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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १७ 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.०५.२०१३     वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे म-े२०१३ ची मा.महापािलका सभा 
सोमवार द.२०.०५.२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होत.े   

 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे    - महापौर 

२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 

६. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
७. मा.थोरात विनता एकनाथ 

८. मा.सायकर अजय शंकरराव 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहल गुलाबु  

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१५. मा.बाबर शारदा काश 

१६. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१७. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८. मा.उ हास शे ट  

१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

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

२२. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२३. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२४. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२९. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३०. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३१. मा.नेटके सुमन राज  

३२. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३४. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३५. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३६. मा.शमीम पठाण 

३७. मा.†ò›.संद प गुलाब िचंचवडे 

३८. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३९. मा.अपणा िनलेश डोके 

४०. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४१. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४२. मा. साद शे ट  

४३. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४४.मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४५.मा.शेख अ लम शैकत 

४६.मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४७.मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४८.मा.वाबळे संजय म हारराव 

४९.मा.म डगेर  वषा वलास 

५०.मा.सौ.गवळ  सुिनता (ताई) पांडूरंग 
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५१.मा.सुपे आशा र वं  

५२.मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५३.मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५५. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

५६. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५७. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५८. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडग े

५९. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६०. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६१. मा.ननवरे जत  बाबा 
६२. मा.सावळे िसमा र वं  

६३. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६४. मा.भोसले राहल हनुमंतराव ू  

६५. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६६. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६७. मा.सौ.पानसरे अिमना 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.वाघेरे सुिनता राजेश 

७४. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७५. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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 अिनता म छं   
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८१. मा.कैलास गबाजी थोपटे 

८२. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८३. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

८४. मा.बारणे माया संतोष 

८५. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८६. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८७. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८८. मा.कलाटे वाती मयुर  

८९. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९०. मा.च धे आरती सुरेश 

९१. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

९२. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९३. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९४. मा.जगताप राज  गणपत  

९५. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९६. मा.जगताप नवनाथ द  ु

९७. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९८. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

९९. मा.जम सोनाली पोपट 

१००. मा. शांत िशतोळे 

१०१.  मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

१०२. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०३. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०४. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०५. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०६. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०७. मा.संजय केशवराव काटे 

१०८. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१०९. मा.पाट ल सु जत वसंत 

११०.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१११.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
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      यािशवाय मा.झुरे-सहआयु , मा.पवार, मा. कुलकण , मा.टेकाळे, 
सहा.आयु ,मा.घाडगे-मु यलेखाप र क,मा.गावडे-नगरसिचव,मा.कांबळे- .शहर 
अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.काची-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-
मु यलेखापाल, मा.गायकवाड- . आरो य वै . अिधकार , मा.भदाणे-उपसंचालक 
(नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम,मा.सवणे मा.शरद जाधव, मा.साळवी, 
मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.तांबे, मा. परजादे, मा.स यद - काय.अिभयंता, 
मा.पवार - .कायदा स लागार, मा.जरांडे - सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

----------- 
मा.महापौर:- उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, 
प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत 
आहे. 
 

( ी.िसंघम तुलसानी, ी. हंगळे, ी.ता यासाहेब हगळेु , ी. येा पवार यांचा 
मा.महापौर, मा.अित.आयु , मा.पदािधकार , मा.गटनेत,े मा.नगरसेवक यां या ह ते 
स कार कर यात आला.)  

----------- 
(१) सन २०१३-२०१४ या मंजूर अंदाजप कातील समा व  न वन वकास 

कामांना शासक य मा यता देणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत 
आली असता –  

अनुकूल - ६७     ितकूल – ० 

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

(२) पंपर  िचंचवड शहरातून पवना,मुळा व इं ायणी नद चे पा  व छ क न 
नद ची वहन मता वाढ वणे या कामास शासक य मा यता देणेबाबतचा 
मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  
यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता –  

 अनुकूल - ६७     ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
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--------- 
मा.सुजाता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

        

वषय मांक - १ 
दनांक - २०/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . शा/१अ/का व/२८/२०१३  

   द.८/१/२०१३      

   २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४२३  

      नुसार 

        ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४० द.२२/०३/२०१३ 

        ४) मा.महापािलका सभा ठ. .२६३ द.०९/०५/२०१३ 
   मनपा प रसरातील अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व 

िनमुलनासाठ  महापािलका े ात एक वशेष पोिलस ठाणे येक अ ,ब ,क ड 
भागासाठ  चार पोिलस चौ या याक रता पदे िनिमती करणेकामी तावात नमुद 

प रिश  अ माणे ७८ पदे,प रिश  ब माणे २८ पदे अशी एकूण १०६ पदे रा य 
शासना या आ थापनेवर िनमाण केली जाणार असून यावर ल खचाची ितपुत  
आगावू (Advance Payment) या व पात मनपाने करावयाची असून ह  बाब वचारात 
घेता अ( तावात नमुद शासन िनणयात नमुद केले या आ ण मनपासाठ  अनु ेय 
असले या पोिलस अिधकार  व कमचार  यांचे वेतन व भ  े ,िनवृ ीवेतन अंशदान 
होणा-या खचास व सदर खचाची र कम आगावू ितमाह  ह या या व पात रा य 
शासनाकडे/संबंधीत पोिलस आयु ालयाकडे भर यास ब(सदर अिधकार  व कमचार  
यांना पुर व यात येणा-या वाहन ,कायालय व इतर सु वधांवर येणा-या खचास व तो 
शासनाकडे/संबंधीत वभागा या पोिलस आयु ांकडे आगावू व पात भर यास 
क(सदर क ा या िनिमतीमुळे होणा-या खचाची पुतता कर यासाठ  मनपा या 
अंदाजप कात नवीन लेखािशष िनमाण क न याखाली आव यक तरतूद ितवष  
कर यास मा यता देणेत येत आहे . 
मा.आशा सुपे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आपण माग या वेळेला या 
वषयासंदभात खडाजंगी होणार होती. सभागृहासमोर मा हती घेऊन वषय आणावा. 
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तशी शासनाने तयार  केलेली दसत नाह . पु हा तसाच वषय आलेला दसतोय. 
हणून हा वषय तहकूब कर यात यावा. 

मा.उ हास शेटट  - सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

मा.महापौरü :- वषय मांक १ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 

ठराव मांक - २८७    वषय मांक - १ 
दनांक -२०/५/२०१३     वभाग - मा.आयु   

 

संदभ १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  शा/१अ/का व/२८,  

दनांक ८/१/२०१३  

     २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४२३ नुसार 

      ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४० द.२२/०३/२०१३ 

      ४) मा.महापािलका सभा ठ. .२६३ द.०९/०५/२०१३ 
 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल - ६७            ितकूल - ० 

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

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

          मांडते.  
       वषय मांक - २ 

दनांक - २०/५/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .भू ज/१/का व/१३६/२०१३  

द.१०/०४/२०१३      

          २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १६/०४/२०१३ ठराव .३२७७        
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    नुसार 

 तावासोबत जोडले या पंपर  िचंचवड मनपा भूिम जंदगी वभागा या 
िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ यास मा यता िमळणेकामी व यानुसार शासनास 
सादर करणेकामी सदर या वषयास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.आशा सुपे  - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, भूिम आ ण जंदगी 
वभागाची िमळकत वाटप िनयमावली दलेली आहे. याब ल मला काह  बोलायचे 
नाह . िमळकतींचे भाडे कुठे वसूल होत नाह . स या आपण बिघतले, अ,ब,क,ड या 
चार भागांची िमळून ४ १/२ कोट ंवर थकबाक  आहे. भाडे वसूल करणा-या 
माणसाने ते वसूल केले नाह तर या यावर काय कारवाई करणार? काह  सं थांची 
१ कोट  थकबाक  आहे. अनेक ठकाणी १७ लाख, २० लाख, १५ लाख थकबाक  
आहे. मला वनंती करायची आहे, २,३,४,५,६ म हने भाडे भरले नसेल तर काय 

शन घेता. काह  ठकाणी अड च वष वसूली केलेली नाह . असे कसे चालत.े 
वतः मालक असालतर सगळे भाडे वसूल करतो. ते वसूल न करणा-या   

अिधका-यावर काय कारवाई करणार? भा याने द यावर ३/४ म हने भाडे भरले 
नाह तर याला परत नोट स पाठवायची व ताबा यायला पाह जे. हा महापािलकेचा 
पैसा आहे. भाडे का वसूल केलेले नाह  याचे यांनी उ र दले पाह जे.  

मा. ीरंग बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब खरे तर मी जा त बोलणार 
नाह . िमळकती या अनुषंगाने उ र हवे आहे. महापािलके या अशा कती िमळकती 
आहेत या भाडयाने दले या नाह . यांचा वापर सु ा होत नाह . हे सभागृहाला 
सांगावे. भूिम आ ण जंदगी वभागा या ब-याचशा िमळकती आहेत यांची 
दराव था ु वाईट आहे. कोटयावधी खच केलेला आहे यावर या िमळकती भा याने 
जात नाह त. यांचा वापर सु ा होत नाह . बरेचशे अवैध यवहार चालू आहेत.  
महापािलके या अशा कती िमळकती आहेत, या िमळकती इमारत बांध यापासून 
आजतागायत आपण भाडयाने द या नाह त व यांचा वापर सु ा केलेला नाह .  
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मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जी मा हती वचारली 
आहे याला अवधी लागणार आहे. याबाबत मा हती गोळा कर यासाठ  सांगावे व 
हा वषय तहकूब कर यात यावा अशी वनंती आहे. 

मा.उ हास शेटट  - मा.महापौर साहेब सदर ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.महापौरü :- वषय मांक २ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 

ठराव मांक - २८८     वषय मांक - २ 

दनांक -२०/५/२०१३     वभाग - मा.आयु   

 

संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा.  भू ज/१/का व/१३६/२०१३, दनांक  

१०/४/२०१३. 
     २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १६/०४/२०१३ ठराव .३२७७ नुसार 

 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल - ६७         ितकूल - ० 

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

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

                मांडते.                                                                                                                                      
ठराव मांक - २८९      वषय मांक - ३ 

दनांक -  २०/५/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
 

संदभ:-१)  मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  लेखा/६/का व/८६१/२०१३  
              द.०९/०४/२०१३. 

        २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २३/०४/२०१३ ठराव .३२८९  

           नुसार 
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 सन २०१३-१४ या अंदाजप कात जकात वभागाकड ल महसुली भाग -१ जमा 
खच भाग-३ जमा-खच यात तरतुद ंम ये एकुण र कम कमी/जा त होत नाह . सन 

२०१३-१४ या आिथक वषात िन त केलेली र कम र. . १२,००,३०,००,०००/- 
एवढ च राहते. तर  खालील माणे नवीन लेखािशष व तरतुद ंमधील बदल करणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

(अ)   महसुली जमा 

अ. 
. 

लेखािशष सन २०१३-१४ 
अंदाजप कात तरतुद 

कपात सुच वलेली 
र कम 

सन २०१३-१४ 
या अंदाजप कात 

सुच वलेली र कम 

१ आयातकर (अनामत 
परतावा) १०% वसुली 
सह 

११,५७,९३,५५,०००/- ११,०७,९३,५५,०००/- ५०,००,००,०००/- 

२ इतर जमा २,२०,०००/- १,२०,०००/- १,००,०००/- 

३ ए कॉट ४०,००,००,०००/- १८,००,००,०००/- २२,००,००,०००/- 

४ रहदार  पास १,५०,००,०००/- १,५०,००,०००/- ० 

५ लेखिनक खच वसुली ७,१५,०००/- ७,१५,०००/- ० 

६ इकरार प  ६०,००,०००/- ६०,००,०००/- ० 

७ शु कबंध वखार 
परवाना फ  

२,२०,०००/- २,२०,००० ० 

८ जी.सी. मुदतवाढ ९,९०,०००/- ९,९०,०००/- ० 

९ जकात अनामत जमा ५,००,०००/- ५,००,०००/- ० 

(ब) महसुली खच    

 वाहन भाडयाने घेणे ४०,००,०००/- २,००,०००/- ३८,००,०००/- 

(क) भाग – ३ जमा    
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 जकात अनामत ७०,००,००,०००/- १०,००,०००/- ६९,९०,००,०००/- 

(ड) भाग – ३ खच    

 अनामत परतावा ७०,००,००,०००/- १०,००,०००/- ६९,९०,००,०००/- 

 वर ल माणे जकात लेखािशषावर ल र कमा कपात व र  क न सन २०१३-
१४ या अंदाजप कात थािनक सं था कर हणुन खालील माणे र कमा व 
लेखािशष िनमाण करणे आव यक आहे. 

अ) महसुली जमा :- 

१) थािनक सं था कर   :-  ११,२८,२८,००,०००/- 

२) शु क (न दणी फ  दबार पु ) :-       १,००,०००/- 

                                  -------------------- 

     ब) महसुली खच :- 

  १) थािनक सं था कर परतावा  :-   २,००,०००/- 

                                             --------------------- 

क) महसुली जमा :- 
१) थािनक सं था कर ितभुती  :-      १०,००,०००/- 

   र कम (िस यु रट  डपॉझीट) 

                                              -------------------- 

  ड) महसुली खच  :- 

१) थािनक सं था कर ितभुती  :-      १०,००,०००/- 

              र कम परतावा (िस यु रट  डपॉझीट                                                                          

                                              --------------------- 
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मा.आशा सुपे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ६७        ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        -------  
मा.सुजाता पलांडे   -  महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

          वषय मांक - ४ 
दनांक -  २०/५/२०१३                  वभाग-  मा.आयु   

 
 संदभ : १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
                 २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८१ दनांक    

                   ०६/०३/२०१३ 

       ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४७ द.२२/३/२०१३ 

                 ४) मा.महापािलका सभा ठ. .२७५ द.०९/०५/२०१३ 
 
        मंजूर वकास योजनेतील मौजे थेरगांव ह ीतील स ह न.ं३३ ते ३६ पै. 
मधून मोरया मंगल कायालयाकडे जाणा-या २४ मी. ं द र यापासून थेरगांव 
मशानभूमी पयत १२ मी. ं द र ता व मशानभूमी ते थेरगांव गावठान २४ मी. 

र यापयत स या अ त वातील  र ता ९ मी. र ता ं द के यास नाग रकांची 
मशानभूमीकडे जा यासाठ  या भागातील नाग रकांना र याची सोय होणार 

अस याने सदरचा र ता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेरबदल करणेस तसेच मंजूर वकास योजनेतील मौजे थेरगांव ह तील 
स ह न.ं२५ व ३० मधून जाणारा १२ मीटर र ता स ह नं. २५ म ये अ त वातील 
र याजवळ वाकडया वळणाचा अस याने सदरचा र ता वाहतूक या ीने सरळ 
करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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मा.आशा सुपे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 

मा.अ ण बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

 मौजे थेरगांव येिथल मंजुर वकास योजने यित र  नागर कांचे सोयीसाठ  
खालील माणे नमूद केलेले र ते मंुबई ांितक अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये फेरबदल करणे आव यक आहे. सदर ठकाणी काह  भागात व ती झालेली 
आहे. यामुळे नागर कांना जाणे येणे कर ता र याची आव यकता आहे.  

१)  थेरगांव गावठाण ते बला हॉ पटलकडे जाणारा २४.० मी. र ता गोयल 
कमपासून ना या या द ण बाजूने स.न.३६ व २ मधून ते थेरगाव 
मशानभूमीपयत १२.० मी. ं द र ता न याने करणे (अंदाजे लांबी ७०० मी.)  

२)  गोयल कम पासून ना या या द ण बाजूने स.नं.३६ व २ मधून थेरगाव 
मशान भूमी जोडणारा १२.० मी. ं द र ता ते स.न.ं१,२ व ३७ मधून जाणा-या 

ना या या पूव कडून असलेला क चा र ता स.नं.३८ मिधल शाळेपयत ९.० मी. ं द 
र ता न याने करणे. (अंदाजे लांबी ३०० मी.) 
३) थेरगांव मशान भूमी पासून स.नं. ४ थेरगांव गावठाण मधून ते २४.०० मी. 
र यापयत ९.० मी. ं द र ता करणे (अंदाजे लांबी २७५ मी.) 
४) थेरगांव मशान भूमी पासून स.न.४ थेरगांव गावठाण स.न. ९ व ४ या 
ह लगत स.न.९ मधून ते २४.०० मी. र यापयत जोडणारा ९.० मी. ं द र ता 
करणेस (अंदाजे लांबी ३७५ मी.) मा यता देणेत यावी. 
 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 

मा.सुजाता पलांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
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ठराव मांक - २९०     वषय मांक - ४ 
दनांक -  २०/५/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 
 संदभ : १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
                 २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८१ दनांक    

                   ०६/०३/२०१३ 

       ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२४७ द.२२/३/२०१३ 

                 ४) मा.महापािलका सभा ठ. .२७५ द.०९/०५/२०१३ 
 

         मंजूर वकास योजनेतील मौजे थेरगांव ह ीतील स ह न.ं३३ ते ३६ पै. 
मधून मोरया मंगल कायालयाकडे जाणा-या २४ मी. ं द र यापासून थेरगांव 
मशानभूमी पयत १२ मी. ं द र ता व मशानभूमी ते थेरगांव गावठान २४ मी. 

र यापयत स या अ त वातील  र ता ९ मी. र ता ं द के यास नाग रकांची 
मशानभूमीकडे जा यासाठ  या भागातील नाग रकांना र याची सोय होणार 

अस याने सदरचा र ता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेरबदल करणेस तसेच मंजूर वकास योजनेतील मौजे थेरगांव ह तील 
स ह न.ं२५ व ३० मधून जाणारा १२ मीटर र ता स ह नं. २५ म ये अ त वातील 
र याजवळ वाकडया वळणाचा अस याने सदरचा र ता वाहतूक या ीने सरळ 
करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. मौजे थेरगांव येिथल मंजुर वकास 
योजने यित र  नागर कांचे सोयीसाठ  खालील माणे नमूद केलेले र ते मुंबई 
ांितक अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणे आव यक आहे. 

सदर ठकाणी काह  भागात व ती झालेली आहे. यामुळे नागर कांना जाणे येणे 
कर ता र याची आव यकता आहे.  

१)  थेरगांव गावठाण ते बला हॉ पटलकडे जाणारा २४० मी. र ता गोयल 
कमपासून ना या या द ण बाजूने स.न.३६ व २ मधून ते थेरगाव 
मशानभूमीपयत १२.० मी. ं द र ता न याने करणे (अंदाजे लांबी ७०० मी.)  
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२)  गोयल कम पासून ना या या द ण बाजूने स.नं.३६ व २ मधून थेरगाव 
मशान भूमी जोडणारा १२.० मी. ं द र ता ते स.न.ं१,२ व ३७ मधून जाणा-या 

ना या या पूव कडून असलेला क चा र ता स.नं.३८ मिधल शाळेपयत ९.० मी. ं द 
र ता न याने करणे. (अंदाजे लांबी ३०० मी.) 
३) थेरगांव मशान भूमी पासून स.नं. ४ थेरगांव गावठाण मधून ते २४.०० मी. 
र यापयत ९.० मी. ं द र ता करणे (अंदाजे लांबी २७५ मी.) 
४) थेरगांव मशान भूमी पासून स.न.४ थेरगांव गावठाण स.न. ९ व ४ या 
ह लगत स.न.९ मधून ते २४.०० मी. र यापयत जोडणारा ९.० मी. ं द र ता 
करणेस (अंदाजे लांबी ३७५ मी.) मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल  - ६७        ितकूल – ० 

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

         वषय मांक - ५ 

दनांक -  २०/५/२०१३      वभाग-  मा.आयु  

  

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/२०१३   
        द.६/२/२०१३.   
     २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/२/२०१३ ठराव .४७   . 
     ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १/३/२०१३ रोजी ठराव .१२४ 
     ४) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .३०६९ दनांक १२/३/२०१३ 

     ५) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/६१५/१३  

        द.१९/३/२०१३ 

     ६) मा.महापािलका सभा ठराव .२८३ द.०९/५/२०१३ 
तावात स व तर डा धोरण मसुदा प रिश -अ , डा धोरण मसुदा 

प रिश -ब , डा धोरण मसुदा प रिश -क , डा धोरण मसुदा प रिश -ड ,म ये 
नमुद केले माणे मनपा डा धोरण मसु ास तसेच ३ डसबर अपंग दनािनिम  
अंध ,अपंग ,व मितमंद व ा या या डा पधा आयो जत करणेकामी प रिश  
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अ/ब म ये नमूद तपिशलाचा मूळ धोरण मसु ात समावेश क न प रपूण डा 
धोरण मसु ास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.सं या गायकवाड – मा.महापौर साहेब ठरावाला अनुमोदन देत.े 
 
मा.आशा सुपे -मा.महापौर साहेब,  वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  
करणेत येत आहे. 
 
मा.तानाजी खाडे – सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक - २९१        वषय मांक - ५ 

दनांक -  २०/५/२०१३      वभाग-  मा.आयु  

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/  

              २०१३ द.६/२/२०१३.   
    २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/२/२०१३ ठराव .४७   . 
    ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १/३/२०१३ रोजी ठराव .१२४ 
    ४) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .३०६९ दनांक १२/३/२०१३ 

    ५) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/६१५/१३  

         द.१९/३/२०१३ 

   ६) मा.महापािलका सभा ठराव .२८३ द.०९/५/२०१३ 
 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत येत आहे. 

 

अनुकूल - ६७       ितकूल - ० 

 

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

-------- 
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मा.तानाजी खाडे :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ ला पुढ ल माणे ठराव 
मांडत आहे. 

 
ठराव मांक -२९२      वषय मांक – ६ 

दनांक -  २०/५/२०१३    वभाग -  मा.आयु  
मा.म हला व बालक याण सिमती 

  दनांक २८/०३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब ,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 
अनुकूल - ६७      ितकूल - 

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

---------- 
मा.तानाजी खाडे :- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ ला पुढ ल माणे ठराव 
मांडत आहे. 

ठराव मांक -२९३      वषय मांक – ७ 

दनांक -  २०/५/२०१३    वभाग -  मा.आयु  
मा. डा सिमती 

दनांक ०६/०३/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब ,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता 

अनुकूल - ६७      ितकूल - ० 

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

------------ 
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मा.सुजाता पालांडे - महापौर साहेब, वषय मांक ८ ला पुढ ल माणे ठराव मांडत 
आहे. 

ठराव मांक -२९४      वषय मांक – ८ 

दनांक -  २०/५/२०१३    वभाग -  मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . दगुिन/१/का व/ १७५/२०१३ 

             दनांक २०/०५/२०१३  

 
सन २०१३-२०१४ या मंजूर अंदाजप कास मा.महापािलका सभेने मा यता 

दलेली आहे. या अंदाजप काम ये लहान मोठ  अ या सुमारे २१०० न वन वकास 
कामांचा समावेश आहे. सव कामांची व तृत अंदाजप के तयार करणे, स म 
सिमतीकडे ताव सादर करणे, व सदर कामांना शास कय मा यता घेणेकामी 
सुमारे तीन ते चार म ह यांचा कालावधी लागणेची श यता आहे. सदर 
वकासकामांची िन वदा या तातड ने होणे आव यक आहे.  
 सबब सन २०१३-२०१४ या मंजूर अंदाजप कातील न वन वकास कामांना 
मा.महापािलका सभेची शास कय मा यता िमळा यास या कामांसाठ  लागणारा 
कालावधी कमी होणार आहे. सबब मा.महापािलका सभेमाफत न वन कामांना 
शास कय मा यता िमळा यास मा.आयु  तरावर कामांची छाननी क न िन वदा 

कायवाह  हाती घेता येईल.  
 सबब सन २०१३-२०१४ या मंजूर अंदाजप कात नमूद केले माणे न वन 
वकास कामांना मा यता देणेत येत आहे.   

 
 

मा.स वता साळंुके - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, थम मी आयु ांचे 
अिभनंदन करतो. जो काह  ३/४ म ह यांचा कालावधी लागणार आहे, तो वचारात 
घेऊन सव सद यांची मागणी ल ात घेता आप या भागातील छोट  मोठ  कामे 
लवकरात लवकर हावी यासाठ  आयु ांनी आ ह के यानंतर अ जत दादांनी 
सांिगत या माणे कोणतेह  काम थांबले नाह  पा हजे. याच माणे हा वषय १के 
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खाली ठेव याबददल मी यांचे अिभनंदन करतो व सभागृहाला हा वषय मंजूर 
करावा अशी वनंती करतो.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरे पाहता मागील दोन 
टमम ये आिथक वषात अशा कारची ढोबळ शासक य मंजूर  दे याचे काम 
महासभेने केलेले आहे. सूचना केलेली आहे. यां या यां या आयु ां या मनात काय 
शंका-कुशंका हो या ते कळत नाह . परंतू उशीरा का होईना, आ ा शासक य 
मा यता द यानंतर आ ह  आमची जबाबदार  पुण केली आहे. सगळ  कामे 
करायची जबाबदार  शासनावर आहे, आयु ांची आहे. पु हा आयु ांनी हणू नय,े 
ह  सभागृहाची जबाबदार  आहे. आ ह  आमची जबाबदार  समजून मा यता दली 
आहे. आता शासनाने कोणतीह  दरंगाई न करता पावसा यापूव ची कामे आिथक 

ीने, वकासा या ीकोनातून मह वाची आहेत. मह वा या वषयाला मा यता 
दली आहे. शासक य कामे रतसर, वेळेवर क न घेणे ह  आपली जबाबदार  आहे. 
आवजून सांगू इ छतो, आता ह  जबाबदार  शासनाने चांग या प तीने पार 
पाडावी. 

मा. ीरंग बारण े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब खरे तर २०१३ पुव  हा 
वषय मंजूर साठ  आला होता. याला शासक य मंजूर  देतोय. आज आयु  सु ा 
नाह त. १के खाली वषय घेतला आहे. दोन म ह यांनंतर आयु ांना कळायला 
लागले. सभागृहात एवढे मोठे वषय होत असताना आयु  इथे उप थत नाह त. 
गेले वषभराचा कालावधी पा ह यानंतर वकास कामां या ीकोणातून आयु ांनी 
कोणतेह  ठोस पाऊल उचलले नाह . माचम ये सभागृहात अंदाजप काला मंजूर  
िमळा यानंतर आ ा मे म ये वन के खाली आयु ांनी वषय दाखल केला आहे. या 
गो ीचे समथन मी करणार नाह . आयु  या सभागृहात उप थत असायला पा हजे 
होते. ामु याने आयु ां या कामाचा शोध या वषया या अनुषंगाने यायचा आहे.  
एक कडे वकास कामे होत नाह त हे सभागृहात स मा.सद य बोलतात. दसर कडेु   
वषयाला वरोध केलातर  वरोध करतो हणून सांगतात. वकास कामे ठ प झाली 
आहे हे तु ह  मा य केलेले आहे. स मा.आयु  सभागृहात असते तर यांनी 
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खुलासा केला असता. ते अितशय चांग या प तीने खुलासा करतात. गे या 
महापािलका  सभे या वेळ  पा हले होते, पुढ ल िमट ंगम ये यासंदभात शहरात 
वकास कामे ठ प झाली आहेत. बर चशी कामे करत असताना फाईल टेबलवर 
फरत असतात. जर  यासाठ  अिधका-यांना वाय ता दली असलीतर  कामे होत 
नाह त. हे ामु याने इथे सांगावे लागेल. एक तपणे जवळपास २,००० कोट ंवर ल 
वषयाला मंजूर  देत असताना, कोण या अंदाजप काला मंजूर  देतोय, ख-या अथाने 
चुक या प दतीने िन वदा येचे काम होऊ नये हे पा हले पाह ज.े आयु ां या 
कानावर या गो ी घात या गे या पाह जेत. भ व यात चुक या प दतीने काम ेपार 
पडू नयेत. भ व यात मंजूर  देत असताना चुक या कामांवर जा त बोलतो. आयु  
असताना वषयाला मंजूर  दली असती तर बरे झाले असत.े माझे सहकार  
मा.योगेश बहल, मा. शांत िशतोळे बसले आहेत. वषयाला मंजूर  देत असताना 
यांचे समथन करणार नाह , परंतू  भ व यात चुक ची कामे होऊ नये हे ामु याने 

सांगतो.   

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  -  ६७       ितकूल – ० 

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

------- 
मा.सुजाता पालांडे  -  महापौर साहेब , वषय मांक ९ ला पुढ ल माणे ठराव मांडत आहे. 

ठराव मांक - २९५     वषय मांक – ९ 

दनांक -  २०/५/२०१३    वभाग -  मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . पअक/६/का व/ ४६५/२०१३ 

             दनांक  २०/०५/२०१३  

पंपर  िचंचवड महापािलका े ातून पवना, मुळा, इं ायणी या न ा वाहत 
असून या न ां या पा ात मो या माणात राडारोडा, भराव तसेच ता कालीन 
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शेतजिमनी या िसंचनासाठ  बांधलेले बंधारे यामुळे नद या वहन मतेम ये मो या 
माणात अडथळा होत आहे. पावसा या यित र  नद म ये दषीत पाणी साठून ू

रा ह याने तसेच यामुळे नद पा यावर मो या माणात जलपण ची वाढ होत 
अस याने पयायाने डासांची उ प ी मो या माणात होत अस याने नद पा ा या 
प रसरात अनारो याची थती िनमाण होत आहे. या सव बाबी ल ात घेता 
नद पा  व छ क न पुररेषेची ित ता कमी करणे बाबत उपाययोजना ठर वणेसाठ  
पाटबंधारे वभागा या व र  अिधका-यांसमवेत द.०३/०५/२०१३ रोजी पुण नद ची 
पाहणी करणेत आली असून यांनी दले या िनर ण अहवालानुसार पवना 
नद साठ  खािलल माणे उपाययोजना करणेचे सुच वणेत आलेले असून यावर 
मा.उपमु यमं ी महोदय यांचे समवेत झाले या दनांक १९/०५/२०१३ चे 
बैठक म ये मनपाचे सव मा.आमदार, पदािधकार  यांचे उप थतीत झाले या 
चचम ये त वत: मा यता िमळालेली असून या माणे तातड ने उपाययोजना 
करणे या सुचना आहेत. याम ये पवना नद  पा ातील बंधा-या वषयी खालील 
उपाययोजना पाटबंधारे वभागाने सुच वले या आहेत. 
अ. 
. 

बंधा-याचे नांव पाटबंधारे वभागाची िनर णे पाटबंधारे वभागाने सुच वलेली 
उपाययोजना 

१ रावेत बंधारा ७० ते ९० वष जुना सॉिलड 
दगड  बंधारा २ िमटर उंच 
दगड  बांधकाम अस याने 
वर या बाजूस गाळ साठलेला 
आहे. 

बंधा-यातील गाळ वाहन जाऊन ू
नद पा  व छ राहणेसाठ  पुणे 
येिथल बोट लब बंधा-याचे धत वर 
लोखंड  गेट असणारा बंधारा बांधणे 
आव यक आहे.  

२ केजूबाई बंधारा, 
थेरगांव साखळ  . 
२८/३५० िम. 

७० ते ९० वष जुना दगड  
सॉिलड बंधारा १०२ िम. लांब व 
२ िमटर उंच गाळ वाहन ू
जा यासाठ  उपाययोजना 
नस याने मो या माणात 
गाळ साठलेला आहे. 

बंधा-याची उंबरठा पातळ  नद  
पा ा या तळ पातळ पयत खाली 
ठेवून यासाठ  लोखंड  गेट बसवणे 
आव यक आहे. जेणेक न 
पावसा यात पुण गाळ वाहन जाऊन ू
बंधारा व छ राह ल.  
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३ पदमजी बंधारा 
साखळ  . 
२८/९५० 

 
 

१९५८ म ये बांधलेला सॉिलड 
कमी उंचीचा बंधारा स या 
पदमजी कंपनी व बला 
हॉ पीटल साठ  पाणी उचलले 
जाते. 

पवना क पातून िनयिमत पाणी 
सोड यात येत अस याने बंधा-याची 
आव यकता नस याने तोडणेस 
हरकत नाह .  

४ िचंचवड मोरया 
गोसावी बंधारा 
साखळ  . 
२९/७९० िमटर 

लघूपाटबंधारे वभागा तफ १० 
वषापूव  बांधला असून को हापुर 
प दतीचा आहे. पूण लांबीत 
गेट अस याने गाळ साठलेला 
नाह . 

सदरचा बंधारा बोट ंगसाठ  मनपाने 
बांधून घेत याने आव यकतेनुसार 
गेट बसवून पाणी आडवता येते. 
पा ातील राडारोडा काढन पा  ू
व छ करणे आव यक आहे.  

५ िमिलटर  डेअर  
फाम बंधारा, पंपळे 
सौदागर साखळ  . 
३७/०८० िमटर 

नद पा ात भर व दगड  
बांधकाम असून लहान २ गेट 
वर या बाजूस आहेत बंधा-यात 
मो या माणात गाळ,  
पानवन पती साठ याने पुराचे 
वाहास मोठा अडथळा होऊन 
दषणह  मो या माणात होत ु

आहे. 

िमिलटर  डेअर  फाम यां या 
पा याची पयायी यव था क न 
सदरचा बंधारा (छोटा डोह ठेवून) 
काढन टाकणेत यावा यासाठ  ू
मनपाने संमती िमळवावी 
नद पा ातील खडक काढणेत यावा.  

६ सांगवी बंधारा 
साखळ  . 
४३/२०० िमटर 

लहान उंचीचा जुना सॉिलड 
बंधारा असून १/२ क.मी वर ल 
बाजूस नमदा गाडन हॉल जवळ 
आणखी एक लहान बंधारा 
असून दो ह  बंधारे पूणपणे 
अकाय म अस याने मो या 
माणात गाळ साठलेला आहे. 

दो ह  लहान बंधा-याची उपयु ता 
संपलेली अस याने दो ह  बंधारे 
काढन टाकावेतू .  

७ पवना नद  पा  नद पा ातील उघडे, वाहास 
अडथळा करणारे खडक मो या 
माणातील गाळ काढणे 

आव यक  

यासाठ  अ याधुिनक यं णा, 
मिशनर  भा याने घेवून उपाययोजना 
करावी. नद तील गाळ, राडारोडा 
जलपण  काढणेसाठ  नेहमी या 
कामाक रता पा यावर तरंगणारा 
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लॅटफॉम असणारे पोकलॅन मिशन 
खरेद  करावे.  

 
१ नद पा ाची जागा महसूल 

वभागाकडे अस याने यांचेकडून 
देखभाल, द तीकामी मु .न.पा. ने 
ह तांतर त क न यावी. 

१ मनपा े ातील पवना, 
मुळा, इं ायणी नद या 
पा ा या जागा देखभाल, 
द तीकामी मनपाकडे ु
ह तांतर त करणेसाठ  
मा. ज हािधकार  यांचेकडे 
मागणी केली आहे.  

२ नद तील पूर वसगाचा 
जलशा ीय अ यास म यवत  
संक पािच  संघटना, नािशक 
यांचे तफ क न घेवून आव यक 
उपाययोजना करा यात. 

३ नद सुधार क पाचे ताव / 
आराखडे जलसंपदा वभाग 
पयावरण वभाग महारा  शासन 
व दषण िनयं ण मंडळास ु
मंजूर तव सादर करावेत.  

८ पवना, मुळा व 
इं ायणी नद  सुधार 
क प राब वणे 

२ पवना नद  सुधार 
क पाचा फजीबीलीट  
रपोट महारा  शासनातफ 
क  शासना या NRCD 
कडे मंजूर कामी सादर 
करणे.  ४ नद पा ाची मोजणी क न 

डमाकशन करणे आव यक 
आहे.  

   
उपरो  माणे शहरातील वाहणा -या न ां बाबत पाटबंधारे वभागान े सुच वले 

माणे नद चे पा  व छ क न नद ची वाह मता वाढ वणे , द षतु  पाणी साठून राहत 

अस याने अनाव यक बंधारे ,गाळ ,राडारोडा काढणे आव यक बंधा -याची गेट बसवून 

सुधारणा करणे ,िनयिमत नद पा  व छ ठेवणेकामी कायवाह  करणे ,इ याद  आव यक 

उपाययोजना करणेसाठ  व यासाठ  येणा-या खचास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे.  
 

मा.स वता साळंुके - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
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मा. ीरंग बारणे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय वाच यानंतर हे 
ल ात आले असेलतर आपण पवना, मुळा, इं ायणी नद पा  व छ कर याचा हा 
वषय आहे. पवना, इं ायणी या नद ं या पा ांची दराव था झाली आहेु . ह  कशामुळे 
झाली. हे सभागृहाला मा हती आहे आ ण शहरातील जनतेलाह  मा हत आहे.  
ामु याने या वषयात राडारोडा उचलणे, साफ करणे सभागृहाने अशी याम ये 

मा हती दलेली आहे. महापौर साहेब मी या अनुषंगाने ामु याने तु हाला सांगतो 
क  तु ह  सुचना द या पा हजेत. नद पा ात जो राडारोडा या य ने टाकला 
असेल, या भागात टाकला असेल हे पा हले पा हजे. या बाबतीत तु ह  दखल 
घेतली पा हजे याची मा  चौकशी केली पा हजे. ए ककडे नद पा ात टाकलेला 
राडारोडा पा हला नाह  यामुळे या ददशामुळे नद पा  अ ं द झाले आहेु . इथून पुढे 
िन वदा या करणा-यांनी याकडे डोळेझाक क  नका. भाग कायालय कंवा 
मु य कायालया या अिधका-यांनी, या वभागातील ए झ युट ह इं जिनअर यांनी 
पाह ले नाह , ल  दले नाह . यांचे दल ामुळे नद पा  अ ं द झाले आहेु . नंतर 
सभागृहात सात याने पूरिनयं ण रेषेचा वषय काढला, तो का काढला. याची सु ा 
मु य कारणे शोधली पाह जेत. आजचा वषय वाचला, यात आलेले आहे. 
नद पा ातील राडारोडा काढला नाह  व छता पण केली नाह , का केली नाह .   
या ठकाणी गाळ साचला आहे असे अनेक सद यांनी सात याने या सभागृहात 
सांिगतले आहे. िमिलटर  ह तील बंधा-यातील घाण दर कराू . मोरया गोसावी 
मंद राजवळची गेटवेल सुकली आहे. गाळ साठला आहे. या गो ींकडे ामु याने 
दल  के यामुळे ु या अनुषंगाने कोटयावधी पयाची िन वदा या होणार आहे. 
येथे महापािलके या काय े ात अशा प तीने चुक चे काम केल ेजाणार, या गो ीला 
माझा वरोध आहे. जलपण चा इथे वषय आहे. जलपण  काढ या या संदभात  
आज आपण पा हले, पवनेचा प रसर पा हला, इं ायणीचा प रसर पा हला तर या 
भागातून या वाहतात, ामु याने भाग कायालयांनी कती जलपण  काढली. 
यांचे वॉड नद पा ालगत आहेत, या सभागृहात राज  जगताप व अ य सद य 

सात याने म छरबाबत, जलपण वषयी कतीवेळा बोलले आहे. नद पा  व छ 
होणार आहे का पूर येणार आहे. पावसाळयात िन वदा या करणार. जलपण  
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काढायाची िन वदा या के यानंतर ह  जलपण  आपोआप वाहन जाणार आहेू . 
झुरे साहेब तु हाला मोठा अनुभव आहे. खरेतर सांगतो मा या मा हती माणे हे 
चुक या प दतीने काम चालले आहे. आयु ांना इत या दवसांत समजले नाह . 
महापािलकेम ये सद यांनी जलपण बाबत कती वेळा हा वषय काढला होता. 
महापौरांना मा हत नाह  का. नद पा ाम ये राडारोडा काढ याबाबत त ार  आ या 
नाह त का. यांची आयु ांना काय दखल घेतली. खरेतर आयु  या सभागृहाम ये 
पा हजे होते. हे काम पेपरम ये न देता यांना पसनली दले जात.े जे नाग रक 
नद पा ालगत जवळपास राहतात यांना कती हालअपे ा सहन करा या लागतात. 
खरेतर या वषयाला माझा वरोध नाह . वषय करत असताना या चूका आपण 
केले या आहेत. यासाठ  महापािलके या ितजोर तला पैसा जाणार आहे. वनके 
खाली वषय घेतला आहे. जूनम ये पाऊस चालू होणार आहे. आयु ांना १के खाली 
वषय दाखल केलेला आहे. या अनुषंगाने बैठक झाली असे िलह ले आहे. यात 
कळले नाह  का कोणीतर  सांगायचे वतःला काह  करता येत नाह  हणून 
सभागृहाकडून वषय मंजूर क न घेत यानंतर वषयाला मंजूर  घेता येत नाह . 
पवना, इं ायणी कती दवसांत साफ होणार आहे. याचे उ र दले गेले पाह जे. 
केवळ िन वदा येसाठ  होणार असेलतर याला माझा वरोध आहे. चुक या 
प तीने नद पा  अ ं द करायचे काम अनेक दवस केले जाते का. सभागृहाची 
दशाभूल केली जाते आहे. वषय मंजूर झा यानंतर िन वदा या कधी होणार, 
काय काम करणार. नद पा ातील जलपण  कशी काढणार? राडारोडा कसा काढणार? 
या या संदभात काय करणार आहोत? अंदाजप का या सभेवेळ  अनेक ये  

सद यांनी सांिगतले होत,े नद पा  बांध यासंदभात कारवाई केली गेली पाह जे. 
भ व यात नाहक खच वाया जाता कामा नय.े नद  पा  बांध यानंतर ामु याने 
लोकांसाठ  र ता होईल यामुळे नद पा  व छ राहणार नाह . गाळ काढला जाणार 
नाह . ह  या सात याने सांगत आलेलो आहे. वन के खाली वषय दाखल होतो. 
मंजुर  िमळत असताना आप याला सव गो ी माह त हो या. केवळ फास केला 
जातो. याने नद पा  व छ केले जाणार का? पूरिनयं ण रेषेची पातळ  ठरवणार. 
ह  पातळ  ठरवायला पवार साहेबांनी सांिगतले होत.े ६/७ म ह यांपूव  वषय 
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यायला पाह जे होता. ६/७ म हने झोपले होते का? कोणीतर  सांिगतले हणून 
वषय घेतला असेलतर शास कय लेवलवर कळत नसेल, आयु ांना, शासनाला 
कळत नसेल, सांिगत यावर वषय येत असेल तर ह  दभा याची गोु  आहे. आपण 
काय काम करणार आहात हे देखील सभागृहाला कळू ा, ध यवाद! 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज या ठकाणी खरे तर 
वनके खाली या वषयास मा.महापौर, सद यांना या वषयाची पूण मा हती नसताना 
हा वषय सभागृहात आला आहे. आताच आमचे आ पा बारणनी सांिगतले हणून 
वषय सभागृहात येत असेल तर क  या वषयाला या ठकाणी मी वरोध करत.े 
मा.महापौर साहेब या ठकाणी एकूण ८ सूचना मांडले या आहेत. ८ सूचनांम ये 
रावेत बंधारा, केजूबाई थेरगाव बंधारा, पदमजी बंधारा, िचंचवड मोरया गोसावी 
बंधारा, िमिलटर  डेअर  फाम बंधारा पंपळे सौदागर, सांगवी बंधारा,पवना नद  पा  
व पवना,मुळा व इं ायणी नद सुधार क प राब वणे हे यात आहेत. सभागृहात 
यावेळ  बजेटला या वषयासंदभात मा यता देत होतो, यावेळ  सांिगतले होत,े 
या या आजूबाजू या जागेत सुशोिभकरण करायचे असेल, वेगवेगळे क प 

राब वणार असू तर ह  जागा प ह यांदा ता यात येणे मह वाचे आहे.  प हले 
क पासाठ  मंजूर  घेऊ नंतर काय करायचे ते क . आज नेमके या वषयाला पुणे 

पाटबंधारे खा याने कळवले आहे, पा ाची जागा देखभाल द तीकामी ु
महापािलकेकडे ह तांतर त कर यासाठ  ज हािधकार , पुण ेयांचेकडे मागणी केलेली 
आहे. नद पा  महसूल वभागाकडे अस यामुळे ते महापािलकेकडे ह तांतर त 
कर यात यावे. नद  पा ातील िनसग, जलशा ीय अ यास कर यासाठ  नार  या 
सं थेकडे काम देऊन आव यक उपाययोजना कर यात यावी. नार  ह  नािशकची 
सं था, भारत सरकारची सं था अस यामुळे प ह यांदा पूररेषेची आखणी केली 
यावेळ  पाटबंधारे खात,े पुणे यांना काम न देता यांना ायला पाह जे होते. हणून 

वारंवार पूररेषेचा वषय इथे आणतो. पाटबंधारे, पुणे खाते चुक चे समजत असेल, 
पूररेषा आखली असेल तर आपले १/२ कोट ंचे टडर परत करणार आहेत का? पवना 
नद  सुधार क प याचा रपोट महारा  शासनाने एन.आर.सी.ट .कडे सादर करणे, 
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आयु ांनी नद  सुधार क पाचा ताव व आराखडा महारा  दषण िनयं ण ू
मंडळ यां याकडे चचसाठ  सादर करणे, नद  पा ाचे डमाकशन करणे आव यक 
आहे. आ ाच द ड म ह यापूव  नगररचना वभागाने डमाकशन करायचा क प 
हाती घेतला आहे. िन वदा ताव केलेला आहे. याची मी मा हती घेतला. वरवर 
डमाकशन करणार हणजे नेमके काय करणार? पाटबंधारे खा याने नकाशा दला. 
यात तसूभर सु ा बदल करणार नाह . फ  फ जकली डमाकशन करणार आहेत 

असे सांिगतले. वेगवेगळे दोन मु े आहेत. ए ककडे हणतात, नार कडून पूररेषा 
आखून या. दसर कडे सांगताु , डमाकशन क न या. पाटबंधारे पुणे, खा याला 
नेमके कळत नाह  काय केले पाह जे. िनयम असले तर  वारंवार पूररेषेब ल बोलले 
जात.े काह जण हरो हो याचा य  करतात. बरोबरह  आहे. यां या 
नद पा ालगत या जागा ट ड आरम ये अडक या आहेत. यांना बाजू मांडायचा 
िन त अिधकार आहे. एखा ाने वारंवार जीव तोडून बोल यापे ा रेड लाईन, यू 
लाईन आख यासंदभात कायवाह  का करत नाह ? कशासाठ  वषय वारंवार 
पालकमं यांकडे जातो. सभागृहाचा उगाचच वेळ वाया जातो. बंधारा काढायची सूचना 
खरेतर अिभनंदनीय आहे. इत या दवसांत पाटबंधारे, पुणे खा याला कसे कळाले 
नाह . पाणी थांब यामुळे जलपण  वाढली आहे. उशीरा का होईना शहाणपण सूचले 
आहे. नार  सं थेकडून काम क न घेणार आहोत. ते कसे क न घेणार याचा 
खुलासा ावा. नद पा ाचे डमाकशन क न घेणार हणजे नेमके काय क न घेणार? 
हे सु ा आयु  साहेबांनी सभागृहाला सांगावे.  

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना वभाग) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव 
स मा.सद य, यांनी आ ा जो  वचारलेला आहे, as per revenue rule नद पा ाचे 
डमाकशन करायचा वषय थाप य वभागाने काढला आहे.  काह  ठकाणी आखून 
झाले असले तर  नद चे पा  डझाईन झा यानंतर रेड लाईन व यू लाईनचे 
मा कग करणार आहोत. नेर , नािशक (National Environment Engineering Research Institute) 
या सं थेब ल मला मा हती आहे, यानुसार यां याकडून पूररेषा, लू लाईन याचा 
अ यास क न घेणार आहोत. पाटबंधारे वभाग, पुणे यांनी पूररेषा केलेली आहे. हे 
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बंधारे काढ यानंतर काय फरक पडेल याचा अ यास कर यासाठ  यां याकडून 
रपोट घेऊन मग ते फायनल करणार आहोत.                

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

अनुकूल  -  ६७      ितकूल – ० 

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

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

                       (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/५१३/१३ 

दनांक – ३१/०५/२०१३ 

            
 
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

कायवाह साठ  रवाना.   
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