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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १६ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.४.२०१८                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल-२०१८ ची मा.महापािलका सभा 
शु वार द.२०.४.२०१८ 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 े
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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 

२७) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२८) मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

२९) मा. अडॅ. ि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.राहुल हनुमतंराव भोसल े

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३८) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३९) मा.मंगला अशोक कदम 

४०) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
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.उ म काश कदळे 

५०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
५१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५२) मा.जावेद रमजान शेख 

५३) मा.यादव मीनल वशाल 

५४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
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५५) मा. मोद कुटे 

५६) मा.राजू िमसाळ 

५७) मा.बाबर शिमला राज ू

५८) मा.अिमत राज  गावडे 

५९) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

६०) मा.खानोलकर ा महेश 

६१) मा.भ डवे संिगता राज  

६२) मा.मोरे र महादू भ डव े

६३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६४) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६६) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

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

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

७५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७६) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७७) मा.कदम िनक ता अजुन 

७८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७९) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८०) मा.पाडाळे िनता वलास 

८१) मा.काळे उषा दलीप 

८२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८३) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 
८७) मा अडॅ. भोसले सिचन सुरेश 
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८८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८९) मा.बारणे माया संतोष 

९०) मा.िनलेश हरामण बारणे 
९१) मा.वाघमारे अ नी व म 

९२) मा.दशले रेखा राजेश 

९३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९४) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९५) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९६) मा.कामठे तुषार गजानन 

९७) मा.च धे आरती सुरेश 

९८) मा.क पटे सं दप अ ण 

९९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१००) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
१०२) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०३) मा.कुटे िनमला संजय 

१०४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०७) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०८) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०९) मा.लोखंडे चंदा राजू 
११०) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१११) मा.आशा धायगुडे-शडग े

११२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११३) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११५) मा.राजापुरे माधवी राज  

११६) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११८) मा.संतोष बबन कांबळे 

११९) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२०) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
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१२१) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२२) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२३) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२६) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडग े
 

यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वण आ ीकर-अित र  आयु  (१), 
मा. दिलप गावडे-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, 
मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.तुप,े मा.दु धेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, 
मा.डॉ.साळव-ेअित र  आरो य वै क य  अिधकार , मा.डोईफोडे, मा.इंदलकर, मा.बोदडे, 
मा.खोराटे, मा.राऊत, मा.झगडे, मा.िचतळे, मा.कापडणीस -सहा.आयु , मा.पवार-
.कायदा स लागार, मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, 

मा.तांब,े मा.लडकत, मा.कांबळे, मा.ओंभास,े मा.ग टूवार, मा.गायकवाड, मा.भोसल,े 
मा.पवार -कायकार   अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवै क य अिधकार  हे  अिधकार   सभेस  

उप थत  होते.  

                                 ----------- 
मा.महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

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

आहे.  
 

१) मुंबई शहर ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद 
स चे ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम, 
२०१३ चे अनुषंगाने िश ण सिमती थापन करणेबाबत मंजूर झाले या 
महापािलका सभा ठरावाचा पुन वचार करणेस मा यता िमळणेबाबतचा 
मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  
यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता- 

 

अनुकूल -९९                  ितकूल – ० 
 

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

 अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
 

२) वाकड वॉड .५३ स.नं.२०८ वाकड, कावेर नगर येथे २५ ल  िलटर मतेची  
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पा याची उंच टाक  व संपवेल आ ण िसमािभंत बांधणे तसेच थेरगाव 
ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  पाडून नवीन २५ ल  िलटर मतेची 
पा याची उंच टाक  बांधणकेामी तरतूद वग करण व शासक य मा यता 
िमळणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

 

अनुकूल -९९                  ितकूल – ० 
 

 

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

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
                                 ----------- 
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, ज मू का मीर या शो पयाँ आ ण 
अनंतनागम ये सुर ार कांशी झाले या चकमक त तीन जवानांसह चार नागर कांचे 
िनधन, पुण-ेसातारा महामागावर खंडाळा येथे झाले या भीषण अपघातात १७ मजुरांचे 
िनधन तसेच भाई वै - ये  समाजवाद  नेते व माजी गृहमं ी, शुभम म तापुरे-ज म-ू
का मीर या पुंछ ज ात पा क तानकडून कर यात आले या गोळ बारात परभणीचा 
जवान यांचे िनधन,सखुबाई ढवळे- ािधकरण,िनगड  येथील शाह र ी. काश ढवळे 
यां या मातो ी, कै.सौ.सुमन ाने र ताप कर-िचंचवड येथील ी. ाने र ल मण 
तापक र, सामा जक कायकत यां या प ी, पु षो म मांडवकर-कृ णानगर येथील महेश 
मांडवकर यांचे वड ल, सी.आर.कांबळे-माजी नगरसेवक,कै.बापुसाहेब सदािशव लांडगे, 
सागर िशवाजी फुगे, आनंद बाई बोराटे-मोशी गावातील ी.बोराटे यां या प ी, नंदकुमार 
लांडग-े ये  नागर क, आिसफा-कठुआतील अ याचार व ह या झालेली बािलका तसेच 
शहरातील ात-अ ात दवंगत य ना दांजली वाह यात यावी. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहाव.े 

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

मा.भाऊसाहेब भोईर-मा.महापौर साहेब, नुकतेच अ खल भारतीय ना यसंमेलन घे यात 
आले. अ खल भारतीय ना यप रषदे या वतीन ेमा.महापौर आपल,े मा.आयु  साहेब 
आपले, याचबरोबर संपूण महापािलकेतील अिधकार  मग ते तुपे साहेब 
असतील,से ठया साहेब असतील यांचे मी मनापासून अिभनंदन करतो. याचबरोबर 
मा.आयु  साहेब, वशेषतः मा.महापौर साहेब, १९९३ साली प ठे बापुराव यां या नावाने 
एक कलादालन असावे हणून िस कम रा याचे रा यपाल मा. ीिनवास पाट ल यांनी 
एक ठराव केला होता. ते हा ते आयु  असलेतर  आज ते एका रा याचे रा यपाल 
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आहेत. प ठे बापुराव यां या नावाने कलादालन िनगड  या ठकाणी या कालखंडात 
जागा आर त क न, .१० लाख इतक  तरतूद केली होती. सवाई गंधव महो सव 
अस यामुळे आपण जबाबदार  घेऊन हे कलादालन सु  करावे अशी मी वनंती करतो.  
 
मा.महापौर – सभेचे पुढ ल कामकाज सु  कर यात येत आहे.   
 

अ) मा.महापािलका सभा -११ द.२०/१२/२०१७, द.२०/१/२०१८ (द.ु१.०० वा.) व  

द.५/२/२०१८ (द.ु१.०० वा.) चा सभावृ ांत कायम  करणेत आ याचे 
मा.महापौर यांनी कट केल.े   

ब)  मा.महापािलका सभा - १२ द. २०/०१/२०१८ (द.ु२.०० वा.) व  

           द.५/०२/२०१८ (द.ु२.०० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.महापौर  

           यांनी कट केले.   

---------- 
िनयु या 

वषय मांक १) मा. जाधव राहूल गुलाब व मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे यांनी  

              मा. थायी सिमती सद य पदाचंा राजीनामा दला अस यान े थायी  

                            सिमती सद य वा या दोन जागा रका या झा या अस यान ेमहारा   

              महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम  २३ अ वये सदर नैिम ीक  

                            रका या जागेवर उ  अिधिनयमा या कलम ३१ अ म ये तरतूद  

                            के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून उव रत मुदतीपयत पािलका  

                            सद याचंी नामिनदशना दारे िनयु  करण.े 
मा.नगरसिचव – वषय मांक १ महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० 

(५) म ये तरतूद के या माणे मा. थायी सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला 
अस याने मा. थायी  सिमती सद य वा या दोन जागा रका या झा या अस याने 
सदर रका या जागांवर िनयु  करणे. मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ 
अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करणे 
कर ता सदर कलमा अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठ त कर यात येणा-या 
सिम यांम ये महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक 
पुरेसे ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची 
तरतूद कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर राजीनामा दलेले मा.सद य या 
मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच 
मा यता ा  प ा या/न दणीकृत प ा या/गटा या/आघाड या कंवा ं ट या 
मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे आहेत. 
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१) मा.जाधव राहुल गुलाब   - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, भारतीय  
                                    जनता पाट  
२) मा. िशतल उफ वजय गोरख िशंदे -  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, भारतीय  
                                    जनता पाट  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट चे गटनेते तथा सभागृह 
नेता मा.एकनाथ पवार यांनी यां या प ाचे वतीन े २ सद यांची नावे बंद 
लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावीत. अशी वनंती कर यात येत आहे.  
(बंद लखोटा देणेत आला.) 
 मा.महापौर यांनी बंद लखोटा सवासम  उघडला आ ण याम ये असणारे नांव 
ी.आ णा बोदडे यांनी सभागृहात वाचून दाख वले ते पुढ ल माण-े 

१) मा.गावडे राज  तानाजी - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट , 
२) मा.क णा शेखर िचंचवडे- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट    

-------------- 
ठराव मांक - १७३      वषय मांक - १ 
दनांक – २०/४/२०१८     वभाग – मा.नगरसिचव    

थायी सिमती सद य 
मा.जाधव  राहूल गुलाब व मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे यांनी मा. थायी 

सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला असून मा. थायी सिमती सद य वा या दोन 
जागा रका या झा या अस याने महारा   महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम २३ 
अ वये सदर नैिम ीक रका या जागांवर उ  अिधिनयमा या कलम ३१ अ म ये 
तरतूद के या माण े माणशीर ितिनधी व देवून उव रत मुदतीपयत पािलका 
सद यां या नामिनदशना दारे िनयु या करणकेामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत 
प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सदर रका या जागेवर 
सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार वनीमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.गावडे राज  
तानाजी २) मा.क णा शेखर िचंचवडे या पािलका सद यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु  
कर यात आली अस याचे जाह र करणेत येत आहे.               

 
महापौर 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  -४११ ०१८.    

----------- 
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वषय मांक २) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये व पंपर   
              िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे  
              संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष  
              के या माणे खालील ४ (चार) वशेष सिम या नेमणे –  

१) वधी सिमती – 
( टप – वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या 
आहेत)  

२) म हला व बालक याण सिमती – 
   अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या  
       करण.े 

ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या  
   िनयु या करणे. 

३) शहर सुधारणा सिमती - 
( टप–शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या 
करावया या आहेत.)  

४) डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती - 
( टप – डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ 
मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत. )  

             ( टप – उपरो  .१ ते ४ माणे या वशेष सिम यां या 
मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश .२ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयामाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर 
ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या आहेत.) 

  ------                
मा.नगरसिचव - वषय मांक २ - महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० 
अ वये व पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे 
संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे 
खालील ४ (चार) वशेष सिम या नेमण-े वशेष सिम यां या मा.सद यां या िनयु या 
सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून 
नामिनदशना दारे करावया या आहेत. 
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१) वधी सिमती-  वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत. 
( वधी सिमतीवर ९ पािलका सद याचें नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -७७, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
रा वाद  काँ ेस पाट -३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना-०९, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा  
नविनमाण सेना – ०१  या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात 
घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधीप नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यावतीने वधी 
सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनतापाट - ०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ०३, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना- ०१ या माणात अस याचे महानगरपािलकेने 
वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील  सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या 
माणे यां यामाफत वधी  सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  

मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत 
असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे 
सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी 
माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत 

उप थत आ णा बोदाडे यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत 
वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  
आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण 
सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगर- 
पािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.माधुर  कुलकण  उफ 
मोनाताई, २) मा.पवार मिनषा मोद, ३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे, ४) मा.लांडगे 
राज  कसनराव, ५) मा.वसंत भाकर बोराटे, ६) मा.पवळे सुमनताई मधुकर,         
७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण,े ८) मा.कदम िनक ता अजुन, ९) मा.सिचन 
सुरेश भोसले या पािलका सद यां या वधी सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे 
िनयु या करणेत आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र करणेत आले. 
 
मा.नगरसिचव – (२) मा.म हला व बालक याण सिमती-  

अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करावया या 
आहेत. 
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(म हला व बालक याण सिमतीवर २ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी  
महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ से पाट - ३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना – ०१  या माणे असणारे प ांचे/ 
गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/ 
गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळा या माण े यां यावतीने म हला व बालक याण सिमतीवर नामिनदिशत 
करावया या सद यांची सं या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट - 
०१, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -०१ या माणात  अस याचे 
महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील  सभागृह नेता/ वरोधी 
प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळा या माण े यां यामाफत म हला व बालक याण सिमतीवर पािलका 
सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या 
नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची 
उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद 
लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक 
लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत आ णा बोदाडे यांचेमाफत 
सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ांचे / 
गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधीप नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.घुले नानी उफ हराबाई गोवधन, २) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

या पािलका सद यां या म हला  व बालक याण सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना दारे िनयु या करणेत आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र 
कर यात आल.े 
मा.नगरसिचव – (२) मा.म हला व बालक याण सिमती-  

ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या 
करावया या आहेत. 

(म हला व बालक याण सिमतीवर ७ म हला सद यांचे नामिनदशन करणेकामी  
महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िशवसेना – ०९ , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना-०१ या माणे असणारे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या 
माणे यां यावतीने म हला व बालक याण सिमतीवर नामिनदिशत करावया या 

मा.म हला सद यांची सं या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनतापाट -०४, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -०२, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िशवसेना-०१ या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन 
आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यामाफत म हला व बालक याण सिमतीवर पािलका म हला सद यांची 

नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद 
लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची उप थतांना खाञी 
कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून 
ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा उघड यानंतर 
यातील नावे सभेत उप थत आ णा बोदाडे यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात 

आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली 
होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय 
क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.च धे 
आरती सुरेश, २) मा.मुंढे उषा अंकुश, ३) मा.कुटे िनमला संजय, ४) मा. वनल क पल 
हेञे, ५) मा.मंगला अशोक कदम, ६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर, ७) मा.िमनल 
वशाल यादव या मा.पािलका म हला सद यां या  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
म हला व बाल क याण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या 
कर यात आ याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र कर यात आले. 
मा.नगरसिचव- ३) शहर सुधारणा सिमती-  

शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.  
      शहर सुधारणा सिमतीवर ९ पािलका सद याचें नामिनदशन करणेकामी 
महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना–०१ या माणे असणारे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या 
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माणे यां यावतीने शहर सुधारणा सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची 
सं या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनतापाट -०५, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -०३, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना- 
०१ या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील 
सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत शहर 
सुधारणा सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे 
सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  
उघडलेले नाह त याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत 
आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर 
उघडून येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत आ णा बोदाडे 
यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या 
नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने 
या माणे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह 

नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.चौगुले सीमा द ाञय,२) मा.बारणे 
माया संतोष, ३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी, ४) मा.घोलप कमल अिनल, ५) 
मा.गायकवाड िनमला मनोज, ६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर,७) मा.उषा संजोग वाघेरे 
(पाट ल), ८) मा.सुल णा राजू धर, ९) मा.िनलेश हरामण बारणे या पािलका 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर सद य 
हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून 

जाह र कर यात आले.  
मा.नगरसिचव- ४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती-  

मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.पािलका सद यां या 
िनयु या करावया या आहेत.  

मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ पािलका सद याचें 
नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय 
जनता पाट -७७, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -३६, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  
आघाड -२०१७-०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना–०१ 
या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यावतीन े मा. डा,कला,सा ह य व 
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सां कृितक सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  
काँ ेस पाट -०३, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना-०१ या माणात अस याचे 
महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी 
प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळा या माणे यां यामाफत मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमतीवर  
पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  
पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त 
याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर 
बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक 
लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत आ णा बोदाडे यांचेमाफत 
सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे 
प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी 
प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािल-केतील प ां या/ 
गटां या सं याबळा या माणात १) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत,२) मा.शैलेश उफ 
शैल  काश मोरे,३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे,४) मा.संजय बबन नेवाळे,५) 
मा.अ नी िभमा बोबडे,६) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास,७) मा.अपणा िनलेश डोके,८) 
मा.संजय म हारराव वाबळे,९)मा.अ नी व म वाघमारे या पािलका सद यां या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमतीवर 
सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर 
यांजकडून जाह र करणेत आले. 

-------------- 
(मा.महापौर,मा.उपमहापौर,मा.सभागृह नेता,मा. वरोधी प नेता,सव प ांचे मा.गटनेते 
यांचे ह ते िनयु  सिमती सद यांचा पु पगु छ देवुन स मान करणेत आला.)  

------------- 
ठराव मांक - १७४      वषय मांक - २ 
दनांक – २०/४/२०१८     वभाग – मा.नगरसिचव    

वशेष सिम या 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वय े पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  
िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे खालील १) मा. वधी सिमती, २) मा.म हला व 
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बालक याण सिमती, ३) मा.शहरसुधारणा सिमती ४) मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सिमती या ४ (चार) वशेष सिम या नेम यात आ या अस याचे जाह र 
करणेत येत आहे, तसेच 

१) मा. वधी सिमती – वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन 
२००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे 
कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे 
करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात 
घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधीप नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात १) मा.माधुर  
कुलकण  उफ मोनाताई २) मा.पवार मिनषा मोद  ३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
४) मा.लांडगे राज  कसराव ५) मा.वसंत भाकर बोराटे ६) मा.पवळे सुमनताई 
मधुकर ७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे  ८) मा.कदम िनक ता अजुन  ९) मा. 
सिचन सुरेश भोसले या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वधी 
सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे 
जाह र करणेत येत आहे. 

२) मा.म हला व बालक याण सिमती- अ) म हला व बालक याण 
सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ 
अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 
माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे / 

न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता / 
वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या तौलिनक  सं याबळा या माणात १) मा.घुले नानी उफ हराबाई 
गोवधन २) मा.काटे वाती (माई) चं कांत या पािलका सद यां या व ब) मा.म हला 
व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या सन २००७ चा महारा  अ यादेश 
मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 

के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  
प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण 
सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात १) मा.च धे 
आरती सुरेश २) मा.मुंढे उषा अंकुश ३) मा.कुटे िनमला संजय ४) मा. वनल क पल 
हेञे ५) मा.मंगला अशोक कदम ६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर  ७) मा.िमनल 
वशाल यादव या पािलका म हला सद यां या  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 



16 
 

  

म हला व बाल क याण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या 
कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे तसेच- 

३) मा.शहर सुधारणा सिमती-शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या 
िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून 
नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक  
सं याबळा या माणात १) मा.चौगुले सीमा द ाञय २)मा.बारणे माया संतोष ३) 
मा.भोईर सुरेश िशवाजी ४) मा.घोलप कमल अिनल ५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर ७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) ८) मा.सुल णा राजू 
धर ९) मा.िनलेश हरामण बारणे या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड  
महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे 
िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. 

४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती- मा. डा, कला, 
सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  
अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये 
तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून 
आ ण सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात १) मा. कांबळे 
अंबरनाथ चं कांत २) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे ३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
४) मा.संजय बबन नेवाळे ५) मा.अ नी िभमा बोबडे ६) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
७) मा.अपणा िनलेश डोके ८) मा.संजय म हारराव वाबळे ९) मा.अ नी व म 
वाघमारे या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, 
सा ह य व सां कृितक सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात 
आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. 

 
महापौर 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.    

----------- 
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मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी 
सव थम सव िनयु  झाले या सद यांचे अिभनंदन करतो. महापौर साहेब, आपले एका 
गो ीकडे ल  वेधायचे आहे. मा.महापौर साहेब, आप या शहरात पा हले असेल क , 
अनिधकृत बांधकामांची अव था चंड वाईट आहे. तु ह  मागील वेळ  काय उपसूचना 
दली होती ते आ ह  बिघतलेले आहे. अ यास करायला मािगतले आहे. लोकं ईिलगल 
बांधकामे िलगल करता येत नाह त. परंतू आप या शहरात आपलेच काह  अिधकार  क  
यां याकडे तु ह  ब ड ंग परिमशन अित मणचा चाज ठेवलेला आहे. तुम याकडे 

जगताप नावाचे एक बीट िनर क आहेत. छोटा लॉट होता हणून ती य  
बांधकाम करत न हती. तर यांनी यांना सांिगतल ेक , तू बांधकाम सु  कर. मी 
तु यावर कारवाई के यासारखे करतो. या माणसाला अ रशः ब ड ंग परिमशन म ये 
बोलवायचा आ ण दवसभर बसवायचा. आ ण पा ठमाग या बोळातून या याकडून पैसे 
यायचा. मा याकडे याचे फुटेज पण आहे. इथे मागे तो मांगीलाल बसलाय आ ण 

जहांगीर पण बसलाय. ऐंशी हजार दल,े दूसरा लॅब टाकायचा हणून. या शहरात 
काय चालले आहे. तुमचे अिधकार  ब ड ंग परिमशनला दवसभर बसवतात. शेजार या 
बोळात नेतात. यां याकडून मोबाईल काढून घेतात. मग यां याकडून पैसे घेतात. 
माग या गेटचे सीसीट ह  फूटेज या. या लोकांचे ऍ फडे ह ट क न या. ब ड ंग 
परिमशन मधले सगळे अिधकार  स पे ड क न यांची चौकशी करा. मी तु हाला 
ऐकवतो ते ऐका. लोकं ऑ फसम ये बसून ढसाढसा रडताहेत.  
मा.महापौर – तु ह  फ  चचा करा. नंतर आपण काय असेल ते अिधका-यांना सांगू, 
आयु  साहेबांबरोबर चचा क . 
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, ह  कुठली प त.  
मा.महापौर – तुमचे त ड  हणणे मांडा.   
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, तु ह  या लोकांना बोलवा. या जगताप यांना 
बोलवा. साहेब,तु ह  चांगली किमट  नेमा. एखा ा चांग या अिधका-याला नेमा. यांची 
सग यांची चौकशी झाली पाह ज.े तु ह  कारवाई करायची नाह . तो कारवाई 
के यासारखे करतो. चाळ स हजार घेऊन परत जातो. आ ण आता परत या माणसाला 
द.२४ तारखेला नोट स दली आहे. आता तो रडतोय कारण का तर हे सगळे 
च हा यावर आलेय हे कळ यावर. ह  काय प त आहे. नगररचना वभागात गे यावर 
ितथले अिधकार  फाईल लपवतात. हा काय कार चालला आहे. बदनाम होणार आ ह . 
या नगरसेवकाने पैसे खाऊन िश ट केले आहे, असे लोकं बोलतील. खरेतर हे तुमचे 
अिधकार  करताहेत. परवा मी वाकडमध या शाळेची मा हती काढली. तु हाला शाळा 
अंशतः िश ट करायचा अिधकार आहे. आर णात बदल. तु ह  २०० मी. पयत कुठेह  
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शाळा िश ट करा. आम या इथली एक शाळा िश ट केली. जे हा आपण या 
ब डरकडे मागणी करतो. तो तुम याकडे आला. वाटाघाट  के या. ठक आहे ना. ितथे 
शाळेची गरज नसताना आ ण अंशतः शाळा कुठेह  िश ट करताय. मा.आयु  साहेब, 
तुमचे अिधकार  काह ह  करताहेत. तुमचा यां यावर कं ोल राह लेला नाह . पािलके या 
या दोन केस मा या बरोबर घडले या आहेत, या मी तुम या िनदशनास आणून 
देतोय. तु ह  काय कारवाई करणार ते आ हाला सांगा.  
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर 
मा.राहूल कलाटे यांनी गंभीर वषयाकडे ल  वेधले आहे. मा.महापौर साहेब, मी 
तु हाला वनंती करतो क , राहूलदादा यां याकडे असलेली जी लप आहे ती 
मा.आयु  साहेब यां याकडे ा. या िनिम ाने मी सांगेन क , जर अशा प तीचे चूक चे 
काम अिधकार  करत आहेत. यांनी या प तीने पैसे घेतले आहेत, ितथे सीसीट ह  
आहेत. आपण अनिधकृत बांधकामे िनयिमत कर या या मा यमातून शहरात िश त 
आणायचा य  करतोय. बांधकाम परवाना वभागातील अिधकार  जर अनिधकृत 
बांधकामांना ो साहन दे याचे काम करत असतील, बट माशल करत असतीलतर हा 
खूप गंभीर वषय आहे. या वषयाची आपण गंभीरपणे दखल घेऊ. अशा प तीचे जर 
कुठलाह  अिधकार  दोषी आढळला तर याला ता काळ िनलं बत करायचे काम आपण 
कराव.े हणजे सवसामा य माणसाला वेठ स धरायचे काम कुठलाह  अिधकार  करणार 
नाह . आपण असे कडक िनदश ावेत, अशी वनंती करतो.  
मा.मंगला कदम-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, इितहासात 
प ह यांदाच अशी घटना घडलेली आहे. सभागृहात एखादा नगरसेवक पुरा यासह, इतका 
पारदशक कारभार चालला आहे, मा.राहूल कलाटे आ ण यांचे सव सहकार  आहेत 
यांनी हे दाखव याचे धाडस केलेले आहे. कारण यांना माह त आहे क , उ ा याला 
यां याकडेह  पाडायचे काम हे लोकं करणार आहेत. हणून नागर क काय हणत 

असतात, चला, आ ह  बांधतोय. काह  का असू दे, आपलं काम होतय ना, अशा 
कोणातून नागर क सु ा यांना ो साहन देत असतात. ह  जी घटना घडलेली आहे, 

ह  घटना फार गंभीर आहे. आज शहराम ये पूव चीच अनिधकृत बांधकामे अिधकृत 
होत नाह त. यात या अट  इत या जाचक आहेत क , या गो ी कुठेह  यात बसत 
नाह त. शा तीकरानुसार तु ह  ६०० व.े फूटपयत सूट देणार आहात. ते सु ा कशात 
बसत नाह . कारण साईड मा जन कुठे सोडले नाह  कंवा ब ड ंग या िनयमा माणे 
मा जन सोडले नाह तर ६०० मी. म ये ते कुठेह  बसत नाह . या या अट सु ा थो या 
िशिथल करायला घेत या पाह जेत. परंतू आज हा कार सगळ कडे चालतो आहे. आज 
पूरा यासह बांधकाम दाखवल.े परंतू आज शहरात सगळ कडे हेच चालले आहे. फ  
अनिधकृत बांधकामांम येच नाह . शंभर ट के हे सगळ कडे अनिधकृत 
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बांधकामांबाबतीत चालू आहे. आज तु ह  लोक जाणार होता. अित मण वभागाची 
लोकं हजार पयाची पावती फाडतात. ते लोकं सांगतात, आ हाला कारवाई करायला 
सांिगतली आहे. हजार पयाची पावती फाडा. पुढे गे यावर गाड  लावा. हे सु ा 
सगळ कडे सेम चालू आहे. मग येक वेळ  हेच करायचे का. येक वेळ  दाखवायचे 
का. हजार पये इथे, टेबलाखालून वेगळे पय.े आज पंपर  िचंचवडम ये भयाण 
प र थती िनमाण झाली आहे. कुठेतर  ठरवा. िनयम झाले पाह जेत. १९९२ सालापासून 
हॉकर झोन आ ण या या किम या बघतोय. ते आजपयत झालेले नाह . नुसती 
बांधकामेच नाह , हे स य आहे. अित मण वभाग जो काह  आहे. जथे गद या 
र यावर कतीतर  ऍ सीडट होत आहेत, कतीतर  गो ी आहेत. येक ठकाणी असे 
आहे. तो माणूस दुस-या माणसाला हणतो, मी हजार पयाची पावती फाडली. मी 
अिधकृत झालो आहे. या लोकांना काय वाटते, जर मी हजार पयाची पावती 
फाडलीतर १५ दवस अित मण वभाग मा याकडे जे हा टाफ िमळणार आहे, ते हा 
परत कारवाई करायला येणार आहे. तु ह  रतसर पैसे या. कशाला अित मण वभाग 
पा हजे आहे. रतसर पाव या फाडा. हातगाड वाले असतील, ू टवाले असतील, 
भाजीवाले असतील, फरते लायसन या. यां याकडून पैसे या. यांना अिधकृत ा. 
आ ह  कोणाला असे हणणार नाह . शहरात सग या काळा या गरजा आहेत. परंतू 
अिधकृत र या काम करणार  जी माणसे यांची मनाची जी मानिसकता आहे. 
या याऐवजी यांना वेग या प तीने काम करायची संधी िमळते. यात कुठेह  

पारदशकपणा नाह . यात जा तीच जा त दळण काम केले जाते. हणजे कॉप रेशनची 
जर अनिधकृत र या पावती िमळाली तर हजार पय ेकाय, दोन हजार काय, ते अड च 
हजार पण ायला तयार आहेत. कॉप रशनचा उ प न वाढेल ना. मग ह  प र थती 
कशाला येणार आहे. आज मा.राहूल कलाटे यांनी सभागृहात माणूस दाखवायचे काम 
केले आहे. आम याकडे रोज लोक पाव या फाडतात. हणतात म हनाभर आ हाला 
काय काळजी नाह . मग अशा कारे लोकांना रोज ो साहन दले जातेय. मा.आयु  
साहेब, तु हाला यात ल  घालायला लागणार आहे. तु हाला लोकं फोटो पाठवतात. 
तुमचा हाटस ्  अप नंबर आहे. मला मा ह येय क  तु ह  एवढं बघू शकणार नाह . 
परंतू तु ह  सग यांना एखादा तुमचा नंबर ा. असे सागंा क , शहरात कुठे अनिधकृत 
बांधकाम दसल तर तु ह  या या नंबरवर हॉटस अप करा. तु हाला ते गांिभयाचे 
वाटलेतर तु ह  तो फोटो पोचवा. तु हाला या माणे कारवाई करता येईल. या यावर 
तु ह  किमट  नेमा. अिधकार  नेमा. तु हाला शहरात कुठेह  शंका येत असेल. बस या 
गाड या मागे िल हलेले असते क , हा ाय हर जर गाड  नीट चालवत नसेलतर 
आ हाला या या नंबरवर कळवा. असे तु ह  एक दोन नंबर शहराम ये पाठवा. या 
गो ीवर कुठेतर  चाप बसेल. मला तर मनातून िभती पण अशी आहे क , यांनी परत 
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जाऊन लॅब पाडावा नाह . कारण पैसे घेतले तर घेतलेत. आ ण परत जाऊन या 
बचा-यांचा लॅब पाडणार. मग ह  कुठली प त. मग तो हणेन मी शा तीकर देणार 
नाह . पेपरवाले रोज शहरातले फोटो टाकतात. याचे काय करणार. हे सु ा कुठेतर  
गांिभयाने घेतले पाह ज.े तु ह  चांगले ल  ठेवाव.े मी एवढ च अपे ा य  करते. 
ध यवाद. 
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, तु ह  काय करणार ते सांगा.  
मा.महापौर- मा.आयु  साहेब, मी आदेश देतो क , या वषयाची सखोल चौकशी क न 
कारवाई करावी. 
मा.अ नी बोबडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी 
अ नी िभमा बोबडे, मला डा सिमतीचे सद यपद दले आहे. ते मला नको आहे. 
मी या पदाचा रा जनामा देते आहे. मी वधी सिमती मािगतली होती. मी वधी सिमती 
पदासाठ  केपेबल असताना मला वधी सिमती पद दलेल ेनाह .  
मा.महापौर – ताई, हा वषय इथे बोल यासारखा नाह .  
मा.अ नी बोबडे – मा.महापौर साहेब, आ ह  १९९३ साला पासूनचे बीजेपीचे जुने 
कायकत आहोत. मा.महापौर साहेब, मला बोलू ा.  
मा.महापौर – हा वषय इथे यायचा नाह .  
 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक - १७५             वषय मांक – ३ 

दनांक – २०/४/२०१८            वभाग- मा.आयु  
 
             संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                        . शा/१/का व/३३६/२०१८, द.३१/०३/२०१८  

               २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव . ९६ द.९/४/२०१८    
 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘मनो वकृती िच क सक’ 

अिभनामाचे पद र. . १५६००-३९१००  ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर 
आहे. या संवगाम ये र  असणारे पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी 
द.२८/०९/२०१७ रोजी वतमानपञात  आ ण महापािलके या संकेत थळावर जा हरात 
.८०२/२०१७ िस द क न तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत असले या 

अहताधारक अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होते. 
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    ‘मनो वकृती िच क सक’ पदाकर ता ा  झाले या अजानुसार उमेदवारांना 
कोण याह  कागदपञां या छाननीिशवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद 
केले या मा हती या आधारे द. ०३/१२/२०१७ रोजी लेखी पर ेक रता पाचारण 
कर यात आले होते. सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या आधारे 
एकिञत सवसाधारण गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण 
िनहाय संभा य िनवड ेञात (Zone of Consideration)  येणा-या उमेदवारांची शै णक 
अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर कागदपञांची तपासणी कर याकर ता 
द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होते. उमेदवारांकडून ा  झालेली 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदपञांचे आधारे ‘मनो वकृती 
िच क सक’ या संवगाकर ता आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड ेञात (Zone of 

Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची 
वगिनहाय गुणानु मे िनवड याद  व ित ा याद  तयार कर याक रता         
द.०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  िनवड सिमती आयो जत कर यात आली होती. 

 तूत या कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, 
धारण केलेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून र  
पदसं या, अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेउन िनवड याद वर ल 
डॉ.वडगावकर गौरव वण यांना खु या वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे 
६६०० या वेतन ेणीम ये ‘मनो वकृती िच क सक’ या पदावर मा. वधी/महापािलका 
सभे या मा यतेने िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस केली आहे. 

 तर  डॉ.वडगावकर गौरव वण यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड 
पे ६६०० म ये ‘मनो वकृती िच क सक’ अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता 
देणेत येत आहे.   
 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, हा जो 
वषय आहे, या वषयाची थोड यात मा हती ावी, अशी मी न  वनंती करतो.  

 
मा.महापौर – संबंिधत वभागा या अिधका-यांनी मा हती ावी.   
 
मा.डोईफोडे (सहा.आयु , शासन) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘मनो वकृती िच क सक’ अिभनामाचे पद 
र. .१५६००-३९१००  ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे. हे पद र  
अस यामुळे सरळ सेवेत भरती कर यासाठ  जा हरात .८०२/२०१७ िस द कर यात 
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आली होती. या अनुषंगाने डसबर २०१७ रोजी लेखी पर ा घे यात आली आहे. 
यात गुणानु मे पा  झाले आहेत, यांची िनवड कर यासाठ  द.८ जानेवार  २०१८ 

रोजी कमचार  िनवड सिमतीची बैठक झाली. गुणानु मे मांक एक चे उमेदवार 
डॉ.वडगावकर गौरव वण यांची िनवड सिमतीने िशफारस केलेली आहे. हे सहा.आयु  
दजाचे व र  पद अस यामुळे मा.महापािलका सभेकडे आप या मंजूर साठ  आले आहे.  
 
मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, साहेबांनी 
सांिगत या माणे कती लोक आल.े सहा यक आयु  लेवलचे हे पद िनमाण करतोय 
याचा काय ायटेर या लावला. यांनी वषयच वाचून दाखवला. हे पद शहरातील 

नागर कांसाठ  आहे का महापािलके या पदािधका-यांसाठ  आहे का अिधका-यांसाठ  
आहे, याचाह  खुलासा करावा.  
 
मा.डोईफोडे (सहा.आयु , शासन) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह, या 
जाह राती या अनुषंगाने हे पद र  आहे. या पदासाठ  ६ अज आले होते. यापैक  
लेखी पर ेला तीनच लोक उप थत राह ले आहेत. याम ये गुणानु मे मांक १ चे 
उमेदवार डॉ.वडगावकर गौरव वण यांना १७४ गुण िमळाले होते. डॉ.गायकवाड या 
सौरभ यांना १५० गुण िमळाले आहेत. आ ण डॉ.पोफळे योगेश जग नाथ यांना १४८ 
गुण िमळाले आहेत. यामुळे गुणानु मे मांक १ चे डॉ.वडगावकर गौरव वण यांना 
िनवड केलेले आहे आ ण डॉ.गायकवाड या सौरभ या वेट ंगिल टवर आहेत. हे पद 
वाय.सी.एम. या आ थापनेवर ल पद आहे. महापािलका सभा ह  सहा यक आयु  व 
व र  दजाचे पदांना मा यता दे यासाठ   अस यामुळे आप या मा यतेसाठ  हा वषय 
इथे आलेला आहे.  
 
मा.वैशाली घोडेकर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मला हे 
वचारायचे आहे क , हे पद कती दवस र  होते आ ण अशी कती पदे घेतलेली 
आहेत? हे पद प हलेच घेतले आहे का? वाय.सी.एम. म ये अशी कती पदे र  
आहेत? ह  प हलीच िनयु  आहे का? या आधी सु ा झाली आहे का? याचा सु ा 
खुलासा ावा.  
 
मा.महापौर-अजून कोणाला काय वचारायचे असेलतर ते एकदाच वचारा. सग यांनी 
एकदाच वचारा, मग मी खुलासा करायला सांगतो.   
 
मा.वैशाली घोडेकर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, 
सायकॉलॉजीम ये जी औषधे यावी लागतात, यासाठ  पंपर  िचंचवडकरांना 
येरव याला जावे लागते. या ठकाणी आपण ह  औषधे देऊ शकतो, ह  ऑथॉर ट  
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आप याला आहे का?  जसे आ ह  बरेच दवस हणतोय क , बन वॉड बन वॉड. बन 
वॉड हा वायसीएमम ये हावा. थोडं जर  काह  असलं तर  आप याला पेशंटला ससूनला 
पाठवावे लागते. तसे आप याला पेशंटला परत येरव याला पाठवावे लागणार आहे का, 
आपण याचा सु ा खुलासा ावा.  
 
मा. ानदेव थोरात-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, माझा वषय 
थोडा वगेळा आहे. पण याच वषयाला अनुस न आहे. वायसीएमचा वषय िनघाला. 
डॉ.रॉय यां या संबंधी कोट मॅटर होता हणून बोलता येत न हते. कोटात असून सु ा 
डॉ.रॉय हे अिधकार  आहेत. यांनी पेपरम ये पण दले होते, यात अफरातफर झाली 
कंवा काय झाल.े यात नगरसद य आ ण पदािधकार  यांचा सु ा समावेश अस याचे 
यावेळ  ते बोलले होते. डॉ.रॉय यां यावर गु हा दाखल झाला आहे. मी वचारले होते 

क , आपण यां यावर काय कारवाई करणार. तर आपण हणाला होता क , 
यां यावर कारवाई क . सेवेत असताना यांनी पेपरवा याकडे जाणे आ ण आप याच 

पदािधकार  व नगरसेवकांवर आरोप करणे हे चुक चे होते. आज पण यां या पंपर  
पोिलस टेशनला गु हा दाखल झालेला आहे. आपला तो पोिलसांचा आ ण कोटाचा 
वषय वेगळा आहे. पण आपण आयु  हणून, पािलका हणून माझा आप याला  
आहे क , आपण या यावर काय दखल घेणार आहात. आपण या यावर काय उ र 
देणार कंवा काय कारवाई करणार याचा मला खुलासा पा हजे.  
 
मा.संद प वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, आ ा 
आपण जे पद भरतोय हणजे मानिसक णांचे डॉ टर. तसे पािलकेत पण मानिसक 

ण आहेत आ ण बाहेर सु ा आहेत. आपण मानिसक णांचा डॉ टर भरणार, 
आपण सहा यक आयु चे पद देणार. हे पद द यानंतर मानिसक ण आहेत ते 
येरवडा इथे पाठवतो. मानिसक ण असेलतर याची प हली पोिलस कं पले ट करावी 
लागते. यांना कोटात हजर करावे लागते. याची टे ट क न तो मानिसक ण आहे 
का नाह  हे हेर फाय सु ा करावे लागते. हे अिधकार या डॉ टरला आहेत का?  येरवडा 
इथले चांगले हॉ पीटल जवळ असताना, ितथे सव कारचे उपचार होत असताना 
आप याला महापािलकेला हे पद भरायची गरज आहे का? का आप याकडे पैसे आहेत 
हणून कुणाचीह  िनयु  करायची. आज वाय.सी.एम. म ये प तीस चाळ स डॉ टरांची 

पदे र  आहेत. ह  पदे भर यासाठ  आपण काय केले आहे? आज दोन डॉ टरांम ये 
डॉ.रॉय आ ण डॉ.साळवे यां याम ये वाद चालू आहे. तो आपण िमटवू शकलेलो नाह त 
आ ण अजून एक पद िनमाण करायचे. यासाठ  माणूस आणायचा. आज आरो य 
वै क य अिधकार  हणून पंपर  िचंचवड महापािलकेला माणूस अपॉ ट क  शकलेलो 
नाह . या अडचणी या आ ण गरजे या गो ी आहेत, या आपण प ह या िमटव या 
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पाह जेत. आ ण आज आपण मानिसक ण चेक करायला चाललो आहोत. मला 
मा हत आहे क , पािलकेत पण मानिसक ण भरपूर आहेत. मी एवढेच बोलतो व 
थांबतो.  
 
मा.महापौर – संबंिधत अिधका-यांनी खुलासा करावा.   
 
मा.संद प वाघेरे- मा.महापौर साहेब, मी वैय क कोणाचे नाव घेतलेले नाह  कंवा 
मीनकोणाला उ ेशून बोललेलो नाह . मा या मनात या भावना आ या या मी 
बोललो आहे.  
 
मा.महापौर – ठक आहे, श द मागे या.  
 
मा.संद प वाघेरे- मा.महापौर साहेब, कोणा या भावना दुखाव या असतीलतर मी माझे 
श द मागे घेतो.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, असे एखा ा म हलेला नाह  बोलायचे. तु हाला 
पटत नाह तर तु ह  बोलू नका. ह  कुठली प त झाली कुणाची चूक काढायची.   
मा.महापौर – संबंिधत अिधका-यांनी खुलासा करावा.   
 
मा. डोईफोडे (सहा.आयु , शासन) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह, आपण जी 
जा हरात दली होती क , भूलत , - करण शा , का डओलॉ ज ट, ीरोग त , 
सजन, फ जिशयन या सव पदांसाठ  एक त जा हरात दली होती. यापैक  आपण 
जी पर ा घेतली होती, या अनुषंगाने मनो वकार त  यांचे अज आले होते. आपण 
यांतून यांना िसले ट केलेले आहे.  

 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, डॉ.गुजर यांनी हआरएस घेऊन कती दवस 
झाल?े ते मानिसक त  होते. यां या ठकाणी ह  जागा भरली आहे हे तु ह  सांगा 
ना. कारण नसताना का लांबड लावताय. आपले मानिसक त  होते ते सोडून गेले.  
 
मा.डोईफोडे (सहा.आयु , शासन) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह, आपण 
आढावा घेऊनच ह  जाह रात तयार केली आहे. ह  पदे र  आहेत. काह  पदांचे 
उमेदवार िमळालेले नाह त. या पदांची पु हा जा हरात ावी लागेल. ह  जाह रात 
अजून संपलेली नाह . या पदांची अजून जा हरात ावी लागेल.     
 
मा.वैशाली घोडेकर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सव स मा सभागृह, मा.आयु  
साहेब आपण जाह रात देतो, यावर काह तर  सो यूशन काढले पाह ज.े  
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मा.महापौर – यांना यांचे हणणे मांडू देत. तु ह  बसा. ो रे असे होणार नाह . 
यांना यांचे हणणे मांडू दे. नंतर तु ह  तुमचे हणणे मांडा. सग यांनी नंतर 
हणणे मांडा.  

 
मा.वैशाली घोडेकर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सव स मा सभागृह, मा हती 
मािगतलेली आहे. हा साधा  नाह . शहरा या आरो याचा  आहे. यांनी मा हती 
तर  ायलाच पाह ज.े कती पदे र  आहेत. डॉ टर का आले नाह त. यावर काह तर  
सो यूशन काढले पाह ज.े यांना पेमे ट सु ा कमी दले आहे.  
 
मा.महापौर – यांना मा हती देऊ देत.  
 
मा.डोईफोडे (सहा.आयु , शासन) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह, यावेळ  
आढाव घेतला यावेळ  जी पदे र  होती यांची सं या आप याला सांगतोय. भूलत  
या पदा या २ जागा र  हो या. - करण शा  या पदा या २ जागा र  हो या. 
का डओलॉ ज ट या पदाची १ जागा र  होती. ी रोग त  या पदाची १ जागा र  
होती. फ जिशयन ३ जागा र  हो या. बालरोग त  १ जागा र  होती. मनो वकृती 
िच क सक १ जागा र  होती. वचारोग त  १ जागा र  होती. मे डकल ऑ फसर 
१७ जागा र  हो या. कामगार क याण अिधकार  १ जागा र  होती. या सव जागा 
भर यासाठ  जा हरात दली होती. याम ये काह  पदांसाठ  अज ा  झालेतर काह  
पदांसाठ  अज ा  झाले नाह त. या पदांसाठ  अज ा  झाले होते, यांची लेखी 
पर ा द.३ डसबर २०१७ रोजी घेतली होती. याम ये गुणानु मे जे पा  झाले 
आहेत, यात स या फ  मनो वकृती िच क सक पदाची भरती या पूण होऊन 
मा. वधी सिमतीने िशफारस केली आहे. हे पद भर यासाठ  हा ताव आहे. इतर 
आणखी दोन जागा वधी सिमतीकडे ताव पड ग आहेत. ते येतील. या सव या 
झा यानंतर या र  झाले या जागा आहेत, यां यासाठ  पु हा एकदा जा हरात 
देणार आहोत. यानुसार वायसीएमएच यां या पदांची पूतता करतोय.   
 
मा.वैशाली घोडेकर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह, मी 
गे यावष  हा वषय सांिगतला होता. डॉ टरांना जी वेतन ेणी देतोय ती खूप कमी 
आहे. हणून अज येत नाह त. यावर सो यूशन काढणार होता. तु ह  ड .वाय.पाट ल 
यां याशी बोलणार होता. ऑन कॉल डॉ टर घेणार होता. कॉल डॉ टर यांची सं या पण 
खूप कमी आहे. तु ह  कॉलवर पण डॉ टर बोलवत नाह . वायसीएमम य ेडॉ टरांवर 
जो ताण येतोय, यावर सो यूशन तु ह  कधी काढणार आहात. अशा कती जी.बी. 
म ये आ ह  बोलायचे, या यावर आपण खुलासा करावा.  
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मा.एकनाथ पवार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर 
वायसीएम चांगले झाले पाह ज.े डॉ टर तुम या सग यांची खूप इ छा आहे. मला खूप 
आनंद वाटतो. व तु थती अशी आहे क , प ह यांदा वायसीएमम ये ब-याच 
दवसांनंतर केलेल ेआहे. पद यु र अ यास मासाठ  जवळपास २८ डॉ टर या ठकाणी 
जू झाले. पुढ ल काळात वायसीएमम ये अजून डॉ टर घेऊन खूप चांगले करायचे 

आहे. हा वषय मनो वकृती िच क सक पदाचा आहे. मनो वकृती िच क सक पदाची 
शहरात गरज लागत असेल तर मला मा हत आहे, येरवडा इथे गेलो आ ण ितथली 

य  प र थती वातावरण बिघतले तर एखादा चांगला माणूस सु ा ितथे तशा 
प तीने काम क  शकतो, वागू शकतो अशी प र थती आहे. महापािलकेने हे एक पद 
िनमाण केले आहे. खरेतर सग या रोगांवर उपचार हो यासाठ  जर या शहरात उपचार 
िमळाल ेपा हजेत, अशी आप या सग यांची मानिसकता आहे. भारतीय जनता पाट ची 
स ा महापािलकेत आ यानंतर आमदार मा.महेशदादा लांडगे असतील, मा.ल मणभाऊ 
जगताप असतील, महापौर असतील, मागील चेअरमन असतील या सग यांची 
ामा णक इ छा आहे क , शहरात चांगले हॉ पटल िनमाण झाले पाह ज.े शहरात या 

लोकांना चांग या सु वधा िमळा या पाह जेत, चांगले उपचार िमळाले पाह जेत. यासाठ  
ामा णक य  करतोय. एक वष महापािलकेत स ा दली आहे. नवीन ३० डॉ टस 

भरले आहेत. पुढ ल काळात जवळपास अजून १०० डॉ टस महापािलका सेवेत जू 
होतील. डॉ टरां या पगारासंदभात असेल, यांना ॅ ट स करायची असेलतर ते क  
शकतात. सद यांनी वायसीएमम ये कधीतर  एक च कर मारली पाह ज.े सेक ड 
लोअरचे आपण कामह  चालू करतोय. पुढ या काळात वायसीएम या एका नवीन 

मो या इमारतीचे उ ाटनह  करतोय. आपण वायसीएम अ यावत करायचा य  
करतोय. माझी माजी महापौरांना वनंती आहे क ,  वचारला आहे. ातून एखाद  
गो  कर यापे ा हा वषय मंजूर क न पुढ ल वषयाला सु वात करावी. ध यवाद.  
 
मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, या ठकाणी 
हा वषय वायसीएमम ये कंवा महापािलकेत डॉ टर नेम याचा आहे. मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब या अनुषंगाने मला  उप थत करायचा आहे क , आप या 
यशवंतराव च हाण णालयाचा भार कमी करावा, या ीकोणातून आ ण आप या 
शहराची वाढती लोकसं या, पूण रा यातून, देशभरातून लोक वायसीएमला उपचार 
कर यासाठ  येतात. महापािलकेने आ ापयत अितशय चांगली टमट ायचा य  
केला आहे. वायसीएमवरचा भार कमी करावा हणून शहरात वेगवेग या ठकाणी 
हॉ पीट स मागील काळात उभी करायचा य  केला आहे. मा.महापौर साहेब, याचाच 
भाग हणून भोसर म ये खूप चांगले हॉ पटल उभे रा हले आहे. परंतू ते हॉ पटल 
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य ात सु  झालेले नाह . या यामागची कारण,े आ हाला बाहे न मा हती िमळतेय 
क , या हॉ पटलचे ाय हेटायझेशन करायचा शासनाचा वचार आहे. याचे कारण 
असे आहे क , आप याकडे महापािलकेत तेव या माणात डॉ टरांची सं या नाह . अशी 
आ हाला मा हती िमळाली आहे. िन तपणे नेमके आपले काय धोरण आहे. भोसर  
हॉ पटल इतके चांगले केले आ ण गर ब लोकांना ितथे आप याला चांगली सेवा 
ायची असेलतर मला वाटतेय क , आपण या हॉ पटलचे ाय हेटायझेशन केलेतर 

कुठेतर  याला तडा जाईल. कारण ाय हेट हॉ पटल झालेतर िन तपणे ते अिधकचे 
पैसे चाज करतील आ ण लोकांना हे परवडणारे नाह . मागील वेळ  बजेट संदभात 
बोलत असताना मा. मोद कुटे यांनी अितशय चांगला वषय मांडला होता. या शहरात 
अनेक गर ब लोक राहतात. नगरसेवकांकडे कंवा समाज कायकत कंवा अिधकार  
यां याकडे सु ा अनेक गर ब लोक येतात. यांना जे हा मोठे आजार होतात. यांना 
जे हा टमट करायची असते, ते हा यां याकडे पैस ेनसतात. पैशांअभावी कुठ याह  
कारची टमट न घेता या ठकाणी या माणसाचे िनधन होत असते. अशी 

प र थती आप याला समाजाम ये पहायला िमळते. हणून आपण मो या माणात 
या कारचे हॉ पटल उभे केल.े टॅ सबरोबर जर आपण नागर कांचा इ युर स 
काढलातर यांना यातून मेड कल फॅिसिलट  देता येईल. िन तपणे हा चांगला वषय 
मा.प नेते, मा.महापौर साहेब याचा वचार हावा. ितथे खूप चांगली योजना सु  होऊ 
शकते. हणून या िनिम ाने माझी आप याला वनंती आहे क , शासनाने याचा 
खुलासा करावा क , भोसर  हॉ पटल न क  कधी सु  होणार आहे. न क  महापािलका 
कधी सु  करणार आहे. न क  महापािलका सु  करणार आहे का याचे 
ाय हेटायझेशन करणार आहोत. जर ाय हेटायझेशन करणार असू तर ते कुठ या 

धत वर सु  करणार आहोत, याची मा हती सभागृहाला िमळावी अशी वनंती आहे.  
 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मा.एकनाथ 
पवार यांनी जे सांिगतल,े यां या मताशी मी देखील सहमत आहे. अथात हा वषय 
मंजूर करायला आमचा कोणाचाह  वरोध नाह . परंतू डॉ.वैशाली घोडेकर यांनी जे  
उप थत केल,े या अनुषंगाने मा.डोईफोडे साहेब यानंी जी मा हती दली. याव न 
असे पु हा दसतेय क , डॉ टरांची अनेक पदे आहेत. आपण ती ऑनलाईन मागवली, 
जा हराती ारे मागवली. परंतू याला ितसाद िमळत नाह ए. याचाच अथ असा होतो 
क , आपण यांना जे काह  पेमे ट देतो आहोत कंवा या पे केलवर आपण यांना 
घेतो आहोत, ते खूप कमी आहे. यापे ा अिधक पगार यांना बाहेर ाय हेटम ये 
िमळत असेल कंवा इतर हॉ पटलस ्  म ये िमळतो. हणून ती लोकं वायसीएमला 
र पॉ ड करत नाह त. ह  बाब मोठ  गंभीर आहे. एका बाजूला आपण वायसीएमम ये 
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ऍड हा स टे नॉलॉजीचे इ मटस ् आणायचे, पीजी कोससाठ  काल उ ाटन झाल.े 
काल आयु  साहेब नेमके ितथे न हते. परंतू पो ट ॅ युएशनसाठ  डॉ टर उपल ध 
हावेत. यामागील क से ट चांगला आहे. याला मा यता दलेली आहे. परंतू 
मा.आयु  साहेब, डॉ.वैशाली घोडेकर यांनी जी बाब सांिगतली आहे, ती पण िततक च 
गंभीर आ ण खर  आहे. एवढ  सॅलर  देऊन सु ा डॉ टर र पॉ ड करत नाह त, याचाच 
अथ आप याला कळाला पाह जे क , आपण जो पे- केल देतोय तो कमी आहे. आपण 
यांना अपे त पगार देऊ शकत नाह . िमिनमम वेजेस, अपे त पगार देऊ शकत 

नाह . यामुळे ते वायसीएमकडे पाठ फरवतात. दोन गो ी आहेत, एकतर येणा-या 
येक डॉ टरची इ छा असते क  इथे याव.े इथे भरपूर िशकायला िमळेल. पण दूस-या 

बाजूला ितथे एक मानिसक ास पण असतो. ेशर पण असते. कॉमन प लक 
लोकांची दादािगर  होते, इतर लोकांची दादािगर  होते. नगरसेवकांचे ेशर असते. ह  
व तु थती असताना यांना कमान पगार जो िमळायला पा हजे तो िमळत नाह . 
हणून ते वायसीएमकडे पाठ फरवतात.  याअनुषंगाने शासनाचे पुढचे धोरण काय 

असणार आहे आ ण याअनुषंगाने शासन काय य  करतेय, मा.आयु  साहेब, या 
गो ीचा आपण खुलासा केला पाह ज.े डॉ टरां या नेमणूक ला आमचा कोणाचाच वरोध 
नाह . कंवा वायसीएम या इम ु हमट करायला वरोध नाह . ितथे णाला चांगली 
सु वधा िमळाली पाह ज.े आपले जे आ  कत य आहे, या कत या या अनुषंगाने 
आपण य  केले पाह जेत. मा.अ जत ग हाणे यांनी पण इथे उ लखे केला आहे क , 
चांगले हॉ पटल बनवले आहे. चांगले हॉ पटल लोकां या सेवेसाठ  केलेले असताना 
याला ाय हेटायझेशन करायचे. महापािलकेने हे धोरण का वकारले आहे कंवा 

यामागे कोणाचे ल  आहे कंवा असा य  कोण करतेय का. याचे फायदे व तोटे 
काय आहेत, याचा सु ा खुलासा आपण केला पाह ज.े हे आव यक असलेले डॉ टर 
आप याला के हा िमळणार. णाचे हाल होत आहेत, गैरसोय होते आहे. यातून 
नेमका माग कसा काढणार हा मह वाचा  आहे. या डॉ टरांना नेमणूक करायला 
आमचा कोणाचा वरोध नाह . आप याला लागणारे डॉ टर आहेत ते आप याला िमळत 
नाह त. शासन यात अपयशी ठरतेय असा आमचा आरोप आहे. कंवा आमचे असे 
हणणे आहे. यावर मा.आयु  साहेब आपण खुलासा करावा. आयु  कंवा संबंिधत 

अिधका-यांकडून खुलासा अपे त आहे. जा हरात देऊन सु ा डॉ टर भरती होत नाह त 
याचे कारण काय. वषयाला वरोध बलकूल नाह . तु ह  वषय मंजूर करा. परंतू एवढे 
डॉ टर आहेत. १७, २,३,५,४ असे वेगवेगळे सांिगतले. पण जा हरात देऊन सु ा हे 
डॉ टस उपल ध का होत नाह त हा मोठा  आहे. 
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मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आमचा 
कोणाचाह  या वषयाला बलकूल वरोध नाह . आप या शहरात एक मनो वकार 
िच क सक असावा. कारण आप या नागर कांना पु यात जावे लागते. याची 
आव यकता असेलतर आ ा मा.प नेते यांनी सांिगतले, वायसीएम सुधारतेय. माझी 
आप याला एक वनंती आहे क , इ ा चरपे ा वािलट वर भर ा. वायसीएम 
कमी पडतेय हणून आपण शहरात इतर हॉ पटल बांधतोय, भोसर  इथे एक 
हॉ पटल बांधले आहे. पण आहे या हॉ पटलम ये कशी सु वधा देता येईल ते पहा. 
मा.योगेश बहल यांनी सांिगतले क , आप याकडे डॉ टर येत नाह त. कुठेतर  या या 
मुळाशी गेले पाह ज.े आपण नुसतेच ठेके काढतोय, टडर काढतोय. आ ण इ ा चर 
उभे करतोय. कुठेतर  शहरात आपली तशी ितमा आहे. यामुळे आपण कसे ठेके 
िनघतील, कसे टडर िनघतील, यापे ा आहे तो ठेकेदार कशी वािलट  देईल या याकडे 
पण आपण पहा. िन तच वायसीएम हे शहरात या नागर कांसाठ  अ यतं आव यक 
आहे. आज आप या शहरापे ा बाहेर ािमण भागातून खेड भागातून, मावळ भागातून 
पेशंट आले असे फोन येतात. चार/पाच दवस आयसीयूतले पेशंट वेट ंगवर आहेत. 
लहान मुलांचे आयसीयू उपल ध होत नाह , वेट ंग असते. या सग या सोयीसु वधांकडे 
आपण अितशय बारकाईने ल  दलेतर या शहरातील सग या नागर कांची देखील सोय 
होईल. मोठमो या हॉ पटलम य े गेलोतर डॉ टर फोन पण उचलत नाह त. आज 
आपण वायसीएमम ये गोरगर बांना वनामू य, कमी दरात सु वधा पुरवतोय. लोकं 
अितशय ज हा याने या वायसीएमकडे पाहतात. पु हा एकदा आप या सग यांना 
वनंती आहे क , तु ह  केवळ ठे याकडे न बघता, या वायसीएमचे डॉ टस, यांना 
िमळणार  सॅलर , यांना िमळणारे वािलट  ऑफ िल ह ंग हे सु ा तु ह  बघा. तरच 
लोक तुम याकडे येतील. नाह तर काय होते, एमबीबीएस झाले, अनुभव पा हज े हणून 
वायसीएमकडे येतात व नंतर वतःची ाय हेट ॅ ट स चालू करतात. याकडेह  

डॉ टरांचा कल आहे. हणून वायसीएमकडे फ  अनुभव यावा यासाठ  न पाहता 
भ व यात णांची सेवा हावी या ीने डॉ टरानंी बघायची वृ ी िनमाण हावी अशी 
प र थती आपण िनमाण करा. आहे बाजूला ब ड ंग हणून बाधंतोय ब ड ंग. तु ह  
बोलले हणून मी बोलतोय. कुठलेह  काम चांगले आहे. असा त  असावा. याबरोबर 
बाक या सु वधा पण बघा. फ  एक पद िनमाण करत असताना या पदामुळे होणार  
सगळ  सोय, पेशंटला तु ह  इथे ऍडिमट करणार का, याला इथेच औषध देणार का. 
का याला िच ठ  िलहून देणार. तो परत येरव याला जाणार. या ीने डॉ टर या या 
पो टकडे पहाव,े अशी मी आयु  साहेबांना आ ण महापौर साहेबांना वनंती करतो. 
 
मा.महापौर – मा.आयु  साहेबांनी खुलासा करावा.   
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मा.आयु -मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह, वै क य अिधका-यांची पदभरती 
कर या या अनुषंगाने आ ा स व तर चचा झाललेी आहे. खुला यासाठ  तीन मह वाचे 
मु े आले आहेत. वायसीएमम ये जी वेक सी आहे, पया  सं या ा  का होत नाह . 
पीजी इ ट युट के यानंतर यात काय फरक पडणार आहे, अ य हॉ पट स ्  म ये 
वेक सी भरायचे ावधान आहे का कंवा याचे ाय हेटायझेशन करायचा वचार आहे 
का. या तीन बाबींवर मी खुलासा करतो आहे. वायसीएमम ये ह  जी भरती या 
चालू असते, ती िनरंतर चालू असते. या- या वेळेला पद र  होते, या- या वेळेला 
ते पद शासनाकडून भरती करायचा य  चालू असतो. हे हणणे खरे आहे क , 
आप याला अनेक वेळा विश  पदांसाठ  पेशािल ट भरायचे असतात. ते आप याला 
उपल ध होत नाह त. यामुळे वारंवार ह  जाह रात या करावी लागते. शासना या 
वतीने यो य र तीने य  केले जातात. यापक िस  केली जाते. पारदशक या 
क न सु ा काह  वेळेला पेशािल ट लोक िमळत नाह त. तथा प आपण यात काय 
क  शकतो, असा जो  वचारला आहे. यात आपले जे पे केल आहेत, They are 

Coterminus with the govt. pay scale. यामुळे आज जे कॉ पेट ट ह पे केल 
शासना या मा यमातून दले जातात, याच धत वर आपण आप या डॉ टरांना पे 
केल देतोय. यामुळे याम ये पे हा एकमेव ऍ ॅ ट ह ायटेर या डॉ टरांसाठ  असू 

शकत नाह . देशाची सेवा, समाजाची सेवा, णांची सेवा, वायसीएमसार या ठकाणी 
जे ए सपोजर िमळते, ते अ यंत चांगले ए सपोजर अनेक होतक  व नवीन डॉ टरांना 
िमळते. अनेक वषाची कायम व पी कामाची हमी, अशा व पा या गो ींतून आपण 
डॉ टरांना इथे ऍ ॅ ट करत असतो. तथा प, हे काम कमी आहे क , अनेक वेळा 
पेशािल ट डॉ टर आप या वायसीएमकडे कंवा शासक य सेवकेडे येताना दसत 

नाह त. हणून सो यूशन हणून यापूव  आपण पीजीआय इ ट युशनचा वचार 
केला होता. पो ट ॅ युएशन इ ट युशन आप याकडे तयार झाले आहे तर या 
पो ट ॅ युएशन इ ट युशनम य े असोिसएट ोफेसर, अिस टंट ोफेसर आ ण 
ोफेसर दजाचे जे वै क य अिधकार  आप याकडे येतील. यां या मागदशनाखाली त  

डॉ टर आप या हॉ पट सम येच यां या ए सपोजर घेऊन तयार होतील. साधारणतः 
चाळ स ते पंचेचाळ स पदे दरवषासाठ  असतील. एक वषा या अ यास मासाठ  
आप याकडे १२० ते १३० पद यु र अ यास म करणारे चांगले, कुशल डॉ टस 
कायम व पी उपल ध होतील. आ ण यां या देखरेखीखाली २४ बाय ७ चांगली सेवा 
आपण आप या नागर कांना देऊ शकू. या व ासासाठ  आपण पीजीआय याचा वचार 
केलेला आहे. पीजीआय या अनुषंगाने आपण भरती या वेगाने सु  केली आहे. 
यासाठ  ऍड शनल एफएसआय आपण मंजूर क न घेतला असून बांधकामाची तयार  

देखील आपण जोरात सु  केली आहे. हे करत असतानाच आ ाच स मा.सद यांनी 



31 
 

  

वषय काढला होता. पंपर  िचंचवड महापािलकेने अ य हॉ पट सचे िनयोजन देखील 
केले आहे. मला हेच सांगायचे आहे क , यावेळ  आपण अ य ४ णालये खाटां या 
वाढ सह िनयो जत केली होती. हे करत असताना नवीन आकृतीबंध देखील तयार केला 
होता. तो तयार क न मंजूर साठ  शासना या ित ेत आहे. भोसर चा दवाखाना आता 
बांधून तयार होत आलेला आहे. िन तपणे आ ा सभागृहात आपण सवजण एक 
वषय बोलले आहात क , ाय हेटायझेशन करणार का. स यातर  शासनाचा असा 
कोणताह  वचार नसलातर , यासंदभात िन तपणे वचार कर यात येईल. आ ण जर 
ते सुयो य असेल, नागर कां या सोयीचा जो कोणताह  माग असेल, कारण आप याला 
अनेक वेळा डॉ टर िमळत नाह त. पेशािल ट डॉ टर उपल ध होत नाह त. अशा 
प र थतीत नागर कांवर कोणताह  भूदड ऍड न करता जर ाय हेटायझेशन करणे 
श य असेल तर तेह  ए स लोअर कर यात येईल. यासाठ  जो काह  उिचत माग 
असेल तो सभागृहा या संमतीनेच सभागृहा या मा यतेनंतरच पुढे जाऊ. स यातर  
पीजीआय इ ट यूट पूण कर यासाठ  आपले य  सु  आहेत. िनरंतर, जा तीत 
जा त चांगले वै क य अिधकार  आप या आ थापनेवर ये यासाठ , यांची भरती 

या वेगाने कर यासाठ  शासना या मा यमातून वेळोवेळ  जा हरात या करतो 
आहोत. ह  जी अ य हॉ पट स ्  तयार आहेत, ितथे ती चालू कर यासाठ  ता पुरते 
कं ाट  प तीने भरती क न आपण ती चालू करायची देखील तजवीज ठेवलेली आहे. 
यामुळे असे कुठलेह  सांगता येणार नाह  क , जे हा ह  हॉ पीट स तयार होतील 

आ ण चालव याची सु वधा नसेल. तर असे नाह . आपण कं ाट  प तीने भरती क न 
ह  हॉ पट स देखील काया वत क  शकतो. याबाबतीत आप याला पीजीआय हा 
एकमेव आ ण चांगला पयाय आहे. याम ये आप याकडे अिधकािधक डॉ टरांची 
उपल धता असू शकेल आ ण याअनुषंगाने शासनाचे शथ चे य  सु  आहेत.  
 
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.अनुराधा गोरखे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                            
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ठराव मांक - १७६         वषय मांक – ४ 

दनांक – २०/४/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 
         संदभ –  १) मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

                 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .९७ द.९/४/२०१८    
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर वग – अ मधील सहा यक 
आयु  या पदाची एकूण ११ पदे मंजूर आहेत. शासनाकड ल ितिनयु वर ल ६ व 
महानगरपािलके या आ थापनेतील पदो नतीने ५ अशी मंजूर आहेत. 
महानगरपािलके या आ थापनेवर ल ५ पदांपैक  स या ३ पदे र  अस याने 
शासक य कामकाज पुण काय मतेने होत नाह .  महारा  शासनाचे सामा य शासन 
वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .एस.आर. ह .-२०१४/ . .३५४/१४/का.१२, 
दनांक ०५/१०/२०१५ नुसार काह  पदांसाठ  पदो नती कालावधी ९० ट के हणजेच 
४.५ वष पूण झा यास पदो नती देणेबाबत शासन िनणय आहे. ी.संद प दादासाहेब 
खोत यांचा शासन अिधकार  या पदावर ४.५ वष कालावधी पूण होत आहे. तसेच 
सेवाजे ता व शै णक पा तेनुसार ते वग – अ मधील सहा यक आयु  पदाचे 
पदो नतीस पा  आहेत. यामुळे ी.संद प दादासाहेब खोत यांना सहा यक आयु  या 
पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.अचना बारण े- मा.महापौर साहेब, ठरावास 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 केले. 

         -------- 
मा.िशतल उफ वजय िशंदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
                                        
ठराव मांक - १७७       वषय मांक – ५ 

दनांक – २०/४/२०१८       वभाग- मा.आयु  
 
           संदभ – १)  मा.अ नी जाधव, मा. वीनल हे े यांचा ताव. 

            २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव . ९८ द.९/४/२०१८    
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       सन २०१८-१९ या अंदाजप कास मा.महापािलका सभेने मा यता दलेली आहे.  
सदर अंदाजप कामधील सव कामां या समोर दश वले या अंदाजप क य र कमेस 
दरवष माणे एक त शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. मा.महापािलका सभेने 
मंजूर केले या अंदाजप कातील कामे वेळेत पूण करणेसाठ  या आिथक वषातील कमी 
कालावधी वचारात घेता सव कामां या नावासमोर नमुद अंदाजप क य र कमेस 
एक त शासक य मा यता घेत यास या/ या कामाची केलेली तरतूद याच वषात 
खच करता येईल. सबब सव कामां या नावासमोर नमुद अंदाजप क य र कमेस 
एक त शासक य मा यता िमळा यास या/ या कामाची केलेली तरतूद याच वषात 
खच करता येईल व कामां या िन वदा या हाती घेऊन सदरची कामे उपल ध 
कालावधीम ये चालू करता येतील.  सबब सन २०१८-१९ या मंजूर अंदाजप कात 
नमुद केले माणे यांचे ढोबळ अंदाजप क तयार करणेत आलेले आहेत अशा सव 
भांडवली व महसुली कामे तसेच महसुली अंदाजप कातील व तु व सेवां या खरेद या 
लेखािशषासमोर दश वले या एकूण अंदाजप क य र कमेस शासक य मा यता 
दे याचा तसेच ह  शासक य मा यतेची र कम िन वदा या पुण झा यावर मंजूर 
िन वदा र कमे इतक  राह ल यास मा यता दे याचे ता वत कर यात येत आहे. तर  
महसुली व भांडवली अंदाजप काचे सव न वन कामांना यां यासमोर दश वले या 
अंदाजप क य र कमांना तसेच महसुली अंदाजप कातील व तु व सेवां या खरेद या 
लेखािशषासमोर दश वले या एकूण अंदाजप क य र कमेस शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 
 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
मा. व ठल उफ नाना काटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, 
खरेतर अंदाजप कास मा यता घेत यानंतर परत हा वषय इथे येणे गरजेचे आहे का. 
मला वाटते क , सवसाधारण सभेन े यावेळ  टँड ंग किमट ला अिधकार दल,े यावेळ  
यानंतर म.ेहायकोटाची ऑडर आलेली आहे. आ ह  आ ाच ऑनलाईन त काढली 

आहे. ह  ऑडर वाचून दाखवावी व सव सद यांना सु ा याची मा हती ावी.  
 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, गे या वष या 
बजेटला मंजूर  घेत असताना द.२० जून २०१७ ला सभा झाली. याम ये 
याअनुषंगाने आपण जी ढोबळ लँकेट मंजूर  घेतली होती, ती कशी चुक या प तीची 

आहे, हे याचवेळ  मे शन केलं होतं. परंतू यावेळ  काह  ऐकले गेले नाह . द.२० 
जूनला हायकोटात मी वतः हा वषय रेज केला होता. यानंतर ऑडर लवकर झाली 
नाह . परंतू फायनल ऑडर करत असताना मी आप यासमोर सगळं वाचणार नाह . 
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परंतू जी ऑडर झालेली आहे, मा.आयु  साहेब आ ण मा.महापौर साहेब यात 
पेिस फक हटले आहे क , i) The impugned Resolution No.42 dated 20th 

June 2017 to the extent to which it provides for delegation of the powers 
in favour of the Standing Committee and the Municipal Commissioner is 
hereby quashed and set aside;  
 वा त वक पाहता, ह  ऑडर जर लवकर झाली असती तर गे या वष याच 
कामांना वकऑडरला टे िमळाला असता. परंतू खूप ोलाँग झा यामुळे हे करता आले 
नाह . याचाच अथ दूसरे यांनी हटले आहे क , ii) We further make is clear that 
the rest of the resolution is not disturbed; यावेळ  यांनी ते ड टब केले नाह .  
iii) The petition is accordingly disposed of on the above terms.  

At this stage, the learned Senior counsel appearing for the 
Municipal Corporation prays for stay of this order. The said prayer is 
rejected.  

याचाच अथ आ ाचा जो वषय आहे, या वषया या अनुषंगाने सभागृह िनणय 
घेईल. सभागृह काह ह  िनणय घेईल. कारण हा सद य ताव आहे. परंतू मा.आयु  
साहेब, मी आप याला व मा.महापौर साहेबांना या ऑडरची कॉपी देऊ इ छतो. 
अशा कारे आपण पॉवर डेिलगेट क  शकत नाह . It has been clearly directed by 
the High Court. So its depend on the  location of the application that how 
to implement it. Thank You, ध यवाद.  

 
मा.महापौर – संबंिधत अिधका-यांनी या वषयाचा खुलासा करावा.  
 
मा.सितश पवार ( .कायदा स लागार,कायदा वभाग) – मा.महापौर साहेब, सव 
स मा.सभागृह, मा.योगेश बहल यांनी रट प रशन .९८२९/२०१७ मा.उ च 
यायालयात दाखल केली होती. या सुनावणीनंतर मा.उ च यायालयाने द.२० फे ुवार  

रोजी या करणात आदेश केले होते. यातला पाट ३ वाचतो. (ऑडरचे वाचन केले.)  
i) The impugned Resolution No.42 dated 20th June 2017 to the extent to 
which it provides for delegation of the powers in favour of the Standing 
Committee and the Municipal Commissioner is hereby quashed and set 
aside;  

हा जो ठराव मांक ४२ द.२० जून २०१७ चा होता. मा.आयु  व मा. थायी 
सिमतीला पॉवर दे याबाबतचा हा वषय होता. हा वषय र बादल ठेव यात येत आहे. 
हा वषय बाजूला ठेव यात येत आहे. तेव या पुरता हा ठराव सेट असाईड झालेला 
आहे.  
 ii) We further make is clear that the rest of the resolution is not disturbed; 
 उवर त ठरावावर काह  प रणाम होणार नाह .  
iii) The petition is accordingly disposed of on the above terms.  
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 वर ल ऑडर या अनुषंगान े ह  रट पट शन ड पोज कर यात येत आहे, 
िनकाली काढ यात येत आहे. 

 At this stage, the learned Senior counsel appearing for the 
Municipal Corporation prays for stay of this order. The said prayer is 
rejected.  

आप या मा.उ च यायालयाला या आदेशाला थिगती दे यासाठ  वनंती केली 
होती. ती फेटाळलेली आहे. अशा प तीने ड पोजल झालेले आहे. बाक  रेझो यूशन 
यांनी काह  ड टब केलेले नाह .  

 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, 
अज यावर वषय काय आहे. लँकेट मा यतेचा वषय आहे.  
 
मा.सितश पवार ( .कायदा स लागार,कायदा वभाग)–मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह, 
लँकेट मा यते वषयी मा.योगेश बहल यां या पट शनम ये यांनी contention घेतले 
होते. परंतू मे.हायकोटा या ऑडरम ये याब ल काह  भा य नाह . सभागृह िनणय घेऊ 
शकते. 
मा.राजेश लांडे (मु यलेखापाल,लेखा वभाग)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव 
स मा. सभागृह, पटलावरचा जो वषय मांक ५ आहे, तो पुढ ल वष  २०१८-१९ म ये 
घे यात येणा-या कामांना ावया या शासक य मा यतेसंदभातील वषय आहे. 
एकंदर त शासक य मा यता दे यात यावी असे या वषयात ता वत कर यात आले 
आहे. मा.योगेशजी बहल यांची जी यािचका होती, याम ये दोन मु े होते. याम ये 
एकतर वग करणाचे अिधकार मा. थायी सिमती व मा.आयु  यांना डेिलगेट केले होते. 
यांना आ हान दले होते. आ ण दूसरे हणजे सभागृहाने जी एक त शासक य 

मा यता गे या वष  दली होती, या मा यतेला यांनी आ हान दले होते. मा.उ च 
यायालयाचा जो िनणय आलेला आहे, आ ाच वधी अिधका-यांनी याचे वाचन क न 

दाखवले. यानुसार वग करणाचे जे अिधकार होते ते मा.उ च यायालयाने फेटाळून 
लावलेले आहेत. यामुळे ते कं ट यू करता येणार नाह , घेता येणार नाह . मा  
एक त शासक य मा यते या वषयावर मा.उ च यायालयाने िनकालात कुठलेह  
भा य केलेले नाह . हणून तो वषय इथे आप यासमोर िनणयासाठ  खुला आहे. 
ध यवाद.   
 
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, खरेतर 
सग या वषयांवर चचा ह  झालीच पाह ज.े परंतू महापािलके या मा यमातून 
सवसामा य माणसांचे  लवकर सुटले पाह जेत. हणून खरेतर आपण हा वषय या 
सभेसमोर आणला आहे. सगळेजण या ीने मा. व ठल उफ नाना काटे यांनी जी 
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सूचना मांडली क  याची गरज आहे का. शहरा या वकासासाठ  हे अ यंत गरजेचे 
आहे. मा.योगेशभाई, खरेतर टँड ंगला या प तीने झा यानंतर तु हाला वाटले क , ते 
खरेतर कोटात गेल.े कोटाने अशा प तीचा आदेश दला होता क , यापुढे एक त 
शासक य मा यता घतेली गेली पा हजे का नाह . हा अिधकार आप या सभेला आहे. 

मा.महापौर साहेब, मी आप याला वनंती करतो क , या वषयाला मंजूर  देऊन या 
शहरातील सवसामा य माणसा या रगाळले या कामांना गती िमळेल, असे आदेश 
ावेत. 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.िनमला गायकवाड - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                          

            वषय मांक – ६ 

दनांक – २०/४/२०१८                     वभाग- मा.आयु  
 
             संदभ –  १)  मा. वकास डोळस, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव  

२)  मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .६१ 
द.१०/४/२०१८    

 
       मौजे बोपखेल येथील स.नं.१४८ पै. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 

मंजूर वकास योजनेतील आ. .२/१५४ खेळाचे मैदान हे आर ण असून सदर बाधीत 
आर णाम ये लोकांची घरे तसेच यांचे व हवाट चे र ते आहेत. सदरचे आर ण 
वकिसत झालेस अनेक लोक भूमी हन तसेच बेघर होतील. स थतीत बोपखेलम ये 
स.नं.१ म ये आ. .२/१६७ खेळाचे मैदान हे आर ण वकिसत कर याची कायवाह  
चालू अस याने आ. .२/१५४ खेळाचे मैदान या आर णाची गरज भासत नाह . तर  
महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये आ. .२/१५४ 
खेळा या मैदानाने बाधीत े  आर णातून वगळून  र हवासी वभागात समा व  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा. हराबाई ऊफ नानी घुले – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या मंजुर वकास योजनेत मौजे िचंचवड येथील 
स.नं.५१ पासून पवना नद  लगत या स.नं. ४७ व ४८ पयत व तेथुन मौजे थेरगाव 
येथील स ह.नं.२४ पासून स ह न.ं २० पयत या ४५ मी. ं द चा मंजुर वकास 
योजनेतील र ता आहे. सदर र याची िचंचवड भागातील लांबी साधारणत: ८७० मी. 
असुन थेरगाव भागातील लांबी १००० मी. आहे. िचंचवड यथेील भाग हा नागर  व तीचा 
असुन थेरगाव येथे पशुसंवधन वभागा या ता यातील िमळकती मधुन सदर र ता जात 
आहे. तर  साधारणत: ८४१५०.०० चौ.मी. ेञ मनपाचे ता यात यावे लागणार असुन 
न वन भूसंपादन कायदयानुसार िमळकतधारकांना मोबदला अदा करावा लागणार आहे. 
 तर  मौजे िचंचवड येथील स.न. ५१ पासुन पवना नद  लगत या स.नं. ४७ व 
४८ पयत र ताबाधीत जागा िमळकतधारकांकडून मनपाकडे ह तांतर क न घेणेकामी व 
सदर जागेचा मोबदला अदा करण,े यासाठ  आव यक स ह ण करणे, इ याद  
अनुषंिगक मंजूर सह न वन भूसंपादन कायदयानुसार येणा-या सव खचाबाबत व तेथून 
मौज ्  थेरगाव येथील स.नं. २४ पासून स.नं. २० पयत या ४५ मी. पुव च संपादन 

केले या िमळकतधारकांकडून मनपाकडे ह तांतर क न घेणेकामी व सदर जागेचा 
मोबदला अदा करणेबाबत मा.आयु  सो यांना संपुण अिधकार देणे आव यक आहे. 
सबब उपरो  र याचे काह  भागाचे न वन भूसंपादन २०१३ चे कायदया वये संपादन 
व उवर त भागाचे ह तांतरण करणेस मा यता देणेचा ताव व सदर र याचे खचास 
१५० कोट ची शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजुर वकास आराखडयात पंपळे गुरव येथील स.नं.९० म ये 
आ. . ३५७ (HDH) चे आर ण आहे. सदरचे आ. . हे िनळ  पुररेषेम ये येत आहे. 
सदर ठकाणी बांधकाम अनु ेय होणार नाह . यामुळे सदर ठकाणी खेळाचे 
मैदान/उदयान या माणे आर णात फेरबदल कर यास व याकामी कलम ३७ ची 
कायवाह  करणेकामी मा.आयु  सो. यांना सवािधकार देणसे मा यता देणेत यावी. 
 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर 
बोपखेलचा वषय हा र यांचा वषय आहे. मा.आयु  साहेब आप या सवाना मा हत 
आहे क , गेले एक ते दड वषाआधी भर पावसात या लोकांचे एवढे मोठे हाल झाले 
होते. आप याकडे वेळोवेळ  ते एकाच र याची मागणी करतात ते हणजे शहरात 
ये यासाठ  पु याला पूल टाकायचा आहे. आपण पा हलेतर बोपखेल हे गाव शहरा या 
एका कोप-यात िमिलटर  ह म ये वसलेले गाव आहे. मा.महापौर साहेब, या 
र याव न झाले या आंदोलनात दोन ते तीन य  मृ यूमुखी सु ा पडले या आहेत. 
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आपण यांना आ ासन दले होते क , जो पूल आहे तो लवकरात लवकर सु  क . 
यायचा-जायचा माग लवकरात लवकर खुला क . मा.आयु  साहेब, आप याला न  
वनंती करतो क , याची स व तर मा हती ावी क , कुठेतर  काम सु  झाले आहे. तर 
याला एवढा वेळ का लागतोय. ध यवाद.          
 

मा.सुवणा बुड – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते –  

पंपर  िचंचवड शहरा या मंजुर वकास योजनेत आ. .२/९३ (STP) 
मैलाशु द करण क पासाठ  आर ीत आहे. तथा प  सदर या मैलाशु द करण 
क पास आ. .  २/९३अ  या माणे स.नं. ३३ म ये थलांतर त कर यास शासनाने 

मा यता दलेली आहे व सदर ठकाणी मैलाशु द करण क प काया वत आहे. 
यामुळे सदय थतीत असलेले २/९३ (STP)  चे आर णात बदल करणे आव यक 

आहे. तर  सदर ठकाणी मनपा उपयोग या माणे आर ण करणेस व सदर ठकाणी 
अ याधुिनक बोट लब/मनोरंजन पाक/उदयान व इतर अनुषंिगक वकास कामे 
वकसीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड शहरा या मंजुर 
वकास योजनेत आ. .२/९५ हे जकात नाका साठ  आर त आहे. सदय थतीत 
जकात बद असलेने व सदर भागात पा याची टाक ची आव यकता अस याने सदर 
ठकाणी पा याची टाक  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे चो वसावाड  
येथील जकात नाका (Octroi post 2/14) चे आर ण असून जकात ना याची 
आव यकता नसलेने व शेतक-यां या ब-याच जिमनी आर ण व र याखाली गे याने 
आर ण .२/१४ र  करणेस मा यता दे यात यावी आ ण वर नमुद केले माणे कलम 
३७ ची या करणेकामी मा.आयु ांना सवािधकार देणेस मा यता देणेत यावी. 
 

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब,उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आपण मौजे 
बोपखेल येथील खेळाचे मैदान आर त असून बािधत लोकांची घरे व हवाट तले र ते 
आहेत. माझी आप याला वनंती आहे क , खेळाचे मैदान अशी कती आर णे आहेत. 
यात आ ा कती लोक राहत आहेत. या आर णा या आजूबाजूला कती खेळाची 

मैदाने आहेत. ह  सगळ  मा हती ा. आम या सु ा उपसूचना आहेत. या वषयाची 
यव थत मा हती ा.    
 
मा.महापौर – संबंिधत वषयाची मा हती ा. हा सद य ताव आहे.  
 
मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,सद य ताव असला हणून काय झाले, वषयाची  
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मा हती ा.  
 

मा. हराबाई ऊफ नानी घुले – मा.महापौर साहेब,माझी वनंती आहे हा वषय मंजूर 
करावा. 
 

मा.िनमला गायकवाड - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत. 
 
            यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक - १७८       वषय मांक – ६ 

दनांक – २०/४/२०१८       वभाग- मा.आयु  
 
             संदभ –  १)  मा. वकास डोळस, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव  

२)  मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव . ६१  

                          द.१०/४/२०१८    
 

           मौजे बोपखेल येथील स.नं.१४८ पै. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आ. .२/१५४ खेळाचे मैदान हे आर ण 
असून सदर बाधीत आर णाम ये लोकांची घरे तसेच यांचे व हवाट चे र ते आहेत. 
सदरचे आर ण वकिसत झालेस अनेक लोक भूमी हन तसेच बेघर होतील.  
स थतीत बोपखेलम ये स.नं.१ म ये आ. .२/१६७ खेळाचे मैदान हे आर ण 
वकिसत कर याची कायवाह  चालू अस याने आ. .२/१५४ खेळाचे मैदान या 
आर णाची गरज भासत नाह . तर  महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये आ. .२/१५४ खेळा या मैदानाने बाधीत े  आर णातून वगळून  
र हवासी  वभागात समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या जु या ह या मंजुर वकास योजनेत मौजे िचंचवड येथील 
स.नं.५१ पासून पवना नद  लगत या स.नं. ४७ व ४८ पयत व तेथुन मौजे थेरगाव 
येथील स ह.नं.२४ पासून स ह न.ं २० पयत या ४५ मी. ं द चा मंजुर वकास 
योजनेतील र ता आहे. सदर र याची िचंचवड भागातील लांबी साधारणत: ८७० मी. 
असुन थेरगाव भागातील लांबी १००० मी. आहे. िचंचवड येथील भाग हा नागर  व तीचा 
असुन थेरगाव येथे पशुसंवधन वभागा या ता यातील िमळकती मधुन सदर र ता जात 
आहे. तर  साधारणत: ८४१५०.०० चौ.मी. ेञ मनपाचे ता यात यावे लागणार असुन 
न वन भूसंपादन कायदयानुसार िमळकतधारकांना मोबदला अदा करावा लागणार आहे. 
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 तर  मौजे िचंचवड येथील स.न. ५१ पासुन पवना नद  लगत या स.नं. ४७ व 
४८ पयत र ताबाधीत जागा िमळकतधारकांकडून मनपाकडे ह तांतर क न घेणेकामी व 
सदर जागेचा मोबदला अदा करण,े यासाठ  आव यक स ह ण करणे, इ याद  
अनुषंिगक मंजूर सह न वन भूसंपादन कायदयानुसार येणा-या सव खचाबाबत व तेथून 
मौज ्  थेरगाव येथील स.नं. २४ पासून स.नं. २० पयत या ४५ मी. पुव च संपादन  
केले या िमळकतधारकांकडून मनपाकडे ह तांतर क न घेणेकामी व सदर जागेचा 
मोबदला अदा करणेबाबत मा.आयु  सो यांना संपुण अिधकार देणे आव यक आहे. 
सबब उपरो  र याचे काह  भागाचे न वन भूसंपादन २०१३ चे कायदया वये संपादन 
व उवर त भागाचे ह तांतरण करणेस मा यता देणेचा ताव व सदर र याचे खचास 
१५० कोट ची शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजुर वकास आराखडयात पंपळे गुरव येथील स.नं.९० म ये 
आ. . ३५७ (HDH) चे आर ण आहे. सदरचे आ. . हे िनळ  पुररेषेम ये येत आहे. 
सदर ठकाणी बांधकाम अनु ेय होणार नाह . यामुळे सदर ठकाणी खेळाचे 
मैदान/उदयान या माणे आर णात फेरबदल कर यास व याकामी कलम ३७ ची 
कायवाह  करणेकामी मा.आयु  सो. यांना सवािधकार देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पंपर  िचंचवड शहरा या मंजुर वकास योजनेत आ. . २/९३ (STP) 
मैलाशु द करण क पासाठ  आर ीत आहे. तथा प सदर या मैलाशु द करण क पास 
आ. . “२/९३अ” या माणे स.नं. ३३ म ये थलांतर त कर यास शासनाने मा यता 
दलेली आहे व सदर ठकाणी मैलाशु द करण क प काया वत आहे. यामुळे 
सदय थतीत असलेले २/९३ (STP)  चे आर णात बदल करणे आव यक आहे. तर  
सदर ठकाणी मनपा उपयोग या माणे आर ण करणेस व सदर ठकाणी अ याधुिनक 
बोट लब/मनोरंजन पाक/उदयान व इतर अनुषंिगक वकास कामे वकसीत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड शहरा या मंजुर वकास योजनेत आ. . 
२/९५ हे जकात नाका साठ  आर त आहे. सदय थतीत जकात बद असलेने व सदर 
भागात पा याची टाक ची आव यकता अस याने सदर ठकाणी पा याची टाक  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे व तसेच मौजे चौ वसावाड  येथील जकात नाका (Octroi post 

2/14) चे आर ण असून जकात ना याची आव यकता नसलेने व शेतक-यां या ब-याच 
जिमनी आर ण व र याखाली गे याने आर ण . २/१४ र  करणेस मा यता 
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देणेत येत आहे. वर नमुद केले माणे कलम ३७ ची या करणेकामी मा.आयु ांना 
सवािधकार देणेस 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.माधवी राजापुरे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.                              

         वषय मांक – ७ 

दनांक – २०/४/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

              संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                       जा. . वभाअक/३/का व/१००/२०१८ द.३/४/२०१८ 
 
         क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ 
महारा  अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

               सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  

शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  
मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय 
जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे 
अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  
सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  
४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  
झाले आहे. 
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           ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/- , रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

     व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०३/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुणे  

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या १३३१४  

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

१२६७७  

मंजूर अजाची एकूण सं या १०४७१  

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ६७५४ 

एकुण बांधकाम पुण- 
९७४२ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २९८८ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

४६५ सीटस 

म हला–२०३ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला 
ह ा 

७४९८ लाभाथ  

GOI+GOM=४४९.८८ 

                  लाख 

    GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB  =  १४९.९६ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण          ५९९.८४  लाख  
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सबब महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ  महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.  
 
मा.उषा उफ माई ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

ज हािधकार  पुणे यांनी ितथ ेञ वकास आराखडा अंतगत डुडुळगाव 
ना याम ये मोकळ  असलेली १२०० चौ.मी.जागा सुलभ शौचालय बांध याक रता 
मागणी केलेली आहे. सदर शौचालय बांधणीचा खच महारा  शासन करणार असून 
बांधकाम पुण झा यावर ते पु हा म.न.पा. या ता यात देणार अस याने सदर सुलभ 
शौचालय संकुल बांध याक रता सदर जागा वना मोबदला मा. ज हािधकार  पुणे यांचे 
नावे उपल ध क न देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनमुोदन आहे.  
 
मा.माधवी राजापुरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
     

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक - १७९       वषय मांक – ७ 

दनांक – २०/४/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 
      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  

                               वभाअक/३/का व/१००/२०१८ द.३/४/२०१८ 
 
         क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ 
महारा  अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
 

िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 
६५४३ लाभाथ  

GOI+GOM=३९२.५८ 

                लाख 

     GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =१३०.८६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 
 एकुण      ५२३.४४ लाख  
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              सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  

शौचालय नाह  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 एकूण ११,६८४ कुटंुबे 
अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  
सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  
४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  
झाले आहे. 

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

     व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०३/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुणे  

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या १३३१४  

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

१२६७७  

मंजूर अजाची एकूण सं या १०४७१  

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ६७५४ 

एकुण बांधकाम पुण- 
९७४२ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बाधंकाम  - २९८८ 

बांधकाम पूण सामुदाियक ४६५ सीटस म हला–२०३ िसटस 
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सबब महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ  महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला तसेच ज हािधकार  पुणे 
यांनी ितथ ेञ वकास आराखडा अंतगत डुडुळगाव ना याम ये मोकळ  असलेली १२०० 
चौ.मी.जागा सुलभ शौचालय बांध याक रता मागणी केलेली आहे. सदर शौचालय 
बांधणीचा खच महारा  शासन करणार असून बांधकाम पणु झा यावर ते पु हा 
म.न.पा. या ता यात देणार अस याने सदर सुलभ शौचालय संकुल बांध याक रता 
सदर जागा वना मोबदला मा. ज हािधकार  पुणे यांचे नावे उपल ध क न देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 
      अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

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

--------- 
मा.सागर गवळ  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 

झाले या 
शौचालयांची 
सं या 

शौचालय कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला 
ह ा 

७४९८ लाभाथ  

GOI+GOM=४४९.८८ 

                  लाख 

    GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB  =  १४९.९६ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण          ५९९.८४  लाख  

िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 
६५४३ लाभाथ  

GOI+GOM=३९२.५८ 

                लाख 

     GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =१३०.८६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 
 एकुण      ५२३.४४ लाख  
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ठराव मांक - १८०       वषय मांक – ८ 

दनांक – २०/४/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 
             संदभ-१) मा.महापािलका आयु    

                                         यांचेकड लजा. .पअक/१/का व/१११/२०१८  

   दनांक ०६/०४/२०१८   
 
मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन वदा नोट स माकं 

ENV/5/2017-18 अ वये पंपर  िचंचवड शहरा या घनकच-या या वघटनासाठ  

अ याधुिनक तं ानावर आधा रत वे ट टू एनज  क प DBOT त वावर उभारणेकामी 
ा  िन वदांपैक  मे.अ टोनी लारा ए हायरो ा.िल. व मे.ए.जी.ए हायरो यांचे 

भागीदार  कंपनीने दाखल केले या लघू म दरा या तावास मा. थायी सिमती ठराव 
मांक २३२४ दनांक २८/०२/२०१८ अ वय ेमा यता िमळालेली आहे.  

सदर या िन वदेमधील अट  व शत नुसार कामाची या ी (Scope of Work) 

खालील माणे आहे.  

१. सदरचा क प बांधकामाचा कालावधी १८ म हने असून या क पाचे चालन, 

देखभाल व दु ती िन वदा अट  शत नूसार एकूण २१ वष कालावधीसाठ  आहे.  

२. सदर या क पासाठ  मनपाचा आिथक ह सा हणून आव यकता अस यास र. . 
५०.०० कोट  क प पूण होईतोपयत व वध ट यावर देय आहे. 
३. वे ट टू एनज  क पातून िनमाण होणार  वीज यांनी व ूत मंडळास वकावी 
कंवा मनपास दे याची तयार  अस यास यासाठ  ५/- पये ित युनीट दराने 
मनपास उपल ध होईल. 
४. ठेकेदाराने मनपा े ातून गोळा होणा-या कच-यासाठ  १००० टन ित दन मतेची 
Material Recovery Facility (MRF) न याने बसवून याची देखभाल दु ती करावयाची 
आहे. ५. मोशी येथील अ त वातील सॅिनटर  लॅ ड फल साईटची देखभाल व दु ती 
क न आव यकतेनूसार याचे लोजर व नवीन एस.एल.एफ.तयार करणे बंधनकारक 
आहे.  

६. शहरातून गोळा होणा-या कच-याचे वाढते माण ल ात घेता २१ वष कालावधीम ये 
आव यकतेनूसार क पाची मता वाढ व याची जबाबदार  संबंिधत ठेकेदाराची आहे.  

७. सदर या क पासाठ  सव आव यक या परवान या घेणेची जबाबदार  संबंिधत 

ठेकेदाराची आहे. 
८. या यित र  िन वदा अट  शत  व करारना याम ये नमूद सव बाबींची पूतता करणे 
सबंिधत ठेकेदारावर बंधनकारक आहे. 
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९. मनपा माफत सदर क पासाठ  मोशी कचरा डेपो येथील आव यक जागा २१ वष 

कालावधीसाठ  License to use the land त वावर जागेचा वापर क न दे यात येणार 
असून दैनं दन गोळा होणारा कचरा येसाठ  दे यात येणार आहे.  

१०. लघु म ठेकेदाराने सादर केले या सुधा रत दरां या तावांची मनपाचे तां क 
स लागार मे.टंडन अबन सो यूश स तसेच तां क स लागार सिमतीने [TAC] छाननी 
क न दले या अहवालातील िशफारशीनूसार वषयां कत क पासाठ  मनपास ा  
मे.अ टोनी लारा ए हायरो ा.िल. व मे.ए.जी.ए हायरो यांचे संयु  कंपनीने सादर 
केले या Financial Modelनूसार द.सा.द.शे ११.५०% याजदराने येणार  मूळ टपींग फ  
र. . ५०४/- आ ण येक वष  कं ाट कालावधीम ये महागाई िनदशंकानूसार [WPI] 

होणार  वाढ/घट दरानूसार फरकाची र कम अदा /वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या 
सुधा रत दराने तसेच महानगरपािलके या मदतीने व सहा याने गुंतवणूक वर ल याजदर 
द.सा.द.शे ११.५०% पे ा कमी दराने ा  झा यास मा. थायी सिमतीने मुंजर केले या 

तावातील कपाती या माणात टपींग फ  म य ेहोणार  कपात मा य करणेत आली 
आहे. 

 उपरो  माणे िन वदेमधील अट  व शत स अिधन राहून व यांनी सादर 
केले या Financial Model नूसार होणा-या टपींग फ  मधील कपातीस मा यता देणेचे 
अिधकार मा. थायी सिमतीने मा.आयु  सो यांना दान केले आहेत. या क पासाठ  
संबंिधत ठेकेदाराने सादर केले या DBOT (Design – Built – Operate & Transport) 

त वावर उभारणेत येणा-या क पाची कंमत सुमारे र. . २०८.३६ कोट  इतक  आहे. 
 सदर वषयां कत क पा या खालील नमुद बाबीस मा.महापािलका सभेची 

मा यता घेणे आव यक आहे. 
१. सदर या क पास िन वदेम य े नमूद मनपाचे अिथक अनुदान हणून र. . ५० 
कोट  हे िन वदे या अट  शत नुसार क पा या व वध ट यावर अदा करणेस व  

२. सदरचा क प उभारणेसाठ  मोशी कचरा डेपो मधील आव यक जागा २१ वष 
कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमूद केलेनुसार License to use the Land या त वावर 
वापरणेसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ अ वये िन वदा व 
करारना यातील खालील अट  व शत स अिधन राहून उपल ध क न देणेस मा यता 
देणे  

a) सदरची जागा २१ वष कालावधीसाठ  िन वदेम य ेनमुद केले या Waste to 

Energy या क पासाठ च करण १० नूसार License to use the Land त वावर 
वापरणेस परवानगी देणेत येईल व यापोट  LicenseFee हणून कंपनीस मनपाकडे र. . 
१/- ित एकर ितवष माणे र कम भरावी लागेल.  
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b) Waste to Energy क पासाठ  िन त केलेली मोशी कचरा डेपो येथील जागा 
‘जशी आहे तशी’ सबंिधत ठेकेदाराला ह तांतर त केली जाईल व यानंतर संपूण क प 
कालावधीम ये या जागेची सुर ततेची जबाबदार  कंपनीची राह ल.  

c) सदर या जागेची मालक  मनपाची अस याने क प कालावधीत कंवा 
नंतरह  या संपूण जागेवर कंवा यापैक  काह  जागेवर कंपनीस कंवा य थ सं थेस 
/ य स कोण याह  कारचा ह क (Mortgage Rights) था पत करता येणार नाह . 

 d) क प कालावधीत मनपा या कंवा शासना या ितिनधींना या जागेम ये 
तपासणी कंवा पाहणी करणेसाठ  पूण मुभा राह ल. तसेच सबंिधत कंपनीला मनपा या 
पूवपरवानगीिशवाय सदरची जागा क पा यित र  कोण याह  इतर कारणासाठ  
वापरता येणार नाह .  

e) क प कालावधी संप यानंतर कंवा दर यान या काळात करारनामा 
कोण याह  कारणान े कंवा करण १० व ३५ मधील नमूद अट  शत चा भंग के यास 
सदर या क पासाठ ची जागा वापरणेची परवानगी कोणतेह  कारण न देता आपोआप 
र  होईल यानंतर करण ३० मधील तरतुद नूसार दुस-या कंपनीशी Substitution 

Agreement के यास सव क प जसा आहे तसा व क पाचे सव ह क या कंपनीस 
ह तांतर त करणेत येतील. ३. वषय़ां कत क पासाठ  मा. थायी सिमतीने मा यता 
दले या दराने तसेच िन वदेमधील अट  शत नूसार २१ वषा या क प कालावधीम ये 
येणा-या एकुण खचा या दािय वास व दानास तसेच या क पास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमा नूसार शासक य मा यता देणते येत आहे तसेच या 
क पास व वर नमुद अ. . १ ते ३ बाबीस मा यता देणेत येत आहे..  

 
मा.राज  लांडगे – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन देतो.  
 
मा.हषल ढोरे– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, आ ा 
पयावरणाचा हा जो वषय आहे, याबाबतचाच हा वषय आहे. आमचे सांगवी गाव 
असेल, नवी सांगवी असेल, पंपळे गुरव असेल, हा संपूण भाग पवना नद , मूळा 
नद या काठावर वसलेली आमची गावे आहेत. एक-द ड म हना झाला, आम या 
भागात पवना नद  असेल, मुळा नद  असेल मो या माणात जलपण ची सम या 
वाढलेली आहे. जलपण  वाढ यामुळे आम या भागात डासांची सम या खूप मो या 
माणात वाढलेली आहे. यासंदभात आमचे थािनक नगरसेवक असतील, ये  

नगरसे वका मा.माई ढोरे असतील, शारदा सोनवणे असतील, आमचे सहकार  मा.संतोष 
कांबळे असतील, आ ह  तु हाला द.१३ रोजी या वषयासंदभात प  दले होते. 
यानंतर तु ह  अिधका-यांना कायवाह  करायचे आदेश दले होते. परंतू पवना नद तली 

जलपण  काढायचे काम चालू झाल,े या कामात याप तीने कामाचा वेग पाह जे होता, 
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या प तीने कामाचा वेग संबंिधत ठेकेदाराने पाळला नाह . वेग खूप कमी माणात 
अस यामुळे जलपण  खूप मो या माणात वाढत गेली. पवना नद त अजूनह  जलपण  
आहे. मागील २० तारखेला हा वषय घेतला होता. वषयाला ध न न हता हणून 
महापौर साहेब आपण हा वषय थांबवला होता. मा.आयु  साहेब, आप याला पु हा 
एकदा याब ल प  दल.े मा.आयु  साहेब, तु ह  परवा दोन दवसापंूव  आम या 
सांगवी गावात आल ेहोते. तु ह  आ यानंतर जी पाहणी केली. सं याकाळ  ६.३० नंतर 
७.०० वा. सांगवी भागात अंधार होतो, यानंतर तु हाला ल ात आले असेल, 
सं याकाळ  ७.०० वा. नंतर लोक दसत नाह त. फ  म छर आ ण म छरच दसतात. 
आ ह  चारह  नगरसेवक सकाळ  सात वाज यापासून रा ी बारा वाजेपयत म छरांना 
सामोरे जातोय. आम या भागातले नागर क अ रशः म छरांमुळे एवढे हैराण झाले 
आहेत. तु हाला वतःला मा हत आहे. तु ह  सु ा लगेच गाड त बसलात. खरेतर या 
भागात म छरांची सम या खूप मो या माणात आहे. यात ड यू असेल, मलेर या 
असेल, आम या भागात या नागर कानंा, मुलांना व वध कार या आजारांना सामोरे 
जावे लागते आहे. आ ह  तु हाला व वध कारे िनवेदन दले, सांिगतल.े हॅर स ीजचा 
बंधारा आहे. मूळा नद या बंधा-यामुळे ितथून पाला व सांडपाणी जात नाह . हॅर स 
ीजचे काम चालू अस यामुळे बंधा-यामुळे जलपण  पुढे जात नाह . जलपण  काढायचे 

काम अ जबात होत नाह . तु ह  सांिगतल े होते, या माणे संबंिधत अिधका-यांवर 
िनलंबनाची कारवाई करा. कुठ याह  अिधका-यांना सांिगतले तर  एकमेकांवर ढकलून 
देता. भाग अिधका-यांना सांिगतले क , ते हणतात मु य अिधका-यांचा वषय आहे. 
आज जलपण  काढली जातच नाह . पण यानंतर धूर फरवणी होत नाह . आ ह  चार 
नगरसेवकांमधून वतः मा.माई ढोरे यांनी वतः या खशातून धूर फरवायची मशीन 
घेतली आहे. इतक  वाईट प र थती आहे. धूर फवारणी करायला सांिगतली तर  रोज 
धूर फवारणी होत नाह . आम या भागात म छरांचा खूप ास आहे. आजह  तो बंधारा 
काढलेला नाह . सांगवीकरांना म छरांपासून कधी मु  िमळणार. मधुबन भागातील, 
ममता नगर भागातील, जयमाला नगर भागातील, पवना नगर भागातील नागर क 
अ रशः हैराण झाले आहेत. संबंिधत अिधका-यांना यावर कडक आदेश ा. तु ह  
आदेश देऊन सु ा जलपण ब ल पा हजे अशी कायवाह  होत नाह . आमचे मागदशक 
आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप हे या सम येब ल बोलले आहेत. तु ह  लवकरात 
लवकर जलपण चा नायनाट करा व सांगवीकरांना म छरांपासून वाचवा. याबाबत तु ह  
लवकरात लवकर ऍ शन या. ध यवाद.  

मा.माया बारणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आज वे ट टू 
एनज चा हा वषय सभागृहापुढे ठेव यात आला आहे. खरेतर संपूण महारा ात जेव या 
महानगरपािलका आहेत, या सग या महानगरपािलकांम ये कच-याची सम या खूप 
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गंभीर आहे. ह  कच-यावर ल या, कचरा न  झाला पाह ज,े यात कुठलेह  दुमत 
नाह . आपण इतर देशांत पहा, परदेशात जाऊन पाह लेतर या ठकाणी कच-यावर 

या करणा-या एखा ा ठकाणी गेलाततर तुम या ल ात येते. ितथले वातावरण 
पाहून ितथे कचरा डेपो आहे असे वाटत नाह . एवढे चांगले ोजे ट बाहेर या देशांत 
आहेत. तर आप या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये असे ोजे ट का केले जात 
नाह त. एक छोटेसे उदाहरण सभागृहाला देते, थोड यात सांगते. तीन उ चिश त 
त ण जे वतःला खूप शहाणे समजायचे. यांना वाटायचे, जगात आपणच शहाण,े 
बाक  सगळे वेडे आहेत. ते र याने चाललेले असतात. जाता जाता समो न एक बेवडा 
येतो. यां यात बोलणे होते क , आपण याची फरक  घेऊ. आपण कसे शहाणे हे याला 
पटवून देऊ. आ ण ते याला थांबवतात, याला वचारतात क , काय रे, तू दा  पला 
आहेस का. याला दा वर खूप ले चर देतात आ ण सांगतात क , दा  प यावर असं 
होतं, तसं होतं. तू दा  का पतोस. तो यांचं सगळं ऐकून घेतो. नंतर यांना 
वचारतो, तु ह  खूप शहाणे आहात. मी एकच  वचारतो. तु ह  मला या ाचे 
यो य उ र ा. यांना हसायला येतं. यांना वाटतं, हा काय एवढा  वचारणार 
आहे. तो हणतो, माझा  एवढाच आहे क , या जगात सवात सव े  कोण आहे. ते 
हणतात, पृ वी. तो हणतो, पृ वी. पृ वी बड  पृ वी बड , वो काहे क  बड , वो तो 

शेषनाग के सीर पे खड . मग ते हणतात, शेषनाग असेल. तो हणतो, शेषनाग, 
शेषनाग वो काहे का बडा, वो तो िशवजी के गले प ेपडा. मग ते हणतात, भगवान 
शंकर असेल. तो हणतो, शंकर बडे, शंकर बडे, वो काहे के बडे, वो तो कैलास पवत 
पर खडे. असं करता करता शेवट  कैलास पवतह  होतो, रावणह  होतो, िसतामाई होते. 
तो शेवट  हणतो, िसतामाई िसतामाई वो काहे क  बड , वो तो अ न म िगर पड . ते 
हणतात, मग अ न े  असेल. तो शेवट  हणतो, अ न बड , अ न बड , वो काहे 

क  बड , उसके ऊपर तो दा क  बॅलर खड . हणजे याचा अथ, सवात े  मनु य 
होतो. या तीन व ानांनाह  याचा अथ लागत नाह . तसे काह से आप या शासना या 
बाबतीत आहे. सांगायचे ता पय एवढेच होते क , महापािलकेत जे स लागार, ठेकेदार 
आ ण शासन आहे, ते असं दाखवतात क , आ ह  खूप हुशार आहोत. कोणता तर  
ोजे ट दाखवायचा आ ण पािलकेची लूट करायची. परवा दवशी मी प कार प रषद 

घेतली. सव प कार बंधू प रषदेला उप थत राह ल.े मी यांचे सु ा मनापासून आभार 
मानते क , यांनी वृ प ात अितशय चांगली मा हती दली. पण मला एक खंत 
मनाला लागून केली, सग यांना मा हत आहे. मी आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप 
यांची समथक आहे. याचा अथ असा होत नाह  क , मी आमदार मा.महेशदादा लांडगे 
यांची वरोधक आहे. मला हे खरेतर वृ प ातून कळाले क , एवढा मोठा इ य,ू एवढे 
राजकारण यात केले गेले. आज या वषयात दादा कंवा भाऊ यांचा काह ह  संबंध 
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नाह . एका स लागाराने डपीआर तयार केला. या अनुषंगाने याची िन वदा काढली. 
शासनाने मंजूर साठ  वषय सभेसमोर ठेवला. सदर वषयाव साधकबाधक चचा हावी 

एवढ  माफक मागणी फ  मी केली होती. यात वनाकारण राजकारण क न या 
गो ीचे राजक य भांडवल केले गेले आहे. आज खरेतर प ाने हप काढले आहे. यात 
हा वषय मंजूरह  होणार आहे. चांग या गो ीला कधीह  वरोध राहणार नाह . परंतू 
आपण २०८ कोट  देणार आहोत. हा वषय २१ वषासाठ  करतोय. एवढा मोठा खच 
करणार आहोत. तर कशा प तीने करणार आहोत. हे सभागृहाला कळणे गरजेचे वाटत 
नाह  का. काह  म ह यांपूव  आपण व छतेसंदभात टडर काढले होते. ते र  करावे 
लागले. ह  जी नामु क  आप यावर आली आहे. ती पु हा होऊ नये हणून पारदश पणे 
संपूण सभागृहापुढे मांडावे अशी मी मागणी केली होती. याम ये मला पडलेला जो  
आहे, सं म आहे याचा खुलासा सभागृहापुढे ावा अशी वनंती मी संबंिधत अिधका-
यांना करते. सदर क पासाठ  आपण जो खच करणार आहोत, यासाठ  आपण 
मिशनर  कुठून आणणार आहोत. या मिशनर ची कंमत काय आहे. तु ह  कुठली 
हायटेक मिशनर  वापरणार आहोत. या मिशनर साठ  लागणारे पाणी, ऑलरेड  
आप याला पा याचा इतका तुटवडा आहे. यात अजून भर टाकणार आहोत. हे पाणी 
कुठून उपल ध करणार आहोत. या मिशनर त कचरा ड पोज के यानंतर जी राख 
िनमाण होणार आहे, याची व हेवाट शासन लावणार आहे का. संबंिधत ठेकेदार 
लावणार आहे का. वीजिनिमती केली जाणार आहे. ह  वीजिनिमती के यानंतर ती 
महापािलकेला देणार आहेत का एमएसईबीला देणार आहेत. .५/- दराने देणार आहेत. 
हे कशा या अनुषंगाने आपण ठरवले आहे. मला हे मोघम  पडलेले आहेत. 
सभागृहात या सव नगरसेवकांना पडलेले आहेत. याचा व तार त खुलासा या ठकाणी 
संबंिधत अिधका-यांनी मला ावा. यानंतर मला पु हा बोलायचे आहे.  

मा. व म लांडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, आ ा 
मा.माया बारणे ता नी जो वषय घेतला, यासंबंधी मला संबंिधत अिधका-यांना काह  

 वचारायचे आहेत. जागेचे मालक कोण आहेत, जागा के हा ह तांतर त झाली, 
शासनाने जागा के हा वग केली, जागा कती लागणार आहे, या जागेत शंभर ट के 
वीज महापािलका घेणार आहे का, या ांची उ रे मला स मा.अिधका-यांकडून 
अपे त आहेत. तसेच मे.अ टोनी लारा ए हायरो ा.िल. व मे.ए.जी.ए हायरो या 
दोन कंप या आहेत का एकच कंपनी आहे. या कामासाठ  के. ह . अलाऊड आहे का. 
पीसीएमसीला कती मेगावॅट वीज लागते, सव वीज महापािलका वकत घेते का घेत 
नाह  याची स व तर मा हती ा. नंतर मी परत बोलेन.   

मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, 
खरेतर हा क प कुठ या महापािलकेत चालू आहे याची देखील मा हती असणे गरजेचे 
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आहे. आपण जे ठेकेदार नेमलेल ेआहेत, मे.अ टोनी लारा ए हायरो ा.िल. हा ठेकेदार 
गेले चार/पाच महापािलकांम ये लॅकिल ट आहे. मग आप या महापािलकेने यांना 
कसे काय काम दललेे आहे. जो ठेकेदार लॅकिल टला टाकला जातो, तो आप याकडे 
घेतला जातो. दूसर  गो , या वषयाला सभेची मा यता नाह . हा वषय डायरे ट 
जी.बी.पुढे आलेला आहे. शासक य मा यता घेतली असेलतर .५० कोट  का ायचे. 
व छ भारत अिभयान अंतगत .५० कोट  िमळणार असतील तर व छ भारत 

अिभयान या क य सिमतीची मा यता घेतली आहे का. क ा या व छ भारत 
अिभयान या किमट ची मा यता गरजेची आहे. ह  मा यता आपण घेतलेली आहे का. 
मा यता घेतली नसेलतर कामाची घाई का करतोय. ह  िन वदा काढायची अगोदरची 

या आहे. या वषयाला मा. थायी सिमतीने याला मा यता दली आहे. यामुळे 
या झा यानंतर धोरण ठर वण,े या उल या प तीने चालणा-या प तीचा कायदेशीर 

आधार समजून सांगा. .५० कोट ंचे अनुदान िमळाले नाह तर महापािलका हे .५० 
कोट  देणार का या वषयाची मा हती देणे गरजेचे आहे. मा.हषल ढोरे यांनी 
पवनेसंदभात जो वषय मांडला. आप याला मा हत आहे क , िचंचवड मतदारसंघ हा 
सांगवी पासून टाट होतो आहे. पवना व मुळा नद चा संगम होतो. ितथे या भागात 
जलपण  जा त माणात आहे. याप तीने रावेत, थेरगाव, रहाटणी, पंपर गाव या 
भागातून पवना नद  वाहते. आ ण संपूण या मतदारसंघात जलपण  वाढलेली आहे. ती 
काढणे गरजेचे आहे. यामुळे नागर क खूप त झालेले आहेत. सांगवीपासून संपूण 
िचंचवड मतदार संघाचा वचार करावा व नागर कांना ासमु  करावे अशी अपे ा य  
करतो.  

मा. मोद कुटे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,वे ट टू एनज  ह  
चांगली संक पना आपण सभागृहासमोर आणलेली आहे. यात काह  ांचे 
लॅर फ केशन तु ह  करणे हे गरजेचे आहे असे मला वाटते. प हले हणजे .२०८ 

कोट ंचा हा क प २१ वषात होणार आहे. याचे सादर करण नगरसद यांना करायला 
पा हजे होते. हा क प कशा कारे होणार आहे, काय होणारे आहे, याचे डटे स दले 
पाह जेत. तसेच आपण जर एवढे पैसे खच करतोय तर .५/- ती युिनट दराने वीज 
वकत घेऊ शकतो हे यो य आहे का. जर आपण पैसे खच करतोय, जागा देतोय तर 
वीज का वकत घेतोय. राखपेासून वीज िनमाण होत असेलतर एमएसईबी 
कोळ यापासून वीज िनमाण करते. याला काय हणायचे. एखा ा गो ीची राख झाली 
हणजे मा या मते याचे अ त व संपले. मग मशानभूमीतून आपण राख भ न 

आणू. अशा कारचे क प देशात कुठे होत असतील तर आ हाला याचे ेझटेशन 
ा. आ हाला सु ा स व तर मा हती िमळू ा. राखेपासून वीज िनिमती क पासाठ  

आपण यांना कचरा देणार आहोत. सगळं आपणच देणार आहोत. आपण पैसे देणार 
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आहोत. मग वीज वकत का यायची आहे. आपण या ोजे टचे ेझटेशन 
सभागृहासमोर कराव.े मगच या वषयाला मा यता ावी ह  माझी वनंती आहे. 
ध यवाद.   

मा.सुजाता पालांडे- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आपण आज 
ड बीओट  त वावर वे ट टू एनज  या क पाला मंजूर  देतोय. अितशय उपयु  असा 
क प आहे. आपण जे हा ड बीओट  त वावर जातो ते हा नेमके कुठ या प तीने 

जाणार याचा खुलासा खरेतर ायला पाह ज.े पण हे करत असताना बाक  वॉडातली 
प र थती काय आहे, याचाह  वचार करावा लागले. आज माझा . .२० ितथे 
कँटोनमट बोड आहे. ब-याच वषापासून खडक  कँटोनमट बोडाचा कचरा मा या वॉडात 
येतो. गे या तीन वषापूव  कच-याला आग लागली होती. आ ा सु ा हच प र थती 
िनमाण झाली. आग लाग यानंतर माझा कासारवाड चा प रसर असेल, सुखवाणी असेल, 
गंगा काय असेल, हा संपूण प रसर धुरात झाकोळला जातोय. यामुळे ितथ या 
नागर कां या आरो यावर याचा वपर त प रणाम होतो आहे. कुणाला दमा आहे, 
कुणाला ऍलज  आहे. या प तीने जर नागर कांना ास होत असेलतर तु ह  या कच-
याची व हेवाट काय लावणार? यावळे  हा  िनमाण झाला, यावेळ  आ ह  सव, 
कँटोनमट बोडाचे अिधकार  असतील, आपले पीसीएमसीचे अिधकार  कमचार  असतील 
हे सगळे जे हा एक  आले ते हा या कच-यावर काय िनणय यायचा हे सांगायला 
लागेल. आमचे पयावरण वभागाचे अिधकार  मा.संजय कुलकण  हे आयु ां या 
पा ठमागे बसलेत. मा.संजय कुलकण  हे सु ा यावेळ  ितथे होते. यावेळ  यांनी 
आ हाला सांिगतले क , या यावर पा यापे ा माती टाकणे फार गरजेचे आहे. गे या 
वेळ  मी नगरसे वका असताना तीन वषापूव  आग लागली होती. यावेळ  सु ा मी 
आयु ांना  वचारला होता क , ते लोक जर हा कचरा उचलत नसतील तर हा 
कचरा आम याकडे का. आ ण यासाठ  काय उपाययोजना करावी लागेल. यावेळ  
सांिगतले गेले, यावर माती टाकून ता पुरता उपयोग होईल का. यावेळ  द.१८ ए ल 
२०१६ ला महारा  दूषण दशनाचे पथक आ ण पुणे िमररचे लोक आले असताना 
आ ाचा कचरा यांना दसू नये हणून ितथे ख डा खणून तो कचरा आतम ये ड प 
केला जात होता. टे नकली हे चुक चे आहे, आ ह  हे यां या िनदशनास आणून 
द यानंतर ते हणाले क , आ ह  हतबल आहोत. केसीबीचे सी.ओ. जगताप साहेब 
आहेत, यांनी आ हाला उ र दले क , या यािशवाय आ हाला दूसरा पयाय नाह . पण 
हा कचरा वग करण न करता बुजवला गेलातर जवळपासची वॉटर लेवल दू षत होईल 
आ ण याचा फटका आजूबाजू या प रसराला लागणार आहे. तु ह  कुठ या प तीने 
जाणार आहात, मा.आयु  साहेब मला याचा खुलासा पाह जे आहे. ितथली कँटोनमट 
बोडातली आर णे आहेत, अजून एव या वषात ता यात का घेतली गेली नाह त. आ ण 
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ितथला र ता डे हलप का झाला नाह . आप याला ितथे जाता आले असते आ ण 
आप याला सु ा ितथला कचरा उचलता आला असता. आप या गा या ा आ ण 
आप या गा या देऊन तो कचरा उचलून जाऊ दे. आ ासु ा खडक  कँटोनमट बोडाचा 
जो काह  कचरा ितथे येतो आहे, तो आम या वॉडात येतो आहे. तो मोशी कचरा डेपो 
इथे जावा. असे होईल क  नाह , याचा खुलासा मा.आयु  साहेब यांनी न क  ावा.                

मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर या 
वषयाला अनुस न मी बोलणार आहे. आ ाच मा.सुजाता पालांडे यांनी जो वषय 
मांडला. मा याह  वॉडात िनगड या बाजूला देहूरोड कचरा डेपोत कचरा ओपनली ड प 
केला जातो. आ ण म हना दोन म ह यांनी तो जाळला जातो. पाच ते दहा टन कचरा 
ड प करतात. आ ण एक द ड म ह याने ितथे आग लावली जाते. याचा प रणाम 
मा या भागावर होतो. आ ह  वेळोवेळ  ितथे प यवहार केला आहे. देहूरोड कँटोनमट 
बोडचे सी.ओ. असतील, अ य  असतील, यां याशी वेळोवेळ  मी प यवहार केला 
आहे. मा.आयु  साहेब यांना सु ा सांिगतले आहे. एकदा यां याशी चचा क न हा  
िमटवावा. आपला क प होतो आहे. हा देहूरोड कँटोनमटचा जो कचरा आहे तो, मोशी 
कचरा डेपो इथे आणला तर  चालेल. पर डे चारशे ते पाचशे टन एवढ  याची कपॅिसट  
आहे. याचे ऍ ीमट असेल, काह ह  असेल, यांचे मु य कायकार  अिधकार  असतील, 
यां याशी चचा क न हा देहूरोडचा कचरा आप या डेपोला आणला तर  तळवडे असेल, 

िचखली असेल, िनगड  असेल ितथ या नागर कांना याचा ास होणार नाह , अशी मी 
वनंती करतो व थांबतो.  

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, हा खरेतर 
अितशय मह वाचा वषय आहे. मोशी कचरा डेपो इथे आपण जाऊन पा हलेतर ितथे 
खूप मो या माणात कच-याचे ढग साचलेले दसतात. काह  दवसांपूव  ितथे आग 
लागली होती आ ण या आगीचे दु प रणाम सवसामा य नागर कांना भोगावे लागल.े 
शहरात या कच-याची सम या खूप मो या माणात आ ण भीषण सम या आहे. दर 
दवसाला भेडसावणार  सम या आहे. मा.महापौर साहेब, आ ाच मा.उ म कदळे यांनी 
सांिगतले क , देहूरोड प रसरात जो कचरा ड प केला जातो. तो दोन म ह यांनी 
जाळला जातो. यानंतर धुराचा जो दु प रणाम होतो. तळवडेतले नागर क असतील, 
िनगड  यमुना नगर प रसर असेल, याच माणे िस वनायक नगर प रसर असेल, 
ािधकरणाचा प रसर असेल, सवसामा यांना हाल सोसावे लागतात. मो या माणात 

कचरा जाळला जातो. यावर कँटोनमट बोडाचे सु ा िनयं ण नाह . रा ी अपरा ी वे ट 
आणला जातो. ड पंग केले जाते. आज बीओट  त वावर वे ट टू एनज  क प 
राबव याचा वषय सभागृहासमोर आला आहे. आज एक वषय मनात न क च 
उ वतोय क , २०५ कोट ंचा क प डायरे ट सभागृहासमोर आला आहे. आपण कमीत 
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कमी २१ वषाचा मोठा कालावधी देतोय. यात नगरसेवकां या कमीत कमी चार टम 
होतील. हा क प राबवत असताना सवसामा य नगरसेवकांना व ासात घेतले पाह जे 
होते, यांना ेझटेशन दले पाह जे होते. याची मा हती ायला पा हजे होती. आपण 
पाहतोय क , सवसामा य नागर कांना कच-याची सम या कती मह वाची आहे, याची 
जाणीव असताना सु ा असे वाटते क , महापौर साहेब असतील, आयु  साहेब असतील, 
याची मा हती खूप मोठ  आहे, या वषयाचे ेझटेशन ाव.े तोपयत हा वषय तसाच 

ठेवावा अशी मी न  वनंती करतो. मा.महापौर साहेब,आजचा केसर  पेपर वाचा. यात 
प हलाच पॉ ट आहे. न क च यावेळ  आपण वतमानप ात जा हरात करतो. हजारो 
सवसामा य नागर क, पंपर  िचंचवडमधील नागर क वतमानप  वाचत असतात. 
यां या मनात न क च पाल चुकचुकली असेल क , हे काय चाललं आहे. 

स मा.महापौर साहेब, एकाच य ने दोन नावांनी टडर भरलेले आहेत. आ ण ह  य  
याच लॅटम ये रहायला आहे. फ  लॅट नंबर चज केला आहे. या एकाच 
वषयाव न खूप मोठा वषय समोर येतो आहे. सवाना व ासात या. यांना ेझटेशन 
ा. पारदशकपणे हा वषय सवसामा य जनतेला दाखवा. तु ह  मला बोलायची संधी 
दलीत, याब ल तुमचे ध यवाद.  

मा. वकास डोळस - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, 
मा यासमोर भारतीय सं वधानाची ंट लावली आहे. आ ा मा या म हला भिगनी 
मा.माया बारण,े मा. व म लांडगे, मा.नाना काटे यांनी आपापली मते मांडली. यांची 
मते पटत नसलीतर  लोकशाह म ये मी यां या मताचा आदर करतो. ता नी एक गो  
सांिगतली क , मनु य े  आहे. कधीतर  मोशी डेपोला तु ह  ह जट करा. मोशी 
डेपो या आजूबाजू या भागांतह  माणसे राहतात. ह  माणसे पण जगली पाह जेत. हा 
क प सभागृहात आला, मी सभागृहाचे अिभनंदन करतो. कोणताह  क प सभागृहात 

आण यानंतर सव थम हे पण सांगेन क , सद यांनी यावर अ यास केला पाह ज.े हे 
भारतातले प हले शहर नाह  कंवा जगातले प हले शहर नाह . जगात या ब-याच 
शहरांम ये वे ट टू एनज  हा क प यश वी र या चालू आहे. युरो पयन कं जम ये 
जा. आिशयातली सव े  महापािलका असे आपण पंपर  िचंचवड महापािलकेला 
हणतो. मग हा क प करताना वरोध कशासाठ  होतो. आप या मोशीम ये माणसे 

नाह त का. जे जे सद य या क पाला वरोध करतात, यांनी तुम या भागांत कचरा 
थोडे दवस टाकून बघा. मग याचे प रणाम तु हाला जाणवतील. वे ट टू एनज  
क पाचे फायदे, मा या िच क सक बु ला जसे पडले आहेत, ते मी इथे 

सभागृहासमोर मांडू इ छतो.  

सदरचा क प डबीओट  त वावर राबवला जाईल. खाजगीकरणातून उभा 
राहणार असून यासाठ  मनपाची लागणार  आिथक गुंतवणूक ह  फ  ५० कोट  
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राहणार आहे. या क पात यो य तं ान वाप न क प यश वी कायरत करायची 
जबाबदार  ह  खाजगी यावसाियकाची राह ल. क प पूण होऊन य  घनकच-यावर 
यश वी या झा यानंतरच ठेकेदारास मंजूर िन वदे माणे डबीओट  र. .५०४/- 
ित टन थम वष देय असेल. जमा होणा-या कच-यावर मेकॅिनकल कंपो ट ंग, लँड 
फिलंग या क न सुमारे ४४० ते ४५० टन उवर त कचरा व जा तीचा कचरा 
सॅिनटर  लँड फलम ये टाकला जातो. यासाठ  स थतीत मनपास मेकॅिनकल 
कंपो ट, चालन देखभाल दु ती व लँड फल ऑपरेशन व मेटेन ससाठ  र. .५५९/- 
ित टन इतका खच येतो. स थतीत दररोज जमा होणा-या ित दन ८०० टन कच-

यावर या करायची मता नसून सदर या िन वदेम ये हजार टन मतेची 
मटेर यल रक हर  फॅिसिलट  (एमआरएफ) उभार यात येणार आहे. सव गोळा होणा-
या कच-यावरती या होईल. कचरा सॅिनटर  लँड फलम ये टाक यात येईल. िनमाण 
होणा-या िलकेजमुळे प रसरातील जिमनीखाली पा याचे दूषण हो याची श यता 
असते. कचरा सॅिनटर  लँड फलम ये झाकव यामुळे प रसरात दूगधीचा ास होऊ 
शकतो. कच-याला आग लाग याचे माण वाढ यास प रसरातील हवा दू षत होते. 
सदरचा क प झा यास गोळा होणा-या  कच-याचे वग करण क न वेगळा होणारा 
कचरा वे ट टू एनज  लँटसाठ  वाप न यापासून वीज िनिमती होणार आहे. पूण 
कच-यावर या होणार अस याने भ व यात कचरा साठव यासाठ  मो या जागेची 
आव यकता भासणार नाह . या क पातून िनमाण होणार  वीज मनपास र. .५/- 
ित युिनट दराने वापर यास िमळणार अस याने मनपाचे वीज बलात ३० ते ३५ 

ट के बचत होऊ शकते. हा क प राबव याने घनकचरा यव थापन होणार असून 
पर सरातील दूषणाला आळा बसणार आहे. तर सु ा मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब आ ण सभागृहाला माझी वनंती आहे क , कच-याचा  गंभीर आहे. 
पु यासारखी आप या शहराची प र थती होणार नाह  याची काळजी आ ाच घेतली 
पाह ज.े हा ठराव मंजूर करावा अशी वनंती करतो व थांबतो. जय हंद, जयमहारा !     

मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, सव थम 
मा य आहे क  ब-याच रा यांम ये असे वे ट टू एनज  क प राबवले असतील. परंतू 
पंपर  िचंचवडम ये असा क प प ह यांदाच राबवला जातो आहे. इथे सगळे 
नगरसेवक उभे आहोत तर आमचा येकाचा अिधकार आहे क , सवसामा य जनतेचा 
एवढा पैसा तु ह  इ हे ट करताय. या संबंधीची यव थत मा हती आ हाला देणे 
गरजेचे आहे. कमान तु हाला याची जा णव असली पाह ज.े तु ह  असा हप 
काढलाय क , तु ह  कुठ याह  प र थतीत मा यता देणार आहात. आ हाला एक 
ेझटेशन तर  ायला हवे क , यात कुठ या कारे काम चालणार आहे. यात एवढा 

पैसा गुंतवणार आहोत. या कारे मोशीम ये गांडूळ खत िनिमती क प, 
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ला ट कपासून इंधन िनिमती हे क प केले होते. हे क प जसे फसलेले आहेत, तसे 
पुढ ल काळात सवसामा यांचा पैसा असाच वाया जाऊ नय,े तो यो य कारणी लागावा 
यासाठ  आ हाला या क पाची पूण मा हती देण ेगरजेचे आहे.  

मा.सुल णा धर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आप याकडे ३१ 
माचला आग लागली होती. खडक  कँटोनमटचा डेपो, . .२०. आ ण आप या 
शहराम ये याच दवशी ब-याच ठकाणी, कचरा डेपोला आग लागली होती. िततके 
तापमान आप याकडे नसतानाह  ितथे आग लागते. महापािलका हणून आपण 
कँटोनमट बोडाची जबाबदार  घेतलेली आहे. या दवशी आयु  साहेब आले होते, यांचे 
अिधकार  आले होते. ते हा िमट ंग घेतली होती. आिम यांनी डिसजन घेतला क , 
दुस-या दवशी हा सगळा कचरा मोशीला जाईल. यांनी गा या पाठवून द या. ितथून 
गा या परत आ या हो या. मी आम या भाग अिधकार  मॅडम यांनाह  फोन केला 
होता. यां याकडून अपडेटस ्  घेतले होते. फॉलोअप केला होता. पण आप या 
महापािलकेने कुठ याह  कारचे पा हजे या माणात सहकाय केल े नाह . ितथली 
सगळ  लोकव ती आप या ए रयात आली आहे. ितकडे कँटोनमटचा र हवासी ए रया 
नस यामुळे यांनी ायोर ट  बेसवर ितकडे ल  घातले न हते. यां याकडे एकच 
फायर गेड आ ण एकच जेसीबी यातून एवढ  मोठ  आग वझवायचे काम चालू आहे. 
आजह  आग वझलेली नाह . मधून मधून तो वणवा पेट घेत असतो. आजह  आप या 
नागर कांना याचा खूप जा त ास होतो. करदा यांचे हणणे आहे क , 
महानगरपािलका हणून आपला रोल काय आहे. या प तीने ितथे आपले पयावरण 
वभागाचे अिधकार  आले होते. पाणी जा तीत जा त माणात टाक याने धूर जा त 
वर जातोय. आप या व यांम ये येते आहे. परंतू धूर वझव यासाठ  यांना 
मिशनर च लागणार होती. कँटोनमट बोडची ले द  ोसेस अस यामुळे यांना आपण 
सहकाय करणे अपे त होते. आप या अिधका-यांनी ितथे ह जट क न यो य 
डिसजन घेणे म ा  होते. कारण आप या नागर कांना जा तीत जा त ास होतो. 
कारण हा  दर वष  होणार असलेतर यावर पमन ट सो यूशन काय. ितथे असणा-
या कच-याम ये जा तीत जा त ला ट कचे माण आहे. याचा जा तीत जा त ास 
होतो आहे. ठक आहे. या कच-याचा धूर तर आहेच. धूराबरोबर डास पण वाढले 
आहेत. याकर ता काय सो यूशन काढणार आहोत. याचाह  खुलासा करावा.     

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मला हे 
समजत नाह , सभागृहाम ये चुक चे वषय आणायची था सु  झाली आहे. या ठकाणी 
सरळ मागाने जायला पाह जे होते. उल या मागाने वषय आणला आहे. वषयाला 
आमचा वरोध नाह . मागील बजेटला सु ा हेच सांिगतले होते. परंतू या प तीने हा 
वषय ेझट केला जातो. मी मा.माया बारणे यांचे अिभनंदन करेन. पु हा एकदा 
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िन वदा कॅ सल करायची नामु क  होऊ नय.े हणून यांनी वरोध केला. खरेच मी 
यांचे अिभनंदन करेन. यावेळ  या वषयाची शासक य मा यता घेतली, यावेळ  
कती खचाची मा यता घेतली होती, या ाचे उ र ावे. यावेळ  िन वदा या 
केली होती, ते हा कती खच यात मांडला होता. कती खचाची िन वदा या केली 
होती, असे बरेच  वचारले आहेत. ते मी र पट करणार नाह . ह  जागा क  
शासनाने आप याला दली असेलतर जो काह  हेतू असेल, कोण या हेतूसाठ  ह  जागा 
आप याला िमळाली. या हेतूत बदल करणार असालतर आप याला क  शासनाची 
मा यता यायची गरज आहे का. या तावात दोन ओळ ंत मा यता कलम ७९ 
अ वये घेतली आहे. मग हे उलटे का आल.े सु वातीला शासक य मा यता घेऊन 
मा.महापािलका सभेसमोर येऊन शासनाकडे जाऊन मग थायी सिमतीकडे का गेला 
नाह त. मा.आयु  साहेब, के हापासून उलट  या करायला लागले. आपण 
या ठकाणी याचे पण उ र ा. या ठकाणी आपण आपला ह सा, जर यांना गरज 
असेलतर .५० कोट  देणार आहेत. मग गरज आहे का नाह  हे या एज सला कळाले 
नाह  का. .५० कोट ंची न क  गरज आहे क  नाह , याचा खुलासा ावा. गरज आहे 
का नाह , .५० कोट  ावे लागणार का नाह  हे तु हाला अजून क फम नाह . गरज 
असेलतर .५० कोट  देणार आहात. व छ भारत अिभयानातून देणार आहात का, 
यातून िमळाले नाह तर महापािलका हा खच करणार आहे का. हा .५० कोट ंचा भूदड 

सामा य नागर कावंर येणार का याचेह  मला उ र ावे. या ठकाणी मी अजून एक  
वचारेन क , थायी सिमतीला कती जागेचं मू य असेल आ ण कती वष दे याचा 
अिधकार आहे. थायी सिमतीने हा जो २१ वषाचा ठराव केला आहे तो िनयमबा  आहे 
क  िनयमाला ध न आहे, याचेह  मला उ र ाव.े िनयमांत नसेलतर पु हा एकदा 
तुम यावर ठराव र  करायची नामु क  येणार का. या ठकाणी मी एवढेच सांगेन क , 
आपण २१ वषासाठ  ह  जागा देतोय. या ठकाणी आपण ठेकेदाराला अट  घात या. पाच 
पयांनी आपण यां याकडून वीज घेणार आहोत. परंतू पाच पयापे ा जा त दराने 

कोणा दूस-याला तो वीज देणार असेलतर आपला या यावर कं ोल असणार आहे का. 
मी मागील वष  बजेट िमट ंगम ये सांिगतले होते क , वक या या बाबतीत आपण 
या यावर कोणताह  कं ोल कोण याह  अट  ठेवले या नाह त. जर याला पाच 
पयापे ा सात पये कंमत िमळालीतर तो या ठकाणी ती वीज वकेल. तो आप या 

महापािलकेला वीज दे यासाठ  बांिधल नाह . प नास कोट  आपण ायचे, जागा आपण 
ायची, कचरा आपण ायचा, कर-याची फ  सु ा आपणच ायची. पण यापासून 

िनमाण होणार  वीज वकत घे याम ये आपला कं ोल नाह . या या मनात आलेतर 
तो पाच पयाने वीज देईल. ह  कोणती अट या ठकाणी आहे का. माझे अ ान 
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असेल. मा.आयु  साहेब, या ठकाणी याचाह  खुलासा ावा. यानंतर मला परत एकदा 
बोलायचे आहे.  

मा. ा.सोनाली ग हाण े- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, थमतः 
I want to appreciate.  हा वषय महापािलका सभेपुढे आला आहे. एवढे चांगले डॉकेट 
आहे, तर  याला वरोध का करतोय हे कळत नाह . याआधी आ ह  कतीतर  वेळा 
ोजे ट आणले आहेत. उदा. बीआरट . सगळे याची कंड शन पाहतोय. हा जो नवीन 
ोजे ट आपण आणणार आहोत, याचे ऍड हा टेजेसच खूप आहेत. स या कचरा ड प 

करतोय, यामुळे खूप दुगधी िनमाण होते. आपण कचरा जाळतो, यामुळे एअर 
पो यूटंट िनमाण होतात, जे पयावरणाला खूप हािनकारक आहेत. ऍिसड रजची पण 
संभावना वाढत जाते. एकतर या ोजे टमुळे आप याला इले िसट  सु ा िमळतेय. 
दूसरा ऍड हा टेज हणजे जी दूगधी िनमाण होते ती पण खूप कमी होणार आहे. 
माझी आप याला र वे ट आहे क , या नवीन ोजे टम ये काह तर  इनो हेट ह येते 
आहे. याचे जनतेला, पालीकेला फायदे आहेत. पयावरणाला खूप फायदे आहेत. तर  
आपण हा वषय मंजूर करावा अशी मी वनंती करते. ध यवाद.  

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मोशी कचरा 
डेपोसंदभात सद य बोलल.े खरेतर प र थती अशी आहे क , या मोशी कचरा डेपोचा 
वास सं याकाळ  कंवा पहाटे पहाटे पयत ािधकरणापयत सु ा येतो. जे हा वातावरण 
एकदम शांत असते, ते हा ितथपयत येतो. शंभर ट के मोशी कचरा डेपोसाठ  कंवी 
पंपर  िचंचवड शहरासाठ  आपण चांग या कारचा क प हा राबवलाच पाह ज.े आज 
औरंगाबाद सारखी प र थती पंपर  िचंचवड शहरात यायला वेळ लागणार नाह . परंतू 
याचा अथ असा नाह  क , आपण कोणताह  वषय आणला आ ण तो वषय केला 
गेलाच पाह जे अशातला भाग नाह . शंभर ट के चांगला वषय आणा. मा.आयु  
साहेब, आमचे यात दुमत नाह . कच-याची व वेवाट ह  चांग या प तीने लागलीच 
पाह ज.े आज या प र थतीम ये हा जो माणूस आहे कंवा या सहा ठेकेदारांची नावे 
यात आहेत. यांचे प े सु ा एकच आहेत. लारा ुप आ ण यांचे सहा संचालक 
कंवा यांचे जे काह  ऑ फस आहे यांचा सग यांचा, या माणसाचा पण ऍ ेस एकच 
आहे. व ठल- मणी मूत चा पंचवीस लाखांचा वषय होता. तो दघीचा माणूस होता. 
याचा ऍ ेस आ ण दूस-याने टडर भरले होते, याचा ऍ ेस एकच होता. माणूस तोच 

असेल कंवा जे काह  असेल यावेळ  एकाच ऍ ेसमुळे ॉ लेम होता. आज २०० 
कोट ंचा वषय आहे. अजून ३०० कोट ंपयत पोहचेल. असा जर वषय असताना, २५ 
लाखां या वषयात इतक  पारदशकता आणायचा य  केला. या २०८ कोट ंसाठ  
आपण काय करणार आहोत, इथे हा प हला  आहे. कोणालाह  असे वाटणार नाह  
क  कच-याची व हेवाट लागली नाह  पाह ज.े वषय होणे गरजेचे आहे. चांग या 
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प तीने कच-याची व हेवाट लावावी. पण या प तीने या कंप या कंवा यांची माणसे 
आहेत. २१ वषासाठ  काम देणार असाल, आ ण जर एवढे मोठे काम आहे तर 
नगरसेवकांची ऑटो ल टरला िमट ंग यायला पाह जे होती. सभागृहात याचे 
ेझटेशन दाखवायला पाह जे होते. सभागृहात इथे चांगले ोजे टर ठेवले आहेत. 

मा.आयु  साहेब, वषय चांगला असेल, सग या सभासदांना वषय समजून सांिगतला 
तर शंभर ट के सभासद कोणीह  वरोध करणार नाह . पण जर अशी प र थती 
राह लीतर आ ह  कोणी बोलणार नाह  अशातला भाग नाह . मग सव सद यांचे हणणे 
असेच आहे. प ीय राजकारण करायचे माझे उ  नाह . परंतू बोलताना इथे सव 
सभासदां या मनात शंका आहे, तु ह  इथे ेझटेशन दाखवायला पाह जे होते. तु ह  
सग या गो ी लअर दाखवायला पाह जे हो या. तु ह  नगरसेवकांना आधी समजून 
सांिगतले असते क , असे असे आहे. मला आठवतयं क , नऊ म ह यांपूव  पालकमं ी 
येऊन गेले होते. वे ट टू एनज साठ  यांनी ितथे िमट ंग घेतली होती. चार पाचशे 
लोकं आले होते. मग हे जपानचे लोक आले आहेत का. का यांचे कोणी कंपनीतले 
सहभागी लोक आहेत का याचा सु ा खुलासा झाला पाह ज.े असे असताना या ४ 
कंप यांचे सगळे ऍ ेस इथे पारदशकपणा का आणला नाह . तु हाला काह  करायला 
कोण नाह  हणाल.े कच-याची व हेवाट लागलीच पाह ज.े शहर इतके बकाल झाले 
आहे. कुठलाह  वषय आला क , आ हाला एकच वष दलय.ं आ ह  आ ाच आलोय. 
दहा वषापूव चा, पंधरा वषापूव चा कचरा काढणार. कचरा हा रोज होत असतो. कोणी 
दहा पंधरा वषापूव चा कचरा काढत नाह . यामुळे असे काह  नाह . परंतू रोजची 
शहराची प र थती बिघतली तर शहर बकाल होत चालले आहे. आमचे या यावर 
काह ह  हणणे नाह , न क च चांगले ोजे ट हे आले पाह जेत. परंतू ोजे ट करत 
असतानाच यात कुठेह  कोण याह  कारचा हलगज पणा नसावा. मा.आयु  साहेब, 
जसे तु ह  साफसफाई कर याब लचे पु हा रटडर काढल,ेतसे इथे सु ा होऊ नये याची 
तपासणी कर यासाठ  जाग कता ठेवा. आ ण मग या कोणातून करा. आ ा 
सभासदांनी सांिगतल.े रोटर वा यांनी एवढ  जलपण  काढली. आप याला मा हत आहे 
क , आज काढलीतर  ती जलपण  उ ा येणारच आहे. जैव व वधता जी किमट  आहे, 
यात बाहेरचे लोक नेमलेले आहेत. जर आप या नद म ये दुस-या चांग या कार या 

वन पती लाव यावर ह  जलपण  ितथे येत नाह . असा सु ा यात कार आहे. मग 
आपण यात बघतो का. दर वेळ  यात असे होते क , संजय कुलकण  बसले क  संजय 
कुलकण  यांना टागट करायचे. यांना सु ा अजून चांगले अिधकार  ा. एक माणूस 
एवढं शहरातले काम क  शकेल असे मला वाटत नाह . हणून यांना टागट करायचे 
नाह . एखा ा अिधका-याला टागट कर यात मजा आहे अशातला भाग नाह . परंतू हे 
काम करत असताना तु ह  चांग या प तीने वषय आणा. तु ह  सग यांना दाखवा 
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ना. कोण नाह  हणतं. वॉडाम ये कच-याची आजची प र थती अशी आहे क , कच-
यामुळे कु ी खूप झाली आहेत. एक करत असताना दूसरे, दूसरे करत असताना परत 
ितसरं झा याचा . असे कोणालाह  वाटणार नाह  क  अशा प तीने कोणी क  नय.े 
मा.आयु  साहेब, या कोणातून यात न क  दू या हा यात. मी सभागृहात 
सांगेन क , प ह यांदा वषय आला तर तो मंजूरच हावा. हप काढले आहे. आ ह  
पण केले आहे. आ ह  सु ा सभागृह चालवले आहे. याचा अथ असा होत नाह  क , 
वषय आला क  वषय झालाच पाह ज.े सग यांना अ यास क  देत. परत वषय येऊ 
देत. काय बघडलं. परत ेझटेशन दाखवा. सग या नगरसेवकांना पटले तर सगळे 
नगरसेवक हो हणतील. एवढ  गडबड करावी असा काह  वषय आहे असे मला वाटत 
नाह . मा.महापौर साहेब, यातले धोके टळ यासाठ  हा वषय ता पुरता तहकूब करावा. 
तु ह  मेजॉर ट ने केलात तर आ हाला या याशी काह  नाह . आ हाला काय करायचे 
ते आ ह  करणारच आहोत. परंतू आमची सूचना अशी आहे क , तु ह  सग यांना 
दाखवा आ ण नंतर तु ह  हा वषय करावा अशी न  वनंती आहे. हा वषय ता पुरता 
तहकूब ठेवावा अशी वनंती आहे.   

मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ाच 
मा.मंगलाताई कदम यांनी जे  वचारले आहेत, याचा खुलासा सवच नगरसेवकांना 
हावा, अशी मी मनापासून कळकळ ने वनंती करतो. कारण काय झालेय, २१ वषासाठ  
कुणा या हातात शहराचा मुखडा ायचा, याब ल खुलासा होणे हा मह वाचा मु ा 
आहे. आ ण येक नगरसद य असेल, या शहरातले नागर क यांना सु ा मा हती 
घे याचा अिधकार आहे, ह क आहे. हा ताव फेटाळावा असे मी हणणार नाह . 
परंतू या वषयाची ए टू झेड सग या गो ींची पूणपणे मा हती ावी. यानंतर तु हाला 
वाटले तर हा वषय पुढ ल िमट ंगला ठेवावा. मध या पर यडम ये कधीह  
ऑटो ल टरला असेल कंवा सभागृहात असेल, या कंपनीचे लोक असतील, टम 
असेल, हा वषय आ हाला समजून सांगावा अशी वनंती करतो.  

मा.िनलेश बारण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, हे सव करत 
असताना मा. व ठल (नाना) काटे यांनी वषय सांिगतला. यावेळ  वधी सिमतीला हा 
वषय आला. एक कंपनी लॅकिल टला असताना यांना आप याला िन वदा देता येते 
का, असा मोठा  आहे. मा. वकास डोळस आज पोटितडक ने बोलत आहेत. हा ास 
आहे. २१ वष यां या ता यात देतोय. ह  कंपनी लॅकिल टेड असताना आपण यां या 
ता यात देणार आहोत का. याचा आपण खुलासा करावा. मा.महापौर साहेब, आप याला 
वनंती आहे.  
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मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, या ठकाणी 
वे ट टू एनज  हा वषय सभागृहापुढे आला आहे आ ण मा या अगोदर सग यांनीच 
या वषयावर बोलताना या वषयाची मा हती सभागृहाला िमळाली पाह ज,े अशा 
कारची अपे ा य  केली. आ ा मा.जावेदभाई शेख हणाल,े २१ वष या कंपनीकडे 

ह  जागा, आप या शहराचे आरो य, शहराचा कचरा यां या ता यात देणार आहोत. 
मा.आयु  साहेब, ह  कंपनी खरेच लॅकिल टेड कंपनी असेल तर अशा माणसां या 
हातात ह  जागा, हा क प दलातर भ व यात आप या शहराचे खूप मोठे नुकसान 
होणार आहे. मा. वकास डोळस यांनी खूप चांगले मु े मांडल.े यांनी चांगला अ यास 
केला. पण याची दूसर  सु ा बाजू आहे क , आपण एव या मो या माणात 
यां यावर व ास टाकून काम दले, वेग या प तीने काम झाले नाह तर पुढ या 

काळात आप याला प ा ाप करावा लागेल. आ ण आप याला अनेक अडचणींना सामोरे 
जावे लागेल. इतर शहरांत कच-याची फार मोठ  सम या आहे. तशी मोशीम ये पण 
आहे. या प रसरात  च-होली असेल, इं ायणीनगर असेल, कंवा भोसर चा काह  
पर सर असेल, या प रसरात खूप मो या माणात लोकांना वास येतो. यांना याचा 
ास सहन करावा लागतो. मा.आयु  साहेब, हे सगळं करत असताना या याम ये 

सभागृहाला मा हती असणे गरजेचे आहे. कारण सभागृहाचा हा पायंडा आहे. मा.आयु  
साहेब, इथून पा ठमागे जे हा जे हा मह वाचे वषय सभागृहापुढे आणलेले असतात, 
या या वेळ  शासनान,े या या आयु ांनी वषयासंदभात मा हती ावी. जेणेक न 
येक सभासदाला याची मा हती िमळाली पाह ज.े हा वेग या कारचा वषय आहे. 

इतर थाप यची कामे असतील, ेनेज, पाणीपुरव याची कामे असतील, कंवा इतर 
कामे असतील, जी ट नची कामे असतात, आपले इं जिनअर असतात, आपले 
क स टंट असतात. जो फॉ यूला ठरलेला असतो. ग हनमटने रेटस ्  ठरवलेले असतात. 
ते रेटस ्  पाहून ए ट मेट केले जाते. यानंतर याचे टडर केले जाते. याम ये नवीन 
काह  नसते. परंतू हे जे काम आहे, ते अितशय वेग या प तीचे काम आहे. याची 
मा हती संपूण सभागृहाला होणे गरजेचे आहे. आज परदेशात मो या माणात हे 
क प होतात. आप या देशात आ ण शहरात हे क प आहेत. हे करत असताना 

आप याला याची मा हती होणे गरजेचे आहे. माझे बीजेपीचे काह  सद य यासंदभात 
सकारा मक भूिमकेत आहेत. आमची पण भूिमका नकारा मक नाह . आ हाला पण 
वषय मंजूर करायचा आहे. हे करत असताना माझी सग यांना एकदा वनंती आहे क , 
आप याला लोकांनी व त हणून या महापािलकेत पाठवलेले आहे. हे पाठवत 
असताना आप या सग यांची जबाबदार  आहे, आप या हातून चुक चा वषय मंजूर 
होऊ नय.े कारण चुक चा वषय मंजूर झालातर, हे काम चुक या माणसा या हातात 
गेलेतर उ ा आप याला सग याला सामोरे जावे लागेल. मा.आयु  साहेब, तु ह  
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महापािलकेत एक वष, दोन वष, तीन वष असणार. परंतू आ ह  नगरसेवक असू नसू, 
पण आ ह  इथले नागर क आहोत. आ हाला या गो ीचा प ा ाप होऊ नय.े कंवा 
आम या मा यमातून शहराला ास झाला, अशा कारे उ ा कोणी आ हाला वचा  
नये. उदाहरणाथ, िचंचवडचा जो ीज झाला. या ठेकेदाराला काम दल.े परंतू कामाला 

य ात इतका वलंब लागला. या प रसरात या नागर कांना ास सहन करावा 
लागला. हे सगळं आपण अनेक वष पाहतोय. या कामासंदभात तशी प र थती िनमाण 
होऊ नय.े यामधून नेमक  कती वीज िनमाण होणार आहे याची मा हती सभागृहाला 
िमळाली पाह ज.े वीज िनमाण होत असताना आपण जो पाच पये दर ठेवला आहे. हा 
कुठला दर, याला काय लॉ जक आहे. पाच पये का ठेवला, सहा पये का नाह , चार 
पये का नाह . मा. व ांत लांडगे यांनी काह  मु े उप थत केले आहेत. ह  जागा 

मुळची कोणाची होती. ह  जागा महापािलकेला कंवा शासनाला कधी ह तांतर त झाली. 
कुठ या पपजसाठ  ह  जागा घे यात आली, आता याचा नेमका पपज काय, नेम या 
कुठ या काळात या कंपनीला कुठ या कामाचा, कुठ या गो ींचा अंतभाव केला आहे. 
याची मा हती शासनाला असेल परंतू सभागृहाला मा हत नाह . या ठकाणी माझी 
मा.प नेते यांना, मा.महापौर यांना वनंती आहे क , हा वषय अ यंत मह वाचा आहे. 
आमचा कोणाचाह  या वषयाला वरोध नाह . परंतू संपूण सभागृहाला या वषयाची 
मा हती होऊ ात. उ ा घाईघाईत हा वषय मंजूर झा यानंतर, तुमची मेजॉर ट  आहे 
यामुळे तु ह  हा वषय मंजूर पण क न याल. परंतू  हा वषय मंजूर झा यानंतर 

उ ा याला याला काह  फाटे फुटू नयेत. आ ा मा.मंगलाताई कदम यां या बोल यात 
आले. काह  सद य बोलल,े भ व यात सभागृहात वषय मंजूर झा यानंतर अनेक लोक 
कोटात जाऊ शकतात. शासनाकडे मु यमं यांकडे जाऊ शकतात. या वषयाला थिगती 
आ यावर चांगला वषय थांबू शकतो. यामुळे मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब 
आ ण मा.प नेते माझी आप याला वनंती आहे क , मा.िसमाताई सावळे आप यालाह  
मा हत आहे, आप यापैक  अनेक जणांना मा हत आहे क , माग या काळात आपण 
अनेक वषय आणत होतो. परंतू वषय आण यानंतर सग या सभासदांचे समाधान 
झा यािशवाय तो वषय मंजूर करायची नाह , वरोधी प ाचे नगरसेवक सु ा 
अशा कारची भूिमका घेत होतो. वषय तहकूब ठेवायचा, असा पायंडा आपण यावेळ  
केला होता. सग यांचे समाधान झा यानंतर,सग या नगरसेवकांचा यावर अ यास 
झा यानंतर तो वषय मंजूर केला आहे. मा.मायाताई बारणे यानंी खरेतर या वषयाला 
वाचा फोडली. यांनी सांिगतले क , या राजक य हेतून या वषयाला वरोध करत 
नाह . परंतू या वषयाची मा हती असणे गरजेचे आहे. मा.मायाताई बारण,े माग या 
वेळ  आपण सु ा नगरसेवक होता. आपण पा हलेले आहे, रा वाद चे नगरसेवक सु ा 
यांना वाटल ेतर वरोध करत होते. असे काह  नाह , प ाने वषय आणलातर आपण 



64 
 

  

तो केलाच पा हज.े जर य  हणून तु हाला वाटत असेल क  हा वषय चुक चा आहे 
तर आप याला नगरसेवक हणून िन तपणे अिधकार आहे क  आपण या वषयाला 
वरोध केला पाह जे कंवा तो वषय समजून घेतला पाह जे आ ण मगच या वषयाला 
मंजूर  दली पाह ज.े या ठकाणी अनेक नगरसेवक प ह यांदा िनवडून आले आहेत. 
यांना माझी वनंती आहे क , शेवट  तुमचे नेते सांगणार आहेत, तुमचा प  सांगणार 

आहे, कोणता वषय मंजूर करायचा आहे. यात दुमत नाह . परंतू या वषयाचा 
अ यास करणेह  तेवढेच गरजेचे आहे. भ व य काळात या कामामुळे शहराचे 
कुठ याह  कारचे नुकसान होऊ नय,े नागर कांचे नुकसान होऊ नय,े याची काळजी 
घे याची जबाबदार  पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांनी आप यावर दली आहे. 
यामुळे माझी सव सभासदांना आ ण आयु  यांना वनंती आहे क , वषय 
यव थतपणे सभागृहापुढे मांडावा व याचे ेझटेशन ाव.े माग या काळात असाच 
पायंडा, मी अनेक वष या सभागृहात काम करतोय. येक वेळ  असे चांगले वषय 
येत असतात. ते हा तो सद य स ाधार  प ातला असो कंवा वरोधी प ातला असो, 
याला हा वषय व ासात घेऊन समजून सांगायचा य  मा.आयु  आपण आ ण 
शासनाने केला आहे. यािनिम ाने मी अशीच अपे ा य  करतो व थांबतो. 

मा.सार का स ते - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, As we 
know that we are moving towards latest technology.  Then why we are opposing this 
latest technology Waste to Energy Project, i don’t know. वे ट टू एनज  ोजे ट 
झालातर कच-याची सम या व नागर कांना होणारा ास कमी होईल. कच-यापासून 
वीज िनिमती हायला मदत होईल. गेले ३ वष आमदार मा.महेशदादा लांडगे यांनी 
याचा पाठपुरावा केला. अशा गो ी नीट होत आहेत तर सग यांना वरोध सूचतोय. 
सग यांना इ फमशन पाह जेय. सग यांना हा ोजे ट काय आहे याची मा हती पा हजे 
आहे. पण याच ोजे ट या वषयाब ल तु ह  हा वचार का केला नाह , ितथे जे लोक 
राहतात, यांना कती ास होत असेल. चुक चे नाह  का. तु ह  लोकं जनता नाह  का. 
तु ह  सग या भागातला कचरा मोशीला आणून टाकता. तु ह  या वषयाची 
इ फमशन या, याब ल दुमत नाह. तु ह  ितथ या नागर कांचा पण वचार करावा 
एवढ च इ छा आहे. कचरा साठून जे घाण पाणी तयार झाले आहे ते आजूबाजू या 
ना यांत, शेतक-यां या वह र ंत जाते आहे. म छर वाढलेत. दूगधी वाढली आहे. कचरा 
डेपोला आग लागली आहे. कोणीह  चौकशी केली नाह . कती एअर पो यूशन झाले 
आहे. कोणीह  कोणीह  वचार करत नाह . आम या भागात या नागर कांना याचा 
ास होतो आहे. उठसूठ येक भागातला कचरा भरतात आ ण इथे आणून टाकतात. 

कोणीह  याचा वचार करत नाह त क , ितथे लहान मुले आहेत. यांना काय ास होत 
असेल. कोणालाह  याचे देणे घेणे नाह . फ  रोज कच-याची व हेवाट लागली पा हजे 
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एवढंच सग यांना वाटते. कच-याची गाड  आली नाह तर कच-या या गाड ला बोलवतात 
आ ण आम याकडे कचरा आणून टाकतात. ते हा आम या जनतेचाह  वचार करावा. 
जथे मोशी डेपो आहे, ितथे आधी सफार  पाकचे आर ण होते. ठक आहे मा य आहे. 
नकोय ना वे ट टू एनज  क प. ितथे सरळ सफार  पाक करा आ ण कचरा डेपोचे 
जथे आर ण आहे ितथे कचरा डेपो करा. आ हाला सु ा कचरा डेपो नको आहे. 
आम या पण नागर कांना ास होतो आहे. कुठे पुनावळेला आर ण आहे तर ितथे घेऊ. 
आम या जनतेने तर  कशाला ास यायचा. यांना वरोध करायचा आहे, यांना 
वषय तहकूब ठेवायचा आहे यांनी सग यांनी या दवशी हा वषय मंजूर होईल, 
यांना सग यांना हा वे ट टू एनज  क प मा य असेल यांनी याच दवसापासून 

कच-या या गा या इकडे पाठवाय या. उ ा आ ह  जनतेला र यावर घेऊन र ता 
रोको करणार आहोत. कोणीह  इथे गा या पाठवाय या नाह त. कोणीह  इथे कचरा 
आणला नाह  पाह ज.े वरोध करायचा यांनी वरोध करा. इ फमशन यायची यांनी 
इ फमशन या. कोणीह  उ ापासून कच-या या गा या पाठवाय या नाह त. मा.महापौर 
साहेब, हा वषय कृपया मंजूर करावा. मी आमदार मा.महेशदादा लांडगे यांचे अिभनंदन 
करते क , यांना तर  वाटतेय क  मा या इथ या जनतेला ास होतो आहे. यांचे 
याब ल आभार मानते क , इतक  चांगली लेटे ट टे नॉलॉजी इ लमट करायला ते 
ो साहन देतात. ध यवाद.  

मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आजचा ८ 
नंबरचा वषय वे ट टू एनज  क प मोशी इथे आणून कच-याची व हेवाट लावायची 
असा आहे. गेले खूप वषापासून मोशीने जे भोगले आहे, हे या सभागृहात कोणाला 
न याने सांगायची आव यकता नाह . कारण हा कचरा काय एकाच कारचा 
या ठकाणी येत नाह  तर येक कारचा कचरा मोशीला येत असतो. मा.मायाताई 

बारणे यांनी खूप चांगली गो  वाचली. कधीतर  मी हॉटस ्  अप वर वाचली होती. खरेच 
सवात मोठा मनु य आहे. परंतु मायाताई तु ह  मा या मो या भिगनी आहात. मा या 
क वतेतला शेवट एवढाच असेल क , पंपर  िचंचवड शहरात सवात मो या मनाचे गाव 
मोशी आहे. या गावाने आजपयत आप या उदरात सपंूण शहराचा कचरा साठवून 
ठेवला. या ठकाणी आजपयत बर च आंदोलने झाली. परंतू वरोध जो असतो, तो 
ता पुरता असतो. परत मोशीकरांनी या ठकाणी कचरा घेतला आहे. आज मा.सुजाता 
पालांडे यांनी कासारवाड चा वषय, मा.सिचन िचखले व मा.पवळे ता चा िनगड चा 
वषय सांिगतला. कँटोनमट बोडाचा कचरा एका भागात येत असेल, नागर कांना 
याचा ास होत असेल, नगरसद यांना फोन येत असेल क , या कच-यामुळे ास होतो 

आहे तर मा.महापौर साहेब तुम या भागात कचरा डेपो आहे. यावेळ  आग लागते, 
पावसा यात कचरा सडतो, ते हा याचा वास तुम या घरापयत न हेतर हंदमाता या 
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ड गरापयत वास जातो. हे देखील सव सभागृहाला मा य करावे लागेल. जसा वारा 
फरतो, तसा ती दुगधी तो वास येक ठकाणी जातो. भोसर त सु ा जातो. 
वेणीनगर चौकापयत येतो, िचखली, पवार व ती, च पाणी वसाहत, इं ायणीनगर, 

संपूण मोशी, डुडूळगाव, च-होली, दघी इथ या सवच लोकांना याला सामोरे जावे 
लागते. मा.आयु  साहेब, मला तु हाला एक उदाहरण सांगायचे आहे, पंपर  िचंचवड 
शहरात चाकणव न ए  केली, मोशीतला टोल नाका पार के यावर, रा ीचा वास 
असेलतर ितथे फ  ट लाईट लावले या आहेत. या लाईट या काशाखाली 
पाहायचं. चाकणव न तु हाला दूषण धूळ दसणार नाह . टोल नाका पास करतो, 
या ठकाणी खरे दूषण चालू झालेले असते. मोशी डेपोला आग लागली होती, यावेळ  

आपण देखील या ठकाणी उप थत होता. काह  अिधका-यांनी हलगज पणा के यामुळे 
एवढ  मोठ  आग या ठकाणी लागली. ितथे आदरणीय आमदार महेशदादा लांडगे 
उप थत होते, महापौर देखील उप थत होते. एवढ  मोठ  आग वझव यासाठ  
कमचा-यांना सु ा य ांची पराका ा करावी लागते. आग लागली याचे थोड यात 
उदाहरण तु हाला सांगतो. आज कुदळवाड म य े खूप कचरा असतो. या ठकाणी 
रेिसडे शयल झोनम ये मोठमोठे गोडाऊन झाले आहेत. ितथे आग लागली क  ती 
आटो यात आणायला य ांची खूप पराका ा करावी लागते. अ नशामक वभाग, 
िचखली, मोशी, तळवडे प रसरात २००२ म ये दोन वेळा, २००३ म ये १३ वेळा आग 
लागली होती. २००४ म ये २९ वेळा, २००५ म ये १६ वेळा, २००७ म ये १३ वेळा, 
२००९ म ये १० वेळा, २०११ म ये १९ वेळा, २०१२ म ये ४६ वेळा, २०१३ म ये १४ 
वेळा, २०१४ म ये १७ वेळा, २०१५ म ये २० वेळा, २०१६ म ये ५७ वेळा आग लागली 
आहे. यातली १८ वेळा आग ह  कुदळवाड , जाधववाड म ये लागली आहे. २००२ ते 
२०१८ या काळात एकूण आग ३५५ वेळा लागली आहे. मला शासनाला फ  एवढेच 
सांगायचे आहे क , या- या ठकाणी आ ापयत आग लागलेली आहे, या- या 
ठकाणी ईलीगल भंगाराची दूकाने चालतात. या भागातून येणारा कचरा हा कचरा 
डेपोला येत असतो. या या ठकाणी आगी जा त लागले या आहेत. सव आगी ा 
जा त माणात उ हा या या दवसांत लागले या आहेत. या ठकाणी अ नशामक 
क ाची गाड  जाऊ शकत नाह , अशा ठकाणी सु ा आगी लागले या आहेत. यामुळे 
मा.आयु  साहेब, मला आवजून एक वषय या ठकाणी मनापासून मांडावासा वाटतोय 
क , जर एखादा उमेदवार २०१४ ला िनवडणूक लढवत असेलतर, या या जाह रना यात 
हे दले असेल क , मोशीकरांनी कच-याचे दूषण, दूगधी सोसलेली आहे, यापासून 
तु हाला मु  देऊ. जर एखाद  य  दलेले वचन पूण कर त असेलतर यात गैर 
काय? सव सहकार  सद यानंा मी वनंती क न सांगतो क , मोशी हे पंपर  िचंचवड 
सोडून बाहेरचे गाव नाह . समा व  झालेलेच मोशी गाव आहे. यामुळे मोशीत या 
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नागर कांना दूगधीला सामोरे जावे लागते आहे. यासाठ  पंपर  िचंचवड महापािलके या 
मा यमातून एक पाऊल गतीचे आपण उचलत आहोत. यापासून पंपर  िचंचवड 
मधील कच-याची व हेवाट यो य प तीने लावता येईल. मोशीकर आ ण आजूबाजू या 
सात ते आठ गावांनी सव गो ी भोगले या आहेत. यापासून मनु या या जवाला 
धोका आहे. दमा असेल कंवा एलज  असेल अशा वषयांना सामोरे जावे लागते. 
यामुळे आ ापयत बरेच सद यांनी पॉ झट ह, िनगेट ह चचा केलेली आहे. परंतू हा 
वषय होणे तेवढेच गरजेचे आहे. जेणेक न येणा-या काळात अ या गो ी या आपण 
आजपयत सहन के या. इथून पुढे देखील शांतपण े चांगले जीवन जगू शकतो. 
मा.सार का स ते ताई यांचे मन भ न आले होते. कारण सार काताई या गावा या 
सुपू ी आहेत. यांचा इथे ज म झालेला आहे. ज म झा यापासून यांनी या ठकाणची 
बकट प र थती पा हलेली आहे. यामुळे यांचा आज बोलणे हे ओठापासून नाह तर 
दयापासून होते. आज चांगला वषय आ यामुळेच पोटितडक ने सार काताई चांगले 

बोल या. कारण या गो ीला माणसे जे हा सामोरे जातात. ह  जनता आजपयत सामोरे 
गेली. यासाठ च हा वषय सभागृहापुढे आलेला आहे. अड अडचणी असतात, परंतू जर 
मोशीकरांनी कचरा टाकू दला नाह तर येक नगरसेवक आप या भागात कचरा 
टाकणार आहे का. जर  टाकला, मोशीकरांनी तर  खूप मोठे मन केले. पण मा या 
सह त सव नगरसेवकांना गाव सोडून जावे लागेल, अशी प र थती होईल. कारण 
आधीच आप या व छते या गा या कचरा गोळा करत आ या नाह त तर दुपारपयत 
आपला मोबाईल वीच ऑफ होतो. एवढे लोकांचे फोन येत असतात. कचरा डेपोत 
भटक  कु ी भरपूर आहेत. या भट या कु यां या चाव यामुळे देखील या ठकाण या 
र हवाशांना आजपयत ब-याच गो ींना सामोरे जावे लागल.े हेच वचारात घेऊन 
आदरणीय शहराचे अ य  मा.ल मणभाऊ जगताप, आदरणीय महेशदादा लांडगे यांनी 
सभागृहासमोर वषय आणला आहे. उ ा या माट िसट साठ  या पंपर  िचंचवड 
शहराचा नावलौ कक न क  वाढणार आहे, हे पण या ठकाणी सांगतो.. वरोध झाला 
पाह ज.े वरोध चांग या गो ीला सु ा होतो. वाईट गो ीला सु ा होतो. सरळ सरळ 
कधीच होत नाह . हणून हा वषय होणे तेवढेच गरजेचे आहे. आज पवना असेल, 
मुळा असेल, इं ायणी असेल जलपण चा वषय इथे घेतला आहे. मा.मंगलाताई कदम 
यांनी सांिगतल,े आज जलपण  काढलीतर ती उ ा येते. या यावर देखील ठोस उपाय 
केला पाह ज.े कारण भौगोिलक आकार उताराचा अस यामुळे आज जलपण  काढली 
तर सु ा दूस-या दवशी ती आलेली असते. या ठकाणी देखील उपाययोजना केली 
पाह ज.े सभागृहात चांगला वषय आला आहे. सव सद यांना देखील मी वनंती करतो 
क , शहरात कच-याची व हेवाट चांग या प तीने लावायची असेलतर हा वषय मंजूर 
कर यात यावा. भ व यात या शहरा या नावलौ ककात भर पडेल हे देखील यािनिम ाने 
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सांगतो. मी मा.महापौर यांचे ध यवाद मानतो. आपण मला एवढा वेळ बोलायची संधी 
दलीत याब ल मी मा.महापौर साहेब यांचे ध यवाद मानतो.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, चांग या व 
वधायक कामाला रा वाद  काँ ेस प  कधीच वरोध करणार नाह . हा वषय 
शहरा या कोणातून अितशय चांगला आहे व ज हा याचा आहे. हा  माग  
लागला पाह जे याब ल कोणा याह  मनात शंका नाह , दुमत नाह . मी मोशीकरांचे 
मनापासून आभार मानावे िततके कमी आहे. गेले अनेक वष ते हा ास सहन करत 
आहेत. यांची भावना अशीच असणार आहे क  याचंी यातून सुटका हावी. मघाशी 
मा.सुल णा धर व मा.सुजाता पालांडे यांनी वषय मांडला. मा याच भागात दोन 
तीन दवस आग लागलीतर  कती ास होतो. लोकांना कती वेदना सोसा या लागतात 
याची जा णव आ हाला सवाना आहे. हा वषय अितशय चांगला आहे आ ण चांग या 
प तीने मांड याचा सु ा य  झाला आहे. परंतू काह  उणीवा शासनाकडून राहून 
गे या आहेत असे वाटते. यामुळे लोकां या मनात सग या कुशंका आहेत. आपण 
वषय मांडत असताना काह  मांडायचा य  केला असेल तर द.२०/३/२०१६ ला 
शासक य मा यता घेतली आहे. एक वष ढोबळ मा यता घेतली. द.२०/६/२०१७ ला  

एक त मा यता घेतली, याचा उ लेख अजडात वषय मांडताना केलेला नाह . हणून 
आ हाला मा याआधी बाक  सव सहकार  डॉ.वैशाली घोडेकर हणा या, मा. व ठल 
(नाना) काटे हणाल,े मा.अ जत ग हाणे हणाल,े आ ह  सु ा पाट  िमट ंगम ये या 
वषयावर बोललो. िमट ंगम ये डसकस केल.े चुक या प तीने हा वषय आला 
असेलतर या  प तीला वरोध करायचा, मा हती घेऊन वरोध करायचा, वषयाला 
वरोध करायचा नाह . शहरा या कोणातून हा अितशय मह वाचा वषय आहे. परंतू 
मा.आयु  साहेब,आम या मनात एक दोन शंका हो या. पूव  शासक य मा यता 
घेतली, टँड ंग किमट ची मा यता घेतली. जागेसंदभात कलम ७९ माणे या जागेचे 
मू य पाच हजारापे ा अिधक नाह . ते तु ह  टँड ंगकडे घेऊ शकता. यापे ा जा त 
मू य असेलतर तो वषय मा.महापािलका सभेकडे यावा लागतो. हणून आज तु ह  
मा यता घे यासाठ  जी.बी.कडे आला आहात. तु हाला आज २१ वषाची मा यता 
यायची आहे. आमचा  असा आहे क , इतका मोठा वषय ठेवतोय, २०८ कोट  

असतील,तर ड बीओट  असे हटलेले आहे. महापािलकेला यात वतःचे पैसे टाकायचे 
नाह त. महापािलकेचा ५० कोट  सहभाग ठरलेला आहे क , ट याट याने तीन वषात 
आपण देऊ. असा वषय होता क , असे नेमके शासनाला का वाटल.े नॉमली आपण 
बीओट  करतो. पण आम या समोर वषय मांडलेला आहे. ड जाईन, ब ट,ऑपरेट 
आ ण ा सफर अशा प तीने वषय आला आहे. यामुळे महापािलकेला ितथे काळजी 
करायचे कारण नाह . आपण यव थत ल  दले पा हज.े इतर ठकाणी साडे सहाशे 
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पये, सहाशे पय,े आ ण तु ह  .५/- ला लाईट घेता याचा वचार केलातर ते सु ा 
चांगल े आहे, ॉ लेम नाह . आम या मनात  दोन गो ी आहेत. एकतर एकवीस 
वषासाठ  हे करायचे होते तर टडर लोट कर याआधी मा.महापािलका सभेत अ ू हल 
का घेतले नाह . आपण .५० कोट  पये इ हे ट करायचे आहेत. What is purpose 

behind it? तु हाला असे का वाटतेयं क , आपले .५० कोट  इ हे ट हायला 
पाह जेत.  यासाठ  महापािलकेची पूव परवानगी आधी का घेतली नाह . या दोनच 
गो ी अशा आहेत क , आपण २१ वषासाठ  अ ु हल यायला पा हजे होते.  आधी 
मा यता यायला पाह जे होती. ५० कोट च का १०० कोट  का नाह त, २० कोट  का 
नाह त. इत या मो या वषयाची मा हती आ हाला हवी आहे. याचा अथ असा नाह  
क , सवसाधारण सु  आहे क  आ हाला वषयाला वरोध करायचा आहे कंवा वषय 
करायचा नाह . याचा खुलासा दलातर शंका कुशंका दूर होतील. शहरात चांगला ोजे ट 
यावा, तो काया वत हावा. कच-याची व हेवाट लागावी. शहराला एनज  पण 
िमळावी. नागर कांना जो ास होतो आहे. यातून मु  हाव.े अशी आमची सवाची पण 
धारणा आहे. पाट  िमट ंगम ये ड कशन केले असेलतर चचा क न मा हती यायची. 
आपण स व तर मा हती दलीतर दोन तीन  वचारल.े याब ल खुलासा केलातर 
मला वाटतेय क , िनणय घेणे अगद  यो य होईल. ध यवाद!  

मा.सुवणा बुड-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, हा वे ट टू एनज  
क प सभागृहात आला आहे, याब ल मला खरोखरच बरे वाटतेय. आप या देशात 

पंत धान नर  मोद जी यांनी जो संक प केला आहे. व छ भारत अिभयान, याला 
अनुस न भोसर चे वधानसभा आमदार महेशदादा लांडगे यांनी, भोसर ची जनता आ ण 
भागातील  आ ह  सव नगरसेवक यांनी यात भाग घेतला. भोसर  वधानसभा हजन 

२०२० ह  संक पना आमदार दादानंी जनतेपुढे मांडली. महारा  रा याचे मु यमं ी 
मा.देव  फडणवीस यां या पुढे सु वात झाली. व छ भारत अिभयान यातला अ यंत 
मह वाचा वषय हणज ेशहरातील कचरा कंवा कचरा डेपो. वे ट टू एनज  हा क प 
आम या भागात होतो आहे, याचे ितिनिध व मी वतः, मा.महापौर साहेब व 
मा.सार का स ते, व भागातले सव नगरसेवक करत आहोत. कचरा डेपोची सम या 
अ यंत गंभीर सम या आहे. यापासून होणार  दूगधी,माशा,म छर यापासून वारंवार 
नागर कांना अ यंत ास होतो आहे. च-होली, मोशी, डूडूळगाव,च पाणी वसाहत, 
चो वसावाड  जसे आ ा मा.राहूलदादा जाधव यांनी सांिगतल.े आम या भागात अनेक 
सम या आहेत. आम या भागात शेतकर  आहेत. ते शेतकर  शेती करतात. या 
शेतीवर पण याचा प रणाम होतो आहे. वे ट टू एनज  क प होत असताना, मोशी 
गंगानगर, वडमुखवाड , चो वसावाड  इथले नागर कांचे आरो य उ म व व छ 
राह याचा मह वाचा वषय आहे. आम या भागात शहराचा सव कचरा आणला जातो. 
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यांना वरोध करायचा आहे, यानंी कच-याची सोय यां या भागांत करावी. गे या 
१५ वषात, काह ह  कामे जनते या ीकोणातून करता आली नाह त. आ ण आता 
वरोध करत आहात. पंपर  िचंचवड शहराचा वकास होत असताना, माट क प 
कंवा मे ो क प होत असताना वे ट टू एनज  हा क प होणे अ यंत गरजेचा वषय 
आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला असे वाटतेय क , येक भागातला 
कचरा याच ठकाणी न  करता आला पा हज.े हणज े  कोणाचात वरोध राहणार 
नाह . वे ट टू एनज  क पाला वरोध होत असेलतर मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब, मा या भागातली जनता सोमवारपासून कचरा डेपो या आतम ये एकह  गाड  
जाऊ देणार नाह . जा तच वरोध झालातर, तसे होऊ नय,े पण आ ह  कच-या या 
गा या पटेवूनह  देऊ व सव नागर क र यावर उतरतील. पुणे नािशक हायवे या 
आतम ये कच-याची एकह  गाड  येऊ देणार नाह . याला राजकारण करायचे आहे, 
याने खुशाल कराव.े मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, वे ट टू एनज  क प 

िमट ंगम ये मंजूर हावा अशी वनंती करते आ ण मला बोलायला संधी दली, 
याब ल ध यवाद. 

मा.िनमला गायकवाड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह, 
आज वे ट टू एनज  क प सभागृहापुढे आला आहे, याब ल मी आमदार 
मा.महेशदादा लांडगे यांचे आभार मानते व अिभनंदन सु ा करते. कारण कचरा हा  
संपूण पंपर  िचंचवड शहराचा आहे. कुठ याह  गावाचा कंवा विश  घराचा नाह . एक 
दवस कच-याची गाड  आली नाह . आज कच-याची गाड  आली नाह तर काय करायचे 
हणून कच-याचा  आहे तो वे ट टू एनज  क पा ारे दादा आ ण भाऊ सोडवणार 

आहेत. या क पाला माझा पूण पा ठंबा आहे. या क पा ारे वीज िनिमती होणार 
आहे. कचरा हे वीज िनमाण करायचे साधन आहे. यातून आप याला .५/- ित 
युिनटने वीज िमळणार आहे. यामुळे महापािलके या ३० ते ३५ ट के बीला या 
रकमेत बचत होणार आहे. सवात मह वाचा  हणजे  मोशीला हा कचरा जातो, 
या मोशीकरांना फेस करावे लागते. या क पा ारे मोशीकरांचे पुनवसन, पयावरणाचा 
 िमटणार आहे. या सव गो ींचा वचार क न ब-याच नगरसेवकांनी याब ल मत-

दुमत य  केल.े हा वषय मंजूर कर यात यावा अशी वनंती करते व थांबते. 
मा.एकनाथ पवार– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी वनंती 
करतो, सग यां या सूचना आहेत, अड अडचणी आहेत. खरेतर या क पामागे दडलेय 
काय, काय उ ेश आहे. आ ह  खरेतर पारदश पणे काम करतोय. यामुळे, योगेशभाई, 
राहूलदादांचे बोलणे झा यानंतर ेझटेशन दाखवू.  

मा.महापौर – मी मा.आयु  साहेबांना वनंती करतो, या वषयाचा खुलासा करावा व 
ेझटेशन दाखवावे. 
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मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ा 
मा.प ने यांनी सांिगतले क , आ ह  पारदशकपणे कारभार करायचा य  करतोय. 
मला याच गो ीकडे ल  वेधायचे आहे, मा.माया बारणे ताई असतील, मा. वकास 
डोळस असतील, तुमचेच सभासद आहेत. काह  सभासद हणताहेत, सहका-यांनी हे 
काय लावले आहे. काह  सभासद हणताहेत, आ ह  राहूलदादा या मागदशनाखाली 
करतोय. यांना एवढे  का पडले आहेत आपण सवानी आ मप र ण कराव.े ह  
आज जी चचा ठेवली आहे. ती आधी का ठेवली नाह , याब ल ामु याने सांगतोय. 
आधी चचा करा. कुठेतर  स ाधार  प ातले सद य देखील अ ानी आहेत. आपण 
लोकांना अगोदर ेझटेशन ायला पा हज ेहोते. तु ह  पुढे जाताय आ ण मग तुम या 
ल ात येतेय क , याला शासक य मा यता राह ली आहे. २०, २२ हे दोन क प 
आ ापयत मोशी इथे केल,े याचे काय झाल.े एकाची मदुत संपली आहे. दूसरा क प 
ऑलरेड  चालू आहे. मुदत संपत आली आहे. या शंका यायचे कारण काय. प नास 
कोट  आगाऊ देतोय. याची शासक य मा यता नाह . २१ वष कालावधीसाठ  कती 
जागा देणार, याचा कुठे उ लेख नाह . तु ह  सांगताय, कलम १६ माणे जागा यायची 
असेलतर याला क ाची मंजूर  लागते. आदरणीय मोद  साहेबांची व छ भारत किमट  
आहे, तु ह  याची पण मा यता घेतलेली नाह . मग तु हाला अनुदान कसे िमळणार. 
मे.अ टोनी लारा ए हायरो ा.िल. व मे.ए.जी.ए हायरो याचंी भािगदार  सोबत िन वदा 
अट -शत . यांची अजून ितसर  कंपनी आहे का. यामुळे सगळे नगरसेवक चचा करत 
आहेत. सग यांना  पडतोय. आज केसर  म ये सगळे तुम या कंपनीचे छापून आले 
आहे. येकाचा ऍ ेस वेगळा आहे. आमचा वे ट टू एनज  क पाला वरोध नाह . सव 
मोशीकर हे सोसताहेत. ते यातून बाहेर पडावेत हणून हा क प राबवतोय. मा याकडे 
पुणे महापािलकेचे एक डॉकेट आहे. मा या हातात आहे. पुणे शहराची लोकसं या ४० 
लाख आहे. पुणे शहराचा साधारणतः कचरा २०० ते २५० टन होतो. मा.महापािलका 
आयु  यांनी द.५ स टबर २०१७ रोजी खालील सद यांची नेमणूक करायचे आदेश 
दल.े अजय स सनेा, डॉ.ज.ेकुमार वामी, शा , रा ीय केिमकल लॅबोरेटर ,इतर 
अिधकार  पुणे महानगरपािलका,यांचा रपोट आ यानंतर भारतीय ायोिगक सं था, 
थाप य, रक  यांचा अिभ ाय घेत यानंतर सं थेकडे परत पाठव यात आला. भारतीय 
ा ोिगक सं था, रक , थाप य वभाग यांचा अिभ ाय द.१७ रोजी ा  झाला. 
यात तां क दु ती झाली. भारतीय ा ोिगक सं था, रक  यांचे अिभ ाय 

घेत यानंतर सं थेकडे परत पाठव यात आला. ते जर हे क  शकतात. कुठलेह  काम 
काढ याअगोदर पॅनेल नेमू शकतात, त  नेमू शकतात. आयआयट कडे पाठवू शकतात. 
यां याकडून अहवाल घेऊ शकतात. मग तु ह  आयट आयकडून का केले नाह . आज 

सगळे सद य पोटितडक ने मांडताहेत. यां या मनात शंका का आली. आ ा एक गो  
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सांिगतली क , मनु य हा क बंदू आहे. मनु य हा सव े  आहे. हे सांगता असताना 
यांनी क स टंटवरह  शंका उप थत केली. दादा भाऊंचा संबंध नाह , असेह  सांिगतल.े 

तुम याह  सद यांम य,े स ाधार  सद यां ये शंका उप थत करायला जागा का ठेवली. 
मा.एकनाथराव पवार तु ह  पारदश पणे कारभार करतो असे सांगता. सद यांनी शंका 
का उप थत केली. तुमचाच एक जी.आर. आहे. आ ा पु हा शासनाने दलेले प  आहे. 
यात कळवले आहे, आप या प रसरातला, यवसाया या ठकाणी सुका कचरा िन या 

बकेटम य,े ओला कचरा पव या बकेटम ये वेगळा करावा. आप या काय े ात या 
ओ या कच-यावर या याच ठकाणी करावी. हणजे भ व यात, तु ह  कचरा 
उचलणार नाह . ए ककडे आपण लाखो,करोडो पये खच क न डबीओट  त वावर 
या ठकाणी असे क प उभे करत असताना, मला हे पु यातून दले गेलेले आहे. 

पु याला अस ेपैसे का दले गेले नाह त. आप यालाच का दले गेले. आप याकडे का 
चालू आहे. यांनी छो या छो या गो ी यात कशा टाक या आहेत. यानुसार ५०० 
टन कचरा देवाची उ ळ , फुरसुंगी इथली पाच एकर जागा भाडेकराराने कंपनीला दली. 
तुम याकडे तर जागेचा पण  उ लेख नाह . पुढ ल वषय आहे व हा वषय जवळजवळ 
सारखाच आहे. यात तु ह  तसेच केलेले आहे. पुढ ल वषयात यू.एस. गोळा करणार. 
यातह  तु ह  कलम ६९ नुसार जागसेाठ  मा यता घेणार. पुढ ल क पात तीन 
ट यांत क प उभा रा ह यानंतर पैसे देतोय. यात तु ह  आधी देताय. इथे आ हाला 

 उप थत का होत आहेत. शहरात कचरा गोळा झाला पा हज.े वेळेवर झाला 
पा हज.े शहर व छ रा हले पा हज.े भारताचे पंत धान आदरणीय नर  मोद  यांनी जी 
किमट  थापन केली आहे, याची मा यता अजून तुम याकडे आलेली नाह . मग 
तु हाला अनुदान िमळणार. व छ भारत अिभयान किमट कडे ड पीआर सादर 
के यानंतर अनुदान ा  झा यास या अनुदानातून अथवा मनपा या फंडातून, हणजे 
अजून ड पीआर सादर केला, नाह  केला, या किमट ने मा यता दली, नाह  दली, या 
सग याची मा हती आ हाला सद यांना, नागर कांना ा. आज मोशीकरांना वाटतेय क , 
बाक यांचा वरोध आहे. आ ण आ हाला क प करायचा आहे. आ हाला यातून 
सुटका क न यायची आहे. आमचा कुठेह  या क पाला वरोध नाह . तर हा क प 
राबवताना आप या प तीब ल शंका,  उप थत होत आहेत. २०८ कोट  हणतोय, 
हे कतीपयत लांब जाऊ शकते. या माणे कचरा गोळा होणार, या माणेच आपण 
पैसे देणार. भ व यात यांनी जी इ वे टमट केली आहे, याचे रचनस ्  यांना कसे 
िमळणार. आपण जी वीज घेणार ती पाच पयाने घेणार. या सवाची मा हती आपण 
दली पाह ज.े मा.आयु  साहेब आपण ह  मा हती द यानंतर आ हाला पु हा बोलायचे 
आहे.                               

मा.महापौर – मा.आयु  साहेब, आपण ेझटेशन देऊन मा हती पण ावी. 
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मा.आयु  - मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृह, आता घनकचरा यव थापनांतगत मोशी 
येथील कचराडेपो येथे शहरांतगत िनमाण होणा-या कच-या पासून वीज िनमाण कर याचे 

क प आ ण या याशी अनुषंगीक अशा बाबी बाबत ज े वषयपञ ठेवलेल ेआहे या यावरती 
स व तर चचा सभागृहाम य ेझालेली आहे. एकंदर त चचम य ेज ेमु े ठेव यात आलेल ेआहेत 

या या अनुषंगाने एक छोट सादर करण आ ह  येथे सभागृहा या वनंतीस अनुस न सादर 

करतो आहोत. सादर करणानंतर या वषयाम ये आप या शहराम य े जतका कचरा तयार 

होतो या कच-या या अनुषंगाने कुठ या प दतीन े या यावरती या केली जाणार आहे? 

ती या के यानंतर याचे फायदे शहराला काय राहणार आहेत? ह  या कर यासाठ  

कुठ या प दती या िनवीदे येचा अवलंब केला गेला? िनवीदा या करत असताना 
ववीध मु े सभागृहात उप थत केल ेगेलेल ेआहेत. ५० कोट  का दयायचे?  वीज आपण वकत 

का यायची? वीज ५ पयानीच का यायची?  या यावरती टपींग फ ची काय आव यकता 
आहे?  ड बीओट  हणज ेकाय? जागा ह तांतरणाची आव यकता आहे का? २१ वषासाठ  का? 

२१ वष के यावरती या यावरती काय प दतीच िनयंञण आपण राखणार आहोत? िनमाण 

होणार  वीज आप यालाच वक याच बंधन एज सीवर आहे का? िनमाण होणा-या राखेपासून 

काय करणार? या संदभातील अनेक  िनमाण झालेल े आहेत. याचे स व तर उ र या 
सादर करणामधुन िमळतील याचा मला व ास आहे. पह या थम सादर करण इं जीम य े

जर  असलतर  याची स व तर मा हती मी मराठ म य े देतो आहे. इं जीमधील 

सादर करणाबाबत मी पह यांदाच सभागृहाची दलगीर  य  करतो. पण याची संपुण 

मा हती मी मराठ मधुन आप याला देणार आहे. स लागारांची आ ण आपले वषय 

सांभाळणारे संजय कुलकण  यांची वेळोवेळ  मी मदत घेणार आहे आ ण यां या मदतीन या 
संपुण वषयाच सादर करण करतो आहोत. पंपर  िचंचवड शहरा या घनकच-या या बाबतीत 

जर बोलायच झालतर पंपर  िचचवड शहराची अजची लोकसं या ह  सुमारे २२ ल  इतक  

आहे. आप या शहराच ेञफळ साधारणत: १७७.३० चौ. क. मी. इतक आहे. या शहराम य े

एकुण  िनमाण होणारा कचरा जर पाह लातर सुमारे ८०० ते ८५० मे क टन ित दन एवढा 
कचरा िनमाण होतो. आप या शहरात इतका कचरा िनमाण होत असताना आज या कच-

याची गोळा कर याची या आपण सगळेजण जाणता. काह  भागाम य ेसुमारे ४५ ट के 

शहराम य े मनपां या गाडयांचे जी बी ह जी या मा यमातून चलन केल ं जातं आ ण 

घराघरातून कचरा उचलला जातो याच सक डर  ा सपोट या मा यमातून कच-याच वहन 

मोशी कचरा डेपो येथे केल ंजातं. उवर त ५५ ट के शहरातून मनपा या वाहनांमधुन मनपान े

लावले या कंञाटदारामाफत बोलव यात आले या मॅनपॉवर या मदतीन घराघरातून कचरा 
उचलला जातो आ ण सेक डर  ा सपोटशन हेईक स या मा यमातून याच वहन मोशी 
कचरा डेपो येथे केल ंजातं. मोशी कचरा डेपो येथे कच-याच वहन के या गे यानंतर ितथे आपण 

२००७-०८ म य ेया सभागहृातील सद यांना कदािचत ह  बाब मा हत असेल अनेक अनुभवी 
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सद य येथे आहेत. एक मा टर लॅन यापुव  २००७-०८ म य े केला गेला होता या 
मा टर लॅनम य े ह  भुमीका यावेळेला या महानगरपािलकेनी मंजूर केली होती या या 
अंतगत मोशी कचरा डेपो येथे आले या कच-याच वलगीकरण कर यासाठ  मटे रअल 

रक हर  फॅिसलीट  आ ण मटे रअल रक हर  फॅिसलीट या मा यमातून कंपो ट आ ण 

आरड एफ या व पात कच-याच वलगीकरण कर याची या तेथे ठेव यात आलेली होती. 
यासोबतच माकटवे ट पासून गांडूळखत या क प देखील जेएनएनयुआरएम 

योजनअेंतगत आपण या ठकाणी तयार केला. यावेळेला िनवीदा या कर यात आलेली 
होती. सुयो य प दतीचा अवलंब क न यावेळेला िनवीदा या कर यात आली. 
अनफॉर युनेटली याम य े काह  वाद िनमाण झा याने यावेळेला आपण जी एज सी 
अपॉ ट केली गेली होती यांचे अ ब ेशन  झालं अ ब ेशनचा िनकाल आता आप या बाजुन े

लागलेला आहे. पण यावेळेला देखील जी या अिभ ेत होती ती अशीच होती क  संपुण 

शहरात येणारा कचरा मोशी कचरा डेपो येथे गोळा करायचा आले या कच-याचे तीकडे 

से ीकेशन करायचं या यासाठ  मटेर अल रक हर  फॅिसलीट  लावायची मटेर अल रक हर  

फॅिसलीट या मा यमातून वेगळया झाले या कच-याचे दोन भाग होतात. जो जै वक कचरा 
असेल या यापासून कंपो ट तयार करायचं येणार कंपो ट शेतक-यांना कंवा गरजूना 
वकायच आ ण ज ेआरड एफ तयार होईल या आरड एफ पासून वे ट एनज  क प तयार 

करायचा आ ण या यापासून वीज िनम ती करायची. या धरतीवरती काम करत असताना 
मोशी ड पींग साईडचा जो मा टर लॅन तयार कर यात आलेला होता. एक वषय मांड यात 

आला क  हे आर ण काय होतं?  या जागेच आर ण यापुव  सफार  पाक अस ंहोतं आ ण आता 
तेथे कचराडेपो चालवला जातो ती ह  बाब सभागृहा या िनदशनास आणुन देवू इ छतो. जर  हे 

ता वत असलेल आर ण असलंतर  या यानंतर बदल कर यात येवून तेथे कचरा डेपोची 
जागा हणून आर ीत कर यात आलेली आहे आ ण ती बाब िन त कर यात आलेली असून 

यामुळे याबाबत कुठलेह  दुमत राह लेल ेनाह .  बफरझोन देखील िन त कर यात आलेल 

आहे आ ण या या अनुषंगान ेआपण आज तेथे कचराडेपोच काम करतो आहोत. यावेळेला 
आपण कच-या या ववीध या कर या याबाबत वचार करतो यावेळेला िनमाण  होणा-
या कच-याचा जर आपण वचार केलातर या यात अनेक घटक असतात. यात एक 

मह वाचा घटक आहे तो हणज ेऑरगॅिनक कचरा ओला कचरा, सु या कच-याम य ेअनेक 

कार असतात या याम य े कागद, कारबोड, पॅक ंग मटे रयल हा सगळयात मोठा भाग 

असतो. या या यित र  अ य घराघरात तयार होणा-या लॅ टकज य पदाथापासुन िनमाण 

होणारा कचरा असतो, अ य अनेक बाबी या कच-याम य े असतात. यासोबतच िसजनली 
ीनवे ट या याम य ेिनमाण होत असते, गाडनचा कचरा या याम य ेतयार होत असतो. 

यासोबतच राडारोडा हा मह वाचा घटक आहे. राडारोडया या यितर  क शन डे ीज हा 
खुप मोठा घटक या शहराम य े वाढ ला लागलेला आहे. आप यापैक  अनेकजण बांधकाम 
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यावसायीक असतील तर यांना या यावसायाची मा हती असेल. राडारोडा हा आप या येथे 

कुठ याह  शा ञो  प दतीन ेउचल कर याची, वहन कर याची कंवा याच वघटन क न 

या यावर ोसेसींग कर याची कुठलीह  तजवीज आप या शहराम य ेआज उपल ध नाह . 

यापुव  झाले या िनवीदा येम य े आपण मटेर यल रक हर  फॅिसलीट  इ मट केली 
आ ण आज सांगावयास वशेष आनंद वाटतो क , भारतातील सगळयात चांगली मटे रअल 

रक हर  फॅिसलीट  अनेक वषापासून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका चालवत आहे. सुमारे 
५५० मे क टन कच-यावरती मटे रअल रक हर  क न आपण यातून कंपो ट करत असतो. 
अनफॉर युनेटली ज ेआरड एफ तयार होतं ते आरड एफ वकत घे यासाठ  अप यापासून ३०० 

क. मी. प रसराम य ेएकह  खरेद दार नस यान ेआपण कोणालाह  हे आरड एफ वकू शकलो 
नाह . आ ण यामुळे अनफॉर युनेटली आरड एफच डंपींग आप या येथे अनेक वषापासून 

आप या लॅ ड फलम य ेचाल ूआहे. जर हे आरड एफ  आप याला वेळोवेळ  वे ट टू एनज  

क प तयार क न यां या मा यमातून जर वहन करता आलं असंततर आतापयत आपण 

मोठया माणाम य े वजिनम ती क  शकलो असतो व ह  वीज आप या शहरा या वापरासाठ  

खुप उपयु  ठ  शकली असती. तथा प आज आपण िनवीदा  या पुण करत आणलेली आहे. 

या याम य े शासक य मा यतेबाबत वरोधी प ने यांनी मांडलेलच आहे. दोन वेळा यापुव  

शासक य मा यता घे यात आलेली होती. क पमु य २०० कोट च ध न याबाबतीत 

शासक य मा यता २०१६ म य ेपुन  एकदा २०१७ म य ेघे यात आलेली होती. यामुळे ह  

जी या वे ट एनज ची आहे ती कशा प दतीन े केली जाणार आहे याच एक थोड यात 

सादर करण मी आप या समोर करत आहे. एक तांिञक बाबीच सादर करण मी आप यासमोर 

थम कर न. मग व ीय बाबीच सादर करण आप या समोर कर न. ह  जी िनवीदा या 
झाली होती या िनवीदा येचा जो कोप ऑफ वक आहे हा र ोसेिसंग हणज े या 
कर या या पुव या करण.ं पुव यते काह  बाबी आहेत याच से ीकेशन करण,ं 

वलगीकरण करण ं आ ण मटे रयल रक हर  करणं. या याम य े ज े काह  वेगवेगळया 
प दतीन वलगीकरणं केलेल मटे रअल रक हर करण.ं हा याचा मह वाचा कोप आहे. 

यानंतर वलग कर यात आले या मटेर यल पासून वे ट टू एनज   क प िनमाण करन.ं 

आरड एफ ज ेवेगळ केल जाईल या आरड एफ पासून एनज  िनमाण करन,ं वदयुत िनमाण 

करन ं आ ण या क रता आपण कुठ या प दतीचा, तांिञक प दतीचा अवलंब करायचा हे 

आपण या यात नमुद केल ं होतं. ह केवळ कंञाटदारान तयार केलेली बाब नाह  कंवा 
क लट सीचा वापर क न आप या जनीअसनी िनमाण केलेली डझाईन नाह . मला 
सभागृहा या ह  बाब िन त समोर आणायची आहे क  आ ह  पण सव  नाह त आ ण 

यामुळे पह या थम या या कर यासाठ  आपण -टडर कॉ फर स ववीध 

कंञाटदारांची या ठकाणी घेतलेली होती. या  -टडर कॉ फर ससाठ  सुमारे ६५ ववीध 

कारचे कंञाटदार आप या पुव िनवीदा येला उप थत राह ल े होत. या पुव िनवीदा 
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ये या वेळेला ववीध टे नॉलॉजीच सादर करण ववीध िनवीदाधारकान ेकेल.े आप याकडे 

िनमाण होणा-या कच-याच आपण व ेषण क न घेतलेल ं होतं आ ण हे व ेषण केलेल े

असताना िनर  या सं थेनी केले या व ेषणाचा दजा काय आहे आपण केलेला कचरा कुठ या 
दजाचा आहे. याच हेर एशन काय आहे, आपली लॅ डसाईड आज कशी आहे, तीकडे आज 

अ त वात असलेली मटेर अल रक हर  फॅिसलीट  कशी आहे. याच स व तर सादर करण 

आ ण ते पाह याची मुभा आले या येक कंञाटदारास दे यात आलेली होती. हे सादर करण 

झा यानंतर कंञाटदारांनी यां या सजेश स आप याला द या.  यानंतर आप या 
क सलटंटन े यांनी दले या सजेश स या मा यमातून ज े मो ट फजीबल आप या 
शहरात या कच-याची उपल धता, िनमाण हो याची मता, वहन कर याची मता, शहराची 
जडणघडण, भौगोलीक प र थती, आज एक मह वाचा  चच ला जातो आहे यात देखील 

वचार कर याची अव यकता आहे. दोन प दतीन कच-याच वघटन कंवा ोसेिसंग होव ू

शकतं. एक स लाईज ोसेिसंग कंवा दुसर डस लाईज ोसेिसंग. पण डस लाईज ोसेिसंग 

करण ं ह  या एका राञीत िनणय घेवून कर या या प र थतीत आज आपण नाह त. 

येक वॉडात िनमाण होणारा कचरा जर येक वॉडात जीरवायचा ठरवलातर ड पी करत 

अस यापासून ह वचारधारा आप याला  िन त कर याची आव यकता होती. यावेळेला 
पह ला ड पी तयार केला यावेळेला जर हा वचार क न येक वॉडा वॉडाम य े डस लाईज 

प दतीन े कच-याची या कर यासाठ  ा सपोट टेशन आ ण या क  जर ठेवली 
असती, आर ीत केली गेली असतीतर या प दतीन े आज आपण कच-याच वघटन क  

शकलो असतो. तथा प आप या ड पीम य ेकेवळ एक कचरा डेपोची यव था ठेव यात आलेली 
होती. ए सटशन केले या कचरा डेपोम य े वाढ चा वचार क न तळवडे येथे कचरा डेपोच 

आर ण ठेव यात आलेल ं आहे. तथा प कुठेह  डस लाईज से ीगेशन क न कच-यावरती 
या कर याची तजवीज ठेवलेली नाह . आज जर केवळ ा सपोटशनसाठ  कुठ याह  

भागाम य े आपण नुसता वचार जर  करायला सुरवात झालीतर  नागर कांचा रोष या 
भागाम य ेसु  होतो याची आप या सभागृहातील सव स मा. नगरसेवकांना जाण आहे. आ ण 

यामुळे आहे या प र थतीचा पुण वचार क न स लाईज प दतीन े आपण काम सु  

कर याचा िनणय आज आपण घेतो आहोत. ते घेत असतानाच लाँगटम दशा ह आपली 
डस लाईज आ ण से ीगेशन ऍट सोस या प दती यासाठ च अनुस न राहणार आहे आ ण ते 

आपल लाँगटम उ द  राहणार आहे. हेह  मला सभागृहा या समोर िन तपणे मांडायच आहे. 

हे सांगत असताना या याम य ेएमएसड य ू२०१६ चे ज े स आलेल ेआहेत, रा यशासनान े

जी भुमीका घेतलेली आहे ती येक घराघराम य ेकच-याच से ीगेशन हो याची अव यकता 
आहे आ ण तशीच अपे ा आपण पण जी घर टू घर कचरा उचल याची िनवीदा या केली 
होती या याम य े देखील अपे ीत केलेली होती. याच प दतीन ेआपण घराघरातून िनमाण 

होणारा कचरा ओला आ ण सुका असा वेगळा क न सुका कचरा पर पर वकायचा आ ण ओला 
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कचरा घरात या घरात जरवायचा अशी लाँगटम अपे ा आपण या िनवीदेमधुन ठेवलेली होती. 
या यावरती पुन वचार कर या या सुचना िन त ा  आहेत आ ण याचा पुन वचार केला 

जाईल. तथा प  ह  एकंदर त कच-या या वघटन णालीचा वचार करता केलेली येची 
प दती आपण सादर करतो. घराघराम य े वलगीकरण ह  खुप मोठ  या आप याला ती 
सहज सोपी वाटत असलीतर  ते वलगीकरण चज ये यासाठ  दोन ते तीन दशकाचंा कालावधी 
कदािचत जाव ू शकेल. युरोप वकसीत देश आहे या ठकाणी २००० या दशकाम य े 

से ीगेशन ऍट सोस या येला सुरवात झाली आ ण सुमारे १५ वषा या कालावधीत केवळ 

ऑन ऍ ड ४८ ट के पयत हे देश से ीगेशन  ऍट सोसला पोहचू शकलेल े आहेत. आप या 
ऐर यात हे मोठ चॅलजींग आहे आ ण आपण देखील या दशेन जायचं आहे आ ण याची 

या वलगीकरण चज क युिनकेशन या मा यमातून िनरंतर िश णा या मा यमातून 

आप याला करावीच लागणार आहे. तथा प कुठे ना कुठे तर  दोन दशक, तीन दशक या 
येसाठ  शंभर ट के कर यासाठ  आप या सगळयानंा लागतील असा वचार क न 

लाँगटम लॅिनंग आज आपण या या क पासाठ  वचारात घेतो आहोत.  हा जो वे ट 

एनज  ला ट आहे या याम य ेकाय काय भाग राहणार आहेत याच थोड यात सांगायच 

झालतर या याम य ेसगळयात मह वाच हणज ेमटे रअल रक हर  फॅिसलीट  हा सवात 

पह ला भाग आहे. मटे रअल रक हर  फॅिसलीट  हे ज ेकाह  फोटो आहेत ती एज स आप या 
येथे िसले ट झालेली आहे. ह  एज सी आज मुंबई महापािलकेम य े कायरत आहे. आ ण 

यांचा ३ हजार मे कटन कपॅिसट चा खास मटे रअल रक हर  फॅिसलीट चा ला ट अदयावत 

प दतीन े कायरत आहे. जर कोणासह  पहावायाची इ छा असेलतर िन तपणे आपण 

महानगरपािलके या वतीन ेया क पाला भेट आयोजीत क  शकतो. याचे काह  फोटो आपण 

या सादर करणाम य े ठेवलेल े आहेत. मटे रअल रक हर  फॅिसलीट म य े या याम य े

मह वाची जी ोसेस कंवा मेथडॉलॉजी आहे ती अशी आहे या याम य ेपह यांदा एक ोमेल 

नावाची यंञणा असेल या याम य ेआप या येथे पश या मधुन कचरा बांधुन ने याची प दत 

आहे. पश या मधुन घराघरातून कचरा टाक याची या अस यामुळे या पश या कुठेतर  

मोकळया करा या लागतात आ ण टोचा या मा यमातून यातला कचरा वेगळा केला जातो. 
यानंतर इले ोमॅ नेट या मा यमातून  ज े मेटल कार या कच-याम य े आले या गो ी 

असतील यासाठ  इले ोमॅ नेटचा वापर क न या वेगळया के या जातात. यानंतर 

वेगवेगळया कार या चाळ यां या मा यमातून हा कचरा साठवला जातो. या चाळ या या 
मा यमातून कचरा साठवत असताना ॉमेल या मा यमातून तो पुढे पुढे ढकलला जातो आ ण 

या वेगवेगळया आकारा या चाळ यामधुन या कच-या म य े चाळणी लावून वेगवेगळया 
आकाराचे कच-याचे घटक या यातन वेगळे केल ेजातात. आप या येथे दोन लाईन मटे रअल 

रक हर  फॅिसलीट या तयार के या जाणार असून यापैक  एक लाईन ह  डू लीकेशन दुस-या 
लाईनम य ेराहणार आहे. एका लाईन म य ेपह ला जो बॉ स आहे तो े श कचरा जो आला तो 
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उतरवुन हॉकर या मा यमातून वे टवरती टाक यात येईल. तो सॉ ट ंग केला जाईल याची 
सुरवातीला आधी सॉट कर याची या केली जाईल. यानंतर ८० मी.मी. आकारा या ेड या 
ॉमेलमधुन तो वेगळा केला जाईल. यात जो सुका व पाचा कचरा असेल तो एका बाजूला 

वेगळा होईल आ ण ऑरगॅिनक कचरा, मातीचा अंश असलेला कचरा, खडे आ ण इतर अ य 

कारचा असलेला कचरा हा वेगळया लाईनम य ेजाईल. तो वेगळा केलेला सुका कचरा असेल 

याला एअर डेनसीट  े ेटर मधुन पाठव यात येणार असून एअर डेनसीट  से ेटर मधुन पेपर, 
लॅ टक अशा व पाचा हालका कचरा वेगळा जाईल. आ ण जो या यावर कुठ याह  

व पाची या करता येत नाह  अशा व पाचा जो कचरा आहे तो वेगळा होणार. या कच-

यावर कुठलीह  या होत नाह  हा कचरा डायरे टली सॅिनटर  लॅ ड फलला शा ञो  

प दतीन े वघटन कर यासाठ  जाणार असून पेपर, लॅ टक, काडबोड, पॅक ंग मटे रअल अशा 
व पाचा जो कचरा आहे तो माञ वेगळा कर यात येणार असून या यावरती वेगळया 

प दतीची शा ञो  या केली जाईल. दुसर  लाईन जी आहे या यात ऑरगॅिनक सॉईल 
आ ण इतर कचरा जो आहे तो पह या थम मॅ नेटमधुन काढला जाईल, मॅ नेटस मधुन 

मेट स वेगळे काढल े जातील मग ऑरगॅनीक भाग वेगळा काढला जाईल. ऑरगॅनीक 

कारात या कच-यापासून पह या थम या याम य ेचांग या प दतीच कंपो ट खत तयार 

केल जाईल हे के यानंतर ज ेउरेल तो आरड एफ, आरड एफ पासून मग नंतर जो लॅ टक 

व पाचा, कागद व पाचा कचरा जो असेल हा एकञीत व पाम य ेआरड एफ हणून तयार 

होईल. आरड एफ के यानंतर तो वे ट टू एनज  या सेक ड टेजम य ेघे यात येईल. सुमारे 

हजार मे कटन कपॅिसट या मटे रअल रक हर साठ ची पह ली टेप असेल, या मटे रअल 

रक हर  फॅिसलीट मधुन कंपो ट, इनट मटे रअल फॉर लॅ ड फल आ ण  आरड एफ अशा तीन 

व पाम य े कचरा वेगळा होईल. या व पात अ य कारचा देखील काह  कचरा 
या यामधन वेगळा केला जाईल जो रयुजेबल असेल रसायकलेबल असेल तो डायरे टली 
रसायकलींगसाठ  घे यात येईल. या नंतर काह  फोटो आप या समोर ठेवतो आहे. हॉपर जो 
आहे या याम य ेआधी कचरा टाकला जातो. (वे ट टू एनज  क पाचे सादर करण दाखवल)े  

रसॉट गची लाईन आहे ती कमचा-यां या मा यमातून काह  सॉ टग केल जातं. हाताला 
लागणा-या बाट या, लॅ टक या व तू या तेरा ठकाणी वेगळया के या जातात. या याम य े

या चाळ या आहेत या या मा यमातून याच वलगीकरण  केल ं जातं. मॅ नेट या 
मा यमातून मेटल फाम वेगळे करता येतात याच हे सेि गेशन ला ट आहे. हे एअर 

डेनिसट  से ेटर आहे. या यामधुन वेगात हवा सोडली जाते आ ण हवेतून वेगवेगळया 
वजनाचे पदाथ वेगवेगळया ले हलला वेगवेगळे होतात. एअर डेनिसट या मा यमातून 

लॅ टक,  कागद अ य मटे रअल पासून वेगळे केल ेजाणार आहेत. या सगळया या पलीकडे 

ज ेतयार होत ते    आरड एफ, हे आरड एफ अस यूअल आहे क  ज ेआपण क बलशन क न 

बिनग क न आपण या यापासून वदयुत तयार क  शकू. आरड एफ तयार झा यानंतर हे 
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कॉ पॅ ट केल जाईल आ ण कॉ पॅ ट क न ितथेच बाजुला िनमाण होणा-या वे ट टू एनज  

क पाम य ेने यात येईल. हे मटे रअल ओपन शेडम य े ठेव यात येईल. ओपन शेडम य े

वं ोज  टे नक या मा यमाचा वापर क न ितकडे कंपो ट ंग ह  या केली जाणार आहे. 

वं ोज या ऐर एशन वाढव यासाठ  केलेली टे नक आहे फ  या याम य ेऑ सजनचा 
वाह वाढवायचा कचरा वर खाली करत रहायच या या मा यमातून कंपो टची या वेगान े

पुण होते. अशा प दतीच वं ोज कंपो ट ंग िस ट म तयार होईल आ ण या या मा यमातून 

आप याला कंपो ट िनमाण करता येवू शकेल. कंपो ट तयार झा यानंतर याची रफायमट 

केली जाईल आ ण वेगवेगळे कंपो ट वेगवेगळया प दतीन े वेगवेगळया दरान े बाजाराम य े

उपल ध क न दे यात येईल. कंपो ट रफायमट वेगवेगळे दाखवणेत येत आहे. कंपो ट म य े

ज ेकाह  खडे असतात ते वेगळ कर याची आव यकता असते. ती देखील कर याची या 
या याम य े केली जाणार आहे. सगळयात शेवट  या येचा जो दुसरा भाग आहे तो 
आरड एफ पासून एनज  तयार करण.ं या यासाठ  हा जो एनज  रॅ ट ंग सायकल जो लॅ ट 

आहे तो आप या समोर थोड यात मांडत आहे. या याम य ेमह वाचे ज ेघटक आहेत वे ट 

बंकर या याम य े पह या थम वे ट आरड एफ असेल ते गोळा होवून तीकडून े न या 
सहा यान ते वे ट वेगळ   क न कुशर या मा यमातून ीडवरती घे यात येईल. सेट ेट हे 

सगळयात मह वाचा एलीमट या याम य े आहे सेट ेट या मा यमात तीकडे ऍ यूअल 

क बलशन कंवा बिनग ह  जी या होते ती या सेट ेटवरती होते. क बलशन चबरम य ेह  

या घडते आ ण या या मा यमातून आपण तीकडे एनज  तयार करत असतो. क बलशन 

तयार के यानंतर जी ऊजा िनमाण होते, जी गम  िनमाण होते या गम या मा यमातून 

आपण रॅ ट ंग सायकल ऑपरेट करतो  आ ण या या मा यमातून टबाइन रन करतो. 
टबाईन या मा यमातून शेवट  आप याला वदयुत आ ण ऊजची िनम ती होत असते. 

या याम य े या या आव यक बाबी आहेत या सव बाबी या याम य ेअदयावत कर यात 

आले या आहेत. या याम य े ज े गॅसेस तयार होतात या गॅसेसवरती या कर याची 
आव यकता असते आ ण ते गॅसेसवरती या कर यासाठ  याच बल या सगळया 
बाबींची उपल धता या ला टम य े कर यात आलेली आहे. या याम य े जी कम जनरेट 

होणार आहे या यासाठ  पाणी कुठून येणार हा एक मह वाचा  आप या सगळयां या समोर 

असतो. या क पासाठ  ज े पाणी लागणार आहे ते आपण आप याच नद या पाणी 
पुनवापर या मा यमातून ज े आपण पाणी एसट पी या म य े रसायकल केलेल पाणी ट 

क न आपण या क पा पयत आणणार आहोत. कुठलह  े श वॉटर आपण यांना उपल ध 

क न देणार नसुन आप या एसट पीम येच पुनच करण केलेलं पा याचा वापर या 
येसाठ  कर यात येणार आहे. ती उपल धता यां या क पामधुन आपण क न घेणार 

आहोत. या याम य े क डे सर आ ण अ य गो ीची देखील िनम ती या याम य े अपे ीत 

आहे. या याम य ेजी ऊजा िनमाण होईल या ऊजचा वापर कसा करायचा याबाबतीम य ेदोन 
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वचार वाह होते. १) ऊजा ह  डायरे टली ीडम य े भरायची पॉवर परचेस ऍ ीमट आपण 

एनईआरसी या मा यमातून क न यायच आ ण या यावेळेला एमएसईबी सेल असेल 

कंवा अ य कोणी बायस असतील यां या मा यमातून आपण पॉवर परचेस करायचं. आज 

क शासनाच ७.०४ पय े दे याची धोरण आज घेतलेल आहे. पण ७.०४ प.ै धोरणान ं आज 

एनज  जर आप याकडून घेतली गेली नाह तर याची शा ती राहणार नाह . दुसर  गो  जर 

आपण वत:चा क झ शन पॅटन जर पाह लातर पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साधारणत: 

३५ मेगावॉट इतक  वीज दररोज क झुम करते. आपण वत: जर ३५ मेगावॉट वीज क झुम 

करत असुतर आपण ती वेगवेगळया दरान ेवीज आज वकत घेतो ६.६ हा कमान दर आपण 

वीजे या एका युनीट करता देत असूतर जा तीत जा त कमिशअल रेट हा १४/- . पयत आहे 

तो आज आपण देतो आहोत. यामुळे या दरापे ा कमी दर आज आपण ११.५ मेगावॉट 

साधारणत: उजा ह  ६०० मे कटन या जवळपास िनमाण होईल अस गृह त धरलतर ती आज 

आपण वकत घेणार आहोत. आ ण तीच ५ . कमंत आपण लाँगटम पुण २१ वषा या 
कालावधीसाठ  ज केलेली आहे. हे कर या या मागच कारण एवढ सोप होतं क  िनवीदा 

या करत असताना सभागृहा या मनाम य ेअनसरट ट  िनमाण हो याची श यता असते 

ती अनसरट ट  टाळ यासाठ  दोन  बाबी आपण ज करतो. २०८ कोट  पयाचा हा क प 

आहे. आपण जर बांधुन घेतलातर आ ण ईपीसी प दतीन जर क प राबवलातर २०८ कोट  

जस कॉ ॅ टरला देतो या प दतीन आप याला देणार. २०८ कोट  क प बांधुन झा यानंतर 

आपण यांना दयायचा. तो बांधुन द यानंतर कोणीतर  चालवाव लागेल. आप याकडे अशी 
कुठलीह  यंञणा आज नाह  क  अशा व पाचा ऊजा िनम तीचा कचरा वलगीकरणाचा क प 

राबव यासाठ  जी पेशाली ट मॅनपॉवर आप याला पाह ज े ती आज आप याकडे नाह . 

यामुळे आप याला ऑपरेटरला जाव े लागेल. ऑपरेटर जर वेगळा आला तर याची आ ण 

बन वणा-याची सांगड घालण कठ ण जातं. आ ण हणनूच जो बनवेल यानीच ऑपरेट कराव 

ह  सोपी वचारधारा या या मागची आहे.  आ ण हणून डझाईन, ीड, ऑपरेट ऍ ड 

ा सफर या त वाचा आपण वापर केलेला आहे. या याम य े जर ाय हेट एज सी माफत 

व चा यवसाय केला असता जर वकायला बाहेर या माणसाला ठेवल असततर 

या याम य ेिनमाण होणार  अनसरट ट  ह  अशी असती क  या याम य ेवीज िनमाण झाली 
क  आपण गृह त धरल कॅल युलेशन करताना समजा ६/- पयानी व  होईल पण अचानक 

याला पॉवर परचेस ऍ ीमट म य े७.८० प.ै िमळाल ेतर याला जा त पैस े िमळतील. जर 

पॉवर परचेस ऍ ीमट म य े अचानक ४/- पयेच िमळालेतर ४/- . िमळतील हणज े ह  

अनसरट ट  टाळ यासाठ  आपण ५/- पये िन त क न ठेवलेले आहेत. दुसर  गो  २०८ 

कोट  आपण डायरे ट देवून टाकत नाह त. २०८ कोट  जर आपण डायरे टली एकरकमी देवून 

टाकलेतर जो बनवणारा आहे याची पुढची २० वष नीट चालव यामधला इ े ट िनघून 

जाईल. आपण एकरकमी देवून याला मोकळ क न टाकलतर पुढची र क तो अजीबात घेणार 
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नाह  आ ण तो आप या सोबत टकून राह ल याची कुठलीह  शा ती आप यासोबत राहणार 

नाह . जर याला इ े ट राह ल पैस े याचे २० वषापयत येणार आहेत याचा फायदा हा जर 

२० वष बीझनेस कर याम य े जर येणार असेलतर या व पाची यंञणा घेवून येणारा 
कंञाटदार आप या जवळ येणार नाह . अशी खाञी अस यामुळे आपण २१ वषाम य े हे पेमट  

डफर करतो आहोत एवढ च या या मागची भूमीका आहे. २१ वष जर पेमट डफर केल आ ण 

पुणपण ेजर वीज येणा-या उ प नावरती जर ल  क त केलतर क प र क  होव ूशकतो. 
तुम यापैक  अनेकजण यावसायीक आहेत एकाच सोस मधुन जर पैसा येणार असेल आ ण 

काह  कारणान ेतो सास जर ाय झालातर र क ह  बीझनेसची वाढते. आ ण यामुळे तीन 

सोसस मधुन आपण रे हे युज ड हाईड केलेले आहे. या या बाबतीत आपण इ टरनॅशनल 

फायना शअल कॉप रेशन आयएफसी ह  वड बँकेची पण स लागार आ ण फायना शअल 

इ हे ट ंग कंपनी आहे यां याशी आपण स लामसलत केली होती. आ ण आिधकाअिधक 

आपल मॉडेल र क ूफ कस ंहोईल या यासाठ  आपण चचा केलेली होती. हे करत असतानाच 

तांञीक ीने हा क प  यो य आहे क नाह  याची पडताळणी कर याक रता आपण एक 

तांञीक स लागार सिमती थापन केली होती.  िशवसेने या गटने यांनी एक  वचारला 
होता क  पु यानी एवढया जणांकडून तांञीक मत घेतल.ं मला सागंावयास आनंद वाटतो क  

आपण देखील ती या पुणपण ेहाताळलेली आहे. या याम य ेआपण तांञीक सिमती गठ त 

केली होती. डॉ यूमट तयार के यानंतर पह या थम टडर ंग कर या यापुव  डॉ युमट या 
तांञीक सिमतीकडून पडताळून घे यात आलेल ंहोतं. या तांञीक सिमतीचे सद य कोण होते 

तर ते रा यशासनाचे टपीट  स लागार आहेत ी. अजय स सेना हे याचे सद य होते. िनर  

नागपूरचे अ य  हे याचे सद य होते. आयआयट  मुंबईचे दोन ववीध वभागांचे ितनीधी, 
ोफेसर हे या सिमतीचे सद य होते. मी याचा सद य होतो. अशा या सिमतीनंे या संपुण 

बाबींचा वचार क न मग िलज डॉ युमट िन त केल,ं िलज डॉ युमट िन त के यानंतर 

आपण नवीन या ई िनवीदा या प दतीन ेराबवली. ई-िनवीदेम य ेतीन िनवीदाकारांनी भाग 

घेतला या याम य े दोन िनवीदाकारांम य े खुप लोज कॉ पटेशन झाली, तीसरा जो 
िनवीदाकार होता याची ब-याचअंशी फ ड यांची वेगळ  होती. पण ज े तीन िनवीदाकार 

आहेत या या अनुषंगाने यांचे ऍ ेस समान अस या या बाबतीम य ेअनेक शंका-कुशंका 
उप थत झाले या आहेत. पण तीन िनवीदाकार तीन वेगवेगळया ऍ ेसव न आलेल ेआहेत. 

जो एकच िनवीदाकार डलेट झालेला आहे ती जॉ ट हे चर कंपनी आहे. आ ण यांच जे ह  

आहे ते िस टर क सलट सी आहे. एकमेकाम य ेइ हेट केले या िस टर क सलट अस यान े

यांचे ऍ ेसेस समान अस याची श यता नाकारता येत नाह . तथा प  ह  बाब देखील पडताळून  

घे यासारखी आहे. ह  बाब यापक अथान े ओपन डॉ यूमट आहेत, ओपन रेकॉड आहे 

याबाबतीम य ेकुठलह  दुमत अस याच कारण येत नाह . जो दर आप याला ा  झाला हा 
दर आपण थायी सिमती समोर ने याच कारण अस ंहोतं क  थायी सिमतीला संपुण पण ेदर 
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मा य कर याचे एमएमसी ऍ ट म य े अिधकार आहेत. वषय सभागृहासमोर आण याच 

कारण काय.?  वषय सभागृहासमोर आणत असताना या याम य े  जिमनीचा मुळ  आहे. 

आपण जर  जिमन यांना कुठ याह  व पाची लीज डॉ युमट क न देत नसलो, कुठ याह  

कारची व  करत नसलो, यांना कुठ याह  कारच या यावरती मॉट गेज कंवा लोण 

घे याचा अिधकार ठेवत नसलातर  सु दा ह  ह तांतरणाची या यांना वापरासाठ  

लायस स टू युज या त वावर आपण ह  जिमन यां याकडे ह तांतरण करणार आहोत. 

यासाठ  या सभागृहाची मा यता असणे आव यक आहे आ ण यासाठ च आपण हा वषय 

सभागृहासमोर आणलेला आहे. सभागृहासमोर हा वषय आणत असताना कुठ या 
करारना यातील बाबींचा मह वाचा उ लेख क न कुठ या प दतीन े आपण हे हा तांतरण 

सभागृहा या मा यतेन ेया कंञाटदाराला करणार आहे या या काय अ ट असणार आहेत हे 

आप या सभागृहासमोर आण यासाठ  हा वषय आणलेला आहे. दसुर  गो  एक चांगला मु ा 
मांड यात आला क  २१ वषापयत आप याला हे पेमट करायच आहे. आपण २०८ कोट ला 
मा यता घेतली एका वषात आपण पेमट क  शकलो असतो हणूनच सभागृहाची मा यता 
घेणं गरजेच आहे यांची या या बाबत कॉ फर स घे याची आव यकता आहे. जर  शासक य 

मा यता घेतलेली असलीतर  आज आपण यापक शहरा या हताचा वचार क न २१ 
वषापयत डपर पेमट याबाबतीत करणार आहोत आ ण यासाठ  आप या सगळयांच मत घेणे 
आव यक अस यामुळ हा वषय सगळ  या झा यानंतर पुन  आप यासमोर आणलेला 
आहे. ह  या करत असताना कुठ याह  कारची गो  आप यापासून लपऊन ठेवण हा 
या यामागचा हेतू नाह . ह  जी या आहे या याम य ेएमआरएफ तयार होणार आहेत. 

याचा कं ोल यां याकडे राहणार आहे. वे ट टू एनज  क पासाठ  फ  पाच ए कराचीच 

जागा लागते. पण एमआरएफ यां या हातात जाणार यानंतर सॅिनटर  लॅ ड फल आहे, 

सॅिनटर  लॅ ड फलच देखील कं ोल यां याकडेच जाणार आहे. आ ण या यावरती सॅिनटर  

लॅ ड फल मॅनेजमटच काम हे देखील यांनाच कराव लागेल. आज या थतीम य ेआपली 
मटे रअल रक हर  फॅिसलीट  ह  देखील ाय हेट कंञाटदारामाफतच चालव यात येते. यांना 
आपण साधारणत: ३५०/- . इतके देतो. आज आपण सॅिनटर  लॅ ड फल चालव यासाठ  

कंञाटदारानंा पैसे देतो. मटे रअल रक हर  फॅिसलीट  चालव यासाठ  कंञाटदाराला पैस े देतो 
आ ण हे पैसे साधारणत: ५७०/- . ऑलरेड  यांना देतच आहोत.  एकुण क प मु य हे २०८ 

कोट  आहे २१ वषाम य े ववीध ञोताचे उ प न िनमाण क न जर यांना रक हर  करायची 
असेलतर या प दतीन े आपण फायना शअल केलेल आहे. तीन ञोतातून यांना उ प न 

िमळणार आहे. ५/- एनज  ॉड शन हे िन त आहे. कती ॉड शन होणार हे िन त आहे. 

साधारण साडे आकरा मेगावॉट इतक  ऊजा साधारणत: ६०० मे कटन क प सु  झालातर 

या दवशी याची उजा िनमाण होईल ते हापासून आपण घेणार आहोत. जेवढ  ऊजा िनमाण 

होईल तेवढ  आपण क झुम करणार आहोत याची गॅरंट  यां याकडे आहे. आ ण एकदा यांनी 
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ती गॅरंट  वकारली क  ते दुस-या कोणाला ती ऊजा वकू शकणार नाह त याची देखील शा ती 
या याम य े ठेव यात येत आहे. हे करत असताना या या यतीर  ज े उ प न यांना 

लागणार आहे ते ट पीपी या मा यमातून जाणार आहे. आ ण ते ५०४ . हे आपण 

फायना शअल मॉडेलींग या मा यमातून किमट न े रकम ड के यानंतर केल ंआहे. किमट न े

रकम ड के यानंतरह  आपण िनगोिशएशन केल.ं आपण फंड ग या मा यमातून यांना ५० 

कोट   देत अस याच िनदशनास आण यानं यांचा काय फायदा होतो, यांचा आयआर हा १६, 

१७ ट केवर जात होता तो आपण १४ ट के या आसपास कमी क न घेतला. यांनी 
साधारणत: ५२८ पये ज े कोट केल े होते या याव न ५०४ पयावरती आपण कोट 

िनगोिशएशन क न ते पैसे कमी केलेले आहेत.  हे करत असताना आपण अजून एक बाब 

थायी सिमतीम य ेठेवली होती क  सुरवातीला याला फायना स कराव लागणार. साधारणत: 

३० ते ४० ट के यात िल वीट  फंड ंग असेल,  ६० ते ७० ट के या याम य ेफायना संग 

असेल. फायना संगसाठ  साडेआकरा ट केचा याजदर  हा यांनी गृह त ध न यांनी 
कॅल यूलेट केलेल होतं. हा संपुण क प आपला आहे याचे सगळे फायदे आपले आहेत आ ण 

जर हे कर यासाठ  जर ए ो अक ट या मा यमातून या य ला देवू शकलो तर याच 

आऊट टॅ ड ग जेवढ बील आहे तेवढयाच अम टचा ए सपोजर जर  आपण दला तर  सु दा 
बँकेला तो क फरटेबल होईल आ ण याचा याजदर कमी करेल. जो याजदर बँका कमी करेल 

याचा पुण लाभ हा महानगरपािलकेला होईल अशा व पाची अट आपण या याम य े

ठेवलेली आहे. जर साडेआकरा ट केव न साडेदहा ट के याजदर जर झालातर जो एक 

ट केचा फायदा होईल तो पुण या पुण महापािलकेला फायदा ह तांतर त होईल आ ण तशा 
व पाच गणीत आपण टॅ ड ग या ठरावाम य े मांडलेल आहे. अशा व पात आपण 

सगळया प दतीचा वचार क न हा क प आपण सभागृहा समोर सभागृहाचे ज ेअिधकार 

आहेत या अिधकारा या मा यतेक रता पुन  एकदा आणलेला आहे. कोणालाह  या याम य े

अंधारात ठेव याची भूमीका नाह .  कुठ याह  व पाची मा हती घे यासाठ  आमचा वभाग, 

आमचे स लागार कंवा मी वत: कायम व पी आप या समोर आहे. इकडचा वभाग हा 
ईकडेच आहे, स लागार जर  असलेतर  ते इकडेच आहेत. आ ण ज ेकंञाटदार येणार आहेत ते 

देखील २१ वष आप या सोबत राहणार आहेत. यामुळे एकंदर त पाटनरिशपम य े जर हा 
क प आप याला करायचा असेलतर कुठेतर  व ासाच नात िनमाण क नच आप याला पुढे 

जाव लागेल. यामुळे सभागृहाला वनंती आहे क  संपुणपण ेया क पाचा अ यास करावा. 
या कुठ याह  ञुट  तु हांला जाणवत असतीलतर या आम या िनदशनास आणा यात. 

अंतीम ट यापयत, कायारंभ आदेश देईपयत आपण या गो ींची सुधारणा िन तपणे क न 

घेवू शकतो. आम या पर न ेजेवढ  खबरदार  घे याची मता आहे तेवढ  आपण घेत असतो. 
आपण सगळेजण जाणकार आहात, अनुभवी आहात, यावसायाची आप यात अनेकांना 
िन तपणे चांगली जाण आहे. आप या सगळयां या या सुचना असतील याचा वचार 
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क न िन तपणे चांगला क प पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या शहरवािसयांसाठ  

देईल. मोशी येथे राहणारे ज ेनागर क आहेत यांना अनेक वषापासून ञास भोगायला लागलेला 
आहे. पण पुढ ल तीन वष साधारणत: क प काया वत होईपयत अजून यांना हा ञास 

भोगावा लागणार आहे. याब ल सगळया शहरवािसयांना यां या सोबत उभ रहाव लागणार 

आहे. दोन वषय अनुषंगीक चचा झालेल े होते. एक हणज े कॅ टो मट बोडाचा कचरा जो 
आप याकडे येतो याला आग लागलेली असताना तो आपण ह तांतर त का केलेला नाह . 

मला एक मह वाची गो  सांगायची आहे क  आज या काळाम य ेउ णता वाढलेली असताना 
कच-याला आग लाग याची जी कारण आहेत याचा जे हा आ ह  शोध घेतला या याम य े

दोन कारण ामु याने समोर आले. पह ल कारण अस ं होत क  एकतर कचरा जर  आपण 

टाकत गेलो आ ण या यावर जर  आपण ओली माती टाकत असलोतर  जो कचरा िनमाण 

होतो तो अचानक ऊन वाढल, टे ेचर वाढलतर खाली जो गॅस िनमाण होत असतो तो लेर स 

होत असतो. एखादयावेळेस जर वार जोरात असलतर या यावर तो फैलाव येणारा असतो  
आ ण तो मुदतीत जर कं ोल नाह  होऊ शकलातर ती आग वाढत जाते.  दुसर एक मह वाच 

कारण या काळातल अस ंआहे क  हा काळ असा आहे क  यावेळेला सुका कचरा पानांचा ीन 

वे टचा मोठया माणात घराघराम य े िनमाण होत असतो.  अनेक घराघरामधुन अजूनह  

अशी सवय आहे सुका कचरा घरासमोर पडलेला एकञ करायचा आ ण तो जाळून टाकायचा. तो 
जाळलेला कचरा ब-याच वेळा वहन केला जातो या यामुळे ब-याचवेळा ती धग या याम य े

राह लेली असते. हाच कचरा आप याकडे यावेळेला डेपोम य े येवून पडतो या या मधला 
एखादा जर  िनखारा राह लेला असलातर , एखाद  जर  धग राह लेली असलीतर  तेथील िनमाण 

झाले या गॅसला आग पकडते आ ण ती आग पसर याची श यता असते. आधीच लागले या 
आगीचा कचरा जर आपण इमीजेटली ा सफर करायचा मोशीला ठरवलातर तीकडे जळणार  

आग पु हा आप याकडे िश ट होवून  आपण कं ोलम य ेआणलेली आग पु हा पसर याची 
श यता होती हणून तो कचरा आपण परत पाठवलेला होता. तो आहे या ठकाणीच 

जीरव याची आव यकता आहे. आहे या ठकाणीच तो दडप याची आव यकता आहे. 

कॅ टो मट बोडाचा तीन क दररोज कचरा िनमाण होतो. पण तीन क जो कचरा िनमाण होतो  
या यावरती यांनी क पावरती कुठली ना कुठलीतर  ोसेसींग कर याची आव यकता 

आहे. यात आपण आहे तसाच वकारत राह लोतर यां याकडे कुठ याह  व पाच दडपण 

राहणार नाह , बंधन राहणार नाह . कुठ याह  कारचे ोसेसींग कर याचे से ेगेशन कर याचे 
सोस यां याकडन य  होणार नाह त ह  जाणीव यां यापयत जावी एवढयाच हेतून ेआपण 

यांचा कचरा वकार याच बंद केलेल ंहोतं. िन तपण े शासना या मा यमातून लवकरच 

बी ह जी, कॅ टो मट बोड यां या सोबत िमट ंग घे यात येणार आहे. यांचा कचरा आपण 

वकार यास तयार आहोत पण यांनी लाँगटम या कर याच यांचा कचरा यां या 
शहरात जरव याचा काह तर  उप म हाती घेतला पाह ज ेह  या या मागची चांगली भूमीका 
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या यामागे आहे. या अनुषंगान े आपण यां याशी चचा क न लवकरात लवकर तोडगा 
काढ याची तजवीज आपण ठेवत आहोत. मोशी कचरा डेपो येथे जी आग लागली होती ती 
वझव याम य े िन तपण े आपली अ नशमन यंञणा आ ण पयावरण वभागाला यश 

आलेल आहे. आपण ओली माती क न या यावर क हर ंग केलेल आहे. जो आज आप या तेथे 

कच-याचा थर लागलेला आहे भ व यात आप याला कच-याचे थर कमी कराव ेलागतील. हे 

कच-याचे थर कमी कर यासाठ  आप याला या याम य े बायोमायिनंग हे क प देखील 

काया वत कराव ेलागणार आहेत. यावेळेला बायोमायिनंग केल जाईल या यातून िनमाण 

होणारा पुन  आरड एफ आपणच वे ट एनज  क पाम य े घेणार आहोत आ ण या या 
मा यमातून आपण ऍड शनल ऊजा िनिमती करणार आहोत. या प दतीन आपण कच-याच 

कले शन, ा सपोटशन आ ण ोसेिसंग क  शकलोतर देशभराम य े एक आदश कचरा 
यव था िनमाण करणार शहर हणून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ओळख होव ूशकेल 

याचा मला व ास आहे. या या यितर  अ य काह  अडचणी असतील कोणाला चचा 
करायची असेलतर िन तपणे शासन आ ण सगळे वभाग उपल ध आहेत. सभागृहाला या 
काह  अडचणी असतील या सोडव यासाठ  आ ह  उप थत   आहोत, ध यवाद. 
मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मला वाटत अितशय चांग या 
कारच व ेषण जे पुव  करायला पाह जे होते ते आज केल.ं  मला फ  टबी३ ब ल 

यात शंका आहे, याचे लॅर फ केशन कराव.े याजदर जो ११.५ ट के ते १ ट के तु ह  
हणतात पीसीएमसीला फायदा होईल.  

मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा,सभागृह,खरेतर 
आज आयु  साहेबांचे अिभनंदन करावेसे वाटतेय. जे हा जे हा आ ह  मागणी केली 
या या वेळ  तु ह  मा हती दली आहे. आम या शंकेचे िनरसन केले आहे. याब ल 

तुमचे आभार मानतो, अिभनंदन करतो. हे घडलयं आहे ते आहे. हे हणजे काय झालं, 
तु ह  जेवण तयार केलयं आ ण वचारत पण नाह  क  खाणार आहात का नाह . तु ह  
वचारलं पा हज,े काय खाणार आहात. मा.आयु  साहेब, आज तु ह  एवढा मोठा 
िनणय घेतलाय. तुमचा कालावधी साडे तीन वष आहे, कदािचत दहा वष पण असू 
शकतो. तु ह  खूप चांग या प तीने समजून सांिगतले आहे. आमचे मा.राहूलदादा 
जाधव असतील, मोशीत या आम या सव ताई असतील, भिगनी असतील, सगळे 
पोटितडक ने बोलल.े मा.सा रका स तेता ना तर बोलताना भावना अनावर झा या. 
खरेच या दवशी आ ह  पा हले क , कँटोनमट या कच-याला आग लागली आ ण 
धुराचे लोट येत होते. यावेळ  भागातले नागर क असतील, ये  नागर क असतील, 
यांना जो ास सोसावा लागतो. मोशीसार या भागात कच-याला आग लागते ते हा 

मोशी असेल, िचखली असेल, तळवडे असेल, या पर सरात बाहेर जाता येत नाह  अशी 
प र थती होते. आ ह  पण मोशीकरांसोबत आहोत. िचखलीकरांसोबत आहोत. या 
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वषयाला वरोध नाह . मा.आयु  साहेब, तु ह  यो य िनणय घेताय. हा ोजे ट बारगळला 
नाह  पाह जे, याची तु ह  काळजी घेतली पा हजे. उ ा आपण हा क प चालू करायचा. तीन 
वषानंतर हा क प चालू होतो आहे. पण हा क प चालू होत असताना काळजी घेतली 
पाह जे. जेणेक न शहरात या नागर कांना व मोशीकरांना सु ा याचा ास झाला नाह  पाह जे, 
याची सु ा काळजी घेतली पाह जे. न क च या तावाचे मी अिभनंदन करतो व थांबतो, 
ध यवाद. 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह,मा.आयु  
साहेब, तुमचे मनापासून अिभनंदन. खरेतर तुमची ह  समजून सांग याची जी हातोट  
आहे. अगद  न समजणा-या य ला सु ा अ ावतपणे समजून सांग याची जी प त 
आहे, आपण जी मेहनत घेतलीत, याब ल तुमचे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. 
आयु  कसा असला पाह ज.े यापूव  पण आ ह  आयु ांबरोबर काम केल.ं यात या 
यात मी ीकर परदेशी साहेबांनंतर नाह तर यां या आधी तुमचे नाव यायला 

लागेल. अनकर टेड आ ण कधीह  चुक या गो ींना पा ठशी न घालणारे अिधकार  
हणून मी तुम याकडे पाहते. अशी मा या मनाची भावना झाली होती. यावेळ  
टँड ंग चेअरमन झाले होते. याचा पुन यय आपण या ठकाणी दलेला आहे. या 

वे ट टू एनज  क पासाठ  आपण आपली एनज  वे ट केली आहे. मला मा ह येय 
क , आपला पाय दुखावला होता तर  ेझटशनसाठ  आपण सहा साह तास या एकाच 
ठकाणी बसून वेळ दलेला आहे. आ हाला सु ा समजून सांगत होता. संगी एक एक 
पयासाठ  तु ह  भांडण केले आहे. तु ह  महापािलकेचे हत जपले आहे. महापािलकेचे 
हत जपत असताना आपण आप या नोकर शी, या महानगरपािलकेशी. आपण नेहमी 
हणायचा क , मी काय बाहेरचा माणूस. माझं काम आहे या सं थेचे हत जपण.े 

आ ण या या आड कुणी यायचं नाह . या यानंतर तुमचं काय असेल ते तु ह  बघा. 
पण ह  सं था जगली पाह ज.े यासाठ  मला जे क  करायचे आहेत, ते मी करणार. 
मी कुणाचं शेर घेणार नाह , कुठ याह  कारचं कुणाचं ऐकणार नाह . हे जे आपण 
वारंवार सांगत होता, ते आज पु हा तु ह  समजून सांगताना खूप अिभमान वाटला 
साहेब. क  तुम यासारखा किमशनर या महानगरपािलकेला िमळाला. मला वाटतेय क , 
घरोघरचा कचरा यासाठ  सु ा अशाच कारची कायशाळा या. यात कळेल क , 
या यात सु ा काय झाले. मा.अ य  महोदयांनी भूिमका मांडली. बघाना, या 
कॉ ॅ टरला वचा न, एक दोन शंभर पये कमी झालेतर  महापािलकेचे यात हत 
होणार आहे. ल मणभाऊंचे वारंवार हणणे होते क , या नागर कांचे पैसे वाचले 
पाह जेत. हणून ह  सं था चालू आहे. मा.आयु  साहेब, आपण ड कशन एकदम 
चांगलं करता. कॉ ॅ टरकडून पैसे कसे कमी करावेत हे तुम याकडून िशकायला 
पाह ज.े तो शंभर, दोनशे पायांनी उतरला तर झाला फायदा झालातर 
महानगरपािलकेचा होणार आहे. आ ण भाऊंना पण खूप चांगलं वाटेल. कारण यांनी जे 
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व न पा हलं. यांना जे काह  वाटतय क , लोकांनी मला िनवडून दल.ं लोकांनी 
महापािलका मा या ता यात दली. यामुळे लोकांच हत बिघतलं पाह ज,े कॉ ॅ टरचं 
नाह . आप याला जर य  करता आलेतर ते बघा. आज या ठकाणी या या 
सद यांनी सम या मांड या, या काह  शंका मांड या, यात यां याम ये दुमत 
असायचे काह  कारण नाह . कारण या पूव  सु ा आपण २० वषासाठ  कंपो ट ंग 
करायला, ोजे ट करायला परवानगी दली होती. रा वाद या काळाम ये जी.बी. ने 
परवानगी दली होती. गांडूळ खत क प करायला १२ वषासाठ  परवानगी दली होती. 
रेन कट ला साडेबारा कोट  दले होते. जसे तु ह  हणालात क , एकरकमी पैसे 
दलेतर माणूस थाबंत नाह . हॅट आहे. गांडूळ खत क पाचे आज काय हाल आहेत 
ते आपण सगळेजण आज बघतोय. लॅ टकपासून युएल हा जो क प या ठकाणी 
चालू होता, यात वेगवेग या रा यांतून लॅ टक आणून यापासून युएल काढले 
जात होते का न क  आप याच शहरातले लॅ टक वापरले जात होते. याचे टंग 
ऑपरेशन मी केले आहे. यामुळे या क पाब ल तु हाला जतक  आपुलक  होती, 
या या एक ट का का होईना मी सु ा अ यास केला होता. हा ोजे ट हायला 

पाह ज.े या शहरा या कोणातून हायला पाह ज.े मा.आयु  साहेब, आ ह  सु ा 
मोशीम येच येतो. रोड ॉस केला क  माझा वॉड चालू होतो. चंड दूगधीचा ास 
आ ह  सु ा सहन करतो. ािधकरणाने लॉट साठ  जे रेट काढले आहेत. जवळजवळ 
४५ लाखाला एक गुंठा असा रेट दला आहे. लोकांनी ितथे लाखो पयांचे लॉट घेतले 
आहेत, बंगले बांधले आहेत आ ण आज तो करतोय तर वासाम ये राहतोय. दूगधीत 
राहतोय. आ ण आज वे ट टू एनज  क प स सेस झाला तर पुढ ल अनेक वष अनेक 
महानगरपािलका आपला आदश घेणार आहेत. नवी मुंबई म ये वे ट टू एनज म ये 
हच लोकं आहेत. कच-या या संदभाम य.े या ठकाणी रा वाद ची स ा आहे आ ण 
मुंबईम ये वे ट टू एनज  क प ए.जी.एन हायरो हेच करत आहेत. यामुळे मला असे 
वाटतेय क , यां या हेतूवर शंका घेणे उिचत नाह . एकदा काम करायला संधी तर ा. 
हणच आहे, घर का भेद  लंका ढाय,े जो दु मन न करे वो कर दखाये. आरोप करणे 

खूप सो पे आहे, ते िस  करणे अवघड आहे. मा.आयु  साहेब, तु ह  खूप चांगले 
ेझटेशन केल.े मी या ठकाणी मा.योगेश बहल यांचे कौतुक करेन. एखादा नवीन 
ोजे ट आला तर भा चं कायम ठरलेलं असतं क , माझा ोजे टला वरोध नाह . 

समजून यायचं असेल, समजून घे याबाबतीत यांनी समजून घेतल.ं वुई नो, या 
शहरातले आमचे मागचे सगळे ोजे ट फेल गेले आहेत. हणून आ ह  आता नवीन 
काह  करायला घाबरतो साहेब. अनेक वष रसच अँड डे हलप झालेले आहे. यांना 
काह  कळते, तेह  वाद घालतात. यांना काह  कळत नाह  तेह . हणून वाईट वाटत 
नाह . आरोप केला हणून वाईट वाटत नाह . आज ऐकायला कुणीच नाह . मला 
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मा. व ांत लांडे यांचे कौतुक वाटल.े यांचे कमान अ त व इथे जाणवल.े नवीन 
आहेत. यानंी  तर वचारला. व ांतदादा, आप या मातो ी याच सभागृहाम ये 
महापौर हो या, यावेळ  या सग या ोजे टस ्  ला मंजूर  दली होती, जे हे सगळे 
ोजे टस ्  फेल गेले आहेत. वचारलं हरकत नाह . वचारल याब ल तुमचं अिभनंदन. 

मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, दरवष  या महापािलकेचा संजय कुलकण  यांचा 
पयावरणाचा अहवाल आ ण माझा पयावरणाचा दूदशा अहवाल िस  होतो. 
या ठकाणी पाणी पर युलेट होत नाह . शासनाला पाणी वापरायला िमळत नाह . 

कचरा डेपोमुळे पाणी पूण दू षत झालेले आहे. एमपीसीबीचा रपोट आप या वरोधात 
आहे. आप याला दंड बसलेला आहे. एक ना अनेक बाबी याम ये आहेत. या शहराचे 
िश पकार आ ण अ य  मा.ल मणभाऊ जगताप व दूसरे आमदार मा.महेशदादा लांडगे 
या दोघांनी या क पावर खूप मेहनत घेतली आहे. यां याच मेहनतीने आपण हा 
क प या सभागृहात मंजूर करणार आहोत. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी 

पु हा एकदा आपले मनापासून कौतूक करते व थांबते. जय हंद, जयमहारा ! 

मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, 
मा.वैशालीताई,  खरेतर तु ह  येक वषयावर बोलू शकता, कारण तुमचा येक 
वषयावरचा अ यास खूप मोठा आहे. माझी ब हण मायाता या वतीने मी बोलेन 
यामुळे िचंता क  नका. िसमाताई बोलायला उ या रा ह या यावेळ  येक जण 

घ याळाकडे बघत होता क , तासभर बोलणार आहेत का. मी किमशनर साहेबांचे 
मनापासून अिभनंदन करतो. गेले अनेक दवसांपासून वृ प ा या मा यमातून वाव या 
उठत हो या, सगळेजण हेच हणत होते. हेच ेझटेशन अगोदर दाखवले असते तर 
सभागृहात एवढ  चचा झाली नसती. एक स पे स दला. आ हाला तु हाला दुखवायचे 
न हते. खरेतर हे टडर झाले आहे. महापािलके या सवसाधारण सभेत, मागील 
जी.बी.म ये हा वषय उपसूचना हणून घेऊ शकलो असतो. मंजूर क  शकलो असतो. 
मा.ल मणभाऊंनी आ ण मा.महेशदादांनी सांिगतले क , वषय वषयप केवर या. जर 
आप याला एखादा वषय लोकां या फाय ासाठ  करायचा आहे. वषय उपसूचने ारे 
केला, तो मंजूर केला अशा प तीने आला नाह  पाह ज.े या यावर चचा झाली पाह ज.े 
सग या लोकांचे समाधान झाले पाह ज.े मा.राहूलदादा कलाटे, मा.योगेशभाई बहल, 
तुम या पाट चे मी मनापासून अिभनंदन करतो. मला मा हतेय क ,सगळे सभागृह या 
प तीने मोशीकरां या पा ठमागे ताकद ने उभे राहत होते, यांना पा ठंबा देत होते. मी 
मा.सिचन िचखले तुमचे अिभनंदन करतो. तु ह  प ह यांदा भाषणातून हेच सांिगतल.े 
मला मा हत आहे, कदािचत तुमचे भोसर वर ल  असेल. या- या प ांनी 
भोसर करांना वरोध करायचा य  केला असेल, कचरा डेपोला वरोध केला असेल तर 
भोसर ची जनता जे ठरवते ते क न दाखवते. हणून एक ल ात ठेवा, हा शहराचा 
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अ यंत मह वाचा वषय आहे. तु हाला सग यांना मा हत आहे क , कच-याची सम या 
मग ते फुरसुंगी असेल, देवनार असेल. औरंगाबाद या ात तर मा.उ व ठाकरे यांना 
सांगावे लागले क , कच-या या ात मी जातीने ल  घालेन. खरेतर कच-याचा  
हा एखा ा भागाचा  नाह तर हा शहराचा  आहे. आमची हच अपे ा होती. 
सभागृहात ये याअगोदर मला असे वाटत होते. रा वाद  काँ ेस या करणाव न खूप 
मोठा वरोध करतेय. मा.आयु  साहेबांनी एक तासा या ेझटेशनम य ेजे दाखवल,े 
यामुळे प कारांचे सु ा थोडेतर  समाधान िन त झाले असेल. मला हेच सांगायचे 

आहे क , या वषयात आ ह  ा सपरंट आहोत. एखादा वषय लपवून ठेवायचा, छु या 
मागाने करायचा , वेगळा करायचा अशी आमची प र थती आजह  नाह  आ ण 
उ ासु ा नसणार आहे. मा.वैशालीताई घोडेकर तु हाला काह  सजेश स ायचे असतील, 
मा.मायाताई बारणे तुमचे काह   असतील, आपण वकऑडर दे याअगोदर िन तच 
ते दूर करायचा य  करणार आहोत. गेले अनेक वषापासून कचरा येसंदभात 
आपण रोज ऐकत होतो. वतमानप ांत दादा आ ण भाऊं या बात या रोज दाखवत 
आहेत. दादा आ ण भाऊंची हच एक ामा णक इ छा आहे क ,शहरात या कच-याची 
व हेवाट लागली पाह ज.े शहरवािसयांना चांगला ास घेता आला पाह ज.े सग यांची 
हच ामा णक इ छा होती. यात कुठ या गो ीब ल काय झाल,े कोण काय करतोय, 
कुठ या प ाची काय भूिमका आहे. मला वाटतेय क , सभागृहात खूप नगरसेवक 
या ठकाणी कमी असले तर  सग यां या मनात एक गो  िन त आहे. या शहरात 
वे ट टू एनज  क प झालातर शहराची कच-या या दूगधीपासून मु ता होऊ शकते. 
मा.सुवणाताई बुड प ह यांदाच कच-या या वषयावर बोल या पण चांग या बोल या. 
आम या बो-हाडेताई असतील, मी मा. व ातं लांडे यांचेह  अिभनंदन करतो. तु ह  
कच-या या वषयापासून या सभागृहात बोलायला सु वात केली. सभागृह सग यांचे 
आहे. सग यांनी सूचना के या पाह जेत. आपले मत य  केले पाह ज.े मत य  
के यानंतर सवानी सामु हक िनणय केला पाह ज.े िन तच हे िनदशनास आले आहे 
क , वे ट टू एनज  क प शहरासाठ  अ यंत मह वाचा आहे. मी हे अिभमानाने 
सांगेन. मा.योगेशभाई, आ ह  पारदशपणे हा क प राबवतोय. यात कुठ याह  कारे 
िन वदे संदभात सांिगतले तर आज ट पीपी पाचशे पये दराने करतोय. तु ह  बी ह जी 
यांना पाचशे स र हा दर दला होता. या क पात आपण पाच पये ित युिनट माणे 
वीज घेतोय. एमएसईबीकडून महापािलका चौदा ते पंधरा दराने घेतेय. खरेतर २१ वष 
महापािलका यां याकडून पाच पये दराने वीज घेणार आहे. शहरातील लोकांना पंधरा 
वषापूव  ट पीपी .५७०/- ने दला होता. तुम या सग यांचे अिभनंदन करतो. हा 
क प शहरासाठ  माईल टोन ठरणार आहे. हणून माझी सभागृहाला वनंती आहे क , 

मा.आयु  साहेब, तु ह  भाषणात बोलता बोलता सांिगतल.े यांना यांना शंका वाटते, 
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यांना यांना पयावरणासंदभात खूप अ यास करायची गरज वाटते. यांना खरेतर 
मुंबई या क पाला ह जट करायला संधी ा. या ठकाणी जलपण या मु ावरह  
काह जण बोलल.े ह  जलपण  याचवेळ  संपेल जे हा आप या नद म ये ना यामधले 
घाण पाणी जाणार नाह . अनेक मह वाकां ी क प आपण हाती घेतलेले आहेत. या 
सभागृहा या मा यमातून जलपण मु  पंपर  िचंचवड शहर कर याचे काम भारतीय 
जनता पाट  िन तपणे करेल. तु ह  या व ासाने व ास टाकलात, मला वाटतेय 
तुम या व ासाला आ ह  तडा जाऊ देणार नाह . मा.महापौर साहेब, पाच नंबरचा 
वषय असेल कंवा नऊ नंबरचा वषय असेल, खरेतर या वषयासंदभात दोन/तीन 
तास चचा झालेली आहे. मा.वैशालीताई घोडेकर यांचे हणणे आ ह  पुढ ल जी.बी.म ये 
ऐकू. हा वषय मंजूर क न पुढ ल वषय यावा अशी मी वनंती करतो.  
 
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 केले. 

--------- 
मा.राज  लांडग े - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 
ठराव मांक - १८१        वषय मांक – ९ 

दनांक – २०/४/२०१८       वभाग- मा.आयु  
 

           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                     जा. .पअक/१/का व/११२/२०१८ दनांक ०६/०४/२०१८   
  

मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 

ENV/8/2017-18 अ वय े पंपर  िचंचवड काय े ाम ये Construction & Demolition 

Waste [C&D Waste]Disposal क रता Collection, Transportation, Processing & 
Management of Construction & Demolition in PimpriChinchwad on DBOT [Design 
Built Operation & Transfer]Basis Based on Site Recycling Facility [As per C & D 
Waste Management Rule 2016] उभारणेकामी माग वणेत आले या िन वदांपैक  लघू म 
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दराची म.े ी.संत इ ा + मे.ट .ज.ेनाईक ॲ ड कंपनी + मे.साथक इले ोमेक यांचे 
भागीदार  कंपनीने दाखल केले या लघू म दरा या तावास मा. थायी सिमतीने ठराव 
मांक २३८३ दनांक २८/०२/२०१८ अ वय े मा यता दलेली आहे. सदर या 

िन वदेमधील अट  शत नूसार वषयां कत कामाम ये खालील बाबींचा आंतभाव 
आहे.[Scope of Work]  

१. शहरात तयार होणारा बांधकामाचा सव राडारोडा [C&D Waste]आव यक या कंु या 
व वाहनांमाफत येसाठ  मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक करणेसह यासाठ  संपक 
यं णा [Call Centre] उभारणे.  

२. वाहतूक क न आणले या राडारो यावर [C&D Waste] िन वदेम ये नमूद केलेनूसार 
१५० ते २०० मे.टन ित दन मतेची या यं णा उभारणे. 
३. क प उभारणे व याचे चालन, देखभाल व दु ती करणेचा कालावधी १५ वष 
असून सदर क पासाठ  मनपाचा आिथक ह सा हणून िन वदा अट  शत म ये नमूद 
व वध ट यानुसार र. . १०.०० कोट  आव यकतेनुसार देय आहे. सदरचे अनुदान 
मनपाचे ‘ व छभारत अिभयाना अंतगत’ मनपाने सादर केले या DPR नूसार 
शासनाकडून अनुदान ा  झा यास या अनुदानामधून अथवा मनपा या फंडातून देणेत 
येतील. 
४. ठेकेदाराने आव यकतेनूसार ऑ फस, वक शॉप, कॉल सटर इ याद  उभारणे 
बंधनकारक आहे. 
५. सदर क पासाठ  आव यक या सव परवान या तसेच दूषणा वषयी परवान या 
घेणेची जबाबदार  संबंिधत ठेकेदाराची आहे. 
६. तथापी क पासाठ  आव यक वीज पुरवठा व पाणी पुरवठा संबंिधत ठेकेदाराने 
उपल ध क न यावा.  

७. मनपा माफत सदर क पासाठ  मोशी कचरा डेपोलगतची आव यक जागा १५ वष 
कालावधीसाठ  License to use Land त वावर संबंिधत ठेकेदारास उपल ध क न 
ावयाची आहे. 

८. या क पामधून तयार होणारे Pre-Cast Products मनपा या आव यकतेनूसार या 
या वेळ या यो य या दरान े मनपा या थाप य वभागास उपल ध क न ावे 

लागतील. 
९. वषयां कत क पासाठ  सबंिधत ठेकेदाराने सादर केले या लघू म दरानूसार – 

शहरातून िन वदा अट  शत नूसार आव यक वाहना माफत राडारोडा गोळा करणेसाठ  
ित क.मी. ित टन र. . १३.५०/- व गोळा केले या राडारो यावर आव यक तो 
लॅ ट उभा न या करणेसाठ  र. . २४५.६९/- ितटन + येक वष  कं ाट 
कालावधीम ये िन वदा अट  शत नुसार महागाई िनदशंकानूसार [WPI] होणार  वाढ / 
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घट दरानूसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या दराने काम 
क न घेणेस मा. थायी सिमतीने मा यता दलेली आहे.  

याच माणे शहराम ये बांधकामाचा राडारोडा िनमाण करणा-या कडून घनकचरा 
अिधिनयमानूसार आव यक ते User Charges िन त करणेचे याच माणे या 
क पातून पूनिनमाण होणा-या Recycled Material पासून तयार होणारे Pre-Cast 

Productsमनपा या व वध थाप य वषयक कामकाजासाठ  वापर याचे तसेच याचे 
वेळोवेळ  दर ठर वणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा.महापािलका सभेची 
मा यता घेणे आव यक आहे.  

याच माणे वषयां कत कामा या िन वदा अट  व शत स अिधन राहून 
मा. थायी सिमतीने मंजुर  दले या दरानूसार सदरचा क प िन वदाधारक मे. ी.संत 
इ ा + मे.ट .ज.ेनाईक अ ड कंपनी + मे.साथक इले ोमेक यांचे संयु  भागीदार  

कंपनीमाफत DBOT(Design – Built – Operate & Transport) त वावर उभारणेस येणा-या 
क पाची कंमत सुमारे र. . ३०.०० कोट  इतक  आहे. सदरचा क प उभारणसेाठ  

मोशी कचरा डेपो येथील आव यक जागा १५ वष कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमूद 
केलेनूसार License to use the Land त वावर या जागेचा वापर करणेस तसेच बांधकामाचा 
राडारोडा गोळा करणे तसेच यावर िन वदा अट  शत नुसार लॅ ट उभा न या 
करणेसाठ  मा. थायी सिमतीने मा यता दलेली आहे. सबब वषयां कत क पास 
मा.महापािलका सभेची खालील बाबींस मा यता घेणे आव यक आहे. 
१. सदर या क पास िन वदेम य े नमूद मनपाचे अिथक अनुदान हणून र. . १० 
कोट  हे िन वदे या अट  शत नुसार क पा या व वध ट यावर अदा करणेस व 

२. सदरचा क प उभारणेसाठ  मोशी कचरा डेपो मधील आव यक जागा १५ वष 
कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमूद केलेनुसार License to use the Land या त वावर 
वापरणेसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ अ वये िन वदा व 
करारना यातील खालील अट  व शत स अिधन राहून उपल ध क न देणेस मा यता 
देणे. 

 a) सदरची जागा १५ वष कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमुद केले या C & D 

Waste Collection Transportation & Processing या क पासाठ च License to use the 

Land त वावर वापरणेस परवानगी देणेत येईल व यापोट  LicenseFee हणून कंपनीस 
मनपाकडे र.  १/- ित एकर ित वष माणे र कम भरावी लागेल. 

 b) C & D Waste क पासाठ  िन त केलेली मोशी कचरा डेपो येथील जागा 
‘जशी आहे तशी’ सबंिधत ठेकेदाराला ह तांतर त केली जाईल व यानंतर संपूण क प 
कालावधीम ये या जागेची सुर ततेची जबाबदार  कंपनीची राह ल. 
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 c) सदर या जागेची मालक  मनपाची अस याने क प कालावधीत कंवा 
नंतरह  या संपूण जागेवर कंवा यापैक  काह  जागेवर कंपनीस कंवा य थ सं थेस 
/ य स कोण याह  कारचा ह क (Mortgage Rights) था पत करता येणार नाह . 

 d) क प कालावधीत मनपा या कंवा शासना या ितिनधींना या जागेम ये 
तपासणी कंवा पाहणी करणेसाठ  पूण मुभा राह ल. तसेच संबंधीत कंपनीला मनपा या 
पूवपरवानगी िशवाय सदरची जागा क पा यित र  कोण याह  इतर कामासाठ  
वापरता येणार नाह . 

 e) क प कालावधी संप यानंतर कंवा दर यान या काळात करारनामा 
कोण याह  कारणाने कंवा करारना यामधील नमूद अट  शत चा भंग के यास सदर या 
क पासाठ ची जागा वापरणेची परवानगी कोणतेह  कारण न देता आपोआप र  होईल 

यानंतर करारना या या तरतुद नूसार दुस-या कंपनीशी Substitution Agreement के यास 
सव क प जसा आहे तसा व क पाचे सव ह क या कंपनीस ह तांतर त करणेत 
येतील. 
३. वषयां कत क पासाठ  मा. थायी सिमतीने मा यता दले या दराने तसेच 
िन वदेमधील अट  शत नुसार १५ वषा या क प कालावधीम ये येणा-या एकुण 
खचा या दािय वास व दानास तसेच या क पास महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमानुसार शासक य मा यता देणते येत आहे तसेच या क पास व वर नमूद 
अ. . १ ते ३ बाबीस मा यता देणेत येत आहे.  

   
मा.राहूल जाधव – मा.महापौर साहेब, सदर 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 केले. 

--------- 
मा.उ म कदळे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक -  १८२       वषय मांक – १० 

दनांक – २०/४/२०१८      वभाग- मा. नगरसिचव  

वधी सिमती   
 

       अ) दनांक २३/०२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

       ब) दनांक ०३/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
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 क) दनांक २७/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे..  
 

मा.कैलास बारणे  – मा.महापौर साहेब, सदर 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 केले. 

--------- 
मा.उ म कदळे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक -  १८३       वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/४/२०१८      वभाग- मा.नगरसिचव 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
        

            अ) दनांक ०६/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

       ब) दनांक २०/०३/२०१८ व २७/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
               करणते येत आहे.    
 
मा.कैलास बारणे  – मा.महापौर साहेब, सदर 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 केले. 

--------- 
मा.उ म कदळे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक -  १८४        वषय मांक – १२ 

दनांक – २०/४/२०१८      वभाग- मा.नगरसिचव 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
        

             अ) दनांक २७/०२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.              

             ब) दनांक १३/०३/२०१८ व २७/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
          करणते येत आहे.              
 



95 
 

  

मा.कैलास बारणे – मा.महापौर साहेब, सदर 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.उ म कदळे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक -  १८५       वषय मांक – १३ 

दनांक – २०/४/२०१८      वभाग- मा.नगरसिचव 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 
अ) दनांक ९/०२/२०१८ व द.१२/०२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम    

    करणते येत आहे.                    
 
 

मा.कैलास बारणे – मा.महापौर साहेब, सदर 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.िसमा सावळे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
         वषय मांक – १४ 

दनांक – २०/४/२०१८     वभाग- मा.आयु  
 
        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  शा/२/का व/११६/२०१८  

                  द.१३/०४/२०१८  
 
 मुंबई शहर ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद 
स चे ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण(िनरसन) अिधिनयम, २०१३ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये कायरत असणारे िश ण मंडळाचे कामकाज  
दनांक १४/०६/२०१७ चे आदेशा वये  महापािलकेकडे वग कर यात आलेले आहे. 
यामुळे िश ण मंडळ ऐवजी िश ण सिमती थापन करणेस व सभा कामकाज 

िनयमावली नुसार सदर सिमतीम ये ०९ महापािलका सद य असतील अशी तरतूद 
अस याने या माणे मा यता िमळणेसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
िनयम ३० (१), पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सभा कामकाज िनयमावलीतील  
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िनयम ६७ अ वये सिमती िनमाण करणे तसेच बालकांचा मोफत व स या 
िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९ या कलम ९ माणे थािनक ािधकरणाचे 
कामकाज िश ण सिमतीकडे देणेबाबत वषयप  दनांक ०१/११/२०१७  रोजी 
मा. वधी/मा.महापािलका सभेपुढे सादर केले होते. या वषयप ानुसार मा.महापािलका 
सभेने ठराव  १२० दनांक ०५/०२/२०१८ अ वये मा यता देताना ०९ महापािलका 
सद यांऐवजी ०७ महापािलका सद य असा बदल क न मा यता दलेली आहे.  

तथा प सभा कामकाज िनयमावलीतील िनयम ७० अ वये सिमतीम ये ०९ 
नगरसद य अस याची तरतूद आहे यामुळे सभा कामकाज िनयमावलीतील तरतुद  
नुसार सदरचा ठराव अंशत: सुसंगत व कायदेशीर नस याने िश ण सिमती थापन 
कर यास व सद यांची िनयु  कर यास काह  शासक य अडचणी िनमाण झाले या 
आहेत. ह  बाब वचारात घेता न याने थापन करावयाचे िश ण सिमतीवर सभा 
कामकाज िनयमावली माणे ०९ महापािलका सद यांची नेमणकू क न िश ण सिमती 
थापन कर यास मा यता िमळणेकामी तुतचा वषय पुन वचारासाठ  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील करण २ मधील िनयम १ (k)  नुसार दाखल क न 
घेवून मा यता देणे.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - िश ण 

सिमतीवर कमान ०८ जणांना नामिनदिशत सद य नेम यास मा यता देणेकामी शासनाकडे 

वर त पाठ वणेस मा यता देणेत यावी. शासन मा यता िमळा यानंतर सदर नामिनदिशत 

सद य िनयु  कर यास मा यता देणेत यावी. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.       

मा.िशतल उफ वजय िशंदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक – १८६                                     वषय मांक – १४ 

दनांक – २०/४/२०१८             वभाग- मा.आयु  
 
        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  शा/२/का व/११६/२०१८  

                  द.१३/०४/२०१८  
 

मुंबई शहर ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद 
स चे ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण(िनरसन) अिधिनयम, २०१३ 
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नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये कायरत असणारे िश ण मंडळाचे कामकाज  
दनांक १४/०६/२०१७ चे आदेशा वये  महापािलकेकडे वग कर यात आलेले आहे. 
यामुळे िश ण मंडळ ऐवजी िश ण सिमती थापन करणेस व सभा कामकाज 

िनयमावली नुसार सदर सिमतीम ये ०९ महापािलका सद य असतील अशी तरतूद 
अस याने या माणे मा यता िमळणेसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
िनयम ३० (१), पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सभा कामकाज िनयमावलीतील  
िनयम ६७ अ वये सिमती िनमाण करणे तसेच बालकांचा मोफत व स या 
िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९ या कलम ९ माणे थािनक ािधकरणाचे 
कामकाज िश ण सिमतीकडे देणेबाबत वषयप  दनांक ०१/११/२०१७  रोजी 
मा. वधी/मा.महापािलका सभेपुढे सादर केले होते. या वषयप ानुसार मा.महापािलका 
सभेने ठराव  १२० दनांक ०५/०२/२०१८ अ वये मा यता देताना ०९ महापािलका 
सद यांऐवजी ०७ महापािलका सद य असा बदल क न मा यता दलेली आहे.  
 तथा प सभा कामकाज िनयमावलीतील िनयम ७० अ वये सिमतीम ये ०९ 
नगरसद य अस याची तरतूद आहे यामुळे सभा कामकाज िनयमावलीतील तरतुद  
नुसार सदरचा ठराव अंशत: सुसंगत व कायदेशीर नस याने िश ण सिमती थापन 
कर यास व सद यांची िनयु  कर यास काह  शासक य अडचणी िनमाण झाले या 
आहेत. ह  बाब वचारात घेता न याने थापन करावयाचे िश ण सिमतीवर सभा 
कामकाज िनयमावली माणे ०९ महापािलका सद यांची नेमणूक क न िश ण सिमती 
थापन कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच िश ण सिमतीवर कमान ०८ 

जणांना नामिनदिशत सद य नेम यास मा यता देणेकामी शासनाकडे वर त 
पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. शासन मा यता िमळा यानंतर सदर नामिनदिशत 
सद य िनयु  कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
 अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

      -------    
मा.राहूल जाधव – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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                                 वषय मांक – १५ 

दनांक – २०/४/२०१८     वभाग- मा.आयु  
 
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                    जा. .पाप/ुब ेका/१/का व/३९८/२०१८ द.१७/०४/२०१८   
 

काम .१ बाबत- स.नं.२१०, वाकड येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच 
टाक  बांधणेचे िनयो जत होते याचा सव खच पंपर  िचंचवड महानगर वकास 
ािधकरण PCNTDA ने र कम .१,६५,१७,१६८/- चा धनादेश द.०४/०८/२०१६ रोजी 
दला आहे. तथा प, PCNTDA ने सदर जागा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे 
ह तांतर त केली नाह . यामुळे िन वदा काढता आली नाह . 

आता स.नं.२१०, वाकड ऐवजी स.नं.२०८ येथील ३० गुंठे जागा PCNTDA ने 
महानगरपािलकेकडे द.०३/०४/२०१८ रोजी ह तांतर त केली आहे.  

जागेम ये झालेला बदल, पाईपलाईनची वाढलेली लांबी यामुळे सदर कामा या 
अंदाजप क य रकमेम ये वाढ होत आहे. आता सदर कामाची अंदाप क य र कम 
.५,५०,००,०००/- येत आहे. सदर कामासाठ  य  येणा-या खचाची र कम 

PCNTDA ने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस दे याबाबत इकड ल प  
जा. ./ब े/पाप/ु०१/का व/६४७/२०१४ द.०५/०९/२०१४ अ वये कळ वलेले आहे. 
काम .२ बाबत-थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  पाडून नवीन २५  
ल  मतेची पा याची उंच टाक  बांधणे या कामाचे आदेश .पाप/ु०६/का व/ 
१२४१/२०१८ द.०८/०३/२०१८ अ वये दलेले आहेत. सदर कामाची िन वदा र कम 
.२,३३,४२,९९१/- असुन, मंजुर िन वदा दर र कम (Accepted Tender Cost) 
.२,७५,४४,७२९/- येत आहे. 

 उपरो  दो ह ंह  कामांचा समावेश गे या वष या अंदाजप कात होता. तसेच, 
या वष या सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजप कात समा व  करणेसाठ  दो ह ंह  
कामांची नावे याद त होती. तथा प, नजरचुक ने सदर दो ह ंह  कामे सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कामधुन वगळली आहेत. 
 आता, काम .१ हे PCNTDA कडुन िमळणा-या रकमेकडुन होणार आहे. 
 काम .२ ला कामांचे आदेश दले आहेत. 

या सव पा भुमीवर दो ह ंह  कामांना या कामासाठ  येणा-या अंदाजप क य 
रकमेस शासक य मा यता घेणे आव यक आहे, तसेच सन २०१८-१९ या आिथक 
वषासाठ  तरतुद करणे आव यक आहे. 
 याकामी खालील माणे अंदाजप क य रकमांस शासक य मा यता ावी 
लागणार आहे. 



99 
 

  

अ. कामाचे नाव शासक य मा यतेसाठ  
अंदाजप क य र कम 

१ वाकड वॉड .५३, स.नं.२०८, वाकड, कावेर नगर 
येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  व 
संपवेल आ ण िसमािभंत बांधणे. 

५,५०,००,०००/- 

२ थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  
पाडून नवीन २५ ल  मतेची पा याची उंच 
टाक  बांधण.े 

२,५०,००,०००/- 

तसेच, सदर कामांसाठ  सन २०१८-१९ या आिथक वषासाठ  पुढ ल माणे तरतुद 
ठेवावी लागणार आहे. 
अ. . कामाचे नाव सन २०१८-१९ या आिथक वषात 

करावयाची तरतुद 
१ वाकड वॉड .५३, स.नं.२०८, वाकड  

कावेर नगर येथे २५ ल  िल. मतेची  
पा याची उंच टाक  व संपवेल आ ण  
िसमािभंत बांधणे  

१,००,००,०००/- 

२ थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी  
पा याची टाक  पाडून नवीन २५ ल   
मतेची पा याची उंच टाक  बांधणे 

 
१,००,००,०००/- 

 एकुण २,००,००,०००/- 
 

उपरो  माणे र कम .२,००,००,०००/- ची तरतुद सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कातील “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी (मु य अंदाजप क-१)” या 
लेखािशषाखाली िश लक असले या र कम .५,००,००,०००/- या रकमेमधुन 
वग करणा ारे करता येईल. 

वषयांक त कामे पाणीपुरवठा वभागा या ीने वशेषत: वाकड, थेरगाव या 
पाणीपुरव या या ीने अ याव यक आहे. तसेच, काम .१ चा सव खच PCNTDA 
करणार आहे. काम .२ चे काम आदेश दले आहेत. या सव बाबींचा वचार करता, 
‘वाकड वॉड .५३, स.न.ं२०८, वाकड कावेर नगर येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची 
उंच टाक  व संपवेल आ ण िसमािभंत बांधणे.’ या कामास व यापोट  येणारा खच 
र कम .५,५०,००,०००/- ला तसेच, ‘थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची 
टाक  पाडून नवीन २५ ल  मतेची पा याची उंच टाक  बांधण.े’ या कामास व 
यापोट  येणारा खच र कम .२,५०,००,०००/- ला शासक य मा यता आ ण सदर 
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दो ह  कामांसाठ  सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये येक  र कम 
.१,००,००,०००/- ची तरतूद िमळून एकूण र कम .२,००,००,०००/- ची तरतूद 

“पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी (मु य अंदाजप क-१)” या लेखािशषाखाली िश लक 
असले या र कम .५,००,००,०००/- मधून वग करण करणेस मा यता िमळणेकामी 
सदर वषय महारा  महापािलका अिधिनयमातील करण २ मधील िनयम १ (k) नुसार 
दाखल क न घेवून मा यता देण.े       

 
मा.सागर गवळ  –मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
मा. वलास म डगेर -मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या माहे फे ुवार  २०१८ या महापािलका सभेम य े
द.१८/०२/२०१८ रोजी वषय .०४ ला खालील माणे उपसूचना दे यात आली होती. 

सदर वषयाम य े सन २०१८-१९ या सरकार  वषाकर ता शहरातील सामा य 
नागर कांना अ प दरात सेवा सु वधा उपल ध क न देणेचे ीन े िनवासी वापरा या 
पाणीपुरवठा दरात खालील माण ेदर िन त करणेस मा यता असावी. 
अ. . ित माह दर िन त करावयाचे दर 

ित १००० िल.साठ     
झोपडप ट साठ  दर 
ित १००० िल.साठ   

१ १ ते ६००० िल.  मोफत मोफत 
२ ६००१ ते १५००० िल.  ४.०० २.०० 
३ १५००१ ते २२५०० िल.  ४.०० ३.०० 
४ २२५०१ ते ३०००० िल.  ८.०० ८.०० 
५ ३०००१ िल. चे पुढे   १२.०० १२.०० 
६        तसेच मीटर रड ग माणे आकारणी करताना येक िनवासी 
         ाहकाचे देयक ित सदिनका/ ित कुटंूब कमीत कमी र. .  
         १००/- असाव.े    . 
७.       ाहकाचे देयके ित कुटंूब कमीत कमी र. . ५०/- ित म हना  
         हणजेच र. . ६००/- ितवष (झोपडप ट  धोरण)   
८.       मीटर नसलेल ेझोपडप ट तील र. . १००/- ित वष 
            
 तथा प, वर ल उपसुचनेस पुढ ल माण ेदु ती कर यात यावी.    
 
 पाणीप ट  ता वत दर – अ िनवासी वापरासाठ  ित कुटंूब/सदिनका ित म हना    
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अ. . LPCD ित माह/ ित 
कुटंूब पा याचा 
वापर िलटसम ये   

पाणीदर ित १००० िलटससाठ  सन 
२०१८-१९  

   झोपडप ट  / 
क प सोडून इतर 

िनवासी वापर  

मीटर 
बस वले या 
झोपडप ट  
पुनवसन 
क पातील 

िनवासी 
वापरासाठ    

१ ४० १ ते ६००० मोफत  मोफत 
२ ४१-१०० ६००१ ते १५००० ४.०० २.०० 
३ १०१-१५० १५००१ ते २२५०० ४.०० ३.०० 
४ १५१-२०० २२५०१ ते ३०,००० ८.०० ८.०० 
५ २०० या पुढे ३०००० व या पुढे  १२.०० १२.०० 
 
ब. तसेच मीटर रड ंग माणे आकारणी करताना येक िनवासी ाहकाचे देयक ित 
सदिनका / ित  कुटंूब कमीत कमी र. . १००/- ऐवजी र. . शु य कर यास मा यता 
देणेत यावी. 
क. तसेच झोपडप ट  / झोपडप ट  पुनवसन क पातील िनवासी ाहकांचे देयक ित 
सदिनका / ित कुटंूब कमीत कमी र. . ५०/- ऐवजी र. . शु य कर यास मा यता 
दे यात यावी. 
ड. तसेच मीटर न बस वले या झोपडप टयांतील सदिनकांना / झोपडयांना /पुनवसन 
क पातील सदिनकांना ित  सदिनका ितवष र. . १५००/- ऐवजी ित सदिनका / 
ित झोपड / ितवष र. . १००/- आकारणेस मा यता दे यात यावी.  

 
मा.िशतल उफ वजय िशंदे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आमचे सहकार  
िम  मा.एकनाथ पवार यांचे कायम हणणे असते, पारदशक कारभार. आमचे काह  
हणणे नसते तर  ते कायम हणतात, पारदशक कारभार, पारदशक कारभार. आता ह  

घाई आ ण ग धळ मा. वलास मड गेर  यांनी केला नसतातर आ ह  आमदारांना टोला 
मारला नसता. आ ह  प कार प रषद घेऊन बोललो नसतो. अशा प तीने घाईघाईने 
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उपसूचना द यामुळे, याला कमान दर लागला गेला. आ ह  सांिगत यानंतर ते दोनशे 
पये नसतानापण घुसवून ते दोनशे पयाचे शंभर पये केल.े यामुळे तु हाला शंभर 

िश या खा या लाग या. ते हा तु हाला शू य दे याची वेळ आली. आमचं हणणं 
एवढचं आहे क , पारदशक कारभार करत असताना वरोधकांना पण बोलायची संधी 
ा,मुभा ा, चचा करा. आ ा सु ा मा.राहूलदादा जाधव यांनी ऐनवेळचा वषय वाचला. 

अमुक अमुक, अमुक अमुक. वषय तर नीट वाचा. माझे काय हणणे आहे,अजडावरचा 
वषय असा वाचला ना, आमचे काह  हणणे नाह .  

 
मा.महापौर – मी पूण वषय वाचायला सांिगतले आहे.  
 
मा.योगेश बहल–मा.महापौर साहेब,आ ा वषय वाचला नाह . आ ण दूसर  गो , 
मा.नगरसिचव तु ह  अजून एक खुलासा करावा. महापौरांनी चुक या प तीने सभागृह 
चालवायला तु ह  जबाबदार आहात. चार पाच तासांपासून सभा चालू आहे. वधी 
सिमतीचा वषय असतो, तो महापौरांनी मंजूर करावा.इथपयत ठक आहे परंतू पुढ ल 
वषय सभागृहासमोर मांडत असताना महापौर डायरे ट हणतात, वषय मंजूर आहे. 
ह  कुठली प त आहे. सभागृहात वषय मांड यानंतर एखा ान े वषय वाचावा.      
दूस-याने याला अनुमोदन ावे. सभागृहाने तो वषय मंजूर करावा कंवा तहकूब 
करावा कंवा फेटाळावा अस े बोल यानंतर महापौरांनी तसे आदेश ावेत. इथे काय 
होतं, इथे कोणी काह  बोलत नाह . कायम महापौरच हणतात. ह चूक ची सवय तु ह  
लावली आहे. महापौरांना असे अिधकार आहेत का. मी या दवशीच तु हाला बोललो 
होतो. तु ह  िमिनटस ्  बघा. आ ापयत महापौरांनी चांग या प तीने सभागृह चालवल े
आहे. आतातर  चूक क  नका. नाह तर आ हाला तुम या व  पण खटला भरावा 
लागेल. मा.महापौर साहेब, तु ह  चूक क  नका.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते –  
अंदाजपञकात समावेश नसलेली परंतु काम करणे आव यक असलेली वकास 
आराखडयातील वकास कामे सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात समा व  करण,े तरतुद 
वग करण करणे व सुधा रत शासक य मा यता देणे तसेच खालील न वन कामे 
अंदाजपञकात समा व  करावीत व कामास शासक य मा यता िमळणेस व आव यक 
तरतूद शहर वकास आराखडा (पान . २५९ व अ. .०४) या लेखािशषामधुन वग 
करणेस व सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी.  
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अ. . कामाचे नाव   शासक य र. . तरतूद र. . 
१ भाग . ३ च-

होली येथील 
स ह. . ११० ते 
स ह. . १०० मनपा 
ह पयतचा ३० 
मी.ड पी र ता 
वकसीत करणे 
(ट पा-२)  

  ६०,००,००,००० ५०,००,००० 

२ भाग . ३ च-
होली येथील स ह 
. ११ ते स ह . 

८७ पयत या २४ 
मी. व १८ मी.ड पी 
र याचे उवर त 
कामे करण.े (ट पा-
२) 

  ५०,००,००,००० ५०,००,००० 

३ भाग . ३ च-
होली येथील स ह 
. ३०१ ते स ह. . 

३१५ पयत या १८ 
मी.व २४ मी. ड पी 
र याचे उवर त 
कामे करणे.  

  ३०,००,००,००० ५०,००,००० 

४ भाग . ३ 
वडमुखवाड  गावठाण 
(स ह . १२) ते 
च-होली गावठाण 
(स ह. .४६९) 
पयतचा १८ मी. 
ड पी र ता वकसीत 
करणे  

  ४०,००,००,००० ५०,००,००० 
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५ भाग . ३ 
चोवीसावाड  येथील 
स ह. .१०३ ते ९९ 
पयतचा १८ मी. 
ड पी र ता वकसीत 
करण.े  

  २०,००,००,००० ५०,००,००० 

६ भाग . ३ 
चोवीसावाड  येथील 
स ह. . ९१ ते 
स ह. . ५९ 
पयतचा २४ मी. 
ड पी र ता वकसीत 
करण.े  

  ४०,००,००,००० ५०,००,००० 

७ भाग . ३ मोशी 
येथील पुणे नािशक 
र ता गट . ५१ ते 
१५३ पयतचा १८ 
मी.ड पी.र ता 
वकसीत करणे   

  ४०,००,००,००० ५०,००,००० 

८ भाग . ३ मोशी 
येथील गट . ७५ 
ते १३७ पयतचा ३० 
मी. ड पी र ता 
वकसीत करणे   

  ३०,००,००,००० ५०,००,००० 

९ भाग . ३ च-
होली येथील 
आर ण . २/६९ 
येथे करसंकलन 
इमारत बांधणे  

  १०,००,००,००० ५०,००,००० 

१० भाग . ३ च-
होली येथील 
आर ण . २/१०३ 
(पठारेमळा) येथे 

  ५,००,००,००० ५०,००,००० 



105 
 

  

शाळा इमारत बांधणे 
११ भाग . ३ 

वडमुखवाड  येथील 
आर ण . २/३२ 
येथे खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे  

  ५,००,००,००० ५०,००,००० 

१२ भाग . ३ 
वडमुखवाड  येथील 
ता यात असले या 
आर णावर खेळाचे 
मैदान व 
यायामशाळा बांधण े

  १०,००,००,००० ५०,००,००० 

१३ भाग . ३ 
वडमुखवाड  येथील 
आर ण . २/५२ 
येथे खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे  

  ५,००,००,००० ५०,००,००० 

१४ भाग . ०३ च-
होली येथील च-होली 
मु य र ता 
(आझाद नगर) ते 
काळजेवाड  पयतचा 
१८ मी.ड पी र ता 
वकसीत करणे.  

  २०,००,००,००० ५०,००,००० 

१५ पुणे आळंद  
र यापासुन च-
होली लोहगाव 
ह पयतचा वकास 
आराखडयातील 
र ता वकसीत 
करण.े   

  १००,००,००,००० १,००,००,००० 

१६ भाग . ०३ 
वडमुखवाड  येथील 

  २०,००,००,००० ५०,००,००० 
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स.नं. १२३ ते स.नं. 
१८० (९० मी.र ता) 
पयतचा ड पी र ता 
वकसीत करणे  

१७ भाग . ०३ 
वडमुखवाड  येथील 
आर णातील 
ता यात असले या 
जागेवर उदयान 
वकसीत करणे  

  ५,००,००,००० ५०,००,००० 

१८ भाग . ०३ 
डुडूळगाव येथील 
मशानभूमी 
वकसीत करणे  

  ७,००,००,००० ५०,००,००० 

१९ भाग . ३ 
डूडूळगाव येथील गट 
. १८९ ते मोशी 

आळंद  र ता १८ 
मी. ड पी र ता 
वकसीत करणे  

  १५,००,००,००० ५०,००,००० 

२० भाग . ३ मोशी 
येथील गट . २५२ 
ते ६१२ पयतचा ३० 
मी. ड पी र ता 
वकसीत करणे.  

  २५,००,००,००० ५०,००,००० 

 एकूण   ५३७,००,००,००० १०,५०,००,००० 
ब) 
तसेच भाग . ३ च-होली येथील वाघे र मं दर पर सरात उदयान वकिसत 
करणे कर ता खालील कामांस सुधार त शासक य मा याता वाढ वणेची अव यकता 
आहे.     
अ. . कामाचे नाव पानांक अनु मांक मुळ शासक य 

मा यता 
आव यक 
शासक य 

मा यता र. . 
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२) भाग . ७ च-
होली येथील वाघे र 
मं दर पर सरात 
उदयान वकिसत 
करण.े    

७ २६६/१४५ २००००००० ५००००००० 

 एकूण   २००००००० ५००००००० 
     
       तर  सदर या तावास मा यता देणेत यावी. 

 तसेच २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये थाप य वषयक वकासकामां या 
तरतुद म ये खालील माणे वाढघट कर यास आ ण रकमे या उपल धतेनुसार 
अनु मांका माणे र कम उपल ध क न देणेस मा यता देणेत यावी. 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष  पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद आव यक सुधार त तरतूद वाढ घट  
शे
रा 

अंदाजप
ञक य 
र कम 

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची तरतूद 

१ भाग . ३० फुगेवाड  येथे 
वागत कमान बांधणे (GRC) 

प दतीने व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे  

वशेष योजना न वन कामे    १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

२ फुगेवाड  येथील ७.०० मी. 
र ता वकिसत करणे   

वशेष योजना न वन कामे   १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

३ दापोड  येथील 
एस.एस.सोनकांबळे रे वे 
अंडरपास येथे ना याची खोली 
वाढवणे व र ता काँ ट करण 
करणे. 

वशेष योजना न वन कामे   २,००,००,००० ७५,००,००० ७५,००,०००   

४ दापोड  ३०.०० मी.र ता 
वकसीत करणे  

वशेष योजना न वन कामे   १०,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

५ दापोड  येथील नद या कडेने 
उवर त गॅ बयन वॉल बांधणे    

वशेष योजना न वन कामे   २,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   
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६ दापोड  मु लम दफनभूमी 
नद या कडेने गॅ बयन वॉल 
बाधणे   

वशेष योजना न वन कामे   २,००,००,००० ७५,००,००० ७५,००,०००   

७ दापोड  हुता मा भगतिसंग 
शाळा इमारत पाडून नवीन 
शाळा इमारत बांधणे  

वशेष योजना न वन कामे   १०,००,००,००० १,००,००,००० १,००,००,०००   

८ दापोड  येथे पंपळेगुरव पुला 
लगत वसजन घाट बांधणे    

वशेष योजना न वन कामे   १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

९ कासारवाड  जलतरण तलावास 
संर ण िभंत बांधणे व इतर 
कामे करणे.  

वशेष योजना न वन कामे   १,५०,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

१० कासारवाड , फुगेवाड  १२.०० 
ड पी र यावर सीड  वक 
बांधणे व र ता वकसीत करणे  

वशेष योजना न वन कामे   २,००,००,००० ७५,००,००० ७५,००,०००   

११ दापोड  येथे इं जनीयर ंग 
टोअर वकसीत करणे   

वशेष योजना न वन कामे   १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

१२ दापोड  गावठाण मा ती मंद र 
येथे सां कृतीक हॉल बांधणे 

वशेष योजना न वन कामे   ६०,००,००० १,००,००० ३०,००,०००   

१३ दापोड  येथील एस.ट .रोड 
सांगवी पुलापयत अदयावत 

वशेष योजना न वन कामे   १०,००,००,००० १,००,००० ५०,००,०००   
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प दतीने वकसीत करणे  
१४ फुगेवाड  येथील िशवाजी 

महाराज पुतळा सुशोिभकरण 
करणे.    

वशेष योजना न वन कामे   ५०,००,००० १,००,००० ५०,००,०००   

१५ भाग . ३० म ये ववीध 
सेवा वाह यांसाठ  होणा-या 
खोदाई या ठकाणी डांबर करण 
करणे   

वशेष योजना न वन कामे   १,००,००,००० १,००,००० ५०,००,०००   

१६ कासारवाड  भाजीमंडई वकसीत 
करणे.  

वशेष योजना न वन कामे   १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

१७ शहर वकास आराखडा   २५८ ४    ११०,००,००,००० ९,०५,००,००० ९,०५,००,०००  

                             . 
.    



 

 

      तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ अंदाजपञकात 
द.२७/३/२०१८ या मा.महापािलका सभेत खालील कामांचा समावेश कर यात आलेला 
आहे. तर  खालील कामां या नावा समोर सन २०१८-१९ या वषाक रता शहर वकास 
आराखडा या लेखािशषातुन र कम वग कर यास मा यता देणेत यावी.  

अ. 
. 

भाग 
. 

कामाचे नाव अंदाजपञक य 
तरतूद 

वाढ घट 

१. २ से.नं.१६ राजे िशवाजीनगर 
म ये व वध वकासकामे 
करणे  

५,००,००,००० २,००,००,०००  

२ २ भाग . २ गट नं.५४४ 
बो-हाडेवाड  मोशी 
( वनायक नगर) खेळाचे 
मैदान वकसीत करणे व 
थाप य वषयक कामे 

करण.े  

१०,००,००,००० २,००,००,०००  

३  भाग . २ बो-हाडेवाड  
वनायकनगर, मोशी येथे 
छ.िशवाजी महाराज यांचा 
अ ा ढ पुतळा उभारणे व 
अनुषंगीक कामे करणे 

१५,००,००,००० २,००,००,०००  

४  भाग . २ 
जाधववाड मधील गट 
नं.५३९ वकसीत करणे  

३,००,००,००० २,००,००,०००  

५  भाग .२ मधील 
साईजीवन शाळेशेजार ल 
मैदान वकसीत करणे  

३,००,००,००० २,००,००,०००  

६  भाग . २ मधील 
ता यात असलेले ड पी 
र ते वकसीत करणे   

३,००,००,००० २,००,००,०००  

७  . .२ मधील सव 
नैसिगक नाले 
आर.सी.सी.म ये बांधणे.   

१०,००,००,००० २,००,००,०००  

८  भाग . २ िचखली ३,००,००,००० २,००,००,०००  



 

 

मशानभूमी आरसीसी 
म ये करणे व  बैठक 
यव था टेड यम 
प दतीने करण.े  

  शहर वकास आराखडा  १६००००००० १६००००००० 
   
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देते. 
 
मा.राहूल जाधव – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत.    
 
मा.महापौर – वषय पूण वाचायला पा हजे होता. पुढ ल वेळ  वषय पूण वाचा. हा 
वषय उपसूचनांसह मंजूर कर यात येत आहे.   

 

      यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक -  १८७          वषय मांक – १५ 

दनांक – २०/४/२०१८        वभाग- मा.आयु  
 

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                   जा. .पाप/ुब ेका/१/का व/३९८/२०१८ द.१७/०४/२०१८   
 
काम .१ बाबत- स.नं.२१०, वाकड येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  
बांधणेचे िनयो जत होते याचा सव खच पंपर  िचंचवड महानगर वकास ािधकरण 
PCNTDA ने र कम .१,६५,१७,१६८/- चा धनादेश द.०४/०८/२०१६ रोजी दला 
आहे. तथा प, PCNTDA ने सदर जागा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे ह तांतर त 
केली नाह . यामुळे िन वदा काढता आली नाह . 

आता स.नं.२१०, वाकड ऐवजी स.नं.२०८ येथील ३० गुंठे जागा PCNTDA ने 
महानगरपािलकेकडे द.०३/०४/२०१८ रोजी ह तांतर त केली आहे.  

जागेम ये झालेला बदल, पाईपलाईनची वाढलेली लांबी यामुळे सदर कामा या 
अंदाजप क य रकमेम ये वाढ होत आहे. आता सदर कामाची अंदाप क य र कम 
.५,५०,००,०००/- येत आहे. सदर कामासाठ  य  येणा-या खचाची र कम 

PCNTDA ने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस दे याबाबत इकड ल प  
जा. ./ब े/पाप/ु०१/का व/६४७/२०१४ द.०५/०९/२०१४ अ वये कळ वलेले आहे. 
काम .२ बाबत-थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  पाडून नवीन २५ 
ल  मतेची पा याची उंच टाक  बांधणे या कामाचे आदेश . 
पाप/ु०६/का व/१२४१/२०१८ द.०८/०३/२०१८ अ वये दलेले आहेत. सदर कामाची 



 

 

िन वदा र कम .२,३३,४२,९९१/- असुन, मंजुर िन वदा दर र कम (Accepted 

Tender Cost) .२,७५,४४,७२९/- येत आहे. 
 उपरो  दो ह ंह  कामांचा समावेश गे या वष या अंदाजप कात होता. तसेच, 
या वष या सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजप कात समा व  करणेसाठ  दो ह ंह  
कामांची नावे याद त होती. तथा प, नजरचुक ने सदर दो ह ंह  कामे सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कामधुन वगळली आहेत. 
 आता, काम .१ हे PCNTDA कडुन िमळणा-या रकमेकडुन होणार आहे. 
 काम .२ ला कामाचें आदेश दले आहेत. 

या सव पा भुमीवर दो ह ंह  कामांना या कामासाठ  येणा-या अंदाजप क य 
रकमेस शासक य मा यता घेणे आव यक आहे, तसेच सन २०१८-१९ या आिथक 
वषासाठ  तरतुद करणे आव यक आहे. याकामी खालील माणे अंदाजप क य रकमांस 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
अ. कामाचे नाव शासक य मा यतेसाठ  

अंदाजप क य र कम 
१ वाकड वॉड .५३, स.नं.२०८, वाकड, कावेर नगर 

येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची उंच टाक  व 
संपवेल आ ण िसमािभंत बांधणे. 

५,५०,००,०००/- 

२ थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  
पाडून नवीन २५ ल  मतेची पा याची उंच 
टाक  बांधण.े 

२,५०,००,०००/- 

 

तसेच, सदर कामांसाठ  सन २०१८-१९ या आिथक वषासाठ  पुढ ल माणे तरतुद 
ठेव यास मा यता दे यात येत आहे. 
अ. . कामाचे नाव सन २०१८-१९ या आिथक वषात 

करावयाची तरतुद 
१ वाकड वॉड .५३, स.नं.२०८, वाकड  

कावेर नगर येथे २५ ल  िल. मतेची  
पा याची उंच टाक  व संपवेल आ ण  
िसमािभंत बांधणे  

१,००,००,०००/- 



 

 

२ थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी  
पा याची टाक  पाडून नवीन २५ ल   
मतेची पा याची उंच टाक  बांधणे 

 
१,००,००,०००/- 

 एकुण २,००,००,०००/- 
उपरो  माणे र कम .२,००,००,०००/- ची तरतुद सन २०१८-१९ या 

अंदाजप कातील “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी (मु य अंदाजप क-१)” या 
लेखािशषाखाली िश लक असले या र कम .५,००,००,०००/- या रकमेमधुन 
वग करणा ारे कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

वषयांक त कामे पाणीपुरवठा वभागा या ीने वशेषत: वाकड, थेरगाव या 
पाणीपुरव या या ीने अ याव यक आहे. तसेच, काम .१ चा सव खच PCNTDA 
करणार आहे. काम .२ चे काम आदेश दले आहेत. या सव बाबींचा वचार करता, 
‘वाकड वॉड .५३, स.न.ं२०८, वाकड कावरे नगर येथे २५ ल  िल. मतेची पा याची 
उंच टाक  व संपवेल आ ण िसमािभंत बांधण.े’ या कामास व या+पोट  येणारा  खच 
र कम .५,५०,००,०००/- ला तसेच, ‘थेरगाव, ल मणनगर येथील जुनी पा याची 
टाक  पाडून नवीन २५ ल  मतेची पा याची उंच टाक  बांधण.े’ या कामास व 
यापोट  येणारा खच र कम .२,५०,००,०००/- ला शासक य मा यता देणेत येत 

आहे. आ ण सदर दो ह  कामांसाठ  सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये येक  
र कम .१,००,००,०००/- ची तरतूद िमळून एकूण र कम .२,००,००,०००/- ची 
तरतूद “पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी (मु य अंदाजप क-१)” या लेखािशषाखाली 
िश लक असले या र कम .५,००,००,०००/- मधून वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या माहे फे ुवार  २०१८ या महापािलका 
सभेम य े द.१८/०२/२०१८ रोजी वषय . ०४ ला खालील माणे उपसूचना दे यात 
आली होती. 

सदर वषयाम य े सन २०१८-१९ या सरकार  वषाकर ता शहरातील सामा य 
नागर कांना अ प दरात सेवा सु वधा उपल ध क न देणेचे ीन े िनवासी वापरा या 
पाणीपुरवठा दरात खालील माण ेदर िन त करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ. . ित माह दर िन त करावयाचे दर 

ित १००० िल.साठ     
झोपडप ट साठ  दर 
ित १००० िल.साठ   

१ १ ते ६००० िल.  मोफत मोफत 
२ ६००१ ते १५००० िल.  ४.०० २.०० 
३ १५००१ ते २२५०० िल.  ४.०० ३.०० 
४ २२५०१ ते ३०००० िल.  ८.०० ८.०० 



 

 

५ ३०००१ िल. चे पुढे   १२.०० १२.०० 
६        तसेच मीटर रड ग माणे आकारणी करताना येक िनवासी 
         ाहकाचे देयक ित सदिनका/ ित कुटंूब कमीत कमी र. .  
         १००/- असाव.े    . 
७.       ाहकाचे देयके ित कुटंूब कमीत कमी र. . ५०/- ित म हना  
         हणजेच र. . ६००/- ितवष (झोपडप ट  धोरण)   
८.       मीटर नसलेल ेझोपडप ट तील र. . १००/- ित वष 
            
 तथा प, वर ल उपसुचनेस पुढ ल माण ेदु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.    
 
 पाणीप ट  ता वत दर – अ िनवासी वापरासाठ  ित कुटंूब/सदिनका ित म हना    

 
अ. . LPCD ित माह/ ित 

कुटंूब पा याचा 
वापर िलटसम ये   

पाणीदर ित १००० िलटससाठ  सन 
२०१८-१९  

   झोपडप ट  / 
क प सोडून इतर 

िनवासी वापर  

मीटर 
बस वले या 
झोपडप ट  
पुनवसन 
क पातील 

िनवासी 
वापरासाठ    

१ ४० १ ते ६००० मोफत  मोफत 
२ ४१-१०० ६००१ ते १५००० ४.०० २.०० 
३ १०१-१५० १५००१ ते २२५०० ४.०० ३.०० 
४ १५१-२०० २२५०१ ते ३०,००० ८.०० ८.०० 
५ २०० या पुढे ३०००० व या पुढे  १२.०० १२.०० 
 
ब. तसेच मीटर रड ंग माणे आकारणी करताना येक िनवासी ाहकाचे देयक ित 
सदिनका / ित  कुटंूब कमीत कमी र. . १००/- ऐवजी र. . शु य कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 
क. तसेच झोपडप ट  / झोपडप ट  पुनवसन क पातील िनवासी ाहकांचे देयक ित 
सदिनका / ित कुटंूब कमीत कमी र. . ५०/- ऐवजी र. . शु य कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. 



 

 

ड. तसेच मीटर न बस वले या झोपडप टयांतील सदिनकांना / झोपडयांना /पुनवसन 
क पातील सदिनकांना ित  सदिनका ितवष र. . १५००/- ऐवजी ित सदिनका / 
ित झोपड / ितवष र. . १००/- आकारणेस मा यता दे यात येत आहे. तसेच 

अंदाजपञकात समावेश नसलेली परंतु काम करणे आव यक असलेली वकास 
आराखडयातील वकास कामे सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात समा व  करण,े तरतुद 
वग करण करणे व सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. खालील न वन कामे 
अंदाजपञकात समा व  करणेस व कामास शासक य मा यता िमळणेस व आव यक 
तरतूद शहर वकास आराखडा (पान . २५९ व अ. .०४) या लेखािशषामधुन वग 
करणेस व सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
    
अ. . कामाचे नाव   शासक य 

र. . 
तरतूद र. . 

१ भाग . ३ च-होली 
येथील स ह. . ११० ते 
स ह. . १०० मनपा 
ह पयतचा ३० 
मी.ड पी र ता 
वकसीत करणे (ट पा-
२)  

  ६०,००,००,००० ५०,००,००० 

२ भाग . ३ च-होली 
येथील स ह . ११ ते 
स ह . ८७ पयत या 
२४ मी. व १८ मी.ड पी 
र याचे उवर त कामे 
करण.े (ट पा-२) 

  ५०,००,००,००० ५०,००,००० 

३ भाग . ३ च-होली 
येथील स ह . ३०१ 
ते स ह. . ३१५ 
पयत या १८ मी.व २४ 
मी. ड पी र याचे 
उवर त कामे करण.े  

  ३०,००,००,००० ५०,००,००० 

४ भाग . ३ 
वडमुखवाड  गावठाण 

  ४०,००,००,००० ५०,००,००० 



 

 

(स ह . १२) ते 
च-होली गावठाण 
(स ह. .४६९) पयतचा 
१८ मी. ड पी र ता 
वकसीत करणे  

५ भाग . ३ 
चोवीसावाड  येथील 
स ह. .१०३ ते ९९ 
पयतचा १८ मी. ड पी 
र ता वकसीत करण.े  

  २०,००,००,००० ५०,००,००० 

६ भाग . ३ 
चोवीसावाड  येथील 
स ह. . ९१ ते 
स ह. . ५९ पयतचा 
२४ मी. ड पी र ता 
वकसीत करणे.  

  ४०,००,००,००० ५०,००,००० 

७ भाग . ३ मोशी 
येथील पुणे नािशक 
र ता गट . ५१ ते 
१५३ पयतचा १८ 
मी.ड पी.र ता वकसीत 
करणे   

  ४०,००,००,००० ५०,००,००० 

८ भाग . ३ मोशी 
येथील गट . ७५ ते 
१३७ पयतचा ३० मी. 
ड पी र ता वकसीत 
करणे   

  ३०,००,००,००० ५०,००,००० 

९ भाग . ३ च-होली 
येथील आर ण . 
२/६९ येथे करसंकलन 
इमारत बांधणे  

  १०,००,००,००० ५०,००,००० 

१० भाग . ३ च-होली 
येथील आर ण . 
२/१०३ (पठारेमळा) 

  ५,००,००,००० ५०,००,००० 



 

 

येथे शाळा इमारत 
बांधण े

११ भाग . ३ 
वडमुखवाड  येथील 
आर ण . २/३२ 
येथे खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे  

  ५,००,००,००० ५०,००,००० 

१२ भाग . ३ 
वडमुखवाड  येथील 
ता यात असले या 
आर णावर खेळाचे 
मैदान व यायामशाळा 
बांधण े

  १०,००,००,००० ५०,००,००० 

१३ भाग . ३ 
वडमुखवाड  येथील 
आर ण . २/५२ 
येथे खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे  

  ५,००,००,००० ५०,००,००० 

१४ भाग . ०३ च-होली 
येथील च-होली मु य 
र ता (आझाद नगर) 
ते काळजेवाड  पयतचा 
१८ मी.ड पी र ता 
वकसीत करणे.  

  २०,००,००,००० ५०,००,००० 

१५ पुणे आळंद  
र यापासुन च-होली 
लोहगाव ह पयतचा 
वकास आराखडयातील 
र ता वकसीत करण.े  

  १००,००,००,००० १,००,००,००० 

१६ भाग . ०३ 
वडमुखवाड  येथील 
स.नं. १२३ ते स.न.ं 
१८० (९० मी.र ता) 
पयतचा ड पी र ता 

  २०,००,००,००० ५०,००,००० 



 

 

वकसीत करणे  
१७ भाग . ०३ 

वडमुखवाड  येथील 
आर णातील ता यात 
असले या जागेवर 
उदयान वकसीत 
करणे  

  ५,००,००,००० ५०,००,००० 

१८ भाग . ०३ 
डुडूळगाव येथील 
मशानभूमी वकसीत 

करणे  

  ७,००,००,००० ५०,००,००० 

१९ भाग . ३ डूडूळगाव 
येथील गट . १८९ ते 
मोशी आळंद  र ता १८ 
मी. ड पी र ता 
वकसीत करणे  

  १५,००,००,००० ५०,००,००० 

२० भाग . ३ मोशी 
येथील गट . २५२ 
ते ६१२ पयतचा ३० 
मी. ड पी र ता 
वकसीत करण.े  

  २५,००,००,००० ५०,००,००० 

 एकूण   ५३७००००००० १०५०००००० 
ब) 
तसेच भाग . ३ च-होली येथील वाघे र मं दर पर सरात उदयान वकिसत 
करणे कर ता खालील कामांस सुधार त शासक य मा यता वाढ वणेची अव यकता 
आहे.     
अ. . कामाचे नाव पानांक अनु मांक मुळ 

शासक य 
मा यता 

आव यक 
शासक य 

मा यता 
र. . 

२) भाग . ७ च-होली 
येथील वाघे र मं दर 
पर सरात उदयान 

७ २६६/१४५ २००००००० ५००००००० 



 

 

वकिसत करणे.    
 एकूण   २००००००० ५००००००० 
    तर  सदर या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

 तसेच २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये थाप य वषयक वकासकामां या 
तरतुद म ये खालील माणे वाढ घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. आ ण        
रकमे या उपल धतेनुसार अनु मांका माणे र कम उपल ध क न देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

 



 

 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष  पान 
. 

अनु. 
. 

मुळ तरतुद आव यक सुधार त तरतूद वाढ घट  
शे
रा 

अंदाजप
ञक य 
र कम 

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची तरतूद 

१ भाग . ३० फुगेवाड  येथे 
वागत कमान बांधणे (GRC) 

प दतीने व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे  

वशेष योजना न वन कामे    १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

२ फुगेवाड  येथील ७.०० मी. 
र ता वकिसत करणे   

वशेष योजना न वन कामे   १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

३ दापोड  येथील 
एस.एस.सोनकांबळे रे वे 
अंडरपास येथे ना याची खोली 
वाढवणे व र ता काँ ट करण 
करणे. 

वशेष योजना न वन कामे   २,००,००,००० ७५,००,००० ७५,००,०००   

४ दापोड  ३०.०० मी.र ता 
वकसीत करणे  

वशेष योजना न वन कामे   १०,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

५ दापोड  येथील नद या कडेने 
उवर त गॅ बयन वॉल बांधणे    

वशेष योजना न वन कामे   २,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   



 

 

६ दापोड  मु लम दफनभूमी 
नद या कडेने गॅ बयन वॉल 
बाधणे   

वशेष योजना न वन कामे   २,००,००,००० ७५,००,००० ७५,००,०००   

७ दापोड  हुता मा भगतिसंग 
शाळा इमारत पाडून नवीन 
शाळा इमारत बांधणे  

वशेष योजना न वन कामे   १०,००,००,००० १,००,००,००० १,००,००,०००   

८ दापोड  येथे पंपळेगुरव पुला 
लगत वसजन घाट बांधणे    

वशेष योजना न वन कामे   १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

९ कासारवाड  जलतरण तलावास 
संर ण िभंत बांधणे व इतर 
कामे करणे.  

वशेष योजना न वन कामे   १,५०,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

१० कासारवाड , फुगेवाड  १२.०० 
ड पी र यावर सीड  वक 
बांधणे व र ता वकसीत करणे  

वशेष योजना न वन कामे   २,००,००,००० ७५,००,००० ७५,००,०००   

११ दापोड  येथे इं जनीयर ंग 
टोअर वकसीत करणे   

वशेष योजना न वन कामे   १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

१२ दापोड  गावठाण मा ती मंद र 
येथे सां कृतीक हॉल बांधणे 

वशेष योजना न वन कामे   ६०,००,००० १,००,००० ३०,००,०००   

१३ दापोड  येथील एस.ट .रोड 
सांगवी पुलापयत अदयावत 

वशेष योजना न वन कामे   १०,००,००,००० १,००,००० ५०,००,०००   



 

 

प दतीने वकसीत करणे  
१४ फुगेवाड  येथील िशवाजी 

महाराज पुतळा सुशोिभकरण 
करणे.    

वशेष योजना न वन कामे   ५०,००,००० १,००,००० ५०,००,०००   

१५ भाग . ३० म ये ववीध 
सेवा वाह यांसाठ  होणा-या 
खोदाई या ठकाणी डांबर करण 
करणे   

वशेष योजना न वन कामे   १,००,००,००० १,००,००० ५०,००,०००   

१६ कासारवाड  भाजीमंडई वकसीत 
करणे.  

वशेष योजना न वन कामे   १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

१७ शहर वकास आराखडा   २५८ ४    ११०,००,००,००० ९,०५,००,००० ९,०५,००,०००  

                            
.     
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      तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ अंदाजपञकात 
द.२७/३/२०१८ या मा.महापािलका सभेत खालील कामांचा समावेश कर यात आलेला 
आहे. तर  खालील कामां या नावा समोर सन २०१८-१९ या वषाक रता शहर वकास 
आराखडा या लेखािशषातुन र कम वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
अ. 
. 

भाग 
. 

कामाचे नाव अंदाजपञक य 
तरतूद 

वाढ घट 

१. २ से.नं.१६ राजे िशवाजीनगर 
म ये व वध वकासकामे 
करणे  

५,००,००,००० २,००,००,०००  

२ २ भाग . २ गट नं.५४४ 
बो-हाडेवाड  मोशी 
( वनायक नगर) खेळाचे 
मैदान वकसीत करणे व 
थाप य वषयक कामे 

करण.े  

१०,००,००,००० २,००,००,०००  

३  भाग . २ बो-हाडेवाड  
वनायकनगर, मोशी येथे 
छ.िशवाजी महाराज यांचा 
अ ा ढ पुतळा उभारणे व 
अनुषंगीक कामे करणे 

१५,००,००,००० २,००,००,०००  

४  भाग . २ 
जाधववाड मधील गट 
नं.५३९ वकसीत करणे  

३,००,००,००० २,००,००,०००  

५  भाग .२ मधील 
साईजीवन शाळेशेजार ल 
मैदान वकसीत करणे  

३,००,००,००० २,००,००,०००  

६  भाग . २ मधील 
ता यात असलेले ड पी 
र ते वकसीत करणे   

३,००,००,००० २,००,००,०००  

७  . .२ मधील सव 
नैसिगक नाले 
आर.सी.सी.म ये बांधणे.   

१०,००,००,००० २,००,००,०००  

८  भाग . २ िचखली ३,००,००,००० २,००,००,०००  
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मशानभूमी आरसीसी 
म ये करणे व  बैठक 
यव था टेड यम 
प दतीने करण.े  

  शहर वकास आराखडा  १६००००००० १६००००००० 
           
          अनुकूल-८१      ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 

--------- 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जा हर करणेत येत आहे.  
 
 
 
                                           (िनतीन (आ पा) ताप काळज)े 
                                                 महापौर 
                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/७/का व/२२६/२०१८ 
दनांक - ५/०६/२०१८   
 

     
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

      कायवाह साठ  रवाना.                                                                                                                                     


