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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५० 
सभावृ तांत 

 
दनांक – २०.१०.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑ ट बर-२०१५ ची मा सक मा. महापा लका 

सभा मंगळवार द.२०.१०.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल 

स मा.सद य उपि थत होते.   

 

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.   मा.जाधव साधना रामदास 

११.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.जगद श शे ी 

१७.  मा.बाबर शारदा काश 
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१८.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०.  मा.उ हास शे ी 

२१.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२२.  मा.पवार संगीता शाम 
२३.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२४.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२५.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२७.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२८.  मा.भारती फरांदे 

२९.  मा.जावेद रमजान शेख 

३०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१.  मा.राजू मसाळ  

३२.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३.  मा.नेटके सुमन राज  

३४.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३६.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३७.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३८.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४०.  मा.अपणा नलेश डोके 

४१.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४३.  मा.जय ी वसंत गावड े

४४.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४५.  मा. साद शे ी  

४६.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
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४७.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४८.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४९.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५०.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५१.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५२.  मा.सुपे आशा र वं  

५३.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५४.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५५.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५६.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५७.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५८.  मा. दा बाजीराव लांड े

५९. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६०.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६२.  मा.सावळे समा र वं  

६३.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६४.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
६५.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६६.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६७.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६८.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६९.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७०.  मा.कैलास महादेव कदम 

७१.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७२.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७३.  मा.टाक अ ण मदन  

७४.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७५.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
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७६.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७७.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७८.  मा.काळे वमल रमेश 

७९.  मा.पाडाळे नता वलास 

८०.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८१.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८२.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८३.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८४.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८५.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८६.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८७.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

८८.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८९.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९०.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९१.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९२.   मा.च धे आरती सु रेश 

९३.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९४.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९५.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९६.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९७.   मा.जगताप राज  गणपत  

९८.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९९.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

१००.   मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०१.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०२.   मा.जम सोनाल  पोपट 

१०३.   मा. शांत शतोळे 

१०४.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  
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१०५.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०६.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०७.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०८.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०९.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११०.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१११.   मा.संजय केशवराव काटे 

११२.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११३.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११४.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११५.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
  

         या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर 

-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, मा.पाट ल, मा.तुपे - सहशहर 

अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर,  

मा.दुरगुड,े मा.खोसे, मा.इंदलकर - सहा.आयु त, मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे,  मा.पठाण, 

मा.कुलकण , मा.कांबळे, मा.ग ू वार - कायकार  अ भयंता, मा.लावंड-कायदा अ धकार ,  

मा.सु नल गवळी - पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

      ------ 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

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

१) दनांक-१/१/२०१६ या अहता दनांकावर (Qualifying Date) आधा रत  
         मतदार या याचा वशेष सं त पुन र ण काय म वगळणी कर यात आले या  
         मतदाराचे (पीडीएफ) सी.डी. मा.सवसाधारण सभेपढेु अवलोनाथ सादर  करणेबाबतचा 

 मा.आयु त यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु त    

 यांची मागणी मतास टाकणेत आल  असता – 

                अनुकूल - ९९                       तकूल – ० 

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

   अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.         

२) “ भाग .४९ थेरगाव बापुजीबुवानगर येथील स ह नं.९ म ये दवाखाना इमारत 

बांधणे.” कामी शासक य मा यतेबाबतचा मा.आयु त यांचा ताव सभा 
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कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु त यांची मागणी मतास टाकणेत 

आल  असता- 

      अनुकूल- ९९         तकूल- ० 

   अशी मते पडल  व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत  

   आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

                               -------- 

मा.गोर  लोखंड े-  मा.महापौर साहेब, हज या ेत झाले या दुघटनेत मृ युमुखी पडलेले या ेक  

तसेच ा.रामभाऊ कापसे-अंदमान नकोबार रा याचे माजी नायब रा यपाल, जगमोहन 

दाल मया - भारतीय केट मंडळाचे अ य , मदन व वनाथ पाट ल -माजी मं ी व ये ठ 

नेत,े गजानन पढारकर - ये ठ उ योजक, बाळ ज. पंडीत - ये ठ समालोचक, र वं  जैन -

ये ठ संगीतकार व गीतकार, हेमंत भोसले - ये ठ संगीतकार, इंदुमती सदा शव मोरे-

दवंगत माजी शालेय, डा व सां कृ तक मं ी ा.रामकृ ण मोरे यां या मातो ी,  वशाल 

द लप भालेकर-नगरसद या अ णा भालेकर यांचे पु  व सामािजक कायकत, हमानी 

सावरकर- हंद महासभेचे अ य  सावरकर यां या नुषा, आनंद चंचवडे - सामािजक कायकत, 

स यभामा दगडू लडकत, पंपर , र वं  रामचं  साठे - म.न.पा. कमचार , सहादू ह त,े अ नल 

बढे, रामभाऊ लांडे – सामािजक कायकत, कै.सौ.पा बाई कसनराव जाधव-माजी नगरसेवक 

माऊल  जाधव यां या मातो ी (जाधववाडी), वषा सातुडकर - ये ठ प कार ी.सातुडकर यां या 

प नी यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  वाहू न सभा दहा मनीटासाठ  तहकूब 

करणेत यावी. 

मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर- दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहाव.े 

(सवानी दोन मनीटे त ध राहू न दांजल  अपण केल)    

मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, ह  सभा आज दुपार  २.२५ पयत तहकूब करणेत यावी 

अशी सूचना मी मांडत.े 

मा. वाती साने -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा.महापौर  –  उपि थत सव स मा.सद यां या संमती माणे ह  सभा आज दनांक 
२०/१०/२०१५ रोजी दुपार  २.२५ पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
         ------     

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५० 
सभावृ तांत 

( द.२०/१०/२०१५ (द.ु २.००) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २०.१०.२०१५                           वेळ – दुपार  २.२५ वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२०/१०/२०१५ ची (द.ु२.०० ची) तहकूब 

मा.महापा लका सभा मंगळवार द.२०.१०.२०१५ रोजी दुपार  २.२५ वा. महानगरपा लके या 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.   मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.   मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६.   मा.सौ. वाती मोद साने 

७.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.   मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.   मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.   मा.जाधव साधना रामदास 

११.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६.  मा.जगद श शे ी 

१७.  मा.बाबर शारदा काश 
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१८.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०.  मा.उ हास शे ी 

२१.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२२.  मा.पवार संगीता शाम 
२३.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२४.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२५.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२७.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२८.  मा.भारती फरांदे 

२९.  मा.जावेद रमजान शेख 

३०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१.  मा.राजू मसाळ  

३२.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३.  मा.नेटके सुमन राज  

३४.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३६.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३७.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३८.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४०.  मा.अपणा नलेश डोके 

४१.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४३.  मा.जय ी वसंत गावड े

४४.  मा. साद शे ी  

४५.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४६.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
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४७.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४८.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४९.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५०.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५१.  मा.सुपे आशा र वं  

५२.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५३.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५४.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५५.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५६.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५७.  मा. दा बाजीराव लांड े

५८. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

५९.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६०.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६१.  मा.सावळे समा र वं  

६२.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६३.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६४.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६५.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६६.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६७.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६८.  मा. गता सुशील मंचरकर 

६९.  मा.कैलास महादेव कदम 

७०.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७१.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७२.  मा.टाक अ ण मदन  

७३.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७४.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७५.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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७६.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७७.  मा.काळे वमल रमेश 

७८.  मा.पाडाळे नता वलास 

७९.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८०.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८१.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८२.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८३.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८४.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

८६.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८७.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८८.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८९.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९०.   मा.च धे आरती सु रेश 

९१.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९२.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९३.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९४.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९५.   मा.जगताप राज  गणपत  

९६.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९७.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

९८.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९९.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१००.   मा.जम सोनाल  पोपट 

१०१.   मा. शांत शतोळे 

१०२.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०३.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०४.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 
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१०५.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०६.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०७.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०८.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०९.   मा.संजय केशवराव काटे 

११०.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१११.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११२.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११३.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
 

या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर 

-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, मा.पाट ल, मा.तुपे - सहशहर 

अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर,  

मा.दुरगुड,े मा.खोसे, मा.इंदलकर - सहा.आयु त, मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे,  मा.पठाण, 

मा.कुलकण , मा.कांबळे, मा.ग ू वार - कायकार  अ भयंता, मा.लावंड-कायदा अ धकार , 

मा.सु नल गवळी - पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े   

      ------ 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

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

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर 

वषयप ञकेवर वषय नसताना या ठकाणी वषय मांडणे उ चत होणार नाह . परंतु कोणतीह  

दुघटना घड यानंतर, ती घटना घडत असताना ती वेळ काळ बघुन घडत नसत.े यावेळेस 

नगरसेवकां या अि मतेचा न येतो यावेळेला माञ काह  वषय आपण आपला अ धकार 

अस यामुळे त ेसभागृ हात घे याचा आप याला पुण अ धकार आहे. मा.महापौर साहेब, मध या 

कालखंडाम ये वतमानपञाम ये अशी बातमी आल  गॅमन इं डया या ठेकेदारांनी 

वतमानपञाम ये अशी त या न दवल  क  काह  नगरसेवकांनी खंडणी मागीतल . न असा 

येतो  पैसे मागीतले कशा प दतीने मागीतले पण खंडणी हा जो श द योग के यानंतर तो एक 

फार मोठा गु हा असतो. मी येथे बसले या सव नगरसेवकांना नं  आवाहन करेल क  ह  सोपी 

गो ट नाह  कारण आपण आप याम ये कोणावरह  काह ह  झालं, ववीध राजक य प ाचे 

अस या कारणान आपण नाह  हणलेतर  आत या मनातून आपण आनंद य त करत 
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असतो. परंतु आपण आप या जबाबदार ने आ ण अ धकार , ठेकेदार हे आपआप या प दतीने 

काम करत असतात.  नगरसेवक हो यासाठ  येकजण क ट क न नगरसेवक कशा प दतीने 

झाले हे येकाना मा हती आहे.  येणारा कालखंड हा नवडणुक चा आहे. पण अशा प दतीने 

कोण माजुर पणा जर करत असेलतर, आ ण महानगरपा लके या मा यमातून चंड संप ती 

मळवून  नगरसेवकां या जीवावर ीमंत होवून आ ण नगरसेवकच हे कसे नालायक आहेत हे 

जर ठामपणे सांगायच धाडस करत असेलतर याची माञ चौकशी होणे गरजेच आहे या पापात 

आ ह  कोणी नगरसेवक सहभागी होणार नाह त. मा.महापौर तु ह  सु दा नगरसेवकांतून 

महापौर झालेला आहात. या महापा लके या कोण याह  प ा या मा यमातून स तेवर असताना 

या शहरा या सवागीण वकासासाठ , येक नेता असेल कंवा येक नगरसेवक असेल तो 

वकास अतीशय गतीमान हो या या ि टकोणातून कोणतीह  शह नशा न करता याला 

वेळोवेळी ठेकेदारांना इ डायरे टल  नगरसेवकांच, सभागृ हाच थायी स मती या मा यमातून 

वकास काम गतीमान हो यासाठ  नेहमीच पा ठंबा असतो. या ठेकेदारांनी का धाडस केल 

नाह  कंवा अ धका-यांनी सु दा आ हांला ञास देतात, नगरसेवकच कसे ञास देतात. 

नगरसेवकच का कारण नगरसेवक हा टे परर  माणूस असतो आ ण परमन ट माणसाच नाव 

घे याच कोणी धाडस करत नाह . या शहराम ये वकासा या नावाखाल  काह  चार-दोन 

ठेकेदारानी ह  महापानगरपा लका द तक घेतलेल  आहे, महानगरपा लकेनी यांना द तक 

घेतलेल नाह .  असे माजुर  जर असेलतर याला बडतफ कर या या ि टने, आयु त साहेब 

यावेळेला तुम या अि त वाच े न येतात यावेळेला आम याकडून काह  गो ट  क न घेतात. 

तुम या वषयी तुम या कामा या मा यमातून तु ह  केले या एवढया कालखंडाम ये 

नि चतपणे तु ह  व वासाहता जर कमावणार असालतर, एवढया घटनेनी आमचा व वास 

गमावू नका असे मी आप याला न ं आवाहन करेल. कारण हा माज चांगला नाह . या 

ठेकेदाराचे एवढे धाडस असेलतर नगरसेवकां या मा यमातून काह ह  बोललेतर  कोणीह  

नगरसेवक काह  करणार नाह  यातुन ग प बसणारे आ ह  नाह त. पंचवीस पंचवीस वष 

राजक य कार कद आ ह  घडवतोय. व वासाहता आ ह  स द कर यासाठ  सात याने य न 

करतो. अस ेमाजूर  जर असतीलतर काह ह  फरक पडत नाह . याना स पे ड क न या जागी 

दुस-याला जर  काम दलंतर  काह  फरक पडणार नाह . वशेषत: डायरे ट वतमानपञा या 

मा यमातून आपल  त या य त करणे हे यो य नाह . खंडणी या श दाला माझा आ ेप 

आहे. कोणी वगणी मागीतल  असेलतर, कोणीजर काह  करत असेलतर तो कोण लागून गेलेला 

आहे तो कोण ठेकेदार असेल याला आपण दलेला कालखंड या दले या कालखंडाम ये काम 

पुण केले का अपुण आहे ह  संपुण नयमावल  काढलतर तो लॅकल टम ये जाईल. पण ते 

आ ह  लोक करत नाह त. यांच जे फार मोठ धाडस वाढलेलं आहे, ते केवळ कदा चत 

आम याम ये पण व कळीत पणा असू शकतो आ ण या धाडसापोट  जर कोणी अस ं
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नगरसेवकां या नावाची बदनामी करत असेलतर मला वाटतं महापौर साहेब आपण कोण याह  

गो ट साठ  सभा तहकूब करतो अशा या नालायक लोकांना धडा शकवायचा असेलतर, कंबहू ना 

यां या मा यमातून मा या श दाला यांचा आ ेप असेलतर तो यानंी स द कराव क  हे 

चुक चे होते हणून पण नगरसेवक आ ण खंडणी हा श द योग वतमानपञात आलेला आहे. 

येणा-या नजीक या काळाम ये सवाना नवडणूक ला सामोरे जायचे आहे याच भान ठेवा. 

आप याकडे राजकारणाम ये असं आहे जो नवडूण येतो याचीच डोक  मोजल  जातात पराभूत 

उमेदवारांची डोक  मोजल  जात नाह त आ ण याची कमंत आप याला मोजावी लागत.े  अ ट 

व शत  ठेकेदाराला डोळयासमोर ठेवून के या जातात. या प रि थतीतनू आ हांला वकास 

करायचा असतो. आ ह  वकास दाख वतो आम या वॉडाम ये.  अशी कोणती घटना घडल  क  

याला एवढ जीवे मार यापासून बॉडीगाड घे याची गरज भासल . आ ह  एवढया लोकांमधुन 

नवडून आलेलो येक नगरसेवक येकाच काह तर  वतंञ अि त व ठेव यासाठ  काय 

कराव लागतं. अशा ठेकेदाराना घरात या घरात पण मतदान मळणार नाह  असे नालायक 

माणस जर नगरसेवकांचा अपमान करत असतीलतर, महापौर साहेब, या खुच व न आपण  

बोलतो, आपण आपले मत य त करतो या मताचा कती आदर करायचा हा वा त वक 

पाहता आ मशोधाचा न आहे. परंत ु अशा गो ट साठ  तु ह  जर ग प बसलातर याचे 

ायि चत सगळयांना करावे लागेल. ह  ताबडतोब चौकशी हावी मा या मताशी सव नगरसेवक 

सहमत असतील अशी मी माझी भावना या ठकाणी य त करतो. कारण हा माज चांगला 

नाह . महापा लकेत कोण याह  ठेकेदाराला मुदतवाढ दयायची असेलतर ह च सभा यांना संपुण 

पा ठबा देत.े आयु त साहेबांनी सांगीतल चांगला क प असेलतर या क पाला मुत व प 

दयायचे असेलतर ह च सभा आयु तांना पा ठबा देत.े आयु त हणजे कोण, आ ह  केले या 

ठरावावर कायदयात बसवून याची कायवाह  कर यासाठ  आयु त. आयु त साहेब तीन वष 

झा यानंतर तु ह बदल  क न जाताल परंतु आमची मशानभूमी याच ठकाणी आहे आ ण 

कोणी जर हणले नगरसेवक खंडणी मागणारे आहेत, खंडणी माग याचा यांचा आरोप 

असेलतर ते यो य  नाह . यांनी नाव घेवून त ार करावी. मा.महापौर साहेब, ह  गो ट 

गांभीयाने यावी. ह  घटना अ धका-या या बाबतीत घडल  असतीतर या ठेकेदाराने 

आ महा या केल  असती कंवा कायम व पी पंपर  चंचवड शहर सोडून गेला असता एवढे 

सतक आपले अ धकार  आहेत. याम ये चचा कर यासारख काह च नाह . यानंतर यांनी 

नगरसेवकां या नाद  लागले नाह  पा हज.े नगरसेवकांची चुक असेलतर रतसर यांनी 

क ले ट करावी पण नगरसेवकाना बदनाम कर याच काम यापु ढे खपवून घेतल जाणार नाह  

याच आपण भान ठेवाव. तातडीने नषेध क न व या या चौकशीचे आदेश देवून याला 

लॅकल ट कर याची वेळ आलेल  आहे आयु त साहेब. तो ीज नाह  झालातर  चालेल पण 
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आमची झालेल  बदनामी खपवुन घेतल  जाणार नाह . याकड ेआपण गांभीयाने ल  दयाव 

आ ण ताबडतोब या यावर कारवाई करावी अशी मी महापौरांना वनंती करतो. 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताच आमच े ये ठ  

नगरसेवक आदरणीय भाऊसाहेब भोईर यांनी जे व त य केले याचे मी समथन करतो. 

आयु त साहेब, ब-याचवेळेला काय होतं, नगरसेवक, लोक तनीधी यावेळेला समाज 

जीवनातून काम करत असतो यावेळेला याचे एक वत:चे अि त व असत ेआ ण ते कुठेतर  

डागळले जावु नये हणून तो काळजी घेत असतो. आज नगरसेवक या श दाला             

वाप न या सभागृ हातील सगळया नगरसेवकांची तीमा मल न कर याचे काम गॅमन इं डया या 

लोकांनी केलेले आहे. खरंच तसे घडल असतंतर यांनी एफआयआर दाखल करायचा, 

एफआयआर का दाखल केला नाह , हणजे घटना घडल  का नाह . केवळ फॅ ीकेशन क न 

आमची तीमा मल न कर याचे काम यांनी केलेले आहे. आज ठा याम ये सुरज परमार 

नावाचा एका ब डरानी आ महा या केल  आहे आ ण हणून नजीक या काळाम ये खंडणी या 

श दाखाल  येणारे जे ऑ श स आहेत आ ण श कमोतब जर एखादया नगरसेवकाला 

लागलातर उदया लोक तनीधी हणून यानंा नवडणूक लढवायची आहे या सगळया गो ट चा 

आपण वचार केला गेला पा हजे. अनेक ठेकेदार काम करतात मला काह  फार खोलात जायच 

नाह . यांचा लाड आपण करतो. नगरसेवक आज आहेत, उदया नाह त ह  शासनाची भावना 

आहे. ह  सव च सभा आहे, आमसभा आहे. ७४ या घटनादु तीम ये या आमसभेला 

सगळयात मोठे अ धकार दलेले आहेत. आयु त साहेब, तु हांला इथे मतदान पण करता येत 

नाह , बोलता पण येत नाह  महापौरांनी आदेश दलेतर तु हांला काम करता येतं. अशा या 

सव च सभागृ हा या नगरसेवकां वषयी जर कोणी बोलत असेलतर ते यो य नाह आ ण 

हणून या कॉ ॅ टराची चौकशी करावी अशी आ ह  मागणी करतो. आ ह च या तरतूद ला 

मा यता देतो, हे सभागृ ह सभा चालवत.े हे सभागृ ह महानगरपा लका चालवत.े आ ण या 

सभेत बसणा-या नगरसेवकां वषयी असे अपमानकारक श द कोणी वापरत असेलतर याला 

शासन झाले पा हजे, याला सजा झाल  पा हज.े मी गॅमन इं डया लमेटेडचा नषेध करतो 

आ ण थांबतो, जय ह द जय महारा .  

मा. साद शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. गे या पंधरा वीस 

दवसापुव  सकाळ पेपरला बातमी आल  चार नगरसेवकांनी खंडणी मागीतल  याची संबंधीत 

अ धका-यांनी मा हती दयावी. गॅमन इं डया या बाबतीत हा वषय आहे. तर  संबं धत 

ठेकेदाराची मा हती मागवावी. अशी मा हती दयावी क  आपण यांना वक ऑडर कधी दलेल  

आहे, यांची मुदत कती होती, यांना आपण कती वेळा मुदतवाढ दलेल  आहे व अजून 

कती वेळा मुदतवाढ देणार आहोत याची मा हती दयावी.                           
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मा.राजन पा टल (सह.शहर अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

आता जी मा हती  वचारल  ती मी देतो. एकुण कामाची कमंत, ि वकृत नवीदा जी आहे ती 

र कम पये ९९ कोट  ४२ लाख आहे. वक ऑडर ६ ए ल २०११ साल  दलेल  आहे. याची 

मुळ मुदत १० ऑ ट बर २०१३ पयत होती. प हल  मुदतवाढ ३० ए ल २०१५ पयत दलेल  

आहे. पवना नद ची जागा काह  माणात आप याकडे ता यात न हती, रे वेकडून एसट  

लाईनसाठ  आप याला रे वेकडून काह  परवानगी मळणे अपे ीत होत े आ ण काळेवाडी 

भागातील काह  जागा आप याला रॅ पसाठ  मळालेल  न हती यामुळे आप याला ३० ए ल 

२०१५ पयत मुदतवाढ दयावी लागल . आतापयत कामावरती ४८ कोट  ६ लाख पये खच 

झालेला आहे. अंदाजे काम जे झालेले आहे ते जवळ जवळ ६५ ट के काम पुण झालेले आहे.  

मोबीलायझेशन चाज आतापयत ४ कोट  ९७ लाख पये दलेला होता यापैक  २ कोट  ९७ 

लाख पये जसे दले तसे वसुल झालेले आहेत.  ए सलेशन कॉ ट आता मा या समोर  नाह , 

ती आप याला देतो. 

मा. साद शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण यांना काम 

चालु कर यासाठ  २०११ ला दलेले आहे. यांना ३० म ह याचे टागट होते ते २०१३ ला संपत 

होतं. यांना २०१५ पयत मुदतवाढ दल  आता २०१६ येवू लागलेले आहे. आता याची पोझीशन 

आहे ६५ ट के काम झालेले आहे. हणजे गे या चार वषापासून फ त ६५ ट केच काम क  

शकले हणज ेअजून तीन ते चार वष घालवायचे का? तो ठेकेदार अशी त ार करतो क  

संबं धत तथले  नगरसेवक ञास देतात यांनी तशी क ले ट या ठकाणी केल  आहे का? या 

चार वषाम ये  यांनी त ार केल  का? संबंधीत नागर क लोक, संबंधीत नगरसेवकांनी ञास 

द यामुळे आ ह  काम क  शकत नाह  हणून. आज चार वषा नंतर याला सुचत.े 

नगरसेवक, नागर क ञास देतात अशी आता पयत एकदातर  ईथं क ले ट यांनी 

आयु तांकड,े मा.महापौरांकडे, अ धका-याकडे  केलेल  आहे का?  आज चार वषानंतर डायरे ट 

पेपरला देतोय क  तेथील नगरसेवक  ञास देतात यामुळे काम करता आलेले नाह . आपण 

याला चार वष पोसत आलोत. मला साडेतीन वष झाले, या ठकाण या नागर कांना ञास होवु 

लागलेला  आहे. मी येक वेळेस मा.अजीतदादांना चार वेळा नवेदन दलेले आहेत. तेथील 

नागर कांना घेवून मी मा.अजीतदादा बरोबर दोनवेळा मट ंग केलेल  आहे, गॅमन ीजसाठ  

थायी स मती सु दा तहकूब केलेल  आहे. आजपयत कुठ याह  कामासाठ  थायी स मती 

तहकूब केलेल  नाह  पण हा ठेकेदार काम करत नाह , वारंवार आ ह  सांगीतलेल आहे क  

काम करत नसेलतर याला लॅकल टला टाका आपण याला लॅकल ट का करत नाह त. 

आज चार वष झाले आ ण तो फ त ६५ ट के काम  क  शकतो. अजून ३५ ट केसाठ  का 

आ ह  थांबायच.ं तो ीज चार भागातून जातो. तथले आठ नगरसेवक आहेत आ ण तो 

ठेकेदार हणतो चार नगरसेवक. कोणी खंडणी मागीतल  समजायची. नागर क लोक या आठ 
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नगरसेवकांकडे बघायला लागलेले आहेत या लोकांनी खंडणी मागीतल  आहे का हणून. हे चार 

नगरसेवक कोण आहेत. हा अशी खोट  त ार क  शकतो यांना जर खंडणी मागायची होतीतर 

हा ऍ ट  कर शनकडे देणार नाह , दोन चार लाख पये नगरसेवकांना देवून  हा खोट  त ार 

क  शकतो तर ए ट  कर शनकडे का देणार नाह  हा. खरंच खंडणी मागीतल  असेलतर 

एकशेएक ट का ए ट  कर शनला दलं असतं. आयु त साहेब, आपण गेल  पाच म ह यापासून 

आढावा बैठक घेतात. ेसम ये सु दा आपण पञकाराना सांगीतलेले आहे डसबर पयत यांनी 

मुदतवाढ मागीतलेल  आहे आ ह  येक म ह याला आढावा बैठक घेणार आहोत आ ण यांना 

दलेले टागट येक म ह याला पुण केल ेनाह , एक म हना टागट क लेट केल,  दुस-या 

म ह याला टागट क लेट नाह  केलं, तीसरा म हना टागट क लेट नाह  केलं, चौथा म हना 

टागट क लेट नाह  केलं. तु ह  हणलेल आहे दुसरा म हना टागट क लेट केलं नाह तर 

तु ह  ट मनेटच याला पञ देणार. तर  याला चार म हने मुदतवाढ दलेल  आहे. २०१७ ला 

इले शन येणार. नागर कांनी मला अप  हणून नवडून दलेले आहे. कुठ या प ावर नवडून 

दलेलं नाह . यांनी मा यावर भरोसा ठेवून नवडून दलेलं आहे. २०१७ ला आ ह  कोण या 

त डाने यांना मत मागणार. आज तु ह  एक म ह यापासून डेसेपरेटर बंद ठेवलेला आहे. 

आज दसरा, दवाळी आहे, सगळयात मोठ शॉपींग सटर मा या वॉडात आहे. या ठकाणी 

सं याकाळी जावा ेडसेपरेटर पुण फुल असतो. सि हस रोडव न लोक जातात, ेडसेपरेटर एक 

म ह यापासून बंद केलेलं आहे. अजून कती म हने तो बंद ठेवणार. महापा लकेतून बाहेर 

नघा यानंतर तु ह  या ठकाणी ॅ फक कती आहे ते बघावे. अजून कती वष नागर कांचे 

आपण हाल करणार. एखादा नगरसेवक या कामा या बाबतीत येकवेळी आवाज उठवत 

असेलतर आ ण या नगरसेवकां या बाबतीत असं पेपरला दलतर यापु ढे कोणताह  नगरसेवक 

डेअर ंग करणार नाह , कुठ याह  ठेकेदारा वरोधात बोलायला. आज बॉ बे-पुणे रोडला बी.जे. 

शक यांनी एवढा मोठा ीज बांधला तर  एक दवसह  काम बंद ठेवलेल न हतं. यांनी एवढया 

मोठया ॅफ कम ये ीजचे टाईमबॉ ड माणे काम केलेले आहे. याला काय अडचण आहे. याला 

ॅफ कच टे शन नाह , याला रे सडे शीअलच टे शन नाह . मग यांनी एवढं लेट का केल.ं आज 

आवाज उठवत नाह , तर नगरसेवक झा यापासून आ ह  गॅमन ीज या बाबतीत आ ह  

आवाज उठ वतो आहे. एवढ वष यांना कळाल नाह . आज सव संबंधीत वॉडातील 

नगरसेवकांनी सांगीतल आहे क  यांना लॅकल टला टाका. मग नगरसेवक लोकांनी ग प 

बसायच आ ण अ धकार  लोकांनी याला परत मुदतवाढ दयायची. साहेब, हे कुठंतर  थांबायला 

पा हज.े नगरसेवकांची अशी बदनामी होत गेल तर कोणताह  नगरसेवक यां या वॉडातील 

कामासाठ  आवाज उठवणार नाह . पेपरला दले क  नगरसेवकांनी आवाज उठवायचा नाह  का? 

आपण माट सट म ये इ  करत होतो परंतु याच ीजमुळे आप याला पॉ ट कमी भेटले 

आहेत. या जेएनएनयुआरएम या ि कमम ये आप याला पाच पॉ ट भेटणार होत.े याच गॅमन 
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इं डया ीजमुळे माक कट झाले मग तु ह  कारवाई का करत नाह त. माट सट म ये 

यां यामुळे आप याला पॉ ट कमी पडलेले आहेत. आमची सवाची मागणी आहे यांना 

लॅकल टला करा, याला मुदतवाढ न देता लॅकल टला करा एवढ च आमची मागणी आहे.                         

मा.धनंजय आ हाट -  स मा.महापौर साहेब, स मा. आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. अ यंत 

मह वाचा वषय आज या ठकाणी पटलावरती आलेला आहे. कारण समाजकारण आ ण 

राजकारणाम ये चार याला अ यंत मह वाच े थान आहे. नगरसेवक हणून नवडून 

आ यानंतर या या जबाबदा-या, या भागातील वकास याचबरोबर समाजाम ये एक कारची 

नैतीकता थापीत कर याचे काम लोक तनीधी हणून यां याकडे असत.े लोक यां याकडे 

फार आशेने पाहत असतात. अचानक साद भाईनी वषय मांडलेला आहे. सभागृ हात 

आ यापासून आ ह  तो वषय ऐकतो. आ ह तर सव नगरसेवक नवीन आहोत. ती जी संबं धत 

कंपनी आहे, आता स मा.अ धका-यांनी खुलासा दला पण खुलासाम ये ते काह  तपशीलवार 

गेलेले नाह त क  खरच या ठकाणी या अडचणी आहेत या अडचणी जर असतीलतर, 

या ठकाणी काह  शासक य, तांञीक अडचणी असतीलतर हे काम तु ह  काढलच का? असा 

न या ठकाणी पह यांदा नमाण होतो. जागा ता यात नसेलतर, क शासना या काह  अ य 

बाबी या ठकाणी असतील याची पुतता झाल  नाह तर टडर काढलच कस?ं हा प हला मु ा 

आहे याची चौकशी झाल  पा हज.े हे काम करत असताना अनेकवेळा मुदतवाढ दल  यां या 

बरोबर आपण यावेळेला कामाचे आदेश देतो. वाढ व महागाई १० ट के हे यांना देतो का? 

याची पण चौकशी झाल  पा हज.े हणज ेएका बाजुला यांनी काम लेट करायचे आ ण दुस-या 

बाजूला आपण याला महागाई हणून १० ट के वाढ दयायची हाह  टाचारातला एक भाग 

आहे. मग यावेळेला या या ल ात येते क  हे काम आप याकडून पुण होत नाह , जर 

आप याकडून हे काम पुण झाल नाह तर कदा चत आप याला लॅकल टम ये जावे लागेल 

हणून हा एक चांगला लॅन यांनी बनवला आहे. या सगळया करणी यावेळेस अ धकार  

बोभाट करतात, ठेकेदार बोभाट करतात आ ण नगरसेवकांची बदनामी करतात ते हणजे अस. 

या सगळया करणी कोण खोटं आ ण कोण खरं याचा एकदा नकाल होवूनच जावु दया. या 

सभेम ये सगळया नगरसेवकांचा रोष या वषयावरती आहे. जर एवढे अ धकार  लोक यांना 

पाठ शी घालत असतीलतर, ठेकेदाराच बळ एवढ वाढल असेलतर प ह यांदा अ धका-यां या 

ॉपट ची चौकशी करावी हणजे “दुधका दुध आ ण पाणी का पाणी” होवून जाऊ दया. 

नगरसेवकांना तु ह  बदनाम करता पण तुमची ॉपट  जनते या पु ढे येवु दया. तु ह  

यावेळेला या ठकाणी महापा लकेम ये जू झाला यावेळेला ऍफ डे ह ट लहू न दलेले असत े

क  माझी ॉपट  एवढ  आहे आ ण आजची यांची, संबं धत नातेवाईकांची  ॉपट  कती आहे 

याची चौकशी झाल  पा हज.े हे सभागृ ह नणय घे यासाठ  आहे आ ण यावेळेला महासभेम ये 

हा वषय मांडला जातो आ ह  आज सव नगरसेवक ठराव करतो. सव अ धका-या या ॉपट ची 
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चौकशी करावी याला मुदत दयावी. या मुदतीम ये हा ताव महापा लका सभेम ये तु ह  

मांडला पा हज.े  संबंधीत ठेकेदारा या कामाची चौकशी सु  करावी याला लॅकल टला टाका.  

खरंच कोणी खंडणी मागत असेलतर यानी रतसर त ार करायची, आप याकडे 

कायदा यव था आहे. परंतु अशा कारे नगरसेवकाला लॅकमेल करायचे, हणजे तो ग प बसेल, 

घाबरेल. नगरसेवकांच काह  चकुल असेलतर या यावरह  कारवाई होवु दया. या याम ये 

आजीबात आ ह  कोणाला पा ठशी घालत नाह त. पण ते जर खोटं असलतर याची चौकशी 

झाल  पा हजे. तर  आपण हा नणय यावा. महापौर साहेब, तु ह  आदेश दयावेत. आदेश देणं 

तुमच काम आहे तु ह या ठकाणी पठासीन अ धकार  आहात. तु हांला आदेश दे याचा 

अ धकार आहे. अ धका-यां या संप तीची चौकशी करावी, संबंधीत कामाची चौकशी करावी 

आ ण या ठेकेदाराला लॅकल टला टाकावे अशी मी या ठकाणी सभागृ हा या वतीने मागणी 

करतो. “दुधका दुध आ ण पाणी का पाणी” या ठकाणी होवून जाईल आ ण हा नणय 

जनते या समोर येईल. जनते या मनाम ये आजह  सं म आहे. लोक शोधतात ते चार 

नगरसेवक कोण? जी प रि थती नमाणच झाल  नाह , जो कार या ठकाणी घडलाच नाह तर 

तु ह  अंदाज कसा लावता. आमचा सु दा ठराव क न यावा. सगळया अ धका-यां या 

संप तीची चौकशी झाल  पा हजे आ ण या ठेकेदारा या कामाची चौकशी लावा. खरे काय आहे 

ते जनतेला समजले पा हजे. जनते या नजरा या वषयाकडे लागले या आहेत. 

वतमानपञाम ये  आ यानंतर या ठकाणी याची चचा झाल  आ ण तो अनु तर त न आहे 

याचे उ तर मळाले पा हजे. हणून सभागृ ह या ठकाणी आप याला मागणी करतय, याचना 

करतय क  याचा नणय होवून जाऊ दयावा. जे घडले याची चौकशी करावी, लॅकल टला 

टाका, यां या कामाची चौकशी करा आ ण अ धका-या या मालम तेची चौकशी करा. असे 

आदेश मा.महापौर आपण शासनाला दयावेत एवढ च सव नगरसेवकां या वतीने मी तु हालंा 

वनंती करतो आ ण थांबतो. 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.नगरसेवक, नगरसेवीका, 

पञकार व अ धकार . आज गेल  आठ दहा दवस गॅमन इं डया या मा यमातून जी पेपरला 

बातमी आल  या बातमीम ये गॅमन इं डया कडून काह  खंडणीचा कार घडला अशी पेपरला 

बातमी आल  यावेळेला सव नगरसेवकांची चचा पंपर  चंचवड शहरात हायला लागल. मी 

साद भाऊच मनापासून कौतूक करेल. यांना खंडणी काय असते ते एकदा आपण सांगू. 

नगरसेवक काय असतो, खंडणी मागीत यानंतर काय कराव लागतं ते याला सांगू. सादभाऊ 

आपण या कामाची मागणी अनेकवेळेला सभागृ हात केल  यावेळेला अनेकवेळा याची चचा 

केलेल  आहे. राजन पा टल यांना वचारायचे आहे क  तु ह  २०११ ला टडर दलेले होत.े याचा 

कालावधी संपलेला आहे. आयु त साहेब, या कामासाठ  लेट का झाला यासाठ   यांना आपण 

काय नोट स दलेल  आहे, या यावर काय कारवाई केलेल  आहे हे सांगावे. पाच वषात २०११ 
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ते २०१६ पयत मुदत संपून सु दा एक वष तो पुढे गेला. या यावर आपण काह  कारवाई का 

केलेल  नाह . अनेकवेळा आदरणीय दादां या चचाम ये सु दा वषय झालेला आहे क  याला 

लॅकल ट म ये टाका. या ठकाणी दुसरा कोणीतर  कॉ ॅ टर नेमा. असे असताना तो 

वत:ला सेफ कर यासाठ  नगरसेवकाला लॅकमेल कर याचा य न करतो. पाच वषात ६५ 

ट के काम करतो तर बाक  उरलेले ३५ ट केला कती वष लावणार. कती वष तो या शहराला 

पळणार. मग आपण याला काह  जावाई हणून इथ आणलेल आहे का? का कोणाचा 

पसनल  तो नातेवाईक आहे का? का कोणा अ धका-याचा याचा संबंध आहे का? एखादया 

सा या ठेकेदाराचा वषय असेलतर या या नावाने थायी स मतीची सभा अनेकवेळा तहकूब 

केल  जात.े तर ह  अ धकार  जर या या बाजूने असाल, आ हांला असे वाटते क  खंडणी 

मागणारे नगरसेवक नाह  तर अ धका-यानीच मागीतल  क  काय अशी आम या मनात शंका 

वाटायला लागल . हणजे अ धकार  या या बाजूने आहेत, अ धकार  या या बरोबर वेगळया 

प दतीने काह  कॉ ॅ ट करतात क  काय अशी शंका मनात नमाण झालेल  आहे. 

नगरसेवकांची केलेल  बदनामी, स य असेलतर याची शह नशा करावी याला आ ह  सहमत 

आहोत परंतु आरोप असेलतर सभागृ हा या वतीने लोखंडे साहेबांनी सांगीत या माणे या यावर 

गु हा दाखल क  शकतो, आपण या यावर अ ूनुकसानीचा गु हा दाखल क  शकतो. 

या यात ह मत असेलतर यानी नाव जाह र करावं, आ ह  याला चॅलज करतो कोणी 

नगरसेवकांनी मागीतल यांच नाव जाह र कराव, याचा आ ह  सभागृ हाम ये स मान क  

नसेलतर याला चौकात मा , खोटे आरोप करत असेलतर. एखादा ठेकेदार चुक या प दतीने 

असे काह  करत असेलतर आ ह  याला कोणीह  सोडणार नाह त. मला राजन पा टल यांना 

न वचारायचा आहे क  पाच वष झाले लेट झाले आहे या यावर काय काय केल आहे, काय 

नोट स द या हे सांगाव आ ण पुढ ल कामा या संदभात याला लॅकल ट कराव. मा.महापौर 

साहेब, आजची महापा लका सभा याचा नषेध क न याला लॅकल टला टाकून तहकूब 

करावी अशी मी आप याला वनंती करतो. 

मा.राजन पा टल (सह.शहर अ भयंता) – मा. महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

मघाशी मा हती देतांना एक मा हती राह लेल  होती ती ए सलेशन कॉ ट ८ कोट  पये यांना 

दलेल  आहे  आतापयत प ह या दवसापासूनचा जो कामाचा ो ेस आहे तो प ह यापासून 

समाधानकारक नाह . भरपूर नोट स दले या आहेत. मागे सहा म ह यापुव  दररोज आपण 

नोट स देत होतो आ ण जशी मुदत संपल  तशी आपण यांना एक म ह याच टडर म ये जे 

कलम आहे यानुसार एक म ह याची मुदत देणं अपे ीत असतं ती मुदत दे याची कायवाह  

सु दा आपण पुण केलेल  आहे. आता  यांना कधीह  पंधरा दवसाची एक नोट स देवून काढू 

शकतो. 
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मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. टडर ो सजर म ये 

काय अ ट आ ण शत  टाकले या हो या या सांगा यात. यान कती दवसात काम पुण 

करायच होतं. काय अ ट तरतूद  आहेत या सभागृ हाला सांगा यात.      

मा.राजन पा टल (सह.शहर अ भयंता) – मा. महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

टडरम ये या कंडीशन हो या यानुसार यांना आपण जागा देणे अपे ीत होते आपण जागा 

दलेल  नस यामुळे यांना मुदतवाढ दलेल  आहे. 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. जागा आप या 

ता यात नसताना टडर काढले हे कोणी केले. हे जरा सभागृ हा या समोर येवू दया. अ धका-

यांनी केलेले कारनामे पु ढे येवू दया हणजे कळेल न क  नगरसेवक कोण आहे आ ण न क  

काय गडबड आहे. कोण अ धकार  न य आहेत ते आ हांला बघु दया. हा कारनामा कोणी 

केला हे तर  कळू दया.   

मा.राजन पा टल (सह.शहर अ भयंता) – मा. महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

यावेळेला मी न हतो.  वक ऑडर झाल  यावेळेला मी न हतो. २०११ साल  टडर काढलेले 

आहे.            

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. २०११ साल  कोण 

होते यांना बोलवावे. जागा ता यात नसताना ते टडर काढणारे महा ताप करणारे अ धकार  

कोण हा माझा न आहे. आ ह  एखादे सवसामा य टडर काढायला सांगीतलेतर आ हांला 

तु ह  सांगता जागा ता यात नाह , हणून आ हांला काम करता येत नाह  असे सांगता. मग 

तु ह  हा महा ताप कसा केला हे आ हांला एकदा कळू दया. साद या वॉडाम ये जी 

प रि थती आहे ती जरा पेपर या मा यमातून समोर येवू दया. आपण केलेले कारनामे हे 

आ ह  भोगतोत हे एकदा लोकांना कळू दया. सगळया शहराच वाटोळ तु ह च केलय. 

घरकुलाच तु ह च वाटोळ केलय, झोपडप ीच तु ह च वाटोळ केलय. आम या नावावर हे 

फाडायच.े नगरसेवकांना बदनाम करतात यां या प ह यांदा चुका कळू दयात. काय कार आहे 

तो कळू दया.  

मा.राजन पा टल (सह.शहर अ भयंता) – मा. महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

वक ऑडर देताना काम करणारे जे अ धकार  होते यांची मा हती घेवून मी सांगतो. 

(ग धळ)   

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, आ हांला आता मा हती दयावी, एकदा कळू दया काय 

आहे त,े “दुधका दुध आ ण पाणी का पाणी” एकदा होवु दया.  

मा.राजन पा टल (सह.शहर अ भयंता) – मा. महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  

वक ऑडर देताना काम करणारे जे अ धकार  होते ते शहर अ भयंता मा.उ गले साहेब होत,े 

कायकार  अ भयंता सवणे साहेब होते व मा.आयु त शमा साहेब होत.े  
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मा.सवणे (कायकार  अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. २०११ 

साल  ज हा  नवीदा काढल  त हा जेएनएनयुआरएमचा हा क प मंजूर अस यामुळे नवीदा 

काढ यात आल  होती. नवीदा काढत असताना एकूण ८० ट के जागा ता यात होती. फ त 

नद या पल कडे काळेवाडी भागातील जागा ता यात न हती आ ण इकडे रॅ पसाठ  लागणार  

सुखवाणीची जागा फ त ता यात न हती. बाक  सव जागा ता यात होती यामुळे नवीदा 

काढ यात आल  होती.  

मा.द ताञय सान-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागहृ. आपल  टोटल जागा 

कती आहे हे सांगा. टोटल या ीजचं अंतर आ ण सबवेच अंतर सांगा.     

मा.सवणे (कायकार  अ भयंता)-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या 

पुलाची लांबी एकूण १६०० मी. आहे यापैक  नद या पल कडे १८० मी.जागा रॅ पसाठ ची 

आप या ता यात न हती. आ ण इकडे साडेसात मी. बाय साठ मी. लांबीची जागा ता यात 

न हती.  

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यावेळेस तु ह  

टडर अ टम ये टाकल.  तशी तुमची ८० ट केची पुतता होती का. १०० ट केच तु ह  टडर 

काढलेल आहे. मग ८० ट केच टडर का नाह  काढलं. 

मा.सवणे (कायकार  अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

पुलाची नवीदा काढताना शंभर ट केची काढणं अपे ीत होतं. कारण तसं अधवट कामाची 

नवीदा काढणे श य न हत.े 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, देहू-आळंद ला कसं अधवट काढलं. 

मा.सवणे (कायकार  अ भयंता)-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. देहू- 

आळंद  र याचे काम करत असताना फ त र याच े डांबर करण आ द क न याव आ ण 

नंतर फुटपाथ कराव असा नणय झाला होता.    

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हे दोन 

समोरासमोरच ेउदाहरण देतो. एक नवीदा १०० ट के काढल  आ ण ८० ट के जागा ता यात 

आहे आ ण देहू-आळंद त १०० ट के जागा तुम या ता यात आहे या ठकाणी नवीदा पुण 

नाह , असं का. फसवतय कोण? अ धकार . उदया आ हांला नागर कांना त ड दयायला 

लागतात. तुमचा नयम आहे जोपयत १०० ट के जागा ता यात येत नाह . मा. ीकर परदेशी 

होते यावेळेस सु दा हाच नयम होता. मग या नयमाम ये सवलत कशासाठ  आल . यांचा 

काळाबाजार सभागृ हासमोर एकदा येऊ दया. तु हांला काय अ धकार आहेत. तु ह  नवीदेम ये 

असे लह ले आहे का क  ८० ट के जागा ता यात असताना आ ह  १०० ट केची नवीदा काढू 

हणून. ६ ए ल २०११ ते २०१३ पयत याची मुदत होती. ८० ट के जागा ता यात आहे हे 

पण आ हांला मा य आहे. ८० ट के जागा ता यात असताना याना ४८ कोट  पये दलेले 
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असताना मग याच काम कमी का. हा न कुठ या अ धका-यांनी कधी वचारला का? ८० 

ट के जागा ता यात आहे, आज काम चालू आहे का?   

मा.राजन पा टल (सह.शहर अ भयंता) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

कालपासून काल आ ण आज दोन दवस काम बंद आहे लेबर ाईक अस यामुळे शंभर लोक 

या ठकाणी काम करत नाह त. लेबरपेमटचा कंपनीचा न सुटत नाह  यामुळे काम बंद आहे. 

दोन दवस झाले काम बंद आहे ह  स यि थती आहे. आपण यांना ट मनेट कर यासाठ  जे 

आव यक कलम आहेत याची आपण पुतता केलेल  आहे. ऑ फशीअल ोसेस पुण झालेल  

आहे. पंधरा दवसाची एक शेवटची नोट स असते ती देवून यांना आपण काढू शकू. 

मा.आयु तांना वचा न पुढ ल कायवाह  क .   

मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यांचा टाईम लमीट 

नयमानुसार संपलेला आहे, मुदतवाढ संपलेल  आहे. मग का थांबले. कशामुळे थांबले. याची 

मुदतवाढ संपलेल  आहे, याचा टाईमबॉ ड संपलेला आहे मग का आपण थांबलोत. यां यावर 

गु हा दाखल करा, लॅकल ट करा. जेवढे यानी आप याकडून कामा या प दतीचे पैसे जा ती 

घेतलेले असेल याचे डपॉझीट जे असेल त े ज त करा. जोपयत याला लॅकल ट करत 

नाह त, याच डपॉझीट आपण ज त करत नाह त तोपयत ह  सभा येथून पु ढे चालणार नाह  

असं आ ह  सव नगरसेवकां या वतीने सांगतो. ह  सभा सोमवार द.१६/११/२०१५ दुपार  २.०० 

पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा. साद शे ी  – मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. महापौर साहेब, 

आपण असे आदेश दयावेत क  गॅमन इं डयाचे जे काह  असेल ते ज त क न यांना 

लॅकल टला टाकावे असे आदेश दयावेत. 

मा.महापौर - गॅमन इं डया या कंपनीचा नषेध क न यांना लॅकल टला टाकावे असे 

मा.आयु तांना आदेश देवून आजची सभा सोमवार दनांक १६/११/२०१५ रोजी दुपार  २.०० पयत 

तहकूब कर यात येत आहे. 

           ------    

 

 

                                                  (धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब) 
     महापौर 

      पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
      पंपर  – ४११०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५० 
सभावृ तांत 

( द.२०/१०/२०१५ (द.ु २.०० व २.२५) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – १६.११.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२०/१०/२०१५ ची (द.ु२.२५ ची) तहकूब 

मा.महापा लका सभा सोमवार द.१६.११.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

२.  मा.भालेकर अ णा दल प 

३.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

४.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

५.  मा.जाधव साधना रामदास 

६.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

७. मा.आ हाट मंदा उ तम 

८. मा.काळजे नतीन ताप 

९. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१०. मा.बाबर शारदा काश 

११. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१२. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१३. मा.तानाजी व ल खाडे 

१४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

१५. मा.आर.एस.कुमार 

१६. मा.जावेद रमजान शेख 

१७. मा.भालेराव तभा ाने वर 
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१८. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

१९. मा.राजू मसाळ  

२०. मा.नेटके सुमन राज  

२१. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२२. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

२३. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

२४. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

२५. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

२६. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

२७. मा.पवार मनीषा काळूराम 

२८. मा. साद शे ी  

२९. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

३०. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

३१. मा.वाबळे संजय म हारराव 

३२. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

३३. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

३४. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

३५. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

३६. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

३७.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

३८. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

३९. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

४०. मा.ननवरे िजत  बाबा 

४१. मा.सावळे समा र वं  

४२. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

४३. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

४४. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

४५. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
४६. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
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४७.  मा.कदम सदगु  महादेव 

४८. मा. गता सुशील मंचरकर 

४९. मा.कैलास महादेव कदम 

५०. मा.टाक अ ण मदन  

५१. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

५२. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

५३. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

५४. मा.काळे वमल रमेश 

५५. मा. वनोद जयवंत नढे 
५६. मा.तापक र अ नता मि छं    

५७. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

५८. मा.बारणे नलेश हरामण 

५९.  मा.बारणे माया संतोष 

६०.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

६१.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

६२.  मा.कलाटे वाती मयुर  

६३.  मा.च धे आरती सु रेश 

६४.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

६५.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

६६.  मा.जगताप राज  गणपत  

६७.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

६८.  मा.जगताप नवनाथ द त ु

६९.  मा. शांत शतोळे 

७०.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

७१.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

७२.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

७३.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

७४.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

७५.  मा.संजय केशवराव काटे 
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७६.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

७७.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
 
 

 या शवाय मा.तानाजी शंदे- अ त र त आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, 

मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य अ धकार , मा.भोसले - 

मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, मा.पाट ल, मा.तुपे - सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - 

वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर,  मा.दुरगुड े - 

सहा.आयु त, मा.पवार - कायदा स लागार, मा.दुधेकर, मा.पठाण, मा.शेख - कायकार  

अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

      ------ 

मा.सुजाता पालांडे – सभा भर वणेसाठ  नेमले या वेळी मा.महापौर व मा.उपमहापौर हे 

सभागृ हात उपि थत नस यामुळे आज या सभेचे अ य थान मा.शमीम पठाण यांनी 

ि वकारावे अशी सूचना मी मांडत.े 

मा. तभा भालेराव -   सुचनेस अनुमोदन देत.े 

(मा.शमीम पठाण यांनी सभेचे अ य थान ि वकारले.)  

मा. पठासीन ा धकार - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, 

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

मा.योगेश बहल -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. नगरसेवक, नगरसेवीका, 

अ धकार  वग, पञकार.  आप या सभागृ हातील स मा.सद य आ ण थायी स मतीचे सद य 

स मा. साद शे ी यांचा आज वाढ दवस अस याने सभागृ हा या वतीने यांचे अ भ ट चंतन 

कर यात यावे. यांना आयु य लाभो, यां या हातून चांगले काय होओ अशा मी शुभे छा देवून 

सभागृ हा या वतीने यांना पु पगु छ देवून यांचा स कार कर यात यावा अशी सूचना मी 

मांडतो. 

मा.संजय काटे -   मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो. 

(मा. पठासीन ा धकार , मा.सभागृ हनेत,े मा. वरोधी प नेते, मा. थायी स मती सभापती, सव 

गटनेते व पदा धकार  यांचे ह ते मा. साद शे ी यांचा वाढ दवसा नमी त पु पगु छ देवून 

स कार कर यात आला.)    

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, ा स येथील पॅर सम ये दहशतवाद  ह यात मृ युमूखी 

पडलेले नागर क तसेच ओ.पी. मेहरा, महारा ाचे माजी रा यपाल व माजी हवाईदल मूख 

यांचे नधन, ले खका कमला ल मण, ये ठ यंग चञकार आर.के. ल मण यां या प नी यांचे 

नधन, स वता शमा, पंपर  चंचवडचे माजी आयु त आ शष शमा यां या मातो ी यांचे 

नधन, सौ. सधू जनाधन जाधव, पंपर  चंचवड मक पञकार संघाचे माजी अ य  व 
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ये ठ पञकार जयंत जाधव यां या मातो ी यांचे नधन, ब.ुदेवचंद गबा बा व कर, कवळे 

येथील सामािजक कायकत यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी 

अशी सूचना मी मांडतो.  

मा.कैलासभाऊ थोपटे-  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा. पठासीन ा धकार  -   दांजल साठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहावे. 

(सवानी दोन मनीटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल .)    
मा.सुजाता पालांड े – मा.महापौर साहेब, आजची सभा शु वार दनांक २०/११/२०१५ रोजी 

दुपार  १.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े  

मा. तभा भालेराव -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा. पठासीन ा धकार  – उपि थत सव स मा.सद यां या भावना वचारात  घेवुन आजची  

सभा शु वार द.२०/११/२०१५ रोजी दुपार  १.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

 
 
 

(शमीम पठाण) 
पठासीन ा धकार  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर -४११ ०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५० 
सभावृ तांत 

( द.२०/१०/२०१५ (द.ु २.०० व २.२५) व द.१६/११/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २०.११.२०१५                           वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.१६/११/२०१५ ची तहकूब मा.महापा लका सभा 

शु वार द.२०.११.२०१५ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 

उपि थत होत.े  
 

१.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

२.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

३.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

४.  मा.भालेकर अ णा दल प 

५.  मा.सौ. वाती मोद साने 

६.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

७.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

८.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

११.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३.  मा.काळजे नतीन ताप 

१४.  मा.जगद श शे ी 

१५.  मा.बाबर शारदा काश 

१६.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१७.  मा.उ हास शे ी 
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१८.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१९.  मा.पवार संगीता शाम 
२०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२२.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२४.  मा.भारती फरांदे 

२५.  मा.आर.एस.कुमार 

२६.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२७.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२८.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

२९.  मा.राजू मसाळ  

३०.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३१.  मा.नेटके सुमन राज  

३२.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३.  मा.भ डवे सं गता राज  

३४.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३५.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३६.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३७.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४०.  मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४१.  मा.अपणा नलेश डोके 

४२.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४४.  मा.जय ी वसंत गावड े

४५.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४६.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
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४७.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४८.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

४९.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५०.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५१.  मा.सुपे आशा र वं  

५२.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५३.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५४.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५५.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५६.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५७.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५८.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

५९.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६०.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६२.  मा.सावळे समा र वं  

६३.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६४.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
६५.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६६.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६७.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६८.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६९.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७०.  मा.कैलास महादेव कदम 

७१.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७२.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७३.  मा.टाक अ ण मदन  

७४.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७५.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 
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७६.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७७.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७८.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७९.  मा.काळे वमल रमेश 

८०.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८१.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८२.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८३.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८४.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८५.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

८६.   मा.बारणे माया संतोष 

८७.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८८.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८९.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९०.   मा.च धे आरती सु रेश 

९१.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९२.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९३.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९४.   मा.जगताप राज  गणपत  

९५.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९६.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

९७.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९८.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९९.   मा.जम सोनाल  पोपट 

१००.   मा. शांत शतोळे 

१०१.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०२.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०३.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०४.   मा.शडगे आशा सुखदेव 
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१०५.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०६.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०७.   मा.संजय केशवराव काटे 

१०८.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०९.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११०.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१११.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११२.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
  
 

         या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर 

-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, 

मा.पाट ल, मा.तुपे - सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े 

मा.कडूसकर, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.फंु दे, मा.दुरगुड,े मा.खोसे, मा.इंदलकर - 

सहा.आयु त, मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे,  मा.पठाण, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 

मा.ग ू वार, मा.शेख, मा.गायकवाड - कायकार  अ भयंता, मा.लावंड-कायदा अ धकार  हे 

अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

      ------ 

मा.गोर  लोखंडे – सभा भर वणेसाठ  नेमले या वेळी  मा.महापौर व मा.उपमहापौर हे 

सभागृ हात उपि थत नस यामुळे आज या सभेचे अ य थान मा.तानाजी खाडे यांनी 

ि वकारावे अशी सूचना मी मांडतो. 

मा. नलेश पांढरकर  -   सुचनेस अनुमोदन देतो. 

(मा.तानाजी खाडे यांनी सभेचे अ य थान ि वकारले.)  

मा. पठासीन ा धकार  - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  

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

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, अशोक संघल- ये ठ नेत,े कनल संतोष यशवंत 

महाडीक-दहशतवा यांसोबत झाले या चकमक म ये हुता मा झालेल,े सईद जाफर  - ये ठ 

अ भनेत,े नामदेव दगडू सान े -शहर सुधारणा स मती सभापती वाती साने यांचे सासरे व 

सामािजक कायकत यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी 

सूचना मी मांडतो. 

मा. नलेश पांढरकर – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
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मा. पठासीन ा धकार  -   दांजल साठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहावे. 

(सवानी दोन मनीटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल .)    
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, ह  सभा आज दुपार  १.२० पयत तहकूब करणेत 

यावी अशी सूचना मी मांडतो.  

मा. नलेश पांढरकर -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा. पठासीन ा धकार  – उपि थत सव स मा.सद यां या भावना वचारात घेवुन ह  सभा 

द.२०/११/२०१५ रोजी दुपार  १.२० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

 

 

(तानाजी खाडे) 
पठासीन ा धकार  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर -४११ ०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५० 
सभावृ तांत 

( द.२०/१०/२०१५ (द.ु २.०० व २.२५), द.१६/११/२०१५ व द.२०/११/२०१५ (द.ु१.००) ची 
तहकूब सभा ) 

 
दनांक – २०.११.२०१५                           वेळ – दुपार  १.२० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२०/११/२०१५ ची (द.ु१.००ची) तहकूब 

मा.महापा लका सभा शु वार द.२०.११.२०१५ रोजी दुपार  १.२० वा. महानगरपा लके या 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े   
 

१.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

२.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

३.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

४.  मा.भालेकर अ णा दल प 

५.  मा.सौ. वाती मोद साने 

६.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

७.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

८.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

११. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३. मा.काळजे नतीन ताप 

१४. मा.जगद श शे ी 

१५. मा.बाबर शारदा काश 

१६. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
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१७. मा.उ हास शे ी 

१८. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१९. मा.पवार संगीता शाम 
२०. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१. मा.तानाजी व ल खाडे 

२२. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३. मा.( चखल)े मराठे अि वनी अिजत 

२४. मा.भारती फरांदे 

२५. मा.आर.एस.कुमार 

२६. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२७. मा.भालेराव तभा ाने वर 

२८. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

२९. मा.राजू मसाळ  

३०. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३१. मा.नेटके सुमन राज  

३२. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३. मा.भ डवे सं गता राज  

३४. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३५. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३६. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३७. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९. मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४०. मा.अि वनी गजानन चचंवडे-पाट ल  

४१. मा.अपणा नलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४४. मा.जय ी वसंत गावड े

४५. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
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४६. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४७. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४८. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४९. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५०. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५१. मा.सुपे आशा र वं  

५२. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५३. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५४. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५६. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५७. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५८. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५९. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६२. मा.सावळे समा र वं  

६३. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६४. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६५. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६६. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६७. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६८. मा.कदम सदगु  महादेव 

६९. मा. गता सुशील मंचरकर 

७०. मा.कैलास महादेव कदम 

७१. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७२. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७३. मा.टाक अ ण मदन  

७४. मा.आसवाणी स वता धनराज 
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७५. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७६. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७७. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७८. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७९. मा.काळे वमल रमेश 

८०. मा. वनोद जयवंत नढे 
८१. मा.तापक र अ नता मि छं    

८२. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८३. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८४.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८५.  मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

८६.  मा.बारणे माया संतोष 

८७.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८८.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८९.  मा.कलाटे वाती मयुर  

९०.  मा.च धे आरती सु रेश 

९१.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९२.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९३.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९४.  मा.जगताप राज  गणपत  

९५.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९६.  मा.जगताप नवनाथ द त ु

९७.  मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९८.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९९.  मा.जम सोनाल  पोपट 

१००.  मा. शांत शतोळे 

१०१.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०२.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०३.  मा.काटे राज  भकनशेठ 



38 
 

१०४.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०५. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०६. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०७. मा.संजय केशवराव काटे 

१०८. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०९. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११०. मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१११. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११२. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
  

 
         या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर 

-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, 

मा.पाट ल, मा.तुपे - सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े 

मा.कडूसकर, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.फंु दे, मा.दुरगुड,े मा.खोसे, मा.इंदलकर - 

सहा.आयु त, मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे,  मा.पठाण, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 

मा.ग ू वार, मा.शेख, मा.गायकवाड - कायकार  अ भयंता, मा.लावंड-कायदा अ धकार  हे 

अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

 

             ------ 

 

मा.गोर  लोखंडे – सभा भर वणेसाठ  नेमले या वेळी मा.महापौर व मा.उपमहापौर हे 

सभागृ हात उपि थत नस यामुळे आज या सभेच े अ य थान मा.तानाजी खाडे यांनी 

ि वकारावे अशी सूचना मी मांडतो. 

मा. नलेश पांढरकर  -   सुचनेस अनुमोदन देतो. 

(मा.तानाजी खाडे यांनी सभेचे अ य थान ि वकारले.)  

मा. पठासीन ा धकार  - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  

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

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब,  वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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         वषय मांक – १ 

दनांक- २०/११/२०१५         वभाग – मा.आयु त    

         संदभ-  १) मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

                २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५४३ द. २२/९/२०१५   

  सव े ीय कायालय व उ यान वभागाकडून सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील 

“उजा बचतीची उपकरणे व ट लाईट नुतनीकरण करणे” व “सावज नक सुर तता” 

आ ण “उ याने” या लेखा शषावर ल कामाअंतगत एल.ई.डी. फट ं जची मागणी व 

याकर ता आव यक तरतूद सह दले या माह तीनुसार, सव े ीय कायालय व उ यान या 

वभागांकडून केले या मागणीनुसार सदर कामात वेगवेग या मतेचे एल.ई.डी. 

फट ं जसाठ  खाल ल नमूदनुसार खच अपे त आहे. े ीय कायालय व उ यान 

वभागाकडून सदर नमूद लेखा शषावर एल.ई.डी. फट ं जसाठ  राखून ठेवलेल  उपल ध 

तरतूद तून सदर खच करता येईल. कामांचे वग करण करताना प  १, २ व ३ अ वये 

वाढ/घट त यानुसार करणेत आलेल  आहे.  

 

अ.
. 

सन २०१५-
१६ 
अंदाजप का
तील 
लेखा शष 

न याने नमूद 
कामाचे नांव 

वग करण 
करावयाचे 
लेखा शष 

वग करण 
करावयाची 
शा. 

मा यता 

वग करण 
करावयाची 
तरतूद  

(वाढ-घट 
त यानुसा
र) 

१ उजा 
बचतीची 
उपकरणे व 

ट लाईट 
नूतनीकरण 

अ,ब,क,ड,ई व 
फ े ीय 
कायालयाच े
काय े ातील 
वभागातील 
जु या सो. हे. 
फट ं ज 
काढून उजा 
बचतीकामी 
एल.ई.डी. 
फट ं ज खरेद  
करणे. 

उजा 
बचतीची 
उपकरणे 
व ट 
लाईट 
नूतनीक
रण 

करणे. 

५,३०,००,००० ४,९४,२४,१०० 
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२ सावज नक 

सुर तता 
अ,ब,क,ड,ई व 
फ े ीय 
कायालयाचे 
काय े ातील 
लेखा शषावर ल 
कामांकर ता 
मागणीनुसार 
उजाबचतीका
मी म यवत  
भांडारामाफत 
एल.ई.डी. 
फट ं ज खरेद  
करणे. 

म यव
त  

भांडार 
व युत 
सा ह य 
खरेद  

१,२०,००,००० १,११,९६,००० 

३ उ यान 
व युत 

उ यान/भ.ुग.
यो./ज.श.ुक. 
मधील व युत 
कामांकर ता 
मागणीनुसार 
उजाबचतीका
मी एल.ई.डी. 
फट ं ज खरेद  
करणे. 

उ यान 
व युत 

४७,००,००० ४३,५५,२०८ 

  एकूण  ६,९७,००,००० ६,४९,७५,३०८ 

 

सबब उपरो त नमूद माणे सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात “उजा बचतीची उपकरणे व 

ट लाईट नुतनीकरण करणे” व “सावज नक सुर तता” आ ण “उ यान”े या 

लेखा शषाअंतगत व वध कार या एल.ई.डी. फट ं ज खरेद कामी उपरो त नमूद तीन 

न वन कामांचा समावेश क न कामांसाठ  लागणार  तरतूद व श लक तरतूद यानुसार 

वाढ/घट त यानुसार ( प  १, २ व ३) नमूद लेखा शषा नहाय वग करण करणेस व 

याकर ता या कामास व खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.पौ णमा सोनवणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ द तर  दाखल करणेत यावा 

अशी सूचना मी मांडत.े  
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मा.शुभांगी बो-हाडे - मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देत.े  

  यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ७५६        वषय मांक – १ 

दनांक – २०/११/२०१५        वभाग- मा.आयु त     

 

  संदभ- १) मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
              २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५४३ द. २२/९/२०१५   
 

         वषय मांक १ द तर  दाखल करणेत येत आहे. 

 अनुकूल- ८१       तकूल-० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार  यांनी 

कट केले. 

       ----- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब,  वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

         वषय मांक – २ 

दनांक- २०/११/२०१५         वभाग – मा.आयु त    

 

     संदभ :-  १) मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

                    २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५४४ द. २२/९/२०१५ 
   

 जल े  .ड/६ जुनी सांगवी गावठाण येथे जुनी ६ ल. ल. मतेची उंच टाक  

पाडून न वन १५ ल  मतेची उंच टाक  बांधणे हे काम मे. वजय ह . साळंुख,े पुणे या 

सं थेमाफत चालू असून सदर कामाची मुदत १८ म हने (३१-०४-२०१६ पयत) आहे. परंतू सदर 

कामासोबतच इतर अनुषं गक ( थाप य व पाणीपुरवठा वषयक) कामे सु ा होणे गरजेचे 

अस याने व सदर अ त र त कामांचे नवीन न वदा या होणेस वेळ लागणार असलेने, 

कामाची नकड ल ात घेवून म.े वजय ह . साळुंखे यांचा पुवानुभव चांगला अस याने मे. वजय 

ह . साळुंखे यांना सदरची अ त र त कामे टाकचे बांधकामासोबतच करणेसाठ  व यासाठ  

येणा-या र. .स याह तर लाख पयतचे (र. .७७,००,०००/-) य  खचास (चालू न वदा दरान)े 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर कामाची उपल ध असणार  २०१५-१६ ची मूळ तरतूद 

(३०,००,०००/-) अपुर  अस याने सदर कामा या सुधा रत तरतुद स (र. .१,००,००,०००/-) 

मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- वेणुनगर वाकड येथे 

२५ ल. ल. उंच पा याची टाक  बांधणेचे कामाचा अंतभाव पंपर  चचंवड महानगरपा लका 

अंदाजपञक सन २०१५-१६ म ये पान .४७० अ. .१९ वर  करणेत आला आहे व याची 

अंदाजपञक य र कम .२,००,००,०००/- र कमेस शासक य मा यता ठराव . ६६३ 

द.०६/०४/२०१५ अ वये मळालेल  आहे. परंत,ु सदर कामाचे अंदाजपञक MJP दरसुचीनुसार 

तयार करणेत आले असुन यास र कम . ३,५०,००,०००/- इतक  अंदाजपञक य र कम येत 

आहे. सदर काम करणेसाठ  आव यक तरतुद पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरण यांनी 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका कोषागारात र कम . १,६५,२७,१६५/- जमा केल  आहे व 

उव रत र कम .१,६५,२७,१६५/- पुढ ल ह यात जमा करणार आहेत. तर  सदर कामास 

र कम .३,५०,००,०००/- सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी.  

मा. नलेश पांढरकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.                            

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सद य. आता आम यासमोर 

पाणीपुरवठा संदभातील हा वषय आलेला आहे. पा याची टाक  बांध यासाठ  उपसूचना सु दा 

दलेल  आहे या वषयाला वरोध नाह  परंत ु या पा या या टा या बांध यानंतर या टा या 

भर याचे काम कोण करणार हा मुळात मु ा आहे कारण मा या वॉडात पा याची टाक  बांधनू 

तीन ते चार वष झाले ती तयार आहे. काह  दवस ड भागाकडून पाणीपुरवठा होत होता. दोन 

तीन म हने एक दवसा आड पाणी देवून चालल . गे या चार वषापासून पा याची टाक  तशाच 

प दतीने उभी आहे. लोक रोज या याकडे बोट दाखवतात. कधी पाणी नसत,े आता 

रपेअर ंगचे काम चालू आहे. कषाने सव नागर कांकडून आ हांला तो न वचारला जातो. 

जर तु हांला पाणीपुरवठा करायचा न हतातर ती पा याची टाक  बांधल  का? काह  तांञीक 

अडचणी आहेत असे आ हांला वेळोवेळी सांगीतले जाते मी पण पाठपुरावा घेतो, आ ह  एकञ 

काम करतो परंतु ती पा याची टाक  भर यासाठ  सात-आठ म ह या पुव  टडर काढले. मग 

चार वषापुव  तु ह  यावेळेला टाक  बांधल  यावेळेस ती टाक  भर यासाठ  पण तु ह यंञणा 

डे हलप करायला पा हज े हे का आम या ल ात येत नाह . नयोजन करताना अशा प दतीने 

यवि थत नयोजन केले पा हजे. नुसती वा तू उभी क न याचा उपयोग काह  झालेला नाह . 

आता या टा या भरत असताना अशी अपे ा आहे प ह यांदा या यात जाणा-या पाईपलाईन, 

याला मळणारे पाणी याचे सु दा कॅल यूलेट करावे आ ण कासारवाडीची पा याची टाक  

लवकरात लवकर पुढ या जीबी या अगोदर तर  चालू करावी, ध यवाद. 

मा.कैलासभाऊ थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार. आता 

या ठकाणी पा या या टाक चा वषय आलेला आहे. पा याचा टाक चा वषय खुप चांगला आहे 
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पण आपण शहरात पाणी वाटप करताना अजादुजाची भावना करत आहोत. मी मा या 

भागाम ये गे या  आठ वषापासून पाहत आहे एक टाईम  पाणी  आ हांला  देत  आहेत.  

ब-याचशा भागाम ये एक टाईम पाणी दलेले आहे याम ये असे काह  भाग आहेत क , काह  

भागात अजूनह  दोन टाईम पाणी देत आहोत. या ठकाणी दोन टाईम पाणी देतो 

या ठकाणचा व इतर सव ठकाणचा ॉपट  टॅ स सार याच प दतीने घेतो मग पाणी सु दा 

या प दतीने दले पा हजे. काह  भागाम ये अजूनह  दोन टाईम पाणी का देता दयायचं 

असेलतर संपुण शहराला दोन टाईम पाणी दयावे नाह तर संपुण शहरालाच एक टाईम पाणी 

दया अशी माझी सूचना आहे, ध यवाद. 

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,  मा.तानाजी खाडे महापौर पदावर  

बसले यामुळे आ हांला सद यांपैक  एकालातर  मा.महापौरांनी संधी दल  यामुळे महापौरां या 

वदेश दौ-या न म त आभार. कैलासभाऊ थोपटे यांनी आता शहरातील दोन वेळा 

पाणीपुरवठयाब ल सांगीतले. येका या भागाम ये कंबहू ना शहराम ये चांगल  प रि थती 

आज रोजी आहे परंतु महारा  रा यामधील प रि थती पा हल तर दु काळाच वातावरण आ ण  

सावट तु ह  आ ह  साव  शकणार नाह त अशी प रि थती आहे. आयु त साहेब तु ह  वत: 

मराठवाडयातील आहात. तुम या िज हयात, तुम या तालु यात, प रसरात पुणपणे भयानक 

प रि थती आहे. आता मा या बरोबर ि वकृत सद य शवाजी पाडुळे येथे माग या बाजूला 

बसलेले आहेत. तीन दवस गावी जा याचा आ ह केला होता. या ठकाणी ऊ हाचे माण 

भयानक आहे यात पाणी नाह , उ हाचा चटका इतका वाईट आहे. आप या शहरात 

तशा कारची प रि थती जर भ व यात नाह  पा हजे असेलतर तु हांला नयंञण केल पा हज.े 

तु ह  कुठ याह  प रि थतीत शहरात एका ठकाणी २४ तास पाणी व एका ठकाणी दोन वेळेस 

पाणी एका ठकाणी तीन वेळा पाणी अशा कारचे नयोजन ठेवता कामा नये असं आ हांला 

साधारणपण े अपे ीत आहे. माग या वष  जे हा पाणी कपातीच धोरण अवलंब याची वेळ 

आप यावर आल  यावेळेस सवच प ाचे मुख, सव सद यांना ती जाणीव होती क  आता 

दु काळ १०० ट के येणार आहे. नशीब चांगल आहे क  आप या शहर  भागात कंबहू ना 

मावळात पाऊस झा यामुळे आप या शहरात, आजुबाजू या प रसरात चांगल  प रि थती आहे. 

पण प या या पा या या यतीर त बाहेरतर फार भयानक प रि थती आहे. प या या 

पा या या बाबतीत मा.महापौरांनी सु दा आयु त साहेब आप याला सूचना केले या आहेत. 

केवळ यांनी यांनी याचा याचा प रसरच बघायचे हणलेतर फार अवघड होईल. आम या 

प रसरा वषयी मी तुम याशी प नास वेळेस बोललो क  आमचा प रसर टेलेन आहे, टेलेन 

आहे. सांगवीला इतक  वाईट प रि थती आहे क  रावेतपासून पाणी येते ते अंतर आहे पंधरा ते 

सोळा क.मी. आहे आ ण सगळयात शेवट आमचा भाग आहे. यामुळे आ हांला पा याची 

कमतरता कायमच जाणवत असत.े गे या काह  वषाम ये या सुधारणा झा या या 
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सुधारणांमधुन आपल  प रि थती खरंच चांगल  आहे पण एक वेळ पाणी, दोन वेळ पाणी, तीन 

वेळ पाणी, २४ तास पाणी या याम ये जर तु ह  भेदभाव करत बसलेतर माञ आप या शहरात 

उदया या काळात शंभर ट के वाईट प रि थती झा या शवाय राहणार नाह . आप या 

शहराम ये उंच टा या झा या पा हजते, येकाला पाणी मळाल पा हज.े येकजण टॅ स 

भरतोय आ ह  तु हाला दहा वेळा सुचना के या आहेत क पा या या बीलाम ये कंवा टॅ स 

बीलाम ये घरट  पाणी बील जाऊ दया. आज सु दा आपल  प रि थती अशी आहे क  आपण 

पाणीप ी शंभर ट के वसुलच क  शकत नाह त. आता तुम याकडचा एलबीट  बंद झालातर 

तु ह  काय काय शोधताय वचारायलाच नको, तसं कर यापे ा समान पा याचे नयोजन 

असाव. तु ह  जर समान टॅ स लावताय तर, समान पाणी पण दले गेले पा हज.े येक 

नागर कांचा तो मुलभूत हा क आहे यामुळे सवाची मनापासून मागणी आहे उदया या काळात 

कपातीची वेळ आल तर  सु दा शहराम ये एक वेळच पाणी ठेवा. कुठ दुपार  ठेवा, सं याकाळी 

ठेवा, सकाळी ठेवा. शहरातील काह  भाग असा आहे, या रे वे लाईन या अल कड ेदोन वेळा 

पाणी सोडले जात,े आम याकडे का सोडले जात नाह . तर  पा याचे वाटप समान कराव,े 

पा याच नयोजन समान करावे. पा याचा ये या उ हाळयाम ये ञास होणार नाह  अशा कारचे 

नयोजन करावे अशी मी तु हांला या सभागृ हा या वतीने सूचना करतो आ ण थांबतो. 

मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  ख-या अथाने आमचे 

सहकार  आज यासपीठावर महापौर हणून वराजमान आहेत तुमचे अभीनंदन. या ठकाणी 

टाक चा वषय आ ण टाक चा वषय नसावा असे अजीबात नाह . शहराम ये यावेळेस आपण 

नागर कांकडून टॅ स घेतो यांना लागणा-या येक मुलभूत गरजा हणजे याला लागणारा 

रोड असेल, पाणी असेल, लाईट असेल या दैनंद न गरजा देणे महापाल के या कत याचा भाग 

आहे. परंतु कासारवाडीत टाक  आहे या टाक ला कमान आपण ९ कोट पये खच केले 

आहेत. टाक  बांधणे आ ण पाईपलाईनसाठ  नद तून पाईपलाईन घातल  वगैरे असा बराच मोठा 

खच आपण या यावरती केलेला आहे. खच केलातर , नागर कांना पाणी दे यासाठ  खच केला 

असं गृ ह त धरलं. थायी स मतीला अनेकवेळा वषय मांडलेला यावेळेला ती पाईपलाईन पुण 

झाल . यावेळेला शरद जाधव हे आप याकडे एि झ युट ह हणून जबाबदार  पाहत होत.े 

याचा संपुण पाठपुरावा केला अगद राञी सु दा आ ह  या साईडवर जावुन पहायचो ती 

कुठपयत आल  वगैरे परंतु रझ ट काय, क  आमची टाक  कोरडी आहे. कोरडी असते हणजे 

या दवशी एखादया अ धका-यांना असा दम देव ू या दवशी आमची टाक  भरणार. राञी ११, 

१२ वाजता आ ह  या टाक या जवळ जाऊन उभा रहायच तो रॉड खाल  येतो ते बघायचो, 

न क  टाक  तीन मीटर भरल  का, तीन मीटर भरल  का. हे सगळ कर याब ल दुमत नाह  

परंत ु रझ ट काय पाच या दवशी आ ह  या टाक कडे बघायला गेलो नाह तर पुण आमची 

टाक  रकामी. परंतु आप या पा याम ये टडीएस जो असतो पा याचा तो डझॉ हसॉ ट 



45 
 
कती असला पा हजे तर साधारणत: ६० ते ८० असला पा हजे तो सु दा आप याकडे २०० ते 

२५० आहे. अ धका-याना वचारल नेमक आपण काय करतो तर यांनी सांगीतल क  ताई 

आपण रोज १०० कुटूंबा कडून याचा रपोट घेतो आमचे पाणी कसे आहे याचा. मला वाटते 

आपण सभागृ हात १३३ नगरसेवक आहेत आम या घरापयत कोणताह  अ धकार  वॉटर सँपल 

यायला आलेला आठवत नाह .  एक म ह यापुव  नाशीक फाटया या तेथे पाईपलाईन फुटलेल  

होती. राञी ११.०० वाजता एका अ धका-यांना मी फोन क न सांगीतले क  अशी अशी आपल  

पाईपलाईन लकेजेस आहे, र यानी पाणी वाहते आहे तर  याचा पाठपुरावा या तर यांनी 

सांगीतले क , ताई ती लाईन आपल  नाह , ती लाईन एमआयडीसीची आहे. मग शेवट  

एमआयडीसी या कमचा-याचे/अ धका-यांचे फोन नंबर शोधले आ ण यांना सांगीतले हा सगळा 

कार राञी १.३० वा. पयत ो ाम चालू होता. १.३० वाजता एमआयडीसीचे अ धकार  आले 

यांनी यांचा हॉ ह वगैरे बंद केला नंतर कळाल क  ती लाईन यांची न हतीच, ती लाईन 

आप याच महापा लकेची होती. मग तेथे कोणी एि झ युट हतर आले नाह च नाह  पण तेथे 

सगळया यां फोनवरच ग पा चालू हो या क  ताई असं असं आहे, सांगयच ता पय हणजे मी 

हे क ले ट हणून देत नाह तर पा याची आपल  इतक  दुराव था आहे क  आपण लोकांना 

यवि थत पाणी देवू शकत नाह त. कासारवाडीचा काह  भाग असा आहे क  या ठकाणी 

ज मनीम ये साधारणात: दड ते दोन फुट लोकांनी खाल  गोल ख डे केलेल ेआहेत आ ण या 

ख डयातनू मगातून पाणी भरावे लागत.े हणजे व वास बसणार नाह  क  ती लोक मागील 

दहा दहा वषा या ख डयातून पाणी भरतात. असं तीथ  अ धका-यांना दाखवलतर काह तर  

सो यूशन नघाल पा हज.े आपण नुसत े २४X७ चे व न दाखवतो, हे करायचं ते करायच 

याब ल दुमत नाह . कोटयावधी पये खच करायचे आपण आप या शाहरासाठ  आ ण यातुन 

जर आप या हाती काह च लागणार नसेलतर काय उपयोग आहे. आज सु दा आमची म हला 

भगीनी या ख डयातून पाणी भरत असेलतर, जॉब करणार  म हला या मगातून पाणी भ  

शकते का? पण वषानुवष या महला याच कारचे काम करतात. आ ह  नगरसेवक काह  

पगार  कमचार  नाह त आ ह  नि चतपणे सेवाभावनेतून या महापा लकेत काम करतो परंतु 

येकवेळेला अ धका-यांना आ ह  सगळया गो ट  सांगाय या यांनी आ हांला उ तर न देता 

आ ह  यांना फॉलोअप दयायचा हे कुठपयत आल, कुठपयत आलं हे यो य नाह . जर क  

एखादया कामावरती आपण दहा ते पंधरा कोट  पये खच करत असूतर यातून काह तर   

रझ ट मळाला पा हजे. मग पा यासारखा पैसा ओतायचा आ ण यातून थबभरह  पाणी 

मळत नसेलतर काह  गो ट कडे आपण गांभीयाने ल  दयावे अशी वनंती आहे. 

मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पा या या वषयी  

ब-याचशा सद यांनी सांगीतलेले आहे. थोपटे असतील, शांत शतोळे असतील, शडगतेाई 

असतील यांनी सांगीतलेले आहे. आप या महारा ात दु काळी प रि थती आहे हे आप या 
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सवाना मा हती  आहे. गे या वष  ९० ते १०० ट के धरण भरलेले असताना सु दा आपण 

चंचवड साईडला एक टाईम पाणी केले. एक टाईम पाणी के यानंतर आम या प रसराम ये 

तसेच एक टाईम पाणी आहे. भोसर म ये, पंपरम ये आ ण काह  भागाम ये दोन वेळा आ ण 

काह  भागात २४ तास पाणी आहे. आम याकड ेअशी प रि थती असताना आ ह  नागर कांना 

सु दा सांगतो क  आप याला पाणी जपून वापरायचे आहे. संपुण भागाम ये आ ण 

सोसायट म ये मी वत: मट ंग घेत या आ ण या ठकाणी आ ह  पा याचे मह व नागर कांना 

पटवून दले. परंतु यावेळेला आपण सगळया भागाम ये, पंपर  आ ण चंचवड 

मतदारसंघाम ये नयम लागू करतो यावेळेला पुण ठकाणी नयम सारखे असावेत. पुव  

नद या पल कडचे गाव आ ण नद या आल कडचे गाव असे होते तसे पा या या संदभात 

आता होवू लागलेले आहे. पा याची एवढ  काटकसर करत असताना आपला नयम आहे क  

माणसी १५० ल . पाणी असे असताना सु दा आम या पंपळेगुरवला एक लाख लोकव ती आहे 

या ठकाणी आज सु दा २० लाख ल . पाणी कमी मळत.े मी आप याला सांगीतलेले आहे  

आता थंडीचे दवस आहेत, आप याकडचे ि वमींग टँक बंद करावेत ि वमींग टँकला कमान १० 

हजार ल . पाणी लागत.े ते पाणी बंद केलेतर नागर क समजावून घेवू शकतात.  या ठकाणी 

पाणी भरपुर लागत.े  सव ठकाणी नयम सारखे करावेत. २० ट के पा याची गळती असेलतर, 

कालच कळाल क  चंचवडची लाईन फुटल  यामुळे दोन चार दवस ड टब होतात पाणी 

यव थीत येत नाह . अशी प रि थती असताना शहराचा वचार करताना नि चतपणे सवाना 

सारखे नयम लावावेत. लोकांना आ ह  कॅल यूलेशन क न सांगीतले ते लोकांना पटले. 

आम या प रसरात तर २० लाख ल . पा याची कमी आहे. आ ह  हणत नाह  २० लाख ल . 

वाढवून दया फ त नागर कंना पाणी मळतय एवढच आ ह  पाहतो. पाणी सवाना कसं जा त 

येईल आ ण शहरात सव ठकाणी समान पाणी कसे मळेल एवढेच बघावे, ध यवाद. 

मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. थमत: सगळयानी 

आपल अ भनंदन केलेल आहे. महापौर साहेब, आप या महापौर  पेनला गेले या आहेत असं 

मी वतमानपञाम ये वाचलं. यामुळे आता माट सट  होईल अशी अपे ा बाळगायला काह  

हरकत नाह . दुसर हणजे उपमहापौर नेहमीच इ छूक असतात या खुच वर बसायला. परंतु 

वदेश दौ-यात सगळयात पुढे ते असतात यामुळे यांनाह  कधी संधी ा त होत नाह. पण 

आप या नशीबात ते आहे आ ण आम या शजेार या वॉडाम ये तु ह  आहात यामुळे 

आ हांलाह  अ भमान आहे क  महापौर पदावर बस याची आप याला मंगलाताईनी संधी दलेल  

आहे. आज खरंतर पा याची चचा आहे. आप याकडे पाणी नाह  अशी प रि थती अजीबात नाह  

परंतु सगळयानी सांगीतलेल आहे क  नयोजन, आ ण नयोजनाचा अभाव एक कड े२४X७ असं 

हणलं जातं, नेहमी मा या वॉडाकडे बोट दाख वले जाते परंतु या यावरती सांगून सांगून 

सगळे थकले क  ते का केले, ायोगीक त वावर झालेला तो वषय आहे. आज जगाम ये यु द 
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हायचे असेलतर ते पा यामुळे होईल असे जाणकार लोक सांगतात. परंतु आप या सगळयां या 

मेहरबानीनी शहरातच वॉडा वॉडातच पा यासाठ  यु द होईल क  काय अशी प रि थती जर 

आपण नमाण केल , जस हणल क  पा याची एक कडे एक टाईम प रि थती, एक कडे दोन 

टाईम तर अशा कारच नयोजन का होतय या यावर चचा होते पण या यावर गांभीयान े

कारवाई का होत नाह  याचा कोणीतर  वचार केला पा हज.े राज  जगताप यांनी सांगीतले 

ि वमींग पुल वषयी. साहेब, सगळयांनाच वाटतं मा याह  वॉडाम ये ि वमींग पुल आहे. 

येकाला वाटतं आपआप या भागाम ये ि वमींग पुल असावा. नागर कां या सोईसाठ  असावा. 

परंत ुपा याची अडचण नमाण होत अस यामुळे ताबडतोब त े ि वमींग पुल बंद करावेत, आज 

तसे होताना दसत नाह . प याच पाणी आज गाडनला, गाडी धु यासाठ  वापरतो. बोर ंगच 

पाणी कोण वापरत, या यावरती कोणाच नयंञण आहे का? कोणीह  वापरत नाह .  से.२३ 

म ये फ ेशनचे पाणी र यांन े वाहते हणजे ऑलमो ट वे ट वॉटर जे आहे ते र यानी 

वाहतं. या यासाठ  छोटेछोटे तळे क न त े पाणी साठवले पा हजे ब डर लोकांना  

बांधकामासाठ  ज ेपाणी लागत यांना सांगायच क  तु ह  टँकरने ते पाणी घेवून जावे. तसं 

तर  नयोजन तु ह  सांगा. पा याच नयोजन आपण करतोय का? आज बाहेर या देशात गेल, 

दुबईला गेलेतर प याचे पाणी वकत यावे लागत.े हॉटेलम ये गेलेतर  प याच े पा याचा 

लास मळत नाह  ते वकतच यावे लागत.े आता जसं  शांत शतोळे यांनी सांगीतले संपुण 

महारा ात पा याची प रि थती कशी आहे त.े आपण खुप नशीबवान आहोत, आपण खुप सुखी 

आहोत. भामा-आसखेडच ेतु ह  बघीतलतर पा यासाठ  यु द पेटलेल आहे आळंद वा यांनी पाणी 

थांब वलेले आहे. अशी प रि थती आपल  होवू दयायची का. पेपरमील या तीकडे ते लोक 

प या या पा याम ये केमीक स सोडतात असे कार चाललेले आहेत याकडे आपले ल  

नाह . आयु त साहेब आप याला पयावरण मं यांनी सुचना दले या हो या. गु हा दाखल 

हो याची आपण वाट बघतोय का? प याचच पाणी आहे उजनीला, आप यामुळे यांची 

सगळयांची वाट लागल  पुढे. पा याचे गांभीय आप याला कधी येणार आहे. मा.महापौर साहेब, 

आयु त साहेब माझी एक वनंती आहे क  आता जसं त े ल वीड गॅसचे काम तु ह  चालू 

केलेले आहे या यातूनच जर आपण वे ट पा याची पाईपलाईन टाकल तर उदयानाला वगैरे ते 

पाणी होईल. आपण एक कडे हणतो झाडे लावा, झाड लाव या शवाय लॅन पास होत नाह  

आ ण एक कडे झाडाला टाकायला पाणी उपल ध क न दले नाह तर ते कसे वाढतील. जर 

तशी पाईपलाईन लोकांना घालून दल तर आ ण या यातून ते वे टवॉटर आहे आपल जस 

आता नवीन ठकाणी लोकांनी केलेल आहे पा याचा रयुज करतात. पण जुने लोक राहत 

आहेत ते कुठून आणणार पाईपलाईन. तर   आपण तशी सु वधा क न दलतर रयुजवॉटर 

कर याची या या मधुन जर पाईपलाईन टाकल तर आ हांला सु दा रयुजवॉटर वापरता येईल. 

२४X७ नाह तर तो सु दा पा याचा आ हांला उपयोग करता येईल. मा.आयु त साहेब, आपण 
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या यावर गांभीयाने वचार करावा क  पा याचे यु टलाईज कुठ कुठ चुक या प दतीने होत.े 

कुठ कुठ पाणी वाया जात.े पाणी मोठया माणात झोपडप ीम ये वाया जात होते या यावर 

नयंञण आणलेले आहे. आता सगळयांना पा या या कमतरतेची जाणीव झा यामुळे 

या ठकाणी कॉक सुटे असायच,े पाणी वाया जायचे ते आता खुप मोठया माणावर बंद झाले 

आहे.  परंतु मोठया मोठया ठकाणी आपण बघतो, ब डर या या ठकाणी पा याचा फार मोठा 

दु पयोग होतो. या यावर जा त चचा सद यांना करावी लागू नये, साहजीक आहे आता मी 

नवडून आ यानंतर शेजार या वॉडात जा त पाणी आलंतर नगरसेवकांना न वचारले जाणार 

हे साहजीक आहे पण या याव न आम याम ये वाद होवू नये यासाठ  आपण लोकांना कमीत 

कमी एक टाईम पु रेल अशा व पाम ये सु दा पाणी दले पा हजे अशी माझी वनंती आहे. 

मा. पठासीन ा धकार  – पा याचा मह वाचा न आहे, आयु त साहेबांनी पुढ या आठवडया 

म ये प नेत,े गटनेते या सवासोबत एर गेशन डपाटमटची वेळ घेवून मट ंग आयोजीत 

केलेल  आहे.  

मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते-- ब प रसरातील वा षक 

ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची दु ती करणे कामाचे मुळ अंदाजपञकास 

मा.महापा लका ठराव . ४७९ द.२०/०५/२०१४ नुसार र कम .५०,००,०००/- इत या र कमेस 

शासक य मा यता देणेत आलेल  आहे. कामाची तातडीची नकड ल ात घेऊन सदरचे 

कामामधून वाढ व काम करणेत आलेले आहे. यामुळे कामाम ये वाढ झालेल  आहे याचे 

सुधार त अंदाजपञक र कम . ६३,०६,०००/- पयत करणेत आलेले आहे. (वाढ व र. . 

१३,०६,०००/-)  तर  एकुण सुधार त र कम पये  ६३,०६,०००/- ला शासक य मा यता देणेत 

यावी.  

मा. तभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देत.े 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना ि वकार या आहेत. 

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक – ७५७                                        वषय मांक – २ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    

 

     संदभ :-  १) मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

                   २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५४४ द. २२/९/२०१५  

 जल े  .ड/६ जुनी सांगवी गावठाण येथे जुनी ६ ल. ल. मतेची उंच टाक  

पाडून न वन १५ ल  मतेची उंच टाक  बांधणे हे काम मे. वजय ह . साळंुख,े पुणे या 
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सं थेमाफत चालू असून सदर कामाची मुदत १८ म हन े(३१-०४-२०१६ पयत) आहे. परंतू सदर 

कामासोबतच इतर अनुषं गक ( थाप य व पाणीपुरवठा वषयक) कामे सु ा होणे गरजेचे 

अस याने व सदर अ त र त कामांचे नवीन न वदा या होणेस वेळ लागणार असलेने, 

कामाची नकड ल ात घेवून म.े वजय ह . साळुंखे यांचा पुवानुभव चांगला अस याने मे. वजय 

ह . साळुंखे यांना सदरची अ त र त कामे टाक चे बांधकामासोबतच करणेसाठ  व यासाठ  

येणा-या र. .स याह तर लाख पयतचे (र. .७७,००,०००/-) य  खचास (चालू न वदा दरान)े 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर कामाची उपल ध असणार  २०१५-१६ ची मूळ तरतूद 

(३०,००,०००/-) अपुर  अस याने सदर कामा या सुधा रत तरतुद स (र. .१,००,००,०००/-) 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच वेणुनगर वाकड येथे २५ ल. ल. उंच पा याची टाक  बांधणेचे 

कामाचा अंतभाव पंपर  चंचवड महानगरपा लका अंदाजपञक सन २०१५-१६  म ये पान 

.४७० अ. .१९ वर  करणेत आला आहे व याची अंदाजपञक य र कम .२,००,००,०००/- 

र कमेस शासक य मा यता ठराव . ६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये मळालेल  आहे. परंत,ु 

सदर कामाचे अंदाजपञक MJP दरसुचीनुसार तयार करणेत आले असुन यास र कम . 

३,५०,००,०००/- इतक  अंदाजपञक य र कम येत आहे. सदर काम करणेसाठ  आव यक तरतुद 

पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरण यांनी पंपर  चंचवड महानगरपा लका कोषागारात 

र कम . १,६५,२७,१६५/- जमा केल  आहे व उव रत र कम .१,६५,२७,१६५/- पु ढल ह यात 

जमा करणार आहेत. तर  सदर कामास र कम .३,५०,००,०००/- सुधार त शासक य मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच ब प रसरातील वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची 

दु ती करणे कामाचे मुळ अंदाजपञकास मा.महापा लका ठराव . ४७९ द.२०/०५/२०१४ नुसार 

र कम .५०,००,०००/- इत या र कमेस शासक य मा यता देणेत आलेल  आहे. कामाची 

तातडीची नकड ल ात घेऊन सदरचे कामामधून वाढ व काम करणेत आलेले आहे. यामुळे 

कामाम ये वाढ झालेल  आहे याचे सुधार त अंदाजपञक र कम . ६३,०६,०००/- पयत 

करणेत आलेले आहे. (वाढ व र. . १३,०६,०००/-) तर  एकुण सुधार त र कम पये  

६३,०६,०००/- ला शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

       अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   

यांनी कट केले. 

         -------  

 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
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  वषय मांक – ३ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    

 

             संदभ :- १) मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

                    २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५४५ द. २२/९/२०१५   

ड भाग े ातील मोक या जागांना समा भंत बांधणे व थाप य वषयक 

अनुषं गक कामे करणे ( न. .२८/१२/२०१२-१३) या कामा या र. .१,३५,००,०००/- चे सुधार त 

खचास महापा लका सभा  ठराव .७०० द.२०/०६/२०१५ अ वये मा यता दे यात आलेल  आहे. 

परंतु सदर कामा या खचास पा कग, टॉम वॉटर लाईन, नद या बाजूने चैन लंक फेि संग, 

आकषक मु य वेश वार इ याद  वाढ व कामामुळे य ात र. .२,२५,००,०००/- इतका 

सुधार त खच अपे त आहे. यामुळे सदर ठरावाम ये वषयां कत कामाचे र. .१,३५,००,०००/- 

चे सुधार त खचाऐवजी र. .२,२५,००,०००/- सुधार त खचास मा यता देणेत यावी अशी दु ती 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.नंदा ताकवणे  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडत.े   

मा.शुभांगी बो-हाडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ७५८         वषय मांक – ३ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    
 

             संदभ :- १) मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

                    २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५४५ द. २२/९/२०१५ 
  

          वषय मांक ०३ द तर  दाखल करणेत येत आहे.  

 अनुकूल- ८१         तकूल – ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   

यांनी कट केले.  

         ------- 
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक – ७५९         वषय मांक – ४ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    
 

       संदभ :- १) मा.बाळासाहेब तरस, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 

               २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५५१ द. २२/९/२०१५ 

   क भागातील अंदाजप कामधील खाल ल वकास कामांम ये वाढ व घट कर यास व 
सदर वग करण वभाग नहाय अस याने मा यता देणेत येत आहे.  

 

अ. . कामाचे नाव पान . अ. . सन २०१५-१६ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग .६० 
येथील सांगवी 
गावठाण 
ल मीनगर, 
ममतानगर भागाचे 
मॉडेलवॉड प तीने 
वक सत करणे. 

२५ १२८ ५०००००० ४३००००० ० ९३००००० 

२ सन २०१५-१६ 
साठ  सांगवी 
भाग .६० 

मधील ममतानगर 
प रसरातील जु या 
सी.आय.लाईन 
बदलून नवीन 
डी.आय. 
पाईपलाईन 
टाकणे. 

४७३ ९ ७००००० ० ७००००० ० 

३ सन २०१५-१६ 
साठ  सांगवी 
भाग .६० 

मधील मुळानगर 
ते पवारनगर 
प रसरातील जु या 

४७३ १० ७००००० ० ७००००० ० 
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सी.आय. लाईन 
बदलून नवीन 
डी.आय. 
पाईपलाईन 
टाकणे. 

४ सन २०१५-१६ 
साठ  सांगवी 
भाग .६० 

मधील यदशनी 
नगर प रसरातील 
जु या सी.आय. 
लाईन बदलून 
नवीन डी.आय. 
पाईपलाईन 
टाकणे. 

४७३ ११ ७००००० ० ७००००० ० 

५ सन २०१५-१६ 
साठ  सांगवी 
भाग .६० 

मधील 
मुळानद कडील १८ 
मी. 
र यालगत या 
प रसरात 
पाणीपुरवठा 
सुरळीत होणेसाठ  
नवीन डी.आय. 
पाईपलाईन 
( वतरण न लका) 
टाकणे. 

४७३ १३ ७००००० ० ७००००० ० 

६ सन २०१५-१६ 
साठ  सांगवी 
भाग .६० 

मधील 
पाणीपुरवठा 
सुरळीत होणेसाठ  
व वध ठकाणी 

४७३ १४ ७००००० ० ७००००० ० 
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हॉ ह बस वणे, 
चबर बांधणे व 
इतर अनुषं गक 
कामे करणे. 

७ सन २०१५-१६ 
साठ  सांगवी 
भाग . ६० 

मधील दापोडी 
पुलाजवळील 
न वन मैला 
शु ीकरण क  ते 
जुनी सांगवी 
प रसरातील 
ममतानगर व 
गंगानगर मु य 
र यावर न वन 
वतरण न लका 
पुर वणे, टाकणे व 
कायाि वत करणे. 

४७४ २२ ८००००० ० ८००००० ० 

 एकुण   ९३००००० ४३००००० ४३००००० ९३००००० 

 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार    

यांनी कट केले. 

          ------  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक – ७६०         वषय मांक – ५ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    
 

        संदभ :- १) मा.बाळासाहेब तरस, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 

               २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२५५२ द. २२/९/२०१५ 

क भागातील अंदाजप कामधील खाल ल वकास कामांम ये होणा-या संभा य 
खचाचा वचार करता वाढ व घट कर यास व सदर वग करण वभाग नहाय अस याने 
मा यता देणेत येत आहे.  

 

अ. 

. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ. 

. 

सन 
२०१५-

१६ 
तरतूद 

वाढ 
कराव
याची 
तरतूद 

घट 
कराव
याची 
तरतूद 

एकूण 
आव
यक 

तरतूद 

२ भाग .५९ मधील 
मधुबन प रसरातील 
र त,े UTWT व TWT 
प तीने मॉडेलवाड 
धरतीवर वक सत 
करणे. 

१६२ ५९ २५००००० १०००००० ० ३५००००० 

३ सांगवी/दापोडी 
मैलाशु ीकरण क ांतगत 
भाग .५९ म ये 

मधुबन श क 
सोसायट  प रसर, तसेच 
उव रत ठकाणी 
जल नःसारण वषयक 
कामे करणे.  

५०४ ४७ १५०००००    ० १०००००० ० 

 एकुण   ४०००००० १०००००० १०००००० ३५००००० 

 

 मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

    अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
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 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार    

यांनी कट केले. 

      ----- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

ठराव मांक – ७६१         वषय मांक – ६ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    
 

      संदभ :- १) मा. सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव.. 

                २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२६२९ द. २९/९/२०१५ 
 

मा. थायी स मती ठराव .११७०४ दनांक ९/६/२०१५ अ वये, अंध व अपंग 

व या याना  ो साहना मक ब ीस र कम अदा करतांना अपंग वाची ट केवार  कमान ४०% 

पे ा जा त असणे आव यक या माणे नकषास मा यता दे यात आल  असून यास 

मा.महापा लका सभा ठराव . ७०१, दनांक २०/०६/२०१५ अ वये मा यता दे यात आल  आहे. 

सदर अपंग वा या ट केवार या माणात ४०% पे ा जा त असणे याऐवजी ४०% कंवा 

यापे ा अ धक असणे आव यक, अशी दु ती क न या माणे कायवाह  करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. 

मा. तभा भालेराव  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

       अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार    
यांनी कट केले. 

      ----- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

ठराव मांक – ७६२         वषय मांक – ७ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त   
 

      संदभ :- १) मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव. 

                २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२७२१ द. ०६/१०/२०१५ 

घंटागाडी कमचा-यांना सन २०१५-१६ सालाकर ता र. .१५,०००/- (पंधरा हजार पये 

फ त) दपावल न म त ब स र कम वनापरतावा वशेष बाब हणून अदा करणेस एका 
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वषाम ये (सहा म ह यांपासून पूण वषापयत) सलग काम केले अस यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. तभा भालेराव  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

      अनुकूल- ८१        तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार    

यांनी कट केले. 

      ----- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

           वषय मांक – ८ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    
 

      संदभ :- १) मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव. 

                २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२७२२ द. ०६/१०/२०१५ 
 

        घंटागाडी कामगार आरो य वभागाकडे गेल  १७ वष आरो य वषयक दैनं दन 

साफसफाईचे काम कर त आहेत. यां या आ थक प रि थतीचा सहानुभूतीपूवक वचार क न 

घंटागाडी कामगारांना दरमहा .९,०००/- (अ र  र कम पये नऊ हजार फ त) ऐवजी दरमहा 

.१५,०००/- (अ र  र कम पये पंधरा हजार फ त) पगार दे यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेम ये संक प व छता मो हम अंतगत व छता उप व शोध पथकातील 

( युअस स डटे शन कॉड) कमचार  गेल  १३ वष काम कर त असून स या यांना दरमहा 

र. . ८०००/- (अ र  पये आठ हजार फ त) मानधन असून याऐवजी दरमहा .१५०००/- 

(अ र  र कम पये पंधरा हजार फ त) मानधन दे यास व याकामी येणा-या य  खचास 

मा यता देणेत यावी. 

मा. नलेश पांढरकर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सद य. आमचे मञ महापौर 

झा याब ल सभागृ हा या वतीने अ भनंदन. मला मा हती पा हजे क , कंञाट  सफाई 
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कामगारां या बाबतीत पीएफ महापा लका भरणार होती. गे या अनेक दवसापासून आपल  

महापा लका दर म ह याला १० लाख पये दंड सफाई कामगारा या संदभात भरत.े हा वषय  

थायी स मतीम ये मंजूर झालेला आहे. या वषयी मा हती पा हजे. कंञाट  सफाई कामगाराचा 

पीएफ हा पंपर  चंचवड महानगरपा लका भरणार होती. गेले अनेक वष जवळपास तीन ते 

चार वषाचे हे करण आहे. आजह  या सफाई कामगारांचा पीएफ महानगरपा लका भरत 

नस यामुळे दर म ह याला १० लाख पये आपल  महानगरपा लका दंड भरते या संदभात 

मा हती पा हज.े 

मा.इंदलकर ( .सहा.आयु त) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

महानगरपा लके या वतीने ज ेठेके दले जातात ते कमान वेतन दराने दले जातात. याम ये 

भ व य नवाह नधीची र कम ह  समा व ट असते आ ण या ठेकेदाराला ठेके दले जातात 

या ठेकेदारा या मा यमातून ती भ व य नवाह नधीची र कम भरणे आव यक आहे. 

यावेळेस यांच ेपेमट केले जाते यावेळेस भ व य नवाह नधीची र कम भरलेल  आहे कंवा 

नाह  याची खातरजमा क नच या र कमा कंवा बील दे याबाबत या सूचना प रपञका वये 

सव वभागाना दले या आहेत. 

मा.द ताञय साने -  मा. महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. सफाई 

कॉ ॅ टस यांचा पीएफ महापा लकेनी भरायचा असा ताव आप यासमोर आलेला होता. गेल  

साडेचार ते पाच वष हा वषय आपण पे डींग ठेवलेला आहे. या मा यमातून आपण जवळपास 

आठ ते दहा कोट  पये आप याला पीएफला देणे आहे. या ठकाणी र कम सु दा वग केल  

ती भरत नाह त, याची मा हती पाह ज.े तु ह  जे सांगता ते वेगळे सांगता.  

मा.इंदलकर ( .सहा.आयु त)  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. २०१२ 

म ये आरो य वभागा या मा यमातून एकञीत मानधनावरती अशा कारचे ठेके देणेत आलेले 

होत.े ४५००-  ५०००-५५००. या कामगारांना कमान वेतन दराने वेतन दलेले नाह  हणून 

त काल न आयु त साहेब यांनी या सव कामगारां या भ व य नवाह नधीची र कम 

महापा लके या वतीने भर याबाबतचा नणय घेतलेला आहे. आरो य वभागामाफत येक 

ेञीय कायालयाम ये  याच कॅल यूलेशन केलेल आहे. यासंबंधीचे आदेश पण झालेले आहेत. 

फ त कोण या कमचा-यावरती कती र कम आ ण याम ये या सं था आहेत या स थांच 

वग करण कर याचे काम बाक  आहे, तर  हे काम चालू आहे. माग या पंधरा दवसापुव  

यासंदभात मट ंग घेतलेल  होती. आरो य वभागा या मा यमातून सव ेञीय कायालयातून 

याच कामकाज सु  आहे. 

मा.द ताञय साने - मा. महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. आप याला सुचीत 

क  इि छतो क  आप या काह  भ गळ कारभारामुळे आप या महापा लकेला दर म ह याला   
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ए ॉ दहा लाख पये दयावे लागतात. हा २०१२ चा वषय आहे याला सभागृ हाने मंजूर  

दल , त काल न आयु तांनी मंजूर  दल. महापा लके या कायदया माणे हे कसे दयायच े हे 

काह  नगरसेवकांच काम नाह , हे अ धका-याच काम आहे. तीन वषाचा हा दंड कती लागू 

झालेला आहे. दोन वष महापा लका दंड भरते आहे. अजून भ व य नवाह नधी यांना दलेला 

नाह . महापा लका दंड भरते याला कोण अ धकार  जबाबदार असतीलतर यां यावर कारवाई 

करावी. याला जबाबदार अ धकार  आहेत. सभागृ हाम ये वषय मंजूर झालेला आहे. कोणाला 

दयायचे कोणाला नाह  हे आ ह  ठरवायचे का. दोन वष झाले हा ठराव झालेला आहे. 

मा.आयु त -  मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. महापा लकेन ेपुव या काळाम ये ऍ ट माणे 

मानधन देवून न के यामुळे हा वषय आला आहे असे दसते. तथा प ह  व तुि थती आहे क  

एकदा २०१२ म ये कंवा २०१३ या सुरवातीला नणय झालेला होता. दोन-तीन-सहा म ह यात 

याचे कॅल यूलेट क न पेमट हायला पा हज ेहोते आ ण दंड सोस याची आव यकता न हती. 

याबाबतीत आताच स माननीय सद यांनी मत य त के या माणे यु दपातळीवर वशेष पथक 

बसवून पुढ या आठ दवसाम ये हा सगळा हशोब क न जी काह  र कम भरायची ती 

झाले या नणया माणे कारवाई पुण होईल. माग या एक ते दड वषात यांनी या कामाकडे 

दुल  केले आ ण यामुळे आप याला भुदड आला यां या व द कारवाई ता वत कर यात 

येईल.  

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण घंटागाडी 

कामगार नेमलेले आहेत. आता जो वषय होता तो कॉ ॅ टर या अंडर जे कामगार काम 

करतात यां या वषयीचा वषय आहे. यांच ेपगारवाढ हावेत असा वषय आहे. मला हे काह  

कळलेले नाह . परंतु कॉ ॅ टरने कती पगार दयावा हे आपण ठरवून चालेल का?  

उपसूचनेम ये कोण या कमचा-याचा पगार वाढवा असे आहे.  

मा.आयु त – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. आठ नंबर या वषयाला उपसूचना मांडल . 

आप याकडे पथार वाले आ ण इतर जे अती मण करतात यां यासाठ  आपण एक कॉड 

नमाण केलेला आहे आ ण या याम ये मा या मा हती माणे स या चार ते पाच कमचार  

कायरत आहेत. ते अ त मण काढ याचे काम करतात. यांना आठ हजार मानधन मळते ते 

पंधरा हजार हावे अशी उपसूचना आहे. 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. अ त मण काढणारे  

जे कमचार  आपण नेमलेले आहेत. स नरकर वगैरे यांचाच हा वषय आहे. हे कुठले 

अ त मण काढतात. त े दोघेजण ब भागाम ये आहेत. यांना भरपूर पगार मळतो, यांना 

बाहे न इतका मोठा पगार आहे. एकच उदाहरण सांगत,े मा या वॉडात  मोरयानगर झोपडप ी 

आहे. र या या कडेला येवून बघीतलेतर चाफेकर चौकातून दळवीनगरपयत जायचा र ता आहे 
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तेथे सगळया भंगारवा यांचे सगळे सा ह य बाहेर असत.े बाक  सगळा वॉड व छ आहे पण 

या ठकाणी एकएका या १०० ते १५० हातगाडया आहेत. दवसभर फरतात आ ण 

सं याकाळ या वेळेला तथं त ेप ट  मा न ठेवतात. आणलेला सगळा कचरा पोती भ न त े

र यावरच साईडला लावतात. र या या कडेला कचरा वेच याचे काम चालू असत.े गटार  

सगळया ग च भरले या असतात हणजे आरो याचा न तथं नमाण होतो. काय काम 

करतात हे. यांना आप या पगार पे ा क येक पट ने या भंगारवा यांकडून पैसे मळतात 

असा माझा आरोप आहे आ ण हणून कोणीजर  मंजूर केलेल असलेतर  माझा याला वरोध 

न दवून यावा. हे लोक शहराच व ूपीकरण करायला मदत करतात. गोरगर बां या गाडया 

ओडून नेतात, कोणाचतर  वजनमाप घेवून जातात. बीचारे, पथार वाले धावपळ करत असतात. 

पण जे तथे कायम आहेत यांच हे काह ह  करत नाह त याला आता सांगीतले ते कमचार  

जबाबदार आहेत तसेच यां यावर नयंञण ठेवणारे अ धकार  सु दा याम ये सामील  

असावेत.  साहेब, या गो ट चा सो मो  तु ह  लावायचा. अ यंत चुक या प दतीने ते काम 

करतात. गटार वरचे अ त मण सु दा यांना काढता येत नाह . एवढा पगार जर यांना वाढवत 

असालतर यांचा रोजचा आढावा यावा. ते काय काम करतात याचा दररोज आढावा यावा.  

फुटपाथ एका बाजुला तथं काह  रहदार ला अडचण नाह  अशा ठकाणी कोणी काह  कल ंगड 

ठेवत असेल, कोणी काह  ू ट व  करत असेलतर सगळया गाडया भ न घेवून जातात. यांना 

माल कती दवसानी परत मळतो, पंधरा ते वीस दवसानी परत मळतो.  एक हजार कल ंगड 

असतीलतर यातले ५० परत मळतात यां यावर नयंञण कोणाचहे  नाह . आपण एकाच 

अ धका-याकडे खुप खुप चाज दलेले आहेत. फार आवजड झालय यांना काम, यां या 

खांदयावर ओझे झालेले कमी करा. तर  यां या पगारवाढ ला जर  सभागृ हाने मा यता दल तर  

माझा य तीश: वरोध आहे कारण यांचा अनुभव मला अ यंत वाईट आहे. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,  घंटागाडी कमचा-यांना वाढ व 

दलेले आहे  या याम ये आप याकडे जे ए स-सि हसमेन लोक आहेत ते सु दा आप याकडे 

बरेच दवसापासून काम करतात.  यांना आठ हजार पगार देतो. आज मनीमम दहा हजार 

पगार पडतो आ ण यांना देताना आठच हजार देतो. कोणाम येह  भेदभाव नसावा.  

पठाणताईना वाईट अनुभव कुठे आला असेल परंतु शहरात जे चाललेले आहे क  उठसुठ  कुठेह  

दुकान आहेत, आता थंडी पडलेल  आहे अ या र यावर कपडयाचे दुकान लागलेले आहेत. या 

सगळया गो ट मुळे ऍ सीडट हो याची सु दा श यता फार मोठया माणावर आहे. सगळे 

टे पो या टे पो माकटयाड व न भ न येतात त ेर यावर लागतात. भाजीवाले, ू टवाले सगळे 

ओरडतात. आज एलबीट  जाणार आपण नणय घेतला पा हज े क  या या ठकाणी पाच 

हॉकस या टप-या अस या पा हजेत, तथे दोन अस या पा हजेत. िजथ भाजीमंडई पुण बंद 

आहे तेथील भाजीमंडईचे गाळे ता यात दले पा हजेत. र यावर कोणी ठेवलतर मला वाटत 
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नाह  क  ते यो य असेल. आरो यास हनीकारक आहे. युसवाले बघावेत कुठेह  युस या 

गाडया, ु ट या गाडया असतील, भेळ या गाडया असतील, पाणीपुर या गाडया असतील, 

वडापाव या गाडया असतील. अगद  गर ब लोक न क  घेवून हे खात असतील परंत ुयाचा अथ 

ते नागर कां या आरो या या ट कोनातून सु दा हनीकारक आहे. आ ण हणून आपण नणय 

घेतला पा हजे. परवा भ ती-श तीचा पेपरला फोटो आलेला होता. एक रोड ते सं याकाळी 

पुणपणे बंद क न टाकतात. या यातून महापा लकेचा काय फायदा आहे. आयु त साहेब तु ह  

दोनवेळा- तीनवेळा तीकडे गेलात कचरा उचलायला. हणजे यांनी घाण करायची आ ण तु ह  

कचरा उचलायचा मग यां याकडून रोज पैसे वसुल केलेच पा हजेत. एखादा छोटा मुलगा जाऊ 

देत ते एखादया गाडीत फुकट राईड मा  देतात का ते बघा. घोडयावर फुकट बसु देतात का ते 

बघा. परंतु यानंी केलेल  घाण, आई म खालले या काडया, खा लेले कणस, नाराळाच पाणी 

प यानंतर टाकलेल नारळ हा केलेला कचरा आप या लोकांनी उचलायचा. हे कती दवस 

आपण करणार आहेत. एलबीट  बंद झालेल  आहे. अवघड प रि थतीतून आपण जाणार आहोत. 

या लोकांना सु दा छोटेछोटे शॉप क न दया, अ धकृत दया आ ण दर  म ह याला पाच हजार 

भाड े यां याकडून या. असे केलेतर लोकांनाह  दुकान मळतील, असाह  ते बझनसे करतात, 

अशी ते घाण करतात. यांना एक एक ड टबीन दयाव े या यातच यांनी कचरा टाकला 

पा हज.े मागे पु यात या एका गाडनच उदाहरण दलेल होतं. नारळ पाणी घेत यानंतर आ ह  

गाडीत नघालो, नारळ गाडीत बसुन प यासाठ  घेतले तर ते हणाले गाडीत बसुन तु ह  

पणार असालतर येथून तु ह  घेवून जायचे आ ण आम याकडे यायचे असेलतर आम या 

ड टबीनम ये टाकायच.े आपणह  कुठेतर  आदश घेतला गेला पा हज.े थरमॅ स चौकाम ये 

कंपनी या समोर बाहेर अ रश: भाजीमंडई झाल . कंपनीला गाडया टन करायला जागा नाह , 

लोकांना उभे रहायला जागा नाह . कंपनी सुट यानंतर एक कडून बजाज टे पो दुसर कडून 

थरमॅ स कंपनी आ ण अ रश: रोडवर भाजीमंडई. या या ठकाणी गाडन आहे अशा ठकाणी 

एकसार या सु ंदर टप-या तु ह  बनवा. यांना म थल  भाडयाने या टप-या दया. हे ए स-

सि हसमेन जे आहेत ते आप याकडे सेवा करतात. यासाठ  आपण तो वषय दला होता. 

वायसीएमम ये जी आपण भरती कॉ ॅ ट बेसीसवर केल  या लोकांना सु दा दहा हजार पगार 

देतो. तर  हा वषय उपसूचनेसह मंजूर करावा. 

मा.सुजाता पालांडे -   मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणे दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ७६३                                        वषय मांक – ८ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    
 

      संदभ :- १) मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव. 

                २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२७२२ द. ०६/१०/२०१५ 

   घंटागाडी कामगार आरो य वभागाकडे गेल  १७ वष आरो य वषयक दैनं दन साफसफाईच े 

काम कर त आहेत. यां या आ थक प रि थतीचा सहानुभूतीपूवक वचार क न घंटागाडी 

कामगारांना दरमहा .९,०००/- (अ र  र कम पये नऊ हजार फ त) ऐवजी दरमहा 

.१५,०००/- (अ र  र कम पये पंधरा हजार फ त) पगार दे यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये संक प 

व छता मो हम अंतगत व छता उप व शोध पथकातील ( युअस स डटे शन कॉड) 

कमचार  गेल  १३ वष काम कर त असून स या यांना दरमहा र. . ८०००/- (अ र  पये आठ 

हजार फ त) मानधन असून याऐवजी दरमहा .१५०००/- (अ र  र कम पये पंधरा हजार 

फ त) मानधन दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.    

 अनुकूल - ८१       तकूल – ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार  यांनी 

कट केले. 

        ------- 

मा.सुजाता पालाडंे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                        वषय मांक – ९ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    

 

     संदभ :- १) मा.स वता साळुंके,मा. वनायक गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा  

               ताव. 

               २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२७३६ द. ०६/१०/२०१५ 
 

    मा. ी.शरदचं जी पवार साहेब यां या अमृत महो सवी वषा न म त ११ ते १५ 

ऑ टोबर २०१५ या कालावधीत रा कुल वेट लि टंग पधा महारा  रा य वेट लि टंग 

संघटना व महारा  ऑ लि पक असो सएशन यांचे सहकायाने आयोिजत कर यात येणार 

असून सदर पधसाठ  मनपातफ र. .दोन लाख न या णव हजार अथसहा य महारा  टेट 
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वेट लि टंग असो सएशन यांचे नावे मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर मंजुर करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.आशा सुयवंशी -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडत.े 

मा.पौ णमा सोनवणे -   मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-    

ठराव मांक – ७६४                                  वषय मांक – ९ 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    
 

     संदभ :- १) मा.स वता साळुंके,मा. वनायक गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा  

               ताव. 

                २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२७३६ द. ०६/१०/२०१५ 
 

            वषय मांक ०९ द तर  दाखल करणेत येत आहे.  

     अनुकूल - ८१       तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार  यांनी 

कट केले. 

        ----- 

मा.सुजाता पालांडे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                        वषय मांक – १० 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    
 

          संदभ : - १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/६९४/ 
                     २०१५, द.०७/०८/२०१५ 
             २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .४ द.१८/९/२०१५ 
 

      पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर “कायकार  अ भयंता ( व युत)”   

अ भनामाची ८ पदे पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये 

शासन मंजूर स यि थतीत र त असलेले १ पद पदो नतीने भरणेकर ता द.१७/०६/२०१५ रोजी 

पदो नती स मती सभा आयोिजत कर यात आल  होती.  तुत या पदो नती स मतीने “ 
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कायकार  अ भयंता ( व युत)” पदावर पदो नती दे यासाठ  अहताधारक “ उप अ भयंता 

( व युत)”  पदावर ल अ धका-यांची शै णक अहता, सेवाजे ठता, गोपनीय अहवाल, आर ण 

व अनुभव कालावधी इ. सेवा वषयक तपशील पडताळून ी.मोरे श शकांत सखाराम यांना खुला 

(अनु.जाती) या वगामधून “ कायकार  अ भयंता ( व युत)”  या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – 

३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये क न ठ अ भयंता ( व युत) पदाचे 

पद वकाधारक व पदवीधारक अशा वतं पणे सेवाजे ठता सूची स द करणेबाबत व यानुसार 

उपअ भयंता ( व युत) पदावर पदो नती दे याबाबत म.ेउ च  यायालयाम ये याय व ट 

असलेल  या चका .२१४५/२००५  म ये होणा-या अं तम नणयाचे अ धन राहू न 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेने पदो नती दे यास  शफारस केल  आहे. सबब मोरे 

श शकांत सखाराम यांना खुला (अनु.जाती) या वगामधून “ कायकार  अ भयंता ( व युत)”  

या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये पदो नती 

दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. तभा भालेराव - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.गोर  लोखंडे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका अ थापनेवर “कायकार  अ भयंता” वदयुत अ भनामाचे यापु ढे र त होणारे 

पदावर उपअ भयंता वदयुत पदावर काम करणारे ी.एकनाथ बंडू पाट ल यांना “कायकार  

अ भयंता” वदयुत पदावर पे बॅ ड र. . १५,६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या 

वेतन ेणीम ये पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी तसेच संबंधीत वगामधुन जागा र त 

नसलेस संबंधीत वगातील जागा र त होईपयत “कायकार  अ भयंता” वदयुत या पदाचा 

अ तर त पदभार देणेस मा यता देणेत यावी.      

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब,  उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक - ७६५                                             वषय मांक – १० 

दनांक- २०/११/२०१५           वभाग – मा.आयु त    

          संदभ : - १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/६९४/ 
                     २०१५, द.०७/०८/२०१५ 
             २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .४ द.१८/९/२०१५ 
 

      पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर “कायकार  अ भयंता ( व युत)”   

अ भनामाची ८ पदे पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये 

शासन मंजूर स यि थतीत र त असलेले १ पद पदो नतीने भरणेकर ता द.१७/०६/२०१५ रोजी 
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पदो नती स मती  सभा  आयोिजत  कर यात  आल  होती.   तुत या पदो नती स मतीने 

“कायकार  अ भयंता ( व युत)” पदावर पदो नती दे यासाठ  अहताधारक “ उप अ भयंता 

( व युत)”  पदावर ल अ धका-यांची शै णक अहता, सेवाजे ठता, गोपनीय अहवाल, आर ण 

व अनुभव कालावधी इ. सेवा वषयक तपशील पडताळून ी.मोरे श शकांत सखाराम यांना खुला 

(अनु.जाती) या वगामधून “ कायकार  अ भयंता ( व युत)”  या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – 

३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये क न ठ अ भयंता ( व युत) पदाचे 

पद वकाधारक व पदवीधारक अशा वतं पणे सेवाजे ठता सूची स द करणेबाबत व यानुसार 

उपअ भयंता ( व युत) पदावर पदो नती दे याबाबत म.ेउ च  यायालयाम ये याय व ट 

असलेल  या चका .२१४५/२००५  म ये होणा-या अं तम नणयाचे अ धन राहू न 

मा. वधी/महापा लका सभे या मा यतेने पदो नती दे यास  शफारस केल  आहे. सबब मोरे 

श शकांत सखाराम यांना खुला (अनु.जाती) या वगामधून “ कायकार  अ भयंता ( व युत)”  

या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये पदो नती 

दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका अ थापनेवर 

“कायकार  अ भयंता” वदयुत अ भनामाचे यापु ढे र त होणारे पदावर उपअभयंता वदयुत 

पदावर काम करणारे ी.एकनाथ बंडू पाट ल यांना “कायकार  अ भयंता” वदयुत पदावर पे 

बॅ ड र. . १५,६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६००  या वेतन ेणीम ये पदो नती देणेस मा यता 

देणेत येत आहे तसेच  संबंधीत वगामधुन जागा र त नसलेस संबंधीत वगातील जागा 

र त होईपयत  “कायकार  अ भयंता” वदयुत या पदाचा अ तर त पदभार देणेस मा यता 

देणेत येत आहे.    

 अनुकूल - ८१            तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार    

यांनी कट केले.   

      ------- 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक - ७६६                                             वषय मांक – ११ 

दनांक- २०/११/२०१५            वभाग – मा.आयु त    

            संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .पअक/२/का व/३०८/२०१५,  

                     द.१२/०८/२०१५ 

                  २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .६ द.१८/९/२०१५ 
   

    आळंद  नगरप रषदेचे नगरा य  यांनी यांचे द.१३/०७/२०१५ रोजीचे मा.महापौर व 

मा.आयु त यांना दले या नवेदनानुसार मा.हर त लवादाने आळंद  नगरप रषदेस या 

क प उभारेपयत कच-याची पयायी यव था करणेचे आदेश द याने तसेच आळंद  ह  
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तथ े  असून लाखो भा वक शहरात येत असतात  तसेच ल नसराईत येणा-या भा वकांचा 

 वचार करता कचरा येची सु वधा तयार होईपयत मोशी कचरा डेपो येथे कचरा टाक यास 

परवानगी मा गतलेल  आहे.  यापूव  आळंद  नगरप रषदेने  द.२८/०३/२००८ व द.१०/०५/२०१३ 

रोजीचे प ा वये मनपाचे मोशी कचरा डेपो येथे कचरा टाकणेस परवानगी मा गतल  होती. 

यानुसार थमत: आळंद  नगरप रषदेस द.३०/०६/२००८ अखेर पयत एकूण ८४१.६१० मे.टन 

कचरा ती कलो ५० पैसे या माणे काह  अट  व शत नुसार मोशी कचरा डेपोम ये टाकणेत 

आला होता.  तसेच द.०६/०६/२०१२ ते १२/०६/२०१२ या कालावधीम ये ती दनी सुमारे ८ 

मे.टन इतका कचरा र. .२५६/- त टन या माणे आकारणी क न काह  अट  व शत वर 

परवानगी देणेत आल  होती.  याकामी याचे माफत एकूण ८० मे.टन कच-यासाठ  

र. .२०,४८०/- इतके शु क मनपा कोषागाराम ये जमा करणेत आले होत,े परंतु य ाम ये 

आळंद  नगरप रषदेमाफत द.०६/०६/२०१२ व द.०८/०६/२०१२ या कालावधीम ये एकूण६.९५ 

मे.टन इतका कचारा मोशी कचरा डेपोम ये टाकणेत आला होता. उपरो त बाबींचे अवलोकन 

करता आळंद  नगरप रषदेची स यि थतीमधील लोकसं या व तरंगती लोकसं येनुसार कच-

याचे माणाम ये वाढ झा याचे दसून येत.े  मनपाचे प रसराम ये दैनं दन नमाण होणा-या 

कच-याचे माणात देखील मोठया माणात वाढ होत आहे.  मनपा या कचरा डेपोमधील 

बहु तांश जागा वापरणेत आल  असून उव रत जागा जा तीत जा त पुढ ल ३ ते ४ वष 

कालावधीसाठ  वापरणे श य होईल.  मनपा या मोशी कचरा डेपो येथील उपल ध जागेचा 

वचार करता याच माणे शहराबाहेर ल कचरा मोशी कचरा डेपोम ये टाक यास था नक 

लोक त नधींचा वरोध हो याची श यता अस याने आळंद  नगरप रषदेस कचरा टाकणेस 

परवानगी देणेबाबतचा धोरणा मक नणय होणे आव यक असून यास मनपा सभेची मा यता 

घेणे यो य होईल. आळंद  नगरप रषदेचा नमाण होणारा कचरा यांचे कडील या क प 

पुण होईपयतचे कालावधीसाठ  मोशी कचरा डेपोम ये सशु क व आव यक या अट  शत वर 

टाकणेबाबत धोरणा मक नणय घे याकामीचा वषय द तर  दाखल करणेस मा यता देणेत येत 

आहे.  

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

      अनुकूल - ८१            तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार    

यांनी कट केले.   

      ------- 
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक - ७६७                                             वषय मांक – १२ 

दनांक- २०/११/२०१५            वभाग – मा.आयु त    

 संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१०/१५/२०१५,  
                           द.०१/०६/२०१५ 

          २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव .५ द.७/१०/२०१५ 
 
            भूसंपादन, पुणे सामािजक प रणाम नधारण अहवालाचे मु यमापन  
 कर यासाठ   व वध शाखेतील त  गट थापन करणेबाबत –  
 
 संदभ १) मा.उप स चव, महारा  शासन यांचे प  .संक ण                         
०१/२०१५/ . .२/अ-२, द. २३/०१/२०१५ व २) मा.िज हा धकार ,  पुणे यांचे प  
.पीएलसी/का व/८०/२०१५, द.१०/०२/१५  

अ वये उपरो त संदभ य प  .१ नुसार नवीन भूसंपादन नयमावल तील  “ नयम ७ (ख)” नुसार 

रा य शासन सामािजक प रणाम नधारण अहवालाच ेमु यमापन कर याक रता व वध शाखेतील 

त गटाची नेमणूक करणा-या त  गटाम ये यांना सामािजक प रणाम नधारण येम ये 

त नधी व दे यात आलेले नसेल अशा ामसभे या, पंचायती या, नगरप रषदे या अथवा 

महानगरपा लके या सद यांमधून दोन त नधी या पैक   कमान एक म हला त नधी असेल अशी 

२ नावे शासनास ता काळ सादर कर यात यावीत जेणेक न शासन तरावर यांचे पॅनल तयार करता 

येईल असे मा.उप स चव, महारा  रा य यांनी मा. वभागीय आयु त व मा.िज हा धकार  यांना 

कळ वल ेआहे.  सदरच ेप ास अनुस न संदभ .२ अ वये “ उ त वषयाबाबत संद भय प ा वये 

दले या सुचने माणे नयम ७(ख) नुसार दोन य तींची नावे ता काळ या कायालयास कळवावीत 

हणजे सदरचा अहवाल मे.शासनास सादर करता येईल.” असे मा.िज हा धकार  पुणे यांनी 

मनपाला कळ वले आहे.  नवीन भूसंपादन नयमावल तील नयम ७(ख) नुसार १) मा.अिजत दामोदर 

ग हाणे, व २) मा.वैशाल  जा लंदर काळभोर या दोन य तींची नावे मा.िज हा धकार  यांचे 

कायालयास कळ व यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.नंदा ताकवणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण डपी 

नयोजना या माग या वषयाला तीन वषापासून मा यता दलेल  नाह . २०१६ साठ  आपण 

काय काय सुरवात केल  याचा खुलासा केलातर बरे होईल.  प हला डीपी २०१६ चा  यास 

मा यता द यानंतर पु ढे काय काय केले आहे हे सांगावे.  
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मा.आयु त -  मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. स मा.सद यांनी जु या गाव या डीपी ब ल 

न वचारलेला आहे याबाबतची फाईल ोसेसींग पुण झालेल आहे. याम ये    

मु यलेखा प र क आहेत आ ण डे युट  डायरे टर टाऊन लॅनींग आहेत. हा डीपीचा वषय 

टेि नकल आहे, तो डे युट  डायरे टर टाऊन लॅनींगचा आहे परंत ुआपण येक टडरची 

फाईल मुलेप माफत पाठवतो. मुलेपच ेए स मत आहे व डे युट  डायरे टर टाऊन लॅनींगचे 

वाय मत आहे. मग आयु त हणून कोणाचे मत ऍ से ट कराव, का यातला काह  

सुवणम य साधावा का. हा न आहे. परंतु ती टेि नकल बाब अस यामुळे माग या 

आठवडयातच आ ह  आपले डायरे टर, टाऊन लॅ नंगचे आहेत ते पु यातच बसतात यांची   

अपॉ टमट घेतलेल  होती. परंतु मला मु ंबईला सा  अस यामुळे या अपॉ टमट या दवशी 

जाता आले नाह  तर  आ ह  एक-दोन दवसात यांची अपॉ टमट घेतो आ ण  टडर स द 

करतो.    

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. टडर कती 

मुदतीत होईल.                                     

मा.आयु त -  मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. ोसेस झाले क  टडर होईल. तीन दवसाचे 

टडर असते या माणे क .  

मा.आशा शडगे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आम या सहकायानी 

वषय मांडला आहे. थायी स मतीला असताना मी अनेकवेळा सांगीतले होतं क  २०१७ ला 

इले शनची गडबड असणार. आणखीन चार म ह यानी आ ह  या वातावरणात जाणार 

आहोत. कोण याह  सद याना डीपीकडे बघ यासाठ  पु रेसा वेळ कंवा चांगला वेळ आम या 

शहराचा वकास कर यासाठ  मळणार नाह . आमचे याकडे ल  नसेल या परफे ट 

टाईमींगला तु ह  डीपी आणणार. अनेकवेळेला तु हांला युट ल ट  लॅनब ल सांगीतलं. आ ह  

जे काह  सांगतो या शहरा या वकासासाठ , चांग यासाठ  असले या गो ट  असतात पण 

सरळसरळ तु ह  याला कच-याची टोपल  दाखवतात. जो काह  डीपी आपण र यू करतो 

या डपी या लवकर नवीदा काढून हरकती/सूचना के या पा हजेत. माच- २०१६ पासून 

आ ह  सगळेजण इले शन या कामाला लागणार. यावेळेला डीपी पुढे आणलातर कोणीह  

यवि थत पाहू  शकणार नाह त. यात तु हांला सगळयांना मा हती आहे क  तु ह  पेपरला 

बातमी कती मोठया अ रात देता, नागर कांना कळाव हणून, नागर कां या हरकती/सूचना 

या सगळया गो ट  तु हांला चांग या मा हती आहेत. कमान सद य हणून आम याकडे जी 

जबाबदार  आहे ती तर  आ हांला चांग या कारे पार पाडू दयात. ते हा या गो ट वरती 

लवकर नणय यावा अशी वनंती आहे. 

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

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार  

यांनी कट केले. 

         ------- 

मा.सुजाता पालांडे  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                           

                                                        वषय मांक – १३ 

दनांक- २०/११/२०१५            वभाग – मा.आयु त    
 

          संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .झो नप/ु३/का व/३००/१५/२०१५,  

                    द.२३/०७/२०१५ 

           २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव .६ द.७/१०/२०१५ 
    
 

       महारा  शासनाने द. २ मे २०१४ रोजी महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन 

आ ण पुनव वकास) (सुधारणा) अ ध नयम २०१४ पा रत केला आहे. सदर अ ध नयमा दारे 

महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन आ ण पुन वकास) अ ध नयम १९७१ म ये दु या 

कर यात आले या आहेत. उपरो त अ ध नयमातील दु तीस अनुस न गृ ह नमाण 

वभागामाफत मांक झोपुधो - १००१/ .क.१२५/१४/ झोपस-ु१ द.१६ मे, २०१५ अ वये शासन 

नणय पा रत कर यात आलेला आहे. सदर दु या व द. ११ जुलै, २००१ द. ८ नो हबर, 

२००१, द. २ जानेवार , २०१२ आ ण द.२२ जुल,ै २०१४ या आदेशातील तरतूद ंचे अ ध मण 

क न सुधार त कागदप े /अ भलेख व कायप दती व हत करणेचा नणय घेणेत आला आहे. 
    

  शासन नणयातील ठळक बाबी खाल ल माणे- 
 

१)      झोपडी व झोपडीवा सय संर णपा  ठर व याबाबत. 

(अ) झोपडी द.१/१/२००० अथवा यापूव ची संर ण ा त झोपडी आहे यासाठ  
ववरणप ातील कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 

(ब) स या तथे राहत अस यास प याचा उ लेख असले या ववरणप ातील 
अ लकड या एक वषातील कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 
(क) झोपडी द.१/१/२००० नंतर या दनांकापासून स या राहत असले या ववरणप ातील 
अ लकड या एक वषातील कोणताह  कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 
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२) शपथप ाबाबत – 

अ)   झोपडीधारक या या/ त या, पि न या/पती या अथवा १८ वषाखाल ल (अ ान) 
मुलां या नांवे महानगरपा लका े ात अ य झोपडी/घर/सद नका मालक  त वावर अथवा 
भाडे त वावर नस याचे शासन नणय, सामा य शासन वभाग, दनांक ०९ माच २०१५ 
अ वये वत:चा फोटो लावुन “ वयंघोषणाप ”(Self-Declaration)सा या कागदवर भ न 
देणे आव यक राह ल. 
ब)झोपडीधारक जोडप  तन कंवा जोडप  चार भ न देताना यासोबत वयं सा ांकन  

जोडले या पुरा यावर “ वंय वा ांकनासाठ च े वयंघोषणाप ”(SelfDeclaration for Self 

Attestation)देणे आव यक असेल. 
क)नमुने शासन नणय, सामा य शासन वभागाकडील दनांक ०९ माच २०१५ 
सोबत या प  “अ”व “ब” माणे राहतील. 

 
३) अ)  द. १/१/२००० पूव पासून या झोपडीवा सयांसाठ  अजाबाबत 

 नमु यात दश वले या अजासोबत “जोडप  तीन”  (जोडप -पाचसह) अज भरणे 
आव यक राह ल. 

    ब) द.  १/१/२००० नंतर या झोपडीवा सयांसाठ  अजाबाबत 

नमु यात दश वले या अजासोबत “जोडप  चार”(जोडप -पाचसह) अज भरणे आव यक 
राह ल. तसेच शासन नणय, गृह नमाण वभाग यांचेकडील २ जानेवार  २०१२ नुसार 
अपा  ठरला असेल तर यांनाह  पु हा अज करता येईल. 

व रल पुततेनुसार, संगणकावर संक लत केलेले मा हती व फोटो या आधारे 
पडताळणी, झोपडप ी पुनवसन योजने या अमलंबजावणीसाठ  न का सत झाले या 
झोपडी या पुरा या आधारे, थळ पाहणी, क न पा /अपा  बाबत नणय घेणे. व 
अ भलेखाचे जतन करण.े पुनवसनाचा लाभ देतात या या/ त या, पि नची/पतीची 
फोटोसह मा हती व या दोघां या आधारकाडा या मांकाची न द क न संल न करणे. 

तर  उपरो त द. २ मे २०१४ रोजीचा महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन आ ण 

पुनव वकास) (सुधारणा) अ ध नयम २०१४ व याअनुषंगाने द. ११ जुलै, २००१ द. ८ नो हबर, 

२००१, द. २ जानेवार , २०१२ आ ण द.२२ जुल,ै २०१४ या आदेशातील तरतूद ंचे अ ध मण 

क न सुधार त द. १६ मे, २०१५ चा शासन नणय मा. महापा लका सभेपु ढे अवलोकनाथ ठेवणेत 

आला.  

मा. तभा भालेराव -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.आशा सुयवंशी –  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळी 

करणेत यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.पौ णमा सोनवणे-  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता--     
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ठराव मांक – ७६८                                        वषय मांक – १३  

दनांक- २०/११/२०१५            वभाग – मा.आयु त    
 

          संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .झो नप/ु३/का व/३००/१५/२०१५,  

                    द.२३/०७/२०१५ 

           २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव .६ द.७/१०/२०१५ 
 

         वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   
 

 अनुकूल - ८१        तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठा सन ा धकार  यांनी कट 

केले. 

               -----                                                  

मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 
ठराव मांक - ७६९                वषय मांक – १४ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त    
 
     संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१६/७०६/२०१५,  

               द.०१/०९/२०१५ 

            २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव .७ द.७/१०/२०१५ 
 

मौजे मोशी येथील शवाजीवाडी मधील गट नं.४८ जूना (गट नं.४९) मधील ६०.०० मी. 
पुणे ना शक महामागापासून गट नं.१५१ (जूना गट नं.१५१) मधील देहू  आळंद  ३०.०० मी. 
र यापयतचा र ता वक सत करणेसाठ  जमीन संपादनाचा ताव मा.िज हा धकार , पणेु 
यांचेकडे सादर करणे आव यक आहे.  सदर र ता ं द करणाखाल ल जमीन खाजगी मालक ची 
अस याने र ता ं द ने बाधीत होणा-या े ाचे भूसंपादन करणे आव यक अस याने र ता द ंने 
बाधीत जमीनीचे महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ (२) व 
भूसंपादन कायदा १८९४ चे तरतूद  अंतगत भूसंपादन करावे लागेल.  सदर भूसंपादन तावास 
मा यता देणेत येत आहे.   
 

मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  
 

        यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
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 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
        -------- 
मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७७०            वषय मांक – १५ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 

 

  संदभ – १) मा.सुजाता पालांड,े मा.अ मना पानसरे यांचा ताव – 
           २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव . २२ द.७/१०/२०१५ 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मौजे दघी मंजूर वकास योजना आराखडयात 

स.नं.७८ पै म ये २/११६ ाथ मक शाळा हे आर ण असून सदर आर णाखाल ल े ाम ये 

आर ण मंजूर हो याअगोदर पासून घरे आहेत. तसेच आजूबाजूला ७ ते ८ शाळा आहेत.  

यामुळे मंजूर वकास योजनेतील स.नं.७८ मधील आर ण .२/११६ ची आव यकता नाह .  

हणून मंजूर वकास योजनेतील शाळेचे आर ण .२/११६ महारा  ादे शक व नगररचना 

अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  क न सदर आर णाखाल ल े  र हवाशी वभागात 

समा व ठ करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

    
मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास अनुमोदन देत.े  
 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
              वषय मांक – १६ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 

 
           संदभ –१) मा.सुजाता पालांड,े मा.अ मना पानसरे यांचा ताव – 
                २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव . २३ द.७/१०/२०१५ 
 

मौजे चखल  येथील गट नंबर ११९५ ते ग.नं.१२०७ पयत मंजूर वकास आरखडयातील 

३०.०० मी. र याची म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम २६ नुसार आखणी नि चत 

करणेत आलेल  होती.  परंतु म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३० नुसार यात काह  
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बदल दश वलेला आहे. यात केले या बदलास शासनाची मा यता मळालेल  आहे. तर  

फेरबदल केले या आखणीमुळे यातील बाधीत मळकतधारकांवर अ याय झालेला आहे.  

यामुळे म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम २६ नुसार स द केले या आखणीनुसार 

र याची आखणी कायम करणेकर ता म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 

फेर बदलाची कायवाह  करणेत यावी. ता वत या र याचे आखणीस म. ा. व न.र. 

अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. तभा भालेराव - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या मंजुर वकास योजनेतील वषयांक त च हां कत आर णे व र ते म. ा. व 

न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेस मा यता देणेत यावी. पंपर  चंचवड 

नवनगर वकास ा धकरणाची सुधार त वकास योजना सन १९९५ म ये मंजूर झालेल  आहे. 

ा धकरण नयोजन नयंञण क ेतील काह  ेञ सन १९९७ म ये पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या नयोजन नयंञण क ेत समा व ट झालेले आहे. सदर ेञापैक  मौजे-

चखल  येथील पेठ .२० लागून असले या ग.नं. १२९७ व १२६४ या गटांतील ेञाम ये काह  

च हां कत आर णे ता वत केलेल  आहे. मा.महापा लका सभा ठराव . ६०८४ 

द.२०/०२/२००७ चा ठराव र  करणेस मा यता देणेत यावी व सदर ठरावाचे अनुषंगाने केलेल  

कायवाह  या ठरावा वये र  करणेस मा यता देणेत यावी. नगर वकास वभागास दाखल 

केलेला महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वयेचा ताव 

द तर  दाखल करणेस मा यता देणेत यावी. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता 

ता काळ पुढ ल कायवाह  क न या माणे शासनास कळवणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. नलेश पांढरकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनसे अनुमोदन देतो.  

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  
  

यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक - ७७१            वषय मांक – १६ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 

 
                  संदभ –१) मा.सुजाता पालांड,े मा.अ मना पानसरे यांचा ताव – 
                   २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव . २३ द.७/१०/२०१५ 
 
  मौजे चखल  येथील गट नंबर ११९५ ते ग.नं.१२०७ पयत मंजूर वकास आरखडयातील 

३०.०० मी. र याची म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम २६ नुसार आखणी नि चत 
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करणेत आलेल  होती.  परंतु म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३० नुसार यात काह  

बदल दश वलेला आहे. यात केले या बदलास शासनाची मा यता मळालेल  आहे. तर  

फेरबदल केले या आखणीमुळे यातील बाधीत मळकतधारकांवर अ याय झालेला आहे. 

यामुळे म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम २६ नुसार स द केले या आखणीनुसार 

र याची आखणी कायम करणेकर ता म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 

फेर बदलाची कायवाह  करणेत यावी. ता वत या र याचे आखणीस म. ा. व न.र. 

अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या मंजुर वकास योजनेतील वषयांक त च हां कत आर णे व र ते 

म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणाची सुधार त वकास योजना सन १९९५ म ये मंजूर 

झालेल  आहे. ा धकरण नयोजन नयंञण क ेतील काह  ेञ सन १९९७ म ये पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या नयोजन नयंञण क ेत समा व ट झालेले आहे. सदर ेञापैक  

मौजे- चखल  येथील पेठ .२० लागून असले या ग.नं. १२९७ व १२६४ या गटांतील ेञाम ये 

काह  च हां कत आर णे ता वत केलेल  आहे. मा.महापा लका सभा ठराव . ६०८४ 

द.२०/०२/२००७ चा ठराव र  करणेस मा यता देणेत येत आहे व सदर ठरावाचे अनुषंगाने 

केलेल  कायवाह  या ठरावा वये र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. नगर वकास वभागास 

दाखल केलेला महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ च े कलम ३७ अ वयेचा 

ताव द तर  दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न 

पहाता ता काळ पुढ ल कायवाह  क न या माणे शासनास कळवणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
              वषय मांक – १७ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 
 संदभ – १) मा.सुजाता पालांड,े मा.अ मना पानसरे यांचा ताव – 
             २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव . २४ द.७/१०/२०१५ 
 
       मौजे मोशी येथील गट नं.४५० मंजूर वकास आराखडयात ९० मी. र यालगत १०० 

मी. अंतरावर द ण बाजूचे अि त वातील र याला ४५ मी. र ता ं द  (भोसर  ह ीलगत) 

दश वणेत आलेल  आहे. दो ह  र ते लगत अस यामुळे वक सत करणेस अडचणी व नयोजन 
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करता येणार नाह . स यि थतीत गट नं.४५० म ये मोठया माणात लोकव ती आहे.  

नाग रकांनी आपल  घरे महापा लकेचा वकास आराखडा मंजूर हो यापूव  बांधलेल  आहेत.  

यामुळे सव नाग रकांवर अ याय होणार आहे. तसेच सदर ९०.०० मी. र यामुळे सव र हवाशी 

बेघर होणार आहेत.  नवनगर वकास ा धकरण ह ीत र याची ं द  ७५.०० मी. आहे.  

नवनगर वकास ा धकरण ह ीतून येणारा ७५.०० मी. र ता व मोशी ह ीतील ९०.०० मी. 

र ता हे देखील समोरासमोर येत नाह त. तसेच ते नयोजना या ट कोनातून देखील यो य 

होणार नाह .  यामुळे मंजूर वकास आराखडयातील ९०.०० मी. र ता र  क न भोसर -मोशी 

ह ीवर ४५.०० मी. र याचे उ तर बाजूस मोशी ह ीत ७५.०० मी. र ता ता वत करणे 

नयोजना या ट ने यो य होईल.  ता वत करावया या ७५.०० मी. र याची ं द   ना शक 

महामाग र यापासून लोहगाव ह ीपयत ७५.०० मी. र याची ं द  नि चत करावी. तर   

ता वत करावया या र याची आखणी व आर णास म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे 

कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  ता काळ कर यात यावी. ता वत या र याचे 

आखणीस म. ा. व न.र. अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलास मा यता देणेत 

येत आहे. 
 

मा. तभा भालेराव - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.गोर  लोखंड े -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 
सूचना मी मांडतो. 
मा. नलेश पांढरकर - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.  

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक - ७७२            वषय मांक – १७ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 

 
           संदभ – १) मा.सुजाता पालांड,े मा.अ मना पानसरे यांचा ताव – 
              २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव . २४ द.७/१०/२०१५ 
 

              वषय मांक १७ द तर  दाखल करणेत येत आहे. 
 

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
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मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
              वषय मांक – १८ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 

 
संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  पअक/६/का व/३१९/२०१५ 

                     दनांक  ०९/०७/२०१५ 
        २) मा. महापा लका सभा ठराव . ७२७ द २३/७/२०१५   
   ३) मा.महापा लका सभा ठराव .७५० द.१९/९/२०१५     
 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगत पूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल 

शासनाकडून वेळोवेळी व हत कर यात येईल. अशा प दतीने दरवष  ३१ जुलै पूव  

मा.महापा लका सभेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल 

महारा  दूषण नयं ण मंडळाने दले या DPSIR या मागदशक त वानुसार तयार कर यात 

आला आहे. सदर ा प अहवाल मा. महापा लका सभेस सादर करावयाचा आहे.  

 सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण स यि थती 

अहवाल मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणेत आला. 

मा. तभा भालेराव - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा. नलेश पांढरकर – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.  
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक - ७७३            वषय मांक – १८ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 

संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  पअक/६/का व/३१९/२०१५ 
               दनांक  ०९/०७/२०१५ 
  २) मा. महापा लका सभा ठराव . ७२७ द २३/७/२०१५   
  ३) मा.महापा लका सभा ठराव .७५० द.१९/९/२०१५     
 

वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
  

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
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 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 
         वषय मांक – १९ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  नर व /का व/रहाटणी/ड- 
                ८/६८०१/१५ द.२३/०९/२०१५  
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका पर सरात मंजूर वकास योजनेतील आर ण, र ता  

तसेच मंजुर वकास योजने य तर त महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च े कलम 

२०५ अंतगत घोषीत र ता या योजनाने बाधीत होणारे े  खाजगी वाटाघाट ने ता यात 

घेणेकामी रेडीरेकनर नुसार होणारे मु यांकन अ धक ३०% दलासा र कम अशी मळुन एक त 

होणार  र कम अदा करणेची प दत च लत आहे. जे.एन.एन. यु.आर.एम. क पांतगत 

वकसीत होणारे र ते व इतर आव यक र याकर ता खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन 

कर यासाठ  सु दा मा.महापा लका सभा ठराव . ३९९ दनांक २१/११/२०१३ अ वये ३० % 

दलासा र कम वचारात घेऊन मोबदला दे याचे धोरण ठर व यात आलेले आहे.  भूसंपादन 

अ ध नयम १८९४ म धल तरतूद नुसार ३०% दलासा र कम वचारात घेवून सदरचे धोरण पूव 

नि चत कर यात आले होत.े सदर धोरणानुसार स यि थतीत बाधीत मळकतधारकांना 

नुकसान भरपाई अदा करणेत येत आहे.    

तथापी क  शासनाने भूसंपादन अ ध नयम १८९४ ऐवजी “The Right to fair 
compensation and Transparency in land acquisition, Rehabilitation Resettlement Act 
2013”(भूसंपादन कायदा २०१३) हा नवीन भूसंपादन कायदा मंजूर  केला असून द. १ जानेवार  

२०१४ पासून सदरचा कायदा अंमलात आला आहे. सदर कायदयातील कलम ३०मधील 

तरतूद नुसार दलासा र कम देय नुकसान भरपाई या १००% इतक  नि चत कर यात आलेल  

आहे. यानुसार महारा  शासनानेह  महसूल व वन वभाग, यांचेकडील शासन नणय मांक- 

संक ण-०३।२०१५। . ं . ३४।अ-२ द.१२।०५।२०१५ नुसार खाजगी े ातील जमीन खाजगी 

वाटाघाट ने थेट खरेद  करतांना भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व शे युल 

-१ या तरतूद नुसार सव बाबी वचारात घेऊन मोबदला र कम नि चत करावी अस ेधोरण 

नि चत केलेले आहे. 

उपरो त व तूि थती वचारात घेता पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत खाजगी 

वाटाघाट ने भूसंपादन करतांना संबं धत ज मन मालकास मोबदला अदा करतांना मा. 
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महापा लका सभा ठराव ं . ३९९ द.२१।११।२०१३ नुसार मंजूर कायप दती व धोरणानुसार 

कायवाह  करावया या करणी तसेच इतर सव करणात नुकसान भरपाई अदा करतांना ३०% 

दलासा र कमे ऐवजी १००% दलासा र कम वचारात घेऊन मोबदला र कम नि चत 

कर यात यावी, या माणे धोरणा मक नणय घेणे आव यक अस याने सदर धोरणास मा यता 

देणेत येत आहे. 

मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, या वषयाची मा हती दे यात यावी.  

मा.श मम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, वषय चांगला 

आहे. आपण आ ता व वध क पांसाठ  या ज मनी घेतो आहोत व यानंा जो मोबदला देतो 

आहोत तो पूव  ३० ट के होता, तो आ ता १०० ट के देतोय हणजे रेडी रेकनर या दु पट 

देणार आहोत. ह  चांगल  आनंदाची बाब आहे. यापूव ह  हा वषय झाला होता. चंचवड 

गावातील ज मन मालकांनी, इथ या भू मपु ांनी आप या काह  ज मनी यापूव  द या हो या. 

आप या महापा लकेचे काह  अ धकार  यां या श दाला मान देऊन यांनी ब-याचशा ज मनी 

र यांसाठ  दले या आहेत. उ यानासाठ  द या आहेत. महापा लके या व वध क पांसाठ  

या ज मनी दले या आहेत. यावेळी आपण यांना ज मनीचा मोबदला देऊ असे सां गतले 

होत.े परंतू यांना अजूनह  मोबदला दलेला नाह . काह  र ते अजूनह  यांनी ता यात दलेले 

नाह त, यांना मोबदला दलेले नाह त. काह  ठकाणी खूप मो या माणात ज मनीचे ताबे 

दले होत.े त डी ताबा दलेला आहे आ ण आपण या जागांवर र ते सु ा केलेले आहेत. मला 

वाटत,े मग एक वषय झाला. शहरात एकाने र ता अडवला होता. मग खूप धावाधाव झाल . 

आयु त साहेबांनी यांना स मानाने बोलवले, यां याशी चचा केल  मग तो वषय तथेच 

थांबला. स माननीय ने यांनी सु ा यांत य न केले आहेत. या लोकांनी असे नाक दाबले क  

आपले त ड उघडणार आहे का. या लोकांना मोबदला मळालेला नाह . मी सव शहराब ल 

बोलते आहे. यांना मोबदला मळाला नाह  यांनी र ता अडवला कंवा खणला तर ते चालेल 

काय. नंतर करायचा हणून यांना मोबदला याल का. मला आप याला वनंती करायची आहे 

क , या चालू असेल तर ती अ धक वेगाने करा. िजथे आपले क प झाले आहेत, र ते 

झाले आहेत, यासाठ  जागा घेतल  आहे, यांना कोणताह  मोबदला मळाला नसेल तर आ ता 

जो वषय आपण करतोय. यांना रेडी रेकनर या दरानुसार दु पट मोबदला मळावा, या 

लोकांना सु ा यात समा व ट क न यावे असे मला वाटते आहे. ठाकूर साहेबांना आव यकता 

वाटत असेल तर आ ह  तशी उपसूचना देखील देऊ.  

मा.द ता सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आदरणीय पठाण 

ताई आपले ध यवाद, आपण आम या शेतक-यां या बाजूने बोललात. खरेतर या वषयासाठ  

मी आयु तांचे मनापासून वागत करतो. यांनी चांगला वषय आणला आहे. वषय आणत 
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असताना माझी वनंती आहे, आप याला काह  गो ट  सांगतो. खाजगी वाटाघाट या 

मा यमातून जे र ता घेणार आहोत. यात आप याला अट  श थल करणे गरजेचे आहे. 

यावेळी एखादा र ता ता यात यायचा, आर ण ता यात यायचे, कंवा अनेक कारणांसाठ  

महापा लकेची जागा ता यात यायची असेलतर यात खाजगी वाटाघाट या मा यमातून जागा 

ता यात घेणे हा आप यासमोर एक चंतेचा वषय आहे. जवळपास द ड-दोन वष झाल , या 

जागा ता यात घे यासाठ  अनेक वेळा य न केले. पण आप या काह  अडचणी, काह  शेतक-

यां या अडचणी यात म य साध याचे दसत नाह . आपण रेडीरेकनरपे ा १०० ट के मु ल 

भरपाई देणार आहोत. हा वषय चांगला आहे. परंतू वषयात अनेक अडचणी आहेत. शेतक-

यांनी ताबा दला आहे. जागेवर जाऊन पाहू न गेले, सगळे झाल,े ऍ ीमट केले तर  या अट  

आहेत या आहेत. यात सु ा आप याला काह  दु ती करणे गरजेचे आहे. अजूनह  अट ंत 

श थलता केल तर, शेतक-याला जागा यायची आहे यात शासना या नयमानुसार कंवा 

आप या ड.सी. ल माणे यात काह  दु ती करता आल तर पहावे. एक शेतकर  अस यामुळे 

मी याब ल बोलतोय. मी हा वषय अनेक वेळा सभागृ हात मांडला आहे. सभागृ हात अनेक वेळा 

बोलताना ा मण भागातील ड.पी. रोड असतील, उ याने असतील मी अनेक वेळा मा कग 

करायला सांगत होतो. गेले पाच सात वष आ ह  या वषयावर चचा करतोय पण हा वषय 

आजह  पडींग आहे. उ या जर एखा या माणसाने, ग-हाईकाने कंवा कामगाराने आर त 

लॉटमधील लॉट घेतला कंवा याचा लॉट आर णात गेला तर याला परत तोच ास 

हो याऐवजी माझी आप याला वनंती आहे क , मी याआधी बोललो आहे. आ ण पु हा एकदा 

बोलतोय. आ ता तु ह  जु या गावांचा ड.पी. लो रेटने करणार आहात. याच प तीने ामीण 

भागात जे ड.पी.चे र ते आहेत ते आ हाला मह वाचे आहेत. ड.पी. या मा यमातून जे 

आर त लॉट टाकले आहेत, याला नदान नंबर ंग करावे. ३० मी. असेल, २४ मी. असेल तर 

२४ मी. चे नंबर ंग करा. सवसामा य नागर क फसू नये हणून मी वनंती करतो. यात आपण 

थोडेस ल  घालावे अशी वनंती करतो व थांबतो.      

मा.सुरेश हे  े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, सदर वषयाब ल 

बोलायचे झालेतर भूसंपादन येत मा या भागातील ड.पी. र ता याक रता बजेट ठेवले 

आहे. टडर ंग झाले आहे. वकऑडर मळायची आहे. याचे फ त समांकन केले आहे. अ, ब प  

आहे, ती ोसेस काह च झालेल  नाह . तरतूद लॅ स होईल. हे काम होणार नाह . शंभर ट के 

मोबदला मळत असेलतर शेतकर  यांची जागा यायला तयार होतील. पूव  काह  ठकाणी 

मा कग केले आहे यात तफावत आहे तसे प  मी दले आहे. बजेट मंजूर साठ  ५ प े दल  

क  हे डमाकशन करावे. हणजे बा धत आहेत अशा शेतक-यांशी बोलून बैठक घेता येईल व 

यांना भरपाई मळणार आहे याब ल मा हती दल तर ते शेतकर  शेतज मन यायला तयार 

आहेत. आ ता वषय चांगला आहे. र कम डबल मळणार आहे. हणून आपण डमाकशन 
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करा. आपण डमाकशन करायला कधी येणार आहात. बा धत शेतक-यांना बोलवून बैठक घेऊन 

यांना जे काह  मळाले आहे याची व तार त मा हती आप या अ धका-याकडून घेऊ. परंतू 

आपण हा वषय तातडीने हाताळावा अशी माझी टाऊन लॅ नंग वभागाला वशेष वनंती आहे.  

मा.रामदास बोकड-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, मी आप या सहकार  

म ांचे या ठकाणी अ भनंदन करतो क , आप या प ने यांनी चांगला पायंडा पाडलेला आहे. 

स नऍर ट माणे महापौर, उपमहापौर नसताना ये ठ मंडळींना महापौर पद  बस याची संधी 

दे याचा य न आपण रा वाद  काँ ेस प ा या मा यमातून केला आहे. याब ल मी 

मा.प ने यांचे अ भनंदन करतो आ ण महापौरांचे देखील अ भनंदन करतो. या ठकाणी 

स मा.महापौर,स मा.आयु त, सव सहकार  नगरसेवक-नगरसे वका, प कारबंधू यांना या 

वषया या अनुषंगाने मला सूचवावयाचे आहे क, मा या भागात आर ण .३५५ व ३५६ 

आहे. आ ताच मा याकडे सन २०१२,२०१३,२०१४ म ये भोसर  ते वाकड हा बीआरट एस झाला, 

यात अनेक लोकांची घरे गेल , जागा गे या. अनेक लोकांनी वतःहू न यांची घरे पाडून या 

जागेचा ताबा दला. आ तापयत महापा लकेने खाजगी वाटाघाट ने ५० लोकांना मोबदला दला. 

घरकूलम ये काह  माणात लोकांना घर दले. परंतू आर ण .३५५, ३५६ हा वषय पडींग 

आहे. मला हे नदशनास आणायचे आहे क , टाऊन लॅ नंगकडून शेतक-याला हे डायरे ट 

सां गतले जाते क  तू सरकार  मोजणी क न घे. या शवाय तुझा मोबदला मंजूर होणार नाह . 

जर एखा या शेतक-याला २ लाख मळणार असतील आ ण मोजणीला ३ लाख जाणार असतील 

तर तो शेतकर  आप याला ताबा कसा देणार. हणून या ठकाणी मला मा.महापौर व 

मा.आयु त साहेब यांना सूचवावयाचे आहे क, आपण बीआरट एससाठ  शहरात पॉ लसी ठेवावी 

क , यांना खाजगी वाटाघाट ने मोबदला यायचा आहे, यांना सरकार  मोजणीची अट न 

ठेवता आपला टाऊन लॅ नंगचा सवअर आहे, याची मोजणी गृ हत ध न तो मोबदला दे यात 

यावा. या माणात या शेतक-याला शंभर ट के पैसे खाजगी वाटाघाट ने दलेतर आप याला 

लवकरात लवकर आर ण मळेल. तर  मा या या सूचनांचा मा.महापौर यांनी आदर करावा. 

याची दखल यावी. आयु त साहेबांनी या अ धका-यांना सूचना देऊन याची अंमलबजावणी 

हावी अशी न  वनंती आहे.        

मा.राज  जगताप- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसुचना मांडतो- महानगरपा लकेला 

आव यक असणारे र ते जागा मालकांकडून वाटाघाट ने ता यात घेवून या ठकाणी र ते 

वकसीत कर यात आल.े परंतु जागा मालकांना कोणताह  मोबदला दे यात आलेला नाह  हा 

ख-या अथाने जागा मालकांवर अ याय आहे. तर  यांना पुव  जर  ते र ते वकसीत कर यात 

आले असतील तर ह  सदर जागा मालकांना यांचा मोबदला दे यात यावा.  सबब मनपा 

थापनेपासून ते आजपयत मनपाम ये अि त वात असणा-या र यांबाबत मोबदला दे यास 

मा यता देणेत यावी.    
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मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, तसे बघायला  

गेलोतर मुळातच या वषयाला उशीर झाला असे हटलेतर वावगे ठरणार नाह . कारण आप या 

शहराची भौगो लक प रि थती पा हल तर आज आप या शहराकडे देशातील अ ग य वक सत 

शहर हणून पा हले जात.े ब-याचशा ज मनी ता यात आ या आहेत तर  हजारो शेतकर  असे 

आहेत यांना अधवट मोबदला मळाला आहे, काह ंना मळालेलाच नाह . कंवा यांना मळाला 

आहे यात ते सुखीसमाधानी नाह त. गे या ७/८ वषापासून अि त वात असले या 

र याबाबतीत नणय लं बत आहे. आपण आजपयत कोणताह  नणय घेतलेला नाह . 

माग या क मशनर माणे नणय घेतलेला नाह . परंतू काह  ठकाणी खरोखर मोबदला 

दे यासारखी प रि थती आहे तर सु ा मोबदला का दला जात नाह  हे कळत नाह . जे हा 

शासक हणून तुम यासारखा आयु त इथे बसतो, यावेळी तु ह  याय यायचे काम केले 

पा हज.े तु ह  याय दला पाह जे कंवा नणय लं बत न ठेवता शंभर ट के ऐवजी फ त ३० 

ट के मोबदला दला पाह जे. शंभर ट के पयत दलासा र कम दे याचा ताव मंजुर साठ  

आहे. आ ह  हणतो उ या या काळात शंभर ट के मोबदला दला जाणार आहे. पण मागील 

काळातील काय. सांगवी, पंपळे गुरव प रसर या आम या प रसरात जी ोथ होती. मागील 

काह  वषापूव  आम या भागाचा ोथ पीड हा कोथ डपे ा जा त होता. कारण र ते वना 

कट कट ता यात येत होते. परंतू आजरोजी काय प रि थती आहे. या शेतक-यांना मोबदला 

दलेला नाह . आ ता आपण टाळाटाळ करतोय क , डांबर पडलेले आहे. ड यूबीएम झालेतर  

अधवट. या गो ट ंमुळे यानंतर या काळात या भागाची ोथ थोडी फार कमी झाल  असे 

हटलेतर वावगे होणार नाह . कारण काय तर काह तर  चूका शोधून काढतात. र ता इथून 

करा. जायला-यायला करा. असे र ते पूव  केले आहेत. लोकांनी दहा पंधरा फुटांचे र ते क न 

दले होते. पण उवर त र यांचे जागांचे काय. याचा मोबदला सु ा य  शेतक-याला जागा 

मालकाला देऊ केलेला नाह . काह  ठकाणी मोबदला दलाह  असेल. कारण शहराचा वकास 

जागा ता यात आ यामुळे होतो. येक ठकाणी प रि थती लपणारच नाह  व यामुळे मला 

आप या शहरातील अि त वातील र यांचा मोबदला मळाला पा हज.े जेव या केस असतील 

याबाबत आपण ट डीआर इ यू करा कंवा रोख व पात या याचा नणय तु हाला यावा 

लागेल. आजचा हा जो १०० ट के रेट आहे तो अि त वातील र ते आहेत यांना लागू करणार 

का. १०० ट के दलासा र कम दे यास मा यता देऊ असे हणतो. ती अि त वातील र यांना 

लागू करणार का. याबाबतीत तु ह  कोणतेह  प ट करण कंवा मा यता मा गतलेल  नाह . 

मग याबाबतीत काय करणार. आज तुम याकडे कतीतर  ताव असे आहेत. चांगले-चांगले 

ताव कायदेशीर स ला आ या शवाय तु ह  कोणताह  टडीआरचा वषय मंजूर करत नाह. 

कारण का तर आप याकडून कोणतेह  चुक चे काम हायला नको. कोण याह  प तीने लोकांना 



81 
 
अ त र त मोबदला दला गेला नाह  पा हजे. पण जे मुळातच वक सत झाले यांचे काय 

करणार. तुमची यायची इ छा आहे. हा दर कोणाला लागू करणार याचे पूण प ट करण या 

तावात होत नाह . मला आप याला असे सांगावेसे वाटते क , या वषयात अि त वातील 

र यांबाबतीत तुम याकडून कुठेतर  ठोस नणय झाला पाह ज.े आपण याबाबतीत दोन/तीन 

वेळा बोललो होतो. ठरा वक करणांत यायालयाचे काह  नदश असतील तर , यायालया या 

गाईडलाई स वाप न शेतक-यांचा फायदा करता येत असेलतर १०० ट के क न यावा. 

यानुसार अि त वातील र यांबाबतीत १०० ट के दलासा र कम ता वत केल  आहे. यात 

अि त वातील र यांचा याबाबतीत समावेश हावा आ ण आ ता याबाबतीत मा.राज  जगताप 

यांनी जी मागणी केल  आहे याला अनुमोदन देतो. 

मा. वमल काळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, मा या वॉडात 

भरपूर लोकांची, शेतकर  लोकांची घरे गेल  आहेत, यांना जा तीत जा त डबल मोबदला 

मळावा अशी अपे ा करत.े हा वषय लवकरात लवकर पास करावा.                  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, हा वषय अ तशय 

चांगला आहे. परंतू याचा चांगुलपणा आप याला भ व यात भावणार तर नाह  ना. हा बघ याचा 

एक ि टकोण आहे. कारण आपण अशा प तीने आपण दु पट र कम यायला लागलोतर 

काह  लोक मु ाम अडवणूक क न, आ ता जसे शासनाने ड लेअर केले आहे क , डबल 

एफएसआय देणार कंवा डबल ट डीआर देणार, तो रेडीरेकनरला लंक केला आहे. आ ता इतर 

वषया या अनुषंगाने मा.मंगलाता नी उ लेख केला, बाक यांनी उ लेख केला क , एलबीट  बंद 

झाल तर आपण ५०० कोट ंपे ा कमी डबेटम ये आहोत. अशा प रि थतीत आपला हा नणय 

कती जाचक आहे याचा आपण वचार करणे गरजेचे आहे. एका बाजूला आपण पा हले असेल 

तर मोशी असेल, च-होल  असेल तथला रेडी रेकनर रेट आ ता खपू कमी आहे. परंतू कवळे, 

रावेत, पंपळे गुरव, पंपर  कॅ प इथला दर ८,०००, १०,०००, १५,००० असे दर आहेत. अशा 

ि थतीत दर वषाला वे. मटरचा दर होत असताना हे दर डसबर, जानेवर म ये १० ते १५ 

ट के इतके वाढत जातात. अशा प रि थतीत आपण असे पैसे यायला लागलोतर को यावधी 

पये घालवूनसु ा र ते हायचे नाह त. आप याला शहराची डे हलपमट करता येणार नाह . 

असे माझे ामा णक मत आहे. सभागृ हाने आपल  ह  ि थती समजून यायची आहे. कारण 

आप याला शहराचा वकास करायचा आहे. कोण याह  प रि थतीत कोणावरह  अ याय 

करायचा नाह . दुस-या बाजूला लोकांनी ट डीआरसाठ  पु ढे याव.े काह  लोकांना वाटत,े काय 

गौडबंगाल आहे. आ ता शासनाने नयम अ यंत सुटसुट त, प ट केले आहे. जे लोक आ हाला 

ज मन देतील, या जागेचा रेडीरेकनरचा रेट ल ात घेता, जागेचा भाव ल ात घेता शासनाने 

दलासा र कम दु पट यायचे ठर वले आहे. शासनाचे धोरण अं तम ट यात आहे. ते 

सजेशन/ऑबजे शन बघणार आहेत. डसबर, जानेवार त कधीह  नणय येऊ शकतो. असे काह  
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चांगले नणय यायचे शासनाने ठर वले आहे. अशा प रि थतीत हा नणय या ठकाणी आपण 

घेतलातर आप याला पु हा शासनाची मंजूर  यावीच लागणार आहे. माझे हणणे असे होते 

क , इतर प नेते मंडळी उपि थत आहेत. एक द ड गु ं यांचे छोटे-छोटे ज मनीचे तुकडे आहेत, 

यामुळे आप याला अडचण येत.े साधारणतः अडीच ते तीन गु ं यांपयत हा नणय मंजूर 

करावा. जेणेक न यांना झटकन पैसे देता येतील. यांना या बद यात जागा यावी अ यथा 

तो अशी मागणी क  शकतो. याला एफएसआय यायचा आहे तो एफएसआय घेईल. याला 

टडीआर यायचा आहे तो टडीआर घेईल. याला रेडीरेकनर माणे पैसे यायचे आहेत तो 

याची मागणी करेल. परंतू अशा प तीने आपण ढोबळ मा यता दल तर भ व यात आप या 

तजोर वर पडणार भार ल ात घेता आप याला या शहराचा वकास करता येणार नाह . उलट 

हा वकास खु ंटेल असे माझे ामा णक मत आहे. आयु त साहेब कंवा ठाकूर साहेब याम ये 

आपले काह  मत असेलतर प ट मत य त करावे. यात कोणावरह  अ याय करायचा नाह . 

कोणाला अडचणीत आणायचे नाह . परंतू हे करताना हा नणय दोघां या ि टकोणातून              

सुलभ हावा. ज मन घेणा-याला व देणा-याला दोघांनाह  भ व यात अडचणीचे होऊ नये हणून 

आपला याकडे बघ याचा जो ि टकोण आहे यात आप याकडून प टता झाल तर नणय घेणे 

यो य होईल.  

मा.राहू ल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आज हा जो 

नगररचना वभागाचा वषय आला आहे. आज आप या ा मण भागात देखील थमतः जे 

ामपंचायतीचे र ते आहेत, हेच र ते बरेच ठकाणी आजह  वह वाट माणे हेच आहेत. परंतू 

आम या मागणीनुसार आ ह  प ह यापासून जे डपी र ते आहेत, जो आपला मंजूर आराखडा 

आहे, याची मागणी सात याने प ह यापासून ा मण भागातील नगरसेवक करत होत.े 

ट डीआरमधले शेतक-यांना काह  कळत न हत.े परंतू ते आ ता ट डीआर यायला तयार आहेत. 

परंतू नगररचना वभाग असेल, थाप य वभाग असेल यांची कचकट या आहे. यामुळे 

बरेच वेळा शेतकर  कंटाळून तो वषय तथेच सोडून देतात. मा.महापौर साहेब, मला 

आप याला वनंती करायची आहे क , हे जे आपले ट डीआरचे वषय आहेत. यावेळी        

शेतक-यांची ज मन यायची तयार  असत,े यावेळी यांना ४/४ वभाग फरावे लागतात. 

नगररचना वभागात गेले क  ते सांगतात, थाप य वभागात प  या. थाप य वभागात 

गेलो क  ते सांगणार नगररचना वभागात प  या. ह  सव या कचकट अस यामुळे 

एकाच वभागाला सांगावे. नगररचना वभागाला सांगावे, हा न तु ह  माग  लावा तर  ते 

यो य होईल. नगररचना वभाग कंटाळा करतो. थाप य वभाग कंटाळा करतो. यामुळे तो 

वषय आहे तथेच राहू न जातो. मग ा मण भागातले लोक देखील हे वषय मनावर घेत 

नाह त. यामुळे हे मंजूर आराख यातले र ते आहेत ते तसेच राहू न जातात. यामुळे ा मण 

भागातील वकास पूणपणे खुंटला जातो. आज ा मण भागासाठ  सवानी खूप मो ी तरतूद 
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दल  आहे. परंतू ह  तरतूद देखील खच  झाल  पा हजे असे आमचे ामा णक मत आहे. तरतूद 

खच हो यासाठ  मंजूर आराख यातील र ते ता यात येणे गरजेचे आहे. यामुळे तु ह  दलेला 

नधी खच होऊ शकत नाह . समजा आम या जाधववाडीतील एक र ता आहे सव नं.७०६ 

याची ट डीआरची फाईल घेऊन मी आ ता नगररचना वभागात आलो होतो. जर यां याकडे 

ट डीआर हो याआधी मागणी केल  क ,तु ह  दलेला नधी तथे खच होऊन तो रोड क  

शकतो. अशा प तीने तु ह  काह तर  क न तो रोड माग  लावावा. बीआरट  रोड, पवार व ती 

ते देहू-आळंद  रोड इथे ब-याच लोकांची घरे गेल  आहेत. ब-याच जागा गे या आहेत.          

ब-याच लोकांना मोबदला मळालेला नाह . देहू-आळंद  या र याचा अ यास केलातर ब-याच 

ठकाणी छो या-छो या पॅचेस रा हले या आहेत. अजूनह  लोकांनी जागा ता यात दले या 

नाह त. यांची सु ा जागा दे याची मान सकता आहे. परंतू आप या अ धका-यांनी पाठपुरावा 

क न या जागा ता यात घेत या पा हजेत. अ धका-यांना देखील मा हत आहे. यांची जर  

मान सकता असल तर  आपले अ धकार  देखील तथे पोहोचले पा हजेत. बरेच जणांनी केस 

टाकल  क , यांनी आमची जागा बळजबर ने घेतल . कतीतर  ठकाणी आपण यां याशी 

स लामसलत केल तर आप याला ह  जागा मळून जे-जे अपूण र ते आहेत ते ता यात 

मळतील. आर णाचा वषय असलातर  आपण नधी दला होता. ते आर ण देखील ता यात 

आले पाह जेत. आर ण देखील नगररचना वभागाने लवकरात लवकर ता यात घेऊन ा मण 

भागातील नागर कांना ह या असले या, या सुखसु वधा गरजे या आहेत या पूण करा यात 

अशी मी वनंती करतो. ध यवाद!         

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,खरेतर 

जे हापासून ड.पी. मंजूर झाला आहे, ते हापासून हा न राहू न राहू न वर येतो आहे. शहरात 

ड.पी.नुसार नयोिजत आराख यानुसार संपूण अंमलबजावणी करावी या ि टकोणातून कधीह  

न संपणार  ह  सम या आहे. मा.योगेश बहल यांनी आपले प ट मत मांडले. मी देखील 

यां या मताशी सहमत आहे. चेहरा बघून, राजक य मता बघून कंबहू ना कोणता रोड 

कोण या ए रयात आहे ते पाहू न हे धोरण नसावे. नगररचना ते आयु त हा वास इतका 

खडतर आहे. ह  मोठ  साखळी आहे. मग कोणाचे करायच,े कोणाला प हला नरोप यायचा, 

कोणाचा रोड प हला करायचा. मी या साखळीत फार वषात ल  टाकलेले नाह . मा या प तीने 

मी ल  टाकणार आहे. परंतू चेहरे बघून, राजक य मता पाहू न कामाची वगवार  नसावी. 

आम या भ गनी वमलताई काळे यांनी जो न मांडलेला आहे. यांनी सौ य भाषेत आपला 

न मांडला आहे याचा अथ याची फार गरज नाह  असे समजायचे कारण नाह . या सव 

गो ट ंवर माझा आ ेप आहे. आयु त साहेब गां भयाने या. मी न  वनंती करतो क , 

काळेवाडीचा न सात याने मांडत असताना तु ह  फार लाईटल  घेताय. यामुळे नगररचना 

वभाग देखील लाईटल  घेतोय. नंतर आमचा कती हो टेजचा ब ब लागेल ते यांना कळणार 
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पण नाह . वमलता नी जो न मांडलेला आहे तो तातडीने, सामंज याने आ ण गृह त ध न 

कारण मला असे वाटते क , यासंदभात बोलावे तेवढे कमी आहे. इथे कोणाची दुकानदार, कोण 

धंदे करतो, कोणाचा अ धकार  कोण या खोलात मला जायचे नाह . मा या कामापुरत,े मला 

या कामाची आव यकता आहे याब ल मी बोलतो आहे. मा.आयु त साहेब, आपण यात 

गां भयाने ल  यावे अशी वनंती करतो.  

मा. वनोद नढे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, नगररचना वभागाने 

दलेला वषय शंभर ट के नि चतपणे अ तशय चांगला वषय आहे. आ ताच काळेवाडीतील 

नगरसे वका मा. वमल काळे यांनी हा वषय मांडला होता. नि चतपणे काळेवाडीत ४५ मी. 

र ता होत असताना तथे २०० कुटंूबे बा धत झाल  आहेत. यातील ६० लोकांना घरकुल 

योजनेम ये घर मळालेले आहे. यातील उव रत कुटंूबांवर अ याय झाला आहे. आ ता ये ठ 

नगरसेवक मा.योगेश बहल यांनी सां गतले क , कमान २५०  ते ३०० वे. फूटांपयत हे लोक 

बा धत असतील तर यांना या ठकाणी मोबदला मळावा. माझी आदरणीय मा.योगेश बहल 

यांना वनंती आहे क , यांची २/३ गु ं यांपयत घरे जातात. यांना प हला मोबदला यावा. 

यापु ढे यांची जागा जात असेलतर यांचा टडीआरसंदभात वचार करावा. जगताप डेअर  

येथील डपी र यातील बा धत लोक कोटात गे यानंतर यांना शंभर ट के बोनस दे यात 

आला आहे. अशा कारे कोटात जाऊन नणय आणणे यात वेळ जातो. यापे ा शंभर ट के 

मोबदला दलातर डपी रोड ची जागा लवकरात लवकर ता यात दे यासाठ , शहराचा वकास 

हो यासाठ  नि चतच मदत होईल.     

मा.कैलासभाऊ थोपटे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आज या ठकाणी 

वषय आला आहे. रोडसंदभात पूव  आपण रेडीरेकनर या ३० ट के र कम देत होतो. आता 

१०० ट के देणार असा वषय आला आहे. आप या शहराचा वकास करायचा हटलेतर 

सव थम जागा ता यात आल  पाह ज.े आर णां या जागा ता यात आ या पाह जेत. डपी 

रोड या जागा ता यात आ या पाह जेत. रोड या जागा ता यात आ यातरच आपण वकास क  

शकतो. आप या डीपी लॅनला १८-१९ वषापूव  मंजूर  मळाल  होती. डपी लॅन प तीने र ता 

करायचा हटलेतर आप याला एफएसआय या मा यमातून, टडीआर या मा यमातून जागा 

ता यात आ या हो या. या जागा ता यात घेऊनच आपण शहराची डे हलपमट केल  होती. 

याचा वचार केलातर जा तीत जा त २५ ते ३० ट के जागा ता यात आ या हो या. मा या 

भागात ब घतले तर १५ ते २० ट के फ त जागा ता यात आ या हो या. यानंतर काह  

शेतक-यांनी पूव या जागेवर रोड हावा या ट ने काह  मोबदला न घेता आप याला र ते 

क न दलेले आहेत. काह  शेतक-यांनी अजूनह  र ते अडवलेले आहेत. यामुळे आप या 

शहराचे र ते तसेच थांबलेले आहेत. या ठकाणी खूप चांगला वषय आहे. काह तर  जागा 

आहेत, या लोकांना काह तर  मोबदला मळतो आहे. आ ताच मा.योगेश बहल यांनी सां गतले, 
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३ गुं यांपयत लोकांना मोबदला मळावा. अधा, एक गुं यांचे जे र ते आहेत यात र यात 

घरे बांधल  आहेत. लोकांनी घरे बांध यानंतर यांची घरे पाडल त. यांना रहायला जागा नाह . 

हे लोक भा याने रहात आहेत. परंतू आज वषय मंजूर झालातर यांना चांगला मोबदला 

मळेल. मोबदला मळा यानंतर ते कुठेतर  थोडीशी जागा घेऊन या ठकाणी वा तू उभी 

करतील. आज या ठकाणी अनेक शेतक-यां या जागा आर णात गेले या आहेत. असेच 

रेडीरेकनरचे दु पट पैसे मळा यानंतर यांचा खूप फायदा होईल. भू मपु ांना काह तर  याय 

मळाला पाह जे. मा.आयु त साहेब, मी आपले मनापासून अ भनंदन करतो. हा वषय खूप 

चांग या प तीने उपि थत केला आहे. लोकांना याचा चांग या प तीने फायदा होणार आहे. 

सव थम आयु त साहेब मी आपले अ भनंदन करतो. हा वषय खूप चांगला आहे. हा वषय 

मंजूर करावा अशी मी सवाना वनंती करतो. सभागृ हात या वषयावर अनेक सद यांनी चचा 

केलेल  आहे. मी सद यांचेह  मनापासून अ भनंदन करतो. चचा क न या वषयाला मा यता 

दलेल  आहे याब ल सवाचे अ भनंदन क न आयु तांचेह  अ भनंदन क न या ठकाणी थांबतो.     

मा.महेशदादा लांडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आप या 

महापा लकेत सग यां या हताचा, जनते या हताचा नणय झा यानंतर यात न क  कोणाला 

फायदा होतो हेच कळत नाह . आप या महापा लकेत खरेतर चांगले वषय अजडावर असतात. 

आ ताच मा.कैलासभाऊ थोपटे यांनी सां गतले, या उ े याने नगरसेवक असे वषय मंजूर 

करतात, यांचा उ े य सा य सु ा होताना आजपयत दसले नाह . टडीआर आला क , इथ या 

था नक शेतक-याचे नाव प हले घेतले जाते. था नक लोकांना याचा फायदा होतो. था नक 

लोकांना याचा फायदा आहे. मला आरोप करायचा नाह . कारण कधीतर  आ ह च या वषयाला 

मंजूर  दलेल  असत.े कुठेतर  नागर क या गो ट ंसाठ  महापा लकेत सारखे फे-य़ा करतात 

आ ण या अपे ेने आपण तो वषय केला आहे. या अपे ेने यांना याचे उ तर मळत 

नाह . ते हा हे लोक आम यावर ओरडतात. टाऊन लॅ नंग हा जो वभाग आहे. ३० ट के 

देणार होतो ते आ ता १०० ट के देणार आहोत. हा वभाग खरेतर काह  दलालांचा अ डा आहे. 

इथले अ धकार  दलाल आहेत. मी आरोप करताना मा याकडे काह  मु े समोर मांडले तर 

यां या नोक-या जातील. मला ते मांडायचे नाह . मला कोणा या पोटावर लाथ मारायची नाह . 

यांनी काह  लोकांना नाहक ास दलेला आहे. आ ण अशा लोकांची कामे केल  आहेत क , 

यां याकडे फिजकल पझेशन नाह , ऑन पेपर पझेशन नाह , यां याकडे यवि थत पेपर 

नाह  अशांची कामे केलेल  आहेत. अशा लोकांना ट डीआर दलेले आहेत. आ ह  पंपर  चंचवड 

शहरातील था नक लोकांचा वचार करायचा, नागर कांचा वचार करायचा हणून आ ह  कायदे 

करायचे आ ण यांनी दुस-याचा कायदा क न यायचा असा कार टाऊन लॅ नंगचा चालला 

आहे. आ ह  वषय मंजूर क न देतो. आ हाला टडीआर या संक पनेब ल काह च मा हती 

नाह . फ त आम या लोकांचा फायदा होतो आहे. आम या लोकांचा जा तीचा फायदा आहे ह  
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भावना आहे हणून आ ह  वषय मंजूर करतो. पण खरा कायदा हे टाऊन लॅ नंगवाले 

करतात. चुक या प तीने करतात. मी टाऊन लॅ नंगम ये बरेच वेळा गेलो आहे. भदाणे मॅडम 

यांनी काय काय केले मला मा हत आहे. मा या वॉडात जे आर ण आहे, याचे फिजकल 

नाह  आ ण ऑन पेपर सु ा पझेशन नाह . तर सु ा तु ह  ट डीआर दलेला आहे. िजथे चार 

पैसे मळतात तथे करणार. िजथे गर ब माणसाचा फायदा आहे, याला खेटे मारायला 

लावणार. कोणताह  नणय करताना आ ह  एका य तीसाठ  करत नाह . कोणताह  नणय 

करताना शहरातील सग या नागर कांचा वचार करतो. परंतू याचा उपयोग काह  ठरा वक 

लोकच करतात. यांचे अ धकार यांची पॉवर वाप न यांची कामे होणार. परंतू लोक बाहेर 

जातात ते हा गर ब लोक आ हाला नि चतपणे शाप देत असतील. आ ह  यां या 

चांग यासाठ  केले. या गो ट कडे ल  या. वषय मंजूर झा यानंतर याची अंमलबजावणी 

करताना अ धकार  कामचुकारपणा करतात. ठरा वक लोकांचे काम करतात. एजंट हणून 

लोकांचे काम करतात. २००४ला आप या पंपर  चंचवडला भूसंपादनासाठ  पैसे भरले होते. 

२०१४ म ये मी भूसंपादनाचे पैसे दे यासाठ  जे हा मी मागे लागलो. ते हा यांनी या लोकांना 

ट डीआर देऊन टाकला. या अ धका-याकडून दहा वषाचे याज घेतले पाह जे. भूसंपादनासाठ  

१०/१० वष लागतात. २०५ कलमानुसार या लोकांना टडीआर देणार का. च-होल  इथला एक 

र ता श ट झाला असताना आता कोटाने टे दलेला आहे. तु ह  या माणसाला टडीआर 

देऊन टाकला आहे. एका आर णात भूसंपादन नोट स दल . आ ण याच जागेचा टडीआर 

सु ा देऊन टाकला आहे. इतक  चुक ची कामे होतात. र यात आले हणून पाडा. पो लस 

लावून पाडा. यासाठ  लोक त नधी आहोत का. यासाठ  आ ह  कायदा करतो का. या 

सगळया गो ट  बघा. नाह तर जनता कधीच माफ करणार नाह . मी मोकळेपणे आरोप केला 

आहे. या गो ट ंमुळे लोकांना नाहक ास होतो. या गो ट  टाळा यात हणून मी इथे माझी 

भू मका मांडल  आहे.    

मा.अ नता तापक र - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आज जो वषय 

चालला आहे याब ल मी सवाचे आभार मानत.े अमर दप कॉलनी इथे आयु त येऊन पाहू न 

गेले. २५ वष झाल  तथे कोणी आजार  पडले तर तथे फायर गेडची गाडी जाऊ शकत नाह . 

कोणाची मैत झाल तर तथे ऍ युल स जाऊ शकत नाह . इतक  वाईट प रि थती आहे. हे 

र ते होऊच देत नाह . माजी नगरसेवकाने तथे र ता अडवलेला आहे. आप या कमचा-यांनी 

तथे पूल बांधून दला आहे. नागर कांना जा या-ये यासाठ  तथे र ता नाह  हा अ याय का? 

आयु त साहेब, आपण पाहणी क न गेलात तर  अजूनह  गां भयाने काह च घेतलेले नाह . 

आयु त साहेब, आपण हा वषय गां भयाने यावा. आम या नागर कांना र ता क न यावा. 

लोकांची जा याये याची इतक  अडचण आहे. इतक  प रि थती आहे. तथे र ता क न यावा. 
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मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, थमतः 

मा.तानाजी खाडे महापौर पदावर वराजमान झाले याब ल तुमचे या ठकाणी मनापासून 

अ भनंदन करत.े पुढ ल आर ण कदा चत मागासवग यांसाठ  असेल तर तु हाला या खुच वर 

बसलेले बघून खरोखर आनंदच वाटेल. मला अशी भती वाटते आहे क , आपण ३० व न १०० 

ट यांवर जातोय. एखादे आर ण ता यात घेताना २०५ चा र ता असेल आ ण ५ गु ं यां या 

आतले असतील तर करायला हरकत नाह . परंतू सरसकट सग या आर णांना १०० ट के 

मोबदला देणार असू तर मघाशी मा.भाऊसाहेब भोईर बोलले क  नगररचना पासून 

आयु तांपयत सगळी साखळी आहे ती मो या-मो या साखळदंडा या क या आहेत. कोणताह  

ज मनधारक, शेतकर  तुम याकडे टडीआर मागायला येणार नाह . कारण याला शंभर ट के 

मोबदला परवडणार आहे. प रणामी होणारा वकास थांबणार आहे. यांनी बांधकाम केले आहे, 

एफएसआय लोड केला आहे, टडीआर घेऊन ते नय मत करणार आहेत ते थांबणार आहेत. 

हणून या ठकाणी आयु त साहेब, मोबदला यायला अिजबात मनाई नाह . खरोखर १०० ट के 

मोबदला दला पा हज.े २०५ या र यांब ल मा. शांत शतोळे यांनी जसे सां गतले, पूव  काह  

मोबदला न देता र ते ता यात घेतले यांचे काय करणार आहोत. साडेतीन ते चार वष झाल . 

या र यांसंदभात काह  नणय झालेला नाह . आपण पाठपुरावा करत नाह . र ते जबरद तीने 

ता यात घेतल.े व हवाट चा र ता हणून तथे डांबर करण केलेले आहे. यांनी शेतक-यांना 

वचारले तर  तु हाला काय अपे त आहे. टडीआर कंवा शंभर ट के मोबदला. जे आप याला 

परवडते ते आप याला यायला हरकत नाह . हणून आयु त साहेब जर  शासनाने कायदा 

पास केला असेलतर  आपल  आ थक प रि थती वचारात घेता आप याला हे परवडणारे आहे 

का. आपण दरवष  बजेटम ये भूसंपादनाक रता १०० कोट  इतक  तरतूद ठेवतो. भूसंपादनावर 

तेवढ  र कम देखील खच  होत नाह . तरतूद वग करण केले जात.े कारण ३० ट यांवर 

मोबदला यायला कोणी तयार होत न हत.े १०० ट के के यावर घेतीलह . तुम याकडे टडीआर 

आला क  तुमची मोजणी, तुमची फाळणी आ ण तुमचे अ धकार  सांभाळता सांभाळता नाक  

नऊ येतात. काल टडीआरची मट ंग झाल . ऑबजे शन घेतले. जे वाचले तेवढेच घेतले. 

वषयप केवर ८०/८५ वषय होत.े परंतू यावर ऑबजे शन घेतले ते वषय तु ह  १०० ट के 

करणारच नाह  असे तर नाह  ना. सुनावणी घणेार का सुनावणी करायला बंद  करणार आहात. 

यावेळी १०० ट के मोबदला देऊ, यावेळी सु ा तुम याकडे अशीच मट ंग होणार आहे. 

तुम याकडे मागणी आल  क , तु ह  लगेच मंजूर केले असे काह  होणार आहे का. या सग या 

गो ट ंचा वचार केला पा हजे. आ ण कुठे ना कुठेतर  याला बंधन असले पा हज.े ३ गु ं यांपासून 

५ गुं यांपयत असे तु ह  बंधन ठेवा. महापा लकेकडे पैसे नाह त ह  व तुि थती आहे. 

दवस दवस आपल  प रि थती वाईट होणार आहे. तु ह  यांना देऊ शकणार नाह . नगरसेवक 

हणून श या खायला आ ह  असणार आहोत. हणून मा.आयु त साहेब,मा.महापौर साहेब, 



88 
 
तु हाला वनंती आहे क , या ठकाणी या वषयाचा आपण गां भयाने वचार करावा आ ण 

या ठकाणी आप याला वषय मंजूर करता येत असेल, आप याला वषय मंजूर करावा असे 

वाटत असेल,  महापा लका मोबदला देऊ शकणार नाह  असे वाटत असेलतर या ठकाणी आपण 

अट  घाला यात व यावर हरकती/सूचना या यात.         

मा.आयु त - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृ ह, मी या वषयाचा खुलासा करणार नाह . 

तर सु ा आ ता जे सद य बोलल.े मा.भाऊसाहेब भोईर, आमदार मा.महेशदादा लांडगे, 

मा. वनोद नढे, मा. वमल काळे, मा.राहू ल जाधव सवा या मु यां या मी न द  घेत या आहेत. 

यात ल  घातले आहे. आमदार यां या मु यांची न द घेतल  आहे. याबाबतीत मी स याची 

ा त प रि थती सभागृ हाला सांगू इि छतो क, रा य शासनाला याआधीच ताव दला आहे. 

रा य शासन यावर लवकरात लवकर नणय घेईल अशी अपे ा आहे. यामुळे आप याला थोडी 

वाट पहावी लागेल असे मला हणायचे आहे. धोरणा मक नणय झालातर आपला कोणताह  

नणय या धोरणा मक नणयाला आपोआप लागू होईल. मह वाचा मु ा मा.योगेश बहल यांनी 

उपि थत केला. याला मा. समा सावळे ता नी, मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी पा ठंबा दला. मी 

आयु त हणून जबाबदार ने मत मांडू इि छतो क, भ व यात शासन आप याकडे डबल 

टडीआर आण याची श यता आहे. डबल रेडी रेकनर करणार आहे. डॉकेट स  झाले आहे. ते 

अं तम हो याची आपण वाट पाहत आहोत. याचा अथ भ व यात या- या ज मनी 

टडीआरमाफत सु ा येतील यांची रेडी रेकनर माणे कंमत राह ल. तो दु पट झा यामुळे 

याची कंमत दु पट राहणार आहे. रा य शासना या नणयाकडे सवाचे ल  लागले आहे. 

रा य शासनाने पूव  फार वचारपूवक टडीआर व एफएसआयचे धोरण आखले होत.े कारण 

महापा लकेकडे पैसे नसतात. दर वष  भूसंपादनावर पैसे घालव यापे ा सभागृ ह कधीह  याच 

गो ट ला ाधा य देईल क , तो पैसा वकासावर खच  हावा. तुमचाह  तोच आ ह असतो. 

यामुळे एक एक पैसा श यतो वकासावर जावा. भूसंपादन श यतो पैसे खच न करता हावे 

अशीच सवाची अपे ा असत.े ती रा त आहे. परंतू आ ता आ ह  डबल पैसे देऊ कर याचा 

ताव मांडला आहे. कारण रा य शासनाचा तसा नणय आहे आ ण आ ह  तो मांडणार 

आहोत. यावेळी टडीआर व या पैशांची बरोबर  होईल. मग काह  लोक या मागाकडे ये याची 

श यता नाकारता येत नाह . आ ण मग बजेटवर पैसे गेले अशी मागणी जा त हो याची 

श यता आहे. हणून शहरातील मंजूर ज मनी संपादन कर यासाठ  पैसे कमी लागावेत व हा 

पैसा शहरातील वकासा या इतर चांग या कामांसाठ  वापरला जावा हणून आज सभागृ हाने 

वचारपूवक नणय घे याची आव यकता आहे असे माझे मत आहे. जा हर वे शका आहे. 

टडीआर घे यासाठ  सगळी कागदप े गोळा कर यासाठ  ास होईल हणून हा माग मोकळा 

ठेवावा. हजारो हे टरवर ज मनी आहेत. या पैसे देऊन या यात हे श य होणार नाह . तेवढे 

पैसे आप याकडे यायला नाह त. आ ण आपणच आप या टडीआरचा अवमान केला असे 
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होईल. यामुळे शासनाने जर  ताव मांडला असलातर  सभागृ ह यावर वचारपूवक नणय 

घेईल. याला दोन पयाय आहेत. एकतर यावर काह  र श स घालावेत कंवा १०० ट के 

हटले असलेतर  तेवढे यायचे कंवा मािजनल  ५ ते १० ट के पैसे कमी यायच.े तेह  आपण 

तपासून यावे.     

मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,हा वषय वाच यानंतर 

या मता या अनुषंगाने बाक  व वध प ां या ने यांनी सु ा या गो ट ला दुजोरा दलेला आहे. 

आ ता ट डआरवर आमदार साहेब व बाक  लोक बोलले. आ ण मागे सु ा या वषयावर अनेक 

वेळा चचा केलेल  आहे. पु याम ये टडीआर क मट  नाह . ह  भानगड सु ा नाह . मी मागे 

आप याला असे सां गतले आहे क ,आप याकडे पूव  पॅनल प त न हती. डॉ.परदेशी यांनी ह  

पॅनल प त इ ॉ युस केल . काह  हरकत नाह . चांगल  प त आहे. पु याम ये आप यापे ा 

एक टेज जा त आहे. आप याकडे ि हिजल स आहे. डॉ.परदेशी यांनी याला सु वात केल  

होती. ते यात ऍड करावे. आठ/दहा म ह यांनंतर टडीआरची मट ंग झाल . ८/१० म ह यांत 

अनेक ब डर यांचे यात हाल झाले आहेत. लोकांना २००/४०० वे. मी.चे सु ा बांधकाम 

करता आले नाह . टडीआर लोड करता आलेला नाह . जी लोकं तुमची मंजूर  न घेता, टडीआर 

लोड न करता काम करतात. यांना ब डींग पर मशनकडून भरमसाठ तगडा दंड लावतात. 

एका बाजूला संबंध देशात असलेल  मंद , पंपर  चंचवड पुणे िज यात बांधकाम यवसायात 

एक नंबरला होत.े ते आता मागे पडले आहे. ज मनींचे भाव वाढले आहेत. बाक  गो ट ंचे भाव 

वाढले आहेत. लॅटला ग-हाईक नाह त. अशा वेळेला टडीआर उपल ध होत नाह . ते हा काय 

प रि थती होते याची जाण आप यालाह  लागल  आहे. यामुळे गेले दहा म हने मट ंग 

झालेल  नाह . तु ह  चुक चे काम करा असे आ ह  कधीह  हणणार नाह . चुक चे काम होत 

असेलतर ते आपण थांबवले पाह जे याब ल काह  दुमत नाह. तु ह  काम पारदशकपणे करा. 

नीट करा. चांगले करा. तुम या पॅनलवर सट  इंिज नअर, टट डीपी व नगररचनाचे लोकं एवढे 

सगळे लोक असताना तु ह  पाच लोकच बसतात. को यावधी पयां या फाईल  यात 

शहरातील शाळे या फाईल  आहेत, बांधकामां या फाईल  आहेत. याला क मट  बसते का. 

क मट  बसत नाह . अजून एखादा माणूस वाढवा, टेबल वाढवा. वलंब कमी करा, पारदशकता 

आणा. परंतू चुक चे काम होणार नाह  याची द ता या. जसा डाळीचा साठा झाला, 

काळाबाजार झाला व भाव वाढले तसा हा टडीआरचे सु ा भाव वाढले. ९५० चा टडीआर १५०० 

इतका रेट झाला. दहा म हने झाले मट ंग झाल  नाह . याला जबाबदार आपणच आहात. हा 

टडीआरचा काळाबाजार आपणच करतोय. व र ठ पुढा-या या माणसाने सां गतले होते का, 

माझा माल खपत नाह  तोपयत पुढ ल मट ंग यायची नाह . याचा अथ आ ह  असा यायचा 

का. तु ह  फाईल ु ट नी करा, ु टनाय झंग करा. ह  फाईल रतीने येऊ या. झो नंग 

असेल, नगररचना यांचे काम करतील. लगल यांचे काम करतील. आप या पॅनलकडे जाऊ 
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या. पॅनलला आपले काम क  या. ि हिजल सकडे जाऊ या. ि हिजल सकडून तुम याकडे 

येऊ या. जे वषय वाचले ते यांचेकडून तुम याकडे येऊ या. कशाला साठा हायला पा हज.े 

कशाला काळाबाजार हायला पा हज.े याची काय गरज आहे. पुणे, ठाणे, मु ंबई इथे असे नाह . 

मग आप याकडेच क मट  का आहे. या प तीने वचार करा. लोकांना होणारा ास कमी 

हायला पा हजे. आयु त साहेब, आपण व ठाकूर साहेबांनी यात ल  घाला. लोकांना सहज 

दाखले उपल ध हायला पा हजेत. यां या मागे वाल  नसतो, यां यामागे कोणी पुढार  नसतो 

अशांवर अ याय होणार नाह . जो कोणी मोठा माणूस आहे तो डायरे ट ठाकूर साहेबांना संपक 

करेल. तथे दुसरा ऑ फसर नेमावा. अशी फरवा फरवीची, टोलवाटोलवीची कामे बंद झाल  

पा हजेत. बाक  स ट म आहे या स ट मम ये सु ा सुधारणा हायला पाह ज.े  

मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- “भूसंपादन अ ध नयमाअंतगत मंजूर वकास 

योजनेतील र याखाल ल ेञ ता यात घेताना संबं धत मळकतधारकांस यांचे जागेचा 

मोबदला देणेकामी बा धत ेञा या ेञफळाची आव यकता लागते व यासाठ  संबं धत 

मळकतधारकांस यांचे जागेची सरकार  मोजणी क न याजागेबाबत वकास योजना अ भ ाय 

घेतलेनंतर यांचे बा धत होणा-या ेञाची नि चती होत असत.े सदर र याने बा धत होणारे 

मळकतधारका या मळकतीचे े  हे छोटे छोटे  भूखंडधारक अस याने व याबाबत संबं धत 

जागामालक न वन भूसंपादन नयमानुसार १०० % दलासा रकमेची मागणी कर त आहेत. 

पयायाने र याखाल ल ेञ म.न.पा. या ता यात ये यास वलंब होतो व र याचा वकास 

होणेस वलंब होत अस याचे दसून येत आहे.  वर ल बाबींचा वचार करता या 

मळकतधारकांचे मळकतीचे हे ेञ ० ते ३०० चौ.मी. पयत अशा बा धत छोटया छोटया 

मळकतधारकांना १०० % दलासा र कम व यानुसार मोबदला Or by way of TDR/FSI 

Or by 30 % Solisum as per previous norms. देणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.श ु न काटे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.   

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना ि वकार या आहेत.   

मा. नतीन काळजे - मा.महापौर साहेब, टडीआर संदभात हा वषय आहे. पा लकेन े पॅनलवर 

वक ल ठेवला आहे. फाईल प ह यांदा आप या व कलांकडून पॅनलवर जात.े फाईल यावेळी 

आप या पॅनल या वक लांकडे येत,े यावेळी असे होते क , आपण यावेळी फाईल देतो, 

यावेळी आप या वक लांनी फाईल पा हल  नाह तर दुसरा वक ल तर  काय पाहणार आहे. 

यां याकडे फाईल आ यानंतर फाईनल होत.े दुस-या वक लाकडे फाईल गे यावर यात 

करे शन नघत.े मग आप याकडे फाईल पाठव याचा काय उपयोग आहे. मग पॅनलचे वक ल 

काय फाईल पाहतात. मा या फाईलव न सांगतोय. थोडीशी जी काह  चूक होती. फाईल 

आप या वक लांकडे गेल . पॅनल या व कलांकडे गेल तर यांनी ऑबजे शन काढले नाह . 

आम या वक लांनी ऑबजे शन काढल.े जी चूक होती याची मी पूतता केल. पॅनलवर वक ल 
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ठेव याची ह  प त आपण बंद करावी. मला पॅनल या वक लांचा हा न वळ फास             

वाटतो. जे हा जा हर नोट स करतो. याचा पैसा दला जातो. हरकती ा य करतो. यावेळी 

फाईल मंजूर होत,े यावेळी वक ल ऑबजे शन घेतात. ते हा आपण हणतो कोणाचे तर  

ऑबजे शन आले आहे. मग जा हर नोट स कशासाठ  ठेवतात. नंतरचे ऑबजे श स ि वका  

नयेत असा माझा मु ा आहे. हा फ त पैसे यायचा धंदा झाला आहे. वक ल नो ऑबजे शन 

घेतो, काह तर  पैसे घेतो नंतर फाईल पास होत.े ऑबजे शन यायचे असेलतर ते जा हरपणे 

यावे एवढ च माझी वनंती आहे.  

मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, आ ता टडीआर संदभात जो कायदा 

आहे. यात २०१३ ला नवीन अमडमट आल  होती. शहर  भागात रेडीरेकनर या दु पट पैसा, 

ा मण भागात रेडी रेकनर या चार पट हा क  सरकारने चांगला कायदा आणला आहे. आपण 

एवढा पैसा देत असताना वकास कामांवर प रणाम होईल हा आप यासमोर असलेला न 

आहे. मा.योगेश बहल यांनी चांगले ववेचन केले. १३ म ह यांनंतर मट ंग झाल . १३/१३ 

म ह यांनी मट ंग होत असेलतर भूसंपादनासाठ  कोण पुढे येणार आहे. एव यांना टडीआरचे 

पैसे यावेत व इतरांनी टडीआरला जावे असे बंधन घालणे यो य नाह . हा शेतक-यांचा 

अ धकार आहे. आपण बंधन घालू शकत नाह . यांनी टडीआर घे यासाठ  यावे, आक षत 

हावे हणून आपण सव स चांगल  दल  पा हजे. कामे वेळेत झाल  पा हजेत. शासनाने 

सुधार केला पा हजे. यासाठ  शेतक-याला का दाबता. अशा चुक या धोरणाला माझा वरोध 

आहे. आपण सव स सुधारा. आप या अट  मोक या करा. तुम या दरंगाईमुळे टडीआरला 

कोणी येत नाह . याचा उपयु त अ यास आपण केला पा हज.े पैसे यायला न जाता आपण 

आप या कायप तीम ये बदल केला पा हज.े हा शेतक-यांचा अ धकार आहे. शेतक-यांनी 

टडीआरला जायचे का पैसे यायला जायचे हा अ धकार यांना यावा एवढ च आप याला 

वनंती करतो.   

यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक - ७७४            वषय मांक – १९ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 
      संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  नर व /का व/रहाटणी/ड- 
                ८/६८०१/१५ द.२३/०९/२०१५  
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका पर सरात मंजूर वकास योजनेतील आर ण, र ता  

तसेच मंजुर वकास योजने य तर त महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ च े कलम 

२०५ अंतगत घोषीत र ता या योजनाने बाधीत होणारे े  खाजगी वाटाघाट ने ता यात 

घेणेकामी रेडीरेकनर नुसार होणारे मु यांकन अ धक ३० % दलासा र कम अशी मळुन 
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एक त होणार  र कम अदा करणेची प दत च लत आहे. जे.एन.एन. यु.आर.एम. 

क पांतगत वकसीत होणारे र ते व इतर आव यक र याकर ता खाजगी वाटाघाट ने 

भूसंपादन कर यासाठ  सु दा मा.महापा लका सभा ठराव . ३९९ दनांक २१/११/२०१३ अ वये 

३० % दलासा र कम वचारात घेऊन मोबदला दे याचे धोरण ठर व यात आलेले आहे.  

भूसंपादन अ ध नयम १८९४ म धल तरतूद नुसार ३० % दलासा र कम वचारात घेवून सदरचे 

धोरण पूव  नि चत कर यात आले होत.े सदर धोरणानुसार स यि थतीत बाधीत 

मळकतधारकांना नुकसान भरपाई अदा करणेत येत आहे.    

तथापी क  शासनाने भूसंपादन अ ध नयम १८९४ ऐवजी “The Right to fair 
compensation and Transparency in land acquisition, Rehabilitation Resettlement Act 
2013”(भूसंपादन कायदा २०१३) हा नवीन भूसंपादन कायदा मंजूर  केला असून द. १ जानेवार  

२०१४ पासून सदरचा कायदा अंमलात आला आहे. सदर कायदयातील कलम ३०मधील 

तरतूद नुसार दलासा र कम देय नुकसान भरपाई या १००% इतक  नि चत कर यात आलेल  

आहे. यानुसार महारा  शासनानेह  महसूल व वन वभाग, यांचेकडील शासन नणय मांक- 

संक ण-०३।२०१५। . ं . ३४।अ-२ द.१२।०५।२०१५ नुसार खाजगी े ातील जमीन खाजगी 

वाटाघाट ने थेट खरेद  करतांना भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व शे युल 

-१ या तरतूद नुसार सव बाबी वचारात घेऊन मोबदला र कम नि चत करावी अस ेधोरण 

नि चत केलेले आहे. 

उपरो त व तूि थती वचारात घेता पंपर  चचंवड महानगरपा लकेमाफत खाजगी 

वाटाघाट ने भूसंपादन करतांना संबं धत ज मन मालकास मोबदला अदा करतांना मा. 

महापा लका सभा ठराव ं . ३९९ द.२१।११।२०१३ नुसार मंजूर कायप दती व धोरणानुसार 

कायवाह  करावया या करणी तसेच इतर सव करणात नुकसान भरपाई अदा करतांना ३०% 

दलासा र कमे ऐवजी १००% दलासा र कम वचारात घेऊन मोबदला र कम नि चत 

कर यात यावी, या माणे धोरणा मक नणय घेणे आव यक अस याने सदर धोरणास मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच महानगरपा लकेला आव यक असणारे र ते जागा मालकांकडून 

वाटाघाट ने ता यात घेवून या ठकाणी र ते वकसीत कर यात आले. परंतु जागा मालकांना 

कोणताह  मोबदला दे यात आलेला नाह  हा ख-या अथाने जागा मालकांवर अ याय आहे. तर  

यांना पुव  जर  ते र ते वकसीत कर यात आले असतील तर ह  सदर जागा मालकांना यांचा 

मोबदला दे यात यावा. सबब मनपा थापनेपासून ते आजपयत मनपाम ये अि त वात 

असणा-या र यांबाबत मोबदला दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच “भूसंपादन 

अ ध नयमाअंतगत मंजूर वकास योजनेतील र याखाल ल ेञ ता यात घेताना संबं धत 

मळकतधारकांस यांचे जागेचा मोबदला देणेकामी बा धत ेञा या ेञफळाची आव यकता 

लागते व यासाठ  संबं धत मळकतधारकांस यांचे जागेची सरकार  मोजणी क न 
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याजागेबाबत वकास योजना अ भ ाय घेतलेनंतर यांचे बा धत होणा-या ेञाची नि चती 

होत असत.े सदर र याने बा धत होणारे मळकतधारका या मळकतीचे े  हे छोटे छोटे  

भूखंडधारक अस याने व याबाबत संबं धत जागामालक न वन भूसंपादन नयमानुसार १०० % 

दलासा रकमेची मागणी कर त आहेत. पयायाने र याखाल ल ेञ म.न.पा. या ता यात 

ये यास वलंब होतो व र याचा वकास होणेस वलंब होत अस याचे दसून येत आहे.  वर ल 

बाबींचा वचार करता या मळकतधारकांचे मळकतीचे हे ेञ ० ते ३०० चौ.मी. पयत अशा 

बा धत छोटया छोटया मळकतधारकांना १०० % दलासा र कम व यानुसार मोबदला Or by 

way of TDR/FSI Or by 30 % Solisum as per previous norms. देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल- ८१     तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक - ७७५       वषय मांक – २० 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 
        संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  नर व  
                 /का व/रहाटणी/ड-८/०१/१५ द.०६/१०/२०१५  
 

अजदार ी. संद प रघुनाथ गोडांबे यांनी मौजे रहाटणी येथील स.नं. २९ पैक , जागेत 

वकास नयं ण नयमावल तील नयम ं . ११.५ नुसार आर णाचे आकारात थळबदल 

करणेबाबतची मागणी केलेल  होती. सदर आर णाचे एकुण े  सुमारे १२५००.०० चौ.मी. 

असुन यापैक  जागेवर सुमारे १०८००.०० चौ.मी. उदयान वक सत झालेले आहे व उवर त 

सुमारे १७००.०० चौ.मी. े  ता यात आलेले नसुन ी. गोडांबे यांनी सदरचे े  ता यात 

द यास आर ण पूणपणे वक सत होईल. 

सदर करणी अजदार यांचे मालक चे य  जागेवर सुमारे २७००.०० चौ.मी. खुले े  

आहे. मंजूर वकास योजनेनुसार सुमारे १०००.०० चौ.मी. े  नवासी वभागात असुन उवर त 

सुमारे १७००.०० चौ.मी. े  आर ण ं . ६५३ उदयानाने बाधीत आहे. अजदार यांचे नवासी 

े ास जाणे येणे कर ता पोहोच र ता उपल ध नाह . यामुळे १२.०० मी. र याचे कडेला 

नवासी े ाइतके े  थलांतर त क न आर णाचे े  नवासी े ानंतर थलांतर त करावे 

व यानुसारच आर णाने बाधीत े  महानगरपा लके या ता यात दे याची तयार  अजदार 

यांनी दश वलेल  आहे. 
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तथा प अजदार यांचे मागणीनुसार आर णाचे आकारात वकास नयं ण 

नयमावल तील नयम ं . ११.५ नुसार थळबदल करावयाचा अस यास १२.०० मी. ं द 

र याचे लगत कोनी आकारात ट.डी.आर. चे बद यात मनपा या ता यात आलेले सुमारे 

५०.०० चौ.मी. े  आहे. सदरचे े  मनपाचे ता यात असलेने अजदारास पोहोच र ता देणेस 

अडचणीचे होत आहे. तर  सदरचे े ाबाबत  ट.डी.आर. या बद यात मनपाचे ता यात 

असलेले अजदार यांच ेजागेसमोर ल १२.०० मी. ं द  र यालगतचे कोणी आकाराचे  ५०.०० 

चौ.मी. आर णाचे े  संब धत अजदार यांना मनपाकडुन ता यात देऊन याऐवजी यांचेकडुन 

यांचे मालक चे  नवासी े ातील तेवढेच े  घेऊन त ेमहानगरपा लके या आर णासाठ  

यावे हणजे उदयानाचे आर णाचे उवर त सव े  मनपा या ता यात येईल व अजदारास 

वेश र ता उपल ध होईल. 

तर  अजदार ी. संद प रघुनाथ गोडांबे यांचे स.नं. २९ पैक  नवासी वभागातील 

बंद त झालेले े  व यांचे आर ण ं . ६५३ उदयान याच े े  याची अदलाबदल क न 

उदयानाने बाधीत े  मागील बाजुस दशवुन अजदार यांचे नवासी े  र याचे लगत वकास 

नयं ण नयमावल तील नयम ं . ११.५ नुसार थळबदल करणेस व अजदाराचे जागेसमोर ल 

१२.०० मी. ं द र यालगतचे आर णाचे मनपा या ता यातील सुमारे ५०.०० चौ.मी. े  

मनपाकडुन अजदारास देऊन या बद यात यांचे मालक चे नवासी े ामधील तेवढेच े  

महानगरपा लकेकडे आर णासाठ  घेणेकामी धोरणा मक नणय घेणेस मा यता देणेत येत 

आहे.        

मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
 
मा.आशा सुयवंशी - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक - ७७६       वषय मांक – २१ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.नगरस चव  
 

वधी स मती 
 

             अ)  द.२१/७/२०१५, ३०/७/२०१५ व ३१/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम       
           करणेत येत आहे. 
       ब)  द.३०/७/२०१५ व ३१/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत  
          आहे.      
 

क) द.१४/९/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
               
मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

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

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
मा.आशा सुयवंशी - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक - ७७७       वषय मांक – २२ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.नगरस चव  

मा.म हला व बालक याण स मती 
 

अ) द.८/७/२०१५ व द.२२/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
     ब) द.२८/७/२०१५ व ३०/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
     क) द.१४/९/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

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

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
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मा.आशा सुयवंशी - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक - ७७८       वषय मांक – २३ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.नगरस चव 
  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृतीक स मती 
 
  अ) द.१७/६/२०१५, १/७/२०१५ व १५/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत  
     येत आहे. 
  ब) द.१५/७/२०१५ व १७/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
  क) द.१४/९/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 

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

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
       -------- 
मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 
        वषय मांक – २४ 

दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
    

  संदभ :- १) मा. े ञय अ धकार  “ड” े ञय कायालय यांचेकडील पञ  
                .ड/सभा/का व/८९/२०१५ द.०२/०९/२०१५    
                २) मा.ड भाग स मतीकडील ठ. .१२ द.३/७/२०१५ 
 

पंपळे नलख भाग . ५४ येथील कै. भाकर नारायण साठे उ यानाम ये कै. भाकर 
नारायण साठे मा.महापौर पंपर  चंचवड म.न.पा. यांचा अधाकृती पुतळा उभारणेकामी मा यता 
देणेत येत आहे.          
 
मा. तभा भालेराव - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - पंपळे नलख भाग 

. ५४ येथील कै. भाकर नारायण साठे उ यानाम ये कै. भाकर नारायण साठे मा.महापौर 

पंपर  चंचवड म.न.पा. यांचा अधाकृती पुतळया ऐवजी पुणाकृती पुतळा व मेघडंबर  उभारणेस 

मा यता देणेत यावी.  
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मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देत.े  
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  

यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक - ७७९       वषय मांक – २४ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 
       संदभ :- १) मा. े ञय अ धकार  “ड” े ञय कायालय यांचेकडील पञ  
                 .ड/सभा/का व/८९/२०१५ द.०२/०९/२०१५    
               २) मा.ड भाग स मतीकडील ठ. .१२ द.३/७/२०१५ 
 
 पंपळे नलख भाग . ५४ येथील कै. भाकर नारायण साठे उ यानाम ये कै. भाकर 

नारायण साठे मा.महापौर पंपर  चंचवड म.न.पा. यांचा अधाकृती पुतळया ऐवजी पुणाकृती 

पुतळा व मेघडंबर  उभारणेकामी मा यता देणेत येत आहे.      

 
अनुकूल- ८१      तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 
ठराव मांक - ७८०       वषय मांक – २५ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 

संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ .   
              . नवडणूक/१/का व/४९२/२०१५ द. १७/१०/२०१५ 
 

मा.भारत नवडणुक आयोग,नवी द ल  यांचेकडील दनांक-२७/८/२०१५ व मा.मु य 

नवडणूक अ धकार ,महारा   रा य मु ंबई यांचेकडील दनांक-३१/८/२०१५ चे प ाने दनांक- ८ 

ऑ टोबर २०१५ त े७ नो हबर २०१५ पयत मतदार न दणी अ भयान राब व यात येणार आहे. 

सन २०१६-१७ म ये होणा-या था नक सं था या (महानगरपा लका, नगरपा लका, िज हा 

प रषद पंचायत स मती व ामपंचायत) साव क नवडणुकाम ये जानेवार  २०१६ म ये अं तम 

स द होणार  मतदार याद  वापर यात येणार आहे. 

पुणे िज यातील २१ वधानसभा मतदार संघ असून यापैक  शहर  -११ व ामीण १० 

अस ेआहेत. पुणे िज हयाची एकुण मतदार सं या ६९,६८,९०३ असुन ी मतदार ३३,०२,४५१ 
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पु ष मतदार सं या ३६,६६,४१० व इतर ४२ अशी आहे. सदर मतदार संघातील दुबार, मयत व 

थानांतर त मतदार यांची वगळणी कर यात आले या मतदारांची मतदार संघ नहाय व मतदान 

क नहाय नावांची याद  (सी.डी.) सवसाधारण सभेम ये सव सद यां या नदशनास आणावी 

तसेच सदरची मतदार याद  यांचे नदशनास आणलेबाबतचा ठराव क न सदर सभेचे इ तवृ त 

व ठरावाची त कायालयास पाठ वणेबाबत मा.िज हा धकार  तथा िज हा नवडणुक अ धकार , 

पुणे यांचेकडील प  .पी.ई-३/७३७/२०१५ द.३०/०९/२०१५ अ वये कळ वले आहे. 

या माणे पुणे िज हयातील २१ वधानसभा मतदार संघातील दुबार, मयत व 

थानांतर त मतदार यांची वगळणीकरणेत आले या नांवाची याद ची सी.डी मा.महापा लके या 

सवसाधारण सभेम ये सव मा.नगरसद यां या नदशनास आणून दलेबाबत सवसाधारण सभेची 

मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत े मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक २६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 
ठराव मांक - ७८१       वषय मांक – २६ 
दनांक – २०/११/२०१५       वभाग – मा.आयु त 
 

     संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .   
                   ब /े था/का व/--/१५/२०१५ द. २०/१०/२०१५ 
 

     “ भाग .४९ थेरगाव बापुजीबुवानगर येथील स ह नं.९ म ये दवाखाना इमारत बांधणे.” 

या कामाचा सन २०१५-१६ चे अंदाप काम ये ‘प’ अंदाजप क – णालये व सुतीगृ हे 

औषधालये या लेखा शषावर पान .५५६ अनु. .१ वर समावेश आहे. सदर कामासाठ  

मा.महापा लका सभा ठराव .६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये अंदाजप क य र कम 

.२००००००००/- (र. .वीस कोट  फ त) रकमेस शासक य मा यता मळाल  आहे. 

       सदर कामाचे सावज नक बांधकाम वभागाकडील सन २०१४-१५ ची मंजुर दर सुची व 

मंजुर दर पृ थकरणानुसार स व तर अंदाजप क (Detail Estimate) तयार केले. यानुसार 

सदर दवाखाना इमारतीची थाप य वषयक कामे, व युत वषयक व अनुषं गक कामे 

करणेसाठ  अंदाजप क य र कम .६३,३८,३१,०००/- इतक  येत आहे. 
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       सदर कामाची अंदाजप क य र कम . ६३,३८,३१,०००/- (अ र  र कम . ेस ठ 
कोट  अडतीस लाख एकतीस हजार फ त) ला शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. पठासीन ा धकार   
यांनी कट केले. 
         -------- 
मा. पठा सन ा धकार  - सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत 
आहे.                                 
     
  

  (तानाजी खाडे) 
पठा सन ा धकार  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
 पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/३९९/१५ 
दनांक –  २३/१२/२०१५                    
   

                                                                                                       
            नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.   


