तसेच सदर कामांना 
शासक य मा यता देणते येत आहे. 
१. ग े ीय कायालयाचे े ातील जलिनस:रण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 

साफसफाई करणे व चोकअप काढण.े अंदाजप क य र कम वा षक र. . 
१,०६,००,०००/- (अ र  र. . एक कोट  सहा लाख पये फ ) – तरतूद र कम पये 
५०,००,०००/- (अ र  र. . प नास लाख फ ) यास  मा यता देणेत येत आहे.   

२. ह े ीय कायालयाचे े ातील जलिनस:रण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने  

साफसफाई करणे व चोकअप काढण.े अंदाजप क य र कम वा षक र. . 
१,०६,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  सहा लाख पये फ ) – तरतूद र कम पये 
५०,००,०००/- (अ र  र. . प नास लाख फ ) यास मा यता दे यात येत आहे  तसेच 
भाग . ५७ पंपळे गुरव (नवीन भाग . ३१) येथील आव यकतेनुसार थाप य 
वषयक कामांचा अंदाजपञकाम ये समावेश क न शासक य र कमेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव पान . अ. . अंदाजपञक य र कम 

१ भाग . ५७ (नवीन भाग ३१) पंपळे 
गुरव मधील बँक ऑफ महारा  ते 
ओर याना इमारतीपयतचा र ता अदयावत 

- - १०,००,००,००० 
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प दतीने वकिसत करण.े    
२ भाग . ५७ (नवीन भाग ३१) पपळे 

गुरव मधील काटेपुरम चौक ते मनपा 
शाळा पयतचा र ता अदयावत प दतीने 
वकिसत करण.े    

- - १०,००,००,००० 

   सदर कामाचा अंदाजपञकात समावेश क न सदर कामास शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच द.९/१०/२०१७ रोजी भीमसृ ी क पाबाबत झाले या बैठक त माता रमाईचा 
पुतळा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात उभारणेबाबत िनणय घेणेत आला आहे. सदर 
काम कर या या ने खालील माणे कामा या नावाचा २०१७-१८ या अंदाजपञकात 
समावेश क न अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
लेखािशष    कामाचे नाव वॉड 

. 
अंदाजपञक य 

र कम 
वशेष योजना  भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा 

पंपर  चौक येथील पुतळा प रसरात 
माता रमाईचा पुतळा उभारणे व 
थाप य वषयक कामे करण.े     

९ ४,००,००,०००/- 

    तसेच मनपा प रसरातील व वध भागाम ये आव यकतेनुसार थाप य वषयक कामांचा 
अंदाजपञकाम ये समावेश क न शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
अ. . कामाचे नाव पान 

. 
अ. . अंदाजपञक य 

र कम 
१ ह भाग ठक ठकाणी आव यकतेनुसार 

डांबर करण करण.े   
- - ५,००,००,००० 

२ ब भाग ठक ठकाणी आव यकतेनुसार 
डांबर करण करण.े   

- - ५,००,००,००० 

३ ड भाग ठक ठकाणी आव यकतेनुसार 
डांबर करण करण.े   

- - ५,००,००,००० 

४ ग भाग ठक ठकाणी आव यकतेनुसार 
डांबर करण करण.े   

- - ५,००,००,००० 

५ क भाग ठक ठकाणी आव यकतेनुसार 
डांबर करण करण.े   

- - ५,००,००,००० 

तसेच भाग . १० म ये शाहू उदयान, बड हॅली उदयान, िशवशाहू शंभो उदयान ह  
तीन उदयाने आहेत. सदरची उदयाने साधारणपणे १५ ते २० वषापुव  कर यात आललेी आहेत. 
आता सदर उदयानाचे नुतनीकरण करणे गरजेचे आहे. यासाठ  खालील माणे कामां या 
नावांचा सन २०१७-१८ या अंदाजपञकाम ये समावेश क न अंदाजपञक य र कमेस 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
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लेखािशष कामाचे नाव वॉड . कामाची 
अंदाजपञक य र कम 

थाप य 
उदयान े

भाग . १० मधील शाहू 
उदयानाचे आकषक असे 
नुतनीकरण करण.े 

१० ३,००,००,०००/- 
 

थाप य 
उदयान े

भाग . १० मधील बड 
हॅली उदयानाचे नुतनीकरणाचे 
कामे करण.े 

१० ३,५०,००,०००/- 

थाप य 
उदयान े

भाग . १० मधील िशवशाहू 
शंभो उदयानाचे नुतनीकरणाचे 
कामे करण.े 

१० ३,००,००,०००/- 

तसेच सन २०१७-१८ चे आथ क वषात  खालील नमुद केले या कामांची आव यकता 
असुन नागर कां या सोईसाठ  सदरची काम करणे गरजेचे आहे. 
अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र कम पय े

आव यक तरतूद 
र कम . 

१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ेञातील थेरगाव डांगे चौक येथील 

िशवछञपती उ ानात चौकातील 
प या या पा याची पाणपोई 
टाक सह बांधकाम करणे (जीआरसी 
टाईप) तसेच ेनाईट व आरसीसी 
बांधकामासह       

१६,८७,३००/- ० 

तर  वर नमुद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामाचा न याने 
समावेश क न सदर कामास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा ग े ीय कायालय द ९/८/२०१७ पासुन कायरत झाले आहे. सदर े ीय 
कायालयाची सुरवात सन २०१७-१८ चे अंदाजप ाकास मा यता िमळाले नंतर झाली अस यान,े 
सदर कायालयास खालील आव यक कामाकर ता तरतुद करणे श य झाले नाह . तर  सदरची 
कामे करणे आव यक अस याने या कामाची नावे अंदाजप कात समा व  करणे अ याव यक 
आहे. 

लेखािशष “ग े ीय कायालयाकर ता व ुत वषयक कामे करणे (भांडवली)” 
 

अ. . उपलेखािशष अंदाजप क य 
र. . 

1 
ग े य कायालय इमारतीस वजपुरवठा करणेसाठ  जनरेटरची 
यव था करण.े 12,00,000 

2 ग े य कायालय इमारतीस उदवाहक (Lift) बस वण.े 20,00,000 
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3 
ग े य कायालयातील े य सिमती या िमट ंग हॉल म य ेव 
मा.अ य  यांचे कायालयाम ये वातानुकुलन यं णा बस वण.े 15,00,000 

4 
ग े य कायालयातील े य सिमती या िमट ंग हॉल म ये 
Public Address Conference System बस वण.े 8,00,000 

5 ग े य कायालयाचे टेरेसवर सौर वज यं णा बस वण.े 50,00,000 

6 ग े य कायालयाकर ता आव यकतेनुसार व ुतीकरणाचे काम 
करण.े 15,00,000 

7 ग े य कायालयाकर ता अंतगत दुर वनी (EPBAX) यं णा 
बस वण.े 15,00,000 

  ग े ीय कायालयाकर ता व ुत वषयक कामे करण(ेभांडवली) 1,35,00,000 
उपरो  त यात नमुद माणे वर ल १ते ७ या कामाची नावे सन २०१७-१८ चे मनपाचे 

अंदाजप कात समा व  करणसे तसेच सदरहु खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
तसेच सन २०१७-१८ या आथ क वषात खालील नमुद केले या कामांची आव यकता असून  
नागर कां या सोईसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे.  
अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र कम पय े
१ नवीन भाग . २८ येथील रहाटणी मनपा शाळा ते 

पंपळे सौदागर मशानभूमी पयत या र यांचे 
युट ड यूट  प दतीने काँ ट करण करण.े  

८,००,००,०००/- 

२ नवीन भाग . २८ येथील पंपळेसौदागर 
मशानभूमी ते स.नं. २३ पयतचा १२ मी. ं द चा ड पी 

र ता वकसीत करण.े   

३,००,००,०००/- 

तर  वर नमुद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामांचा न याने 
समावेश क न यास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका अ ेञीय कायालया अंतगत नवीन भाग .१९ मधील ना या या भींती 
बहुतांश ठकाणी दगड  बांधकामात आहेत सदर ना यां या भींती जागोजागी पावसाळयात 
पड या या घटना घडत आहेत. सदर ना यां या भींती कमकुवत झा या असून जागोजागी 
भींतीलगत मोठ  झाडे वाढली आहेत यामुळे भ व यातह  ना या या भींती पडू शकतात 
यामुळे सदर या ना या या भींती पणुपणे न याने बांधणे व अनुषंगीक कामे करणे आव यक 

आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंदाजपञक ३, सन २०१७-१८ म ये अ ेञीय मु य 
कायालया या अंतगत-लेखािशष भांडवली खच  (नाला ेिनंग ) पान . १०१ अ. . ६७ वर 
 '' भाग . १९ मधील ना यांना आरसीसी भींत बांधणे व अनुषंगीक कामे करण'े' या नवीन 
कामांचा समावेश क न याक रता र. .१० कोट स शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
भाग . ४ कृ णानगर (नवीन भाग . ११ कृ णानगर, पुणानगर) येथील शरद नगर ते 

िशवाजी पाकला जोडणा-या पाईन र यावर ओ हर ीज बांधणेचे कामाचा समावेश सन 
२०१७-१८ या अंदाजपञकात ‘’ थाप य वशेष योजना’’ या लेखािशषातगत कर यात आललेा 
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आहे. सदर कामा क रता पान .१६ अ. .१५ अ वय.े र. . ४५,००,०००/- इतक  तरतूद असून 
मा. थायी सिमती ठ. .८५१ द.२३/८/२०१७ नुसार र. .४,००,००,०००/- इतक  तरतूद वग 
कर यात आललेी आहे व सदर कामावर एकूण र. .४,४५,००,०००/- इतक  आहे. सदर ठकाणी 
नागर कां या सोईक रता ओ हर ीज ऐवजी पादचार  भुयार  माग के यास याचा नागर क 
जादा वापर करतील तसेच ये  नागर क मह ला यांनाह  याचा वापर सहजर या करता यईेल 
यामुळे या ठकाणी ओ हर ीज ऐवजी पादचार  भुयार  माग करावा अशी मागणी संबंिधत 
भागातील नगरसद य यांनी केली आहे तर  उपरो  भाग . ४ कृ णानगर (नवीन भाग 
. ११ कृ णानगर, पुणानगर)  येथील शरद नगर ते िशवाजी पाकला जोडणा-या पाईन 

र यावर ओ हर ीज बांधणे ऐवजी पादचार  भुयार माग करणे अशी सुधारणा क न यास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१७-१८ या आथ क वषात खाली नमुद केले या कामांची 
आव यकता असून नागर कां या सोईसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे.  

 
अ. . कामाचे नाव आव यक शासक य 

मा यता र. . 
१ ग भागांतगत खाजगी कंप या व मनपा माफत   

ववीध सेवा वाह या टाक यासाठ  खोदकाम 
के याने झालेले चर एमपीएमबीएम व बीसी 
प दतीने डांबर करण करण.े  

र. . ७,००,००,०००/- 

 
तर  वर नमुद केले माणे सन २०१७-१८ या अथसंक पात सदर कामाचा समावेश क न 

शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१७-१८ या आिथक वषात खालील नमुद 
केले या कामांची आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे.  

 
 

अनु 
. 

कामाचे नाव आव यक शासक य 
मा यता र. . 

१ ड भाग अंतगत खाजगी कंप या व मनपा माफत व वध 
सेवा वा ह या टाकणेसाठ  खोदकाम के याने झालेले चर 
एम.पी.एम, बी.एम. व बी.सी. प तीने डांबर करण करण.े 

र. .१०,००,००,०००/- 

२ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील र क चौक ते पंपळे 
िनलख गावठाणातून संर ण वभागा या ह तून जाणा-या 
१८.०० मी. ड .पी. र यास सब-वे करण,े व ता यात 
येणारा १२.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता वकसीत करण.े 

र. .११,००,००,०००/- 

३ भाग .२६ मधील ना यांची थाप य वषयक कामे 
करण.े 

र. .३,००,००,०००/- 

 

 
 



94 
 

 
तर  वर नमूद केले माणे सन २०१७-२०१८ या अथसंक पात सदर कामांचा समावेश 

क न यास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 

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

मा.राहूल जाधव- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक - ९८     वषय मांक – १५ 

दनांक- १६/१०/२०१७     वभाग- मा.नगरसिचव 

मा. वधी सिमती 
 

        अ) द.०४/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   
 ब)  द.१८/०८/२०१७, द.०१/०९/२०१७, द.०७/०९/२०१७, द.०८/०९/२०१७  
          चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   
      क)  द.०१/०९/२०१७, द.०७/०९/२०१७ व द.०८/०९/२०१७ चा सभावृ ांत   
          कायम करणते येत आहे.   

ड)  द.१५/०९/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   
 
मा.नवनाथ जगताप - मा.महापौर साहेब,ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 

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

मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक -९९        वषय मांक – १६ 

दनांक- १६/१०/२०१७      वभाग- मा.नगरसिचव 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
           

               अ) द.०६/०९/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.   
          ब) द.१९/०९/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
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मा.नवनाथ जगताप - मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 

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

मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक -१००       वषय मांक – १७ 

दनांक- १६/१०/२०१७      वभाग- मा.नगरसिचव 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

                      द.२२/०८/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते यत आहे.  
                    
मा.नवनाथ जगताप- मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानतंर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 

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

मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक - १०१      वषय मांक – १८ 

दनांक- १६/१०/२०१७      वभाग- मा.नगरसिचव 

मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमती   
 

अ) द.०८/०९/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  
                    
मा.नवनाथ जगताप- मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 

 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
 
मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आज आप या शहराम ये 
जे फटाके टॉ स लावलेल ेआहेत. या फटा यां या टॉ सना आपली कुठलीह  परिमशन नसताना 
आपण ते लावलेल े आहेत. मंडळा या मा यमातून नवरा  असो,दह हंड  असो,काय मा या 
मा यमातून आ हाला अिधकृत पैस ेभर यािशवाय कुठ याह  कायक याला कंवा मंडळाला टेज 
कंवा अ य काह  क  दल ेजात नाह . पण आज शहरावर म यवत  ठकाणी ितथे जर एखादा फटाके 

टॉल फुटला तर फार मोठा व वंस होऊ शकतो. परवा मी ऑनलाईन त ार दली आहे क , 
आप या प रसराम य े चांग या मेन रोडवर फटा याचें टॉल लागलेल े आहेत. आ ह  आम या 
कायक याना सांिगतल े आहे क , टॉ स ् लाव ू नका आ ण समोर या काह  लोकांनी ितथे 

बनधा तपण े टॉल लावलेल ेआहेत. याचा अथ आ ह  त ार देऊनसु ा कारवाई होत नसेल तर 

शहराम ये जी काह  दुघटना होणार आहे याला सव वी जबाबदार कोण. मा.महापौर साहेब, हा 
वषय अितशय गांिभयाने घे यासारखा आहे. उ ा जर एखादा टॉल र यावर टाकलेला 
असताना याला महापािलकेची कंवा अ नशामक वभागाची कोणतीह  परिमशन नाह . अ य 

कुठ याह  कारची परिमशन नसताना शहराम ये ऍ सीडट झाला तर याला आपणच जबाबदार 

अस.ू हणून मा.आयु  साहेब, आप याला वनंती आहे, जे अनिधकृत टॉ स ्आहेत, आपण ते 

ताबडतोब काढ यात यावते, अशी माझी मा.महापौर साहेब आप याला वनंती आहे.  
  
मा.महापौर-मा.आयु  साहेब, आदेश दे यात येत आहे क , असे काह  टॉ स असतील तर ते 
काढून टाक यात यावते. 
  
मा.अ जत ग हाण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मा.द ा काका साने यांनी जो वषय मांडला 
आहे,आ या शहराम ये ह च प र थती आहे. आ ा तु ह  जर  सांिगतल ं तर  भागांमधून ह  
कारवाई होण ंश य नाह . कारण ितथे शंभर ट के अडचणी िनमाण होणार आहेत. कारवाई होऊ 

शकत नाह . तर यािनिम ाने माझी अशी एक सूचना आहे क , आप याकडे येक ठकाणी 
रझवश स आहेत,मोक या जागा आहेत. जर आपण या टॉलस ्ची याद  केलीतर पुढ या वष पासून 

आपण एकाच ठकाणी सग यांना परवानगी देऊ शकू. लोकांनाह  अडथळा होणार नाह . अिधकृत 

परवानगी िमळेल आ ण भ व यात िन तपणे दघूटना होणार नाह त. आपण याप तीन े वचार 

करावा व तशा कारची अंमलबजावणी करावी. आज दवाळ  आहे. मा.द ा काका साने यांनी 
दवाळ या शुभे छा ा यात. आ ण यांचे हणणे आहे क , रा वाद  काँ ेस या वतीने 
सग यांना मनापासून दवाळ या शुभे छा ा यात. सवाना रा वाद  काँ ेस या वतीने 
दवाळ या शुभे छा.  
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मा.महापौर-स मा.नगरसेवक,नगरसे वका प कार बंधू तसेच मा.आयु  साहेब अिधकार  सवाना 
थम दवाळ या हाद क शुभे छा देतो. तसेच नागर कांना देखील हाद क शुभे छा देतो. 

भारतीय जनता प ा या वतीने सग यांना शभुे छा देतो. सभागृहा या वतीने शुभे छा देतो. 
महापौर या ना यान,े च-होली या गावा या वतीन,े काळजे प रवाराकडून शुभे छा देतो. आ ण 
सवाचे आभार मानून ह  सभा संप याचे जाह र करतो.     

------------- 
 
 
 

 (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.    
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/१०/का व/९७/२०१८ 
दनांक-०१/०१/२०१८       

                                  

   
                                       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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(मा.िवधी सिमतीकडील ठराव मांक ३७ द.६/१०/२०१७  व मा.मनपा सभा िवषय .६ चे लगत ) 
 

प रिश  अ 
 

महापािलका अिधकारी व पदािधकारी यांना महापािलका कामकाजासाठी ऐि छक प दतीने खाजगी वाहन 
वापर यास परवानगी देणेसंदभात धोरण 

 
महापािलका अिधकारी व पदािधकारी यांना महापािलका कामकाजासाठी वाहन अनु ेय कर यात आले 
असून याचा सन २०१६-१७ मधील सरासरी मािसक खच खालील माणे आह.े 

अिधकारी / पदािधकारी अंदाजे र. . (दर महा) 
मा.महापौर ९९८२६/- 
उपमहापौर व इतर पदािधकारी ६३१४१/- 
अिधकारी वग १ ८७८७७/- 
अिधकारी वग २ ६९४६८/- 
 

वरील माणेचा वाहनावरील खच पाहता महापािलका अिधकारी व पदािधकारी यांना महापािलका 
कामकाजासाठी ऐि छक प दतीने खाजगी वाहन ितपूत  हणून ठोक र म देणे अनु ेय के यास 
महापािलकेचा आ थक लाभ होणार आह.े याकरीता खालील माणे ितपूत  र म िनि त करणे उिचत 
आह.े 

 

वाहनांची िनि त 
कमत 

र. . १० लाख  पे ा 
जा त (मा.महापौर, 

आयु ) 

र.  ०६ लाख पयत 
(इतर पदािधकारी, वग १ 

दजाचे अिधकारी) 
वग २ चे अिधकारी 

देखभाल दु ती, 
एक वेळचा कर, 
िवमा 

.२०९३५/- .१२५६०/- .८३७३/- 

इंधन  .१६०००/- (पे ोल) .१२०००/- (पे ोल) .१००००/- (पे ोल) 
.१२०००/- (िडझेल) .९०००/- (िडझेल) .७५००/- (िडझेल) 

वाहन चालकाचा 
पगार 

.३०,०००/- 
(२ वाहनचालक) 

.१५०००/- 
(१ वाहनचालक) 

.१५०००/- 
(१ वाहनचालक) 

एकूण  .६६९३५/- (पे ोल 
वाहन) 

.३९५६०/- (पे ोल 
वाहन) 

.३३३७३/- (पे ोल 
वाहन) 

.६२९३५/- (िडझेल 
वाहन) 

.३६५६०/- (िडझेल 
वाहन) 

.३०८७३/- (िडझेल 
वाहन) 

 
    शासनाने तािवत केले या रकमेम ये वाढ / घट करणेबाबतचा िनणय मा.िवधी / महापािलका सभेने 
यावयाचा आह.े 
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अटी व शत  –  
 

१) सदरची योजना ही ऐि छक व पाची असून याबाबतची मागणी यो य या स म ािधका-यामाफत 
येणे आव यक आह.े 

 
२) मनपा कामकाजासाठी वापर यात येणारे खाजगी वाहन हे अिधकारी / पदािधकारी यां या वतःचे 

अथवा कुटंुबातील (पती / प ी / अिववाहीत मुलगा / अिववािहत मुलगी / आई / वडील) सद यांचे 
नावावर न दणीकृत असणे आव यक आह.े 
 

३) हा पयाय ि वकारणा-या अिधकारी / पदािधकारी यांनी स म अिधका-यांकडून खाजगी वाहन 
महापािलका कामकाजासाठी वापर के याचे माणप  दर महा सादर करणे आव यक राहील.  

 
४) सलग १० दवस कवा यापे ा जा त कालावधी या रजे या करणी या माणात इंधनाची 

ितपूत  कर यात येणार नाही. 
 

५) महापािलकेचे वाहन अनु ेय असलेला अिधकारी जर वतः या पदाचा कायभार सांभाळून दुस-या 
पदाचा अित र  कायभार सांभाळत असेल तर यांना एकाच पदासाठी वाहनाची ितपूत  अनु ेय 
राहील. तसेच दुस-या पदास अनु ेय असलेले वाहन यांना वापरता येणार नाही. 

 
६) खाजगी वाहन महापािलका कामकाजासाठी वापर याचा पयाय ि वकारणा-या अिधका-याने 

महापािलका कामकाजासाठी मु यालया बाहेर वास करावयाचा अस यास यांनी यांचेच खाजगी 
वाहन वापरणे आव यक आह.े 

 
७) खाजगी वाहन महापािलका कामकाजासाठी वापर याचा पयाय ि वकारणा-या अिधका-यास 

कोण याही प रि थतीत महापािलका वाहन वापरता येणार नाही.  
 
                                                                                                                  
     सही/- 

आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी ४११ ०१८ 
 

 
 
 
 
 
 


