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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १८ 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.०६.२०१३     वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून-२०१३ ची मा.महापािलका सभा सोमवार 
द.२०.०६.२०१३ 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 होते.   

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३. मा.भालेकर अ णा दलीप 

४. मा.सौ. वाती मोद साने 
५. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
६. मा.सायकर अजय शंकरराव 

७. मा.जाधव साधना रामदास 

८. मा.जाधव राहल गुलाबु  

९. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१०. मा.काळजे िनतीन ताप 

११. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१२. मा.जगद श शे ट  

१३. मा.बाबर शारदा काश 

१४. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१५. मा.उ हास शे ट  

१६. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

१७. मा.पवार संगीता शाम 

१८. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१९. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२०. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२१. मा.भारती फरांदे 

२२. मा.आर.एस.कुमार 
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२३. मा.जावेद रमजान शेख 

२४. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२५. मा.भालेराव ितभा ाने र 
२६. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२७. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२८. मा.भ डवे संिगता राज  

२९. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३०. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३१. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३२. मा.†ò›.संद प गुलाब िचंचवडे 

३३. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३४. मा.अपणा िनलेश डोके 

३५. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

३६. मा. साद शे ट  

३७. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

३८. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

३९. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४०. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४१. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४२. मा.म डगेर  वषा वलास 

४३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४४.मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

४५. मा.सुपे आशा र वं  

४६. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४७. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

४८. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

४९. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

५०. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

५१. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५२. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

५३. मा.ननवरे जत  बाबा 
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५४. मा.सावळे िसमा र वं  

५५. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

५६. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५७. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

५८. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

५९. मा.कदम सदगु  महादेव 

६०. मा.िगता सुशील मंचरकर 

६१. मा.छाया जग नाथ साबळे 

६२. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

६३. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

६४. मा.आसवाणी स वता धनराज 

६५. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

६६. मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 

६७. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

६८. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६९. मा.काळे वमल रमेश 

७०. मा.पाडाळे िनता वलास 

७१. मा.तापक र अिनता म छं  

७२. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७३. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७४. मा.बारणे माया संतोष 

७५. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

७६. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७७. मा.कलाटे वाती मयुर  

७८. मा.च धे आरती सुरेश 

७९. मा.बापु उफ श ु न िसताराम काटे 

८०. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

८१. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

८२. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

८३. मा.जगताप राज  गणपत  

८४. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

८५. मा.जगताप नवनाथ द ु 
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८६. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

८७. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

८८. मा.जम सोनाली पोपट 

८९. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

९०. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

९१. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

९२. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

९३. मा.शडगे आशा सुखदेव 

९४.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९५. मा.संजय केशवराव काटे 

९६. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
९७. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

९८. मा.पाट ल सु जत वसंत 

९९. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१००. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

      यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी–आयु ,मा. काश कदम-अित.आयु , मा.झुरे-सह 
आयु ,मा.गायकवाड,मा.मुंढे,मा.कुलकण ,मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु -सहा.आयु ,मा.घाडगे-
मु यलेखाप र क,मा.गावडे-नगरसिचव,मा.कांबळे- .शहरअिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.च हाण,मा.काची-सहशहर अिभयंता, मा.भोसल-ेमु यलेखापाल, मा.रॉय- .आरो य वै . 
अिधकार , मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.साळवी, मा.बरशे ट -काय. 
अिभयंता,मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक) हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

----------- 
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. 
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सभागृहाला वनंती करतो, आमचे सहकार  नेते 
मा. ीरंग बारणे यांच े वड ल कै.चंद बारणेू , आमचे सहकार  िम  मा.अ जत ग हाणे यांचे 
वड ल व माजी नगरसेवक कु तीपट ू पवना सहकार  बँकेचे अ य  कै.दामोदर ग हाण,े माजी 
नगरसेवक मा. कसन नेटके यां या प ी कै.गंगूबाई नेटके, माजी नगरसद य राज  काळे, 
राज साबळे, मोशी गावचे थम सरपंच ीपती बोराटे, भाकर ध ड बा ल ढे, वतमान 
प ातील िचंट मािलकेचे लेखक भाकर वाडेकरू , िशंदेवाड  जकात नाका, का ज, पुणे 
या ठकाणी पा या या जोरदार वाहात वाहन गेले या कैू .सौ. वशाखा वाडेकर व यांची 
मुलगी सं कृती तसेच उ राखंड येथे जल लय यऊेन मोठा अपघात झाला आहे. देशभरातून 
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गेले या नागर कांचे बळ  गेले आहेत. या सवाना ांजली वाहन ह  सभा तहकूब कर यात ू
यावी. 
 

मा. जत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, छ सगड येथे काँ ेस प ाचे अनेक ये  
कायक यावर न लवा ांनी ह ला क न यांची ह या कर यात आली. न लवादाचे जबरद त 
आ हान असून याचा भाव वाढतो आहे. यांची वेग या प तीने ह या झालेली आहे. 
अचानक ह ला केला अस यामुळे चंड माणात संपूण मुख कायक याना जीव गमवावा 
लागला आहे. या काँ ेस कायक याना सु ा ांजली वाह यात यावी.     

 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी सूचना केली याला 
अनुमोदन देतो. न लवादाचा बमोड कर या या अनुषंगाने क  शासन, रा य शासनाने 
यो य ती पाऊले उचलावीत.  
 

मा.महापौर – सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन ांजली अपण करावीू .   
 

(उप थतांनी दोन िमिनटे त ध उभे राहन ांजली अपण केलीू .) 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, आ ाच सभागृहाने ांजली अपण केली. दोन 
स मा.सद यांचे वड ल, माजी नगरसेवक यांचे िनधन झाले आहे. अजडा पाह ला तर 
मह वाचे वषय आहेत. पेपरम ये याअनुषंगाने बात या आले या आहेत. स ाधार  हणून 
काम करत असताना आमची इ छा असते ठक आहे जे काह  असेल शासनाने आप या 
प तीने काम केलेले आहे. आ हाला सु ा बाक  लोकां माणे प रप क उशीरा िमळाले आहे. 
सवाना सखोल अ यास करता यावा. यू लाईन, रेड लाईनच,े डा सिमतीचे, भूिम आ ण 
जंदगी वभागाचे मह वाचे वषय अजडावर आहेत. सवाना यव थत अ यास करायला वेळ 
िमळावा, एकंदर त वकास कर या या अनुषंगाने सवाची सूचना मह वाची असणार आहे. 
हणून ह  सभा दनांक २७ जून २०१३ पयत तहकूब कर यात यावी अशी वनंती करतो.   

 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनलेा अनुमोदन देते. 
 

मा.महापौर – आजची सभा द.२७/६/२०१३ पयत दपार  ु १.०० वा. पयत तहकूब कर यात 
येत आहे. 

             (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १८ 

सभावृ ांत 

( द.२०.०६.२०१३ ची तहकूब सभा) 

दनांक – २७.०६.२०१३           वेळ – दपार  ु १.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून-२०१३ द.२०.०६.१३ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा गु वार द.२७.०६.२०१३ रोजी दपार  ु १.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होत.े   

 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

4. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापु. 
5. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

6. मा.भालेकर अ णा दलीप 

7. मा.सौ. वाती मोद साने 

8. मा.थोरात विनता एकनाथ 

9. मा.सायकर अजय शंकरराव 

10. मा.जाधव साधना रामदास 

11. मा.जाधव राहल गुलाबु  

12. मा.आ हाट मंदा उ म 

13. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
14. मा.काळजे िनतीन ताप 

15. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

16. मा.जगद श शे ट  

17. मा.बाबर शारदा काश 

18. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

19. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

20. मा.उ हास शे ट  
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21. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

22. मा.पवार संगीता शाम 

23. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

24. मा.तानाजी व ठल खाडे 

25. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

26. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

27. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

28. मा.भारती फरांदे 

29. मा.आर.एस.कुमार 

30. मा.जावेद रमजान शेख 

31. मा.भालेराव ितभा ाने र 
32. मा.पांढरकर िनलशे शंकरराव 

33. मा.नंदा वकास ताकवणे 

34. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

35. मा.भ डवे संिगता राज  

36. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

37. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

38. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
39. मा.ल ढे गणेश नारायण 

40. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

41. मा.†ò›.संद प गुलाब िचंचवडे 

42. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

43. मा.अपणा िनलेश डोके 

44. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

45. मा.जय ी वसंत गावडे 

46. मा.पवार मनीषा काळूराम 

47. मा. साद शे ट  

48. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

49. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

50. सौ.साळंुके स वता सुरेश 

51. मा.शेख अ लम शैकत 

52. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
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53. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

54. मा.वाबळे संजय म हारराव 

55. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

56. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

57. मा.सुपे आशा र वं  

58. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

59. मा.अ जत दामोदर ग हाण े

60. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

61. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

62. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

63. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

64. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

65. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

66. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

67. मा.ननवरे जत  बाबा 
68. मा.सावळे िसमा र वं  

69. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

70. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

71. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

72. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

73. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

74. मा.छाया जग नाथ साबळे 

75. मा.आसवाणी स वता धनराज 

76. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
77. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

78. मा.काळे वमल रमेश 

79. मा.पाडाळे िनता वलास 

80. मा. वनोद जयवंत नढे 

81. मा.तापक र अिनता म छं  

82. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

83. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

84. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
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85. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

86. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

87. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

88. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

89. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

90. मा.कलाटे वाती मयुर  

91. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

92. मा.च धे आरती सुरेश 

93. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

94. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

95. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

96. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

97. मा.जगताप राज  गणपत  

98. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

99. मा.जगताप नवनाथ द  ु

100. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

101. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

102. मा.जम सोनाली पोपट 

103. मा. शांत िशतोळे 

104. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

105. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

106. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

107. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

108. मा.शडगे आशा सुखदेव 

109. मा.संजय केशवराव काटे 

110. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
111. मा.पाट ल सु जत वसंत 

112. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

113. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

    यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी–आयु , मा.गायकवाड, मा.कुलकण , मा.दरगुडेु -
सहा.आयु , मा.घाडगे-मु यलेखाप र क, मा.गावडे-नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, 
मा.च हाण-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.रॉय- .आरो य वै . अिधकार , 
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मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना), मा.काची, मा.िनकम, मा.साळवी-काय.अिभयंता 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. 
 

मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, उ राखंडम ये गौर कंुड येथे हवाई दला या हॅिलकॅ टर 
अपघातात गणेश अ हरराव व शिशकांत पवार हे जवान श हद झाले. मा.सौ.माया बारण-े
नगरसद या यांचे सासरे व माजी वरोधी प नेता संतोष बारणे यांचे वड ल नागूभाऊ 
गतीराम बारणे, माजी वरोधी प नेता मा.म छं  तापक र यांची ब हण गोदाबाई रखमाजी 
काळभोर, सौ.बारकाबाई हरामण पठारे यांना ांजली वाहन ह  सभा अधा तासासाठ  ू
तहकूब कर यात यावी ह  वनंती. 
 

मा. जत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर – महापािलका सभा दपार  ु १.३० वा.पयत तहकूब कर यात येत आहे. 
 
   
 
 

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १८ 

सभावृ ांत 

( द.२०.०६.२०१३,२७.०६.२०१३ (द.ु१.०० वा.) ची तहकूब सभा) 

दनांक – २७.०६.२०१३     वेळ – दपार  ु १.3० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून-२०१३ द.२७.०६.१३  (द.ु१.००) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा गु वार द.२७.०६.२०१३ रोजी दपार  ु १.3० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होत.े   

 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे  - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ   - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

4. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापु. 
5. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

6. मा.भालेकर अ णा दलीप 

7. मा.सौ. वाती मोद साने 

8. मा.थोरात विनता एकनाथ 

9. मा.सायकर अजय शंकरराव 

10. मा.जाधव साधना रामदास 

11. मा.जाधव राहल गुलाबु  

12. मा.आ हाट मंदा उ म 

13. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
14. मा.काळजे िनतीन ताप 

15. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

16. मा.जगद श शे ट  

17. मा.बाबर शारदा काश 

18. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

19. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

20. मा.उ हास शे ट  
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21. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

22. मा.पवार संगीता शाम 

23. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

24. मा.तानाजी व ठल खाडे 

25. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

26. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

27. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

28. मा.भारती फरांदे 

29. मा.आर.एस.कुमार 

30. मा.जावेद रमजान शेख 

31. मा.भालेराव ितभा ाने र 

32. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

33. मा.नंदा वकास ताकवणे 

34. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

35. मा.भ डवे संिगता राज  

36. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

37. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

38. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
39. मा.ल ढे गणेश नारायण 

40. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

41. मा.†ò›.संद प गुलाब िचंचवडे 

42. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

43. मा.अपणा िनलेश डोके 

44. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

45. मा.जय ी वसंत गावडे 

46. मा.पवार मनीषा काळूराम 

47. मा. साद शे ट  

48. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

49. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

50. सौ.साळंुके स वता सुरेश 

51. मा.शेख अ लम शैकत 

52. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
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53. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

54. मा.वाबळे संजय म हारराव 

55. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

56. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

57. मा.सुपे आशा र वं  

58. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

59. मा.अ जत दामोदर ग हाण े

60. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

61. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

62. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

63. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

64. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

65. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

66. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

67. मा.ननवरे जत  बाबा 
68. मा.सावळे िसमा र वं  

69. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

70. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

71. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

72. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

73. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

74. मा.छाया जग नाथ साबळे 

75. मा.आसवाणी स वता धनराज 

76. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
77. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

78. मा.काळे वमल रमेश 

79. मा.पाडाळे िनता वलास 

80. मा. वनोद जयवंत नढे 

81. मा.तापक र अिनता म छं  

82. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

83. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

84. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
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85. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

86. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

87. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

88. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

89. मा.कलाटे वाती मयुर  

90. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

91. मा.च धे आरती सुरेश 

92. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

93. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

94. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

95. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

96. मा.जगताप राज  गणपत  

97. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

98. मा.जगताप नवनाथ द  ु

99. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

100. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

101. मा.जम सोनाली पोपट 

102. मा. शांत िशतोळे 

103. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

104. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

105. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

106. मा.शडगे आशा सुखदेव 

107. मा.संजय केशवराव काटे 

108. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
109. मा.पाट ल सु जत वसंत 

110. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

111. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

    यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी–आयु , मा.झुरे-सहआयु ,मा.गायकवाड,मा.मुंढे,मा.कारचे, 
मा.कुलकण ,मा.दरगुडेु -सहाआयु ,मा.घाडगे-मु यलेखाप र क,मा.गावडे-नगरसिचव,मा.कांबळे-
.शहर अिभयंता,मा.च हाण-सहशहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,डॉ.रॉय- .आरो य 

वै क यअिधकार ,मा.भदाण-ेउपसंचालक(नगररचना),डॉ.देशमुख-वै .अिध क,मा.काची,मा.तांबे, 
मा.दधेकरु ,िनकम,मा.पाट ल,मा.शरद जाधव,मा.साळवी,मा.पठाण,मा.लडकत, मा. परजादे, 
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मा.स यद, मा.बरशे ट -काय.अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), मा. वण 
अ कर-जॉ ट एम.ड .(पीएमपीएल) 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. 
 
मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
एच.बी.ओ.ट . मिशन खरेद  कर यात आली होती. याची आव यकता आहे असे कोण या 
अिधका-याने कंवा पदािधका-याने सांिगतले होत.े ह  मशीन पुणे ज ात कुठेह  नाह . 
मुंबईत नाह , शासनाकडे नाह . एव या मो या शहरांम ये कुठेह  मशीन नसताना आप या 
हॉ पीटलला ह  मशीन खरेद  करायची गरज आहे असे का वाटल?े िनणय फ  २/३ 
लोकांनी िमळून घेतलेला आहे. मशीन खरेद  करायची गरज का पडली? मी वचारले या 

ांना दलेली उ रे बरोबर नाह त. आप याला आ य वाटेल, महापािलका सभा कंवा वधी 
सिमतीकडे मिशन खरेद बाबतचा वषय आलेला नाह . याचा अथ मांडले या बजेटला पूण 
मा यता िमळाली आहे असे मला सांग यात आल.े आपण जी.बी.म ये बजेटला पूण मा यता 
कधी देतो का? थाप यसार या वभागांची ा  कामांची मा हती दलेली असते. डांबर करण 
करणे, इत या मीटरचा र ता करा असा कामांचा ठराव करत असतो. यासाठ  बजेटम ये 
मा यता दली जाते. मेड कल वभागातील मशीन खरेद या वषयाम ये पाटस खरेद् साठ  
सा ह य खरेद  असा उ लेख घेतला आहे का? सा ह य घेणार असाल तर या या 
मा यतेसाठ  वधी सिमती, महापािलका सभेतून वषय आणायला नको का? ३ कोट ंची 
मशीन भारतात मोज याच २/४ ठकाणी असेलतर याची खरेद  करताना २/३ डॉ टस 
िमळून िनणय घेतलेला होता. कुठेतर  सभागृहाला बजेट जाह र करा. मशीन खरेद  करताना 
Kasco Environmental Systems Pvt. Ltd. ह  कंपनी होती. पु याम ये कुठेह  ह  मशीन खरेद  
केलेली नाह . याचे उ र दले आहे, M/s. Kasco Environmental Systems Pvt. Ltd. C-2, 

Apnaghar Hsg. Soc., 712/A, ShankerShet Road, Pune-42. या ठकाणी या कंपनीचे ऑफ स 
नाह . ले सेस तयार करणार  कंपनी आहे. मग या कंपनीचे ऑफ स बोगस आहे का? ह  
कंपनी कुठे मॅ युफॅ चर गं करते हे कुठेह  दलेले नाह . या कंपनी या दले या प यावर 
मॅ युफॅ चर ंग †ò ट ह ट  होऊ शकत नाह . It is a residencial area. मी डपाटमटकडून 
मा हती घेतली असता मला कळाले मशीनचे ४५ लाखांचे पाटस बाहेर या देशातून आणले ्
आहेत. कंपनी पु याम ये आहे. ा पोट, इं जिनअर ंग, फॅ केशन हे पंपर  िचंचवडम ये 
केले आहे. एक पाट बाहे न आणतो. फॅ केशन पंपर  िचंचवडम ये करतो. मॅनीफॅ चर ंग 
पु याम ये आहे असे हणतात. यात काय गोलमाल आहे ते समजत नाह . ऑ ॉय 
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वाचव यासाठ  केले आहे का असेच मला वाटते आहे. ऑ ॉय डपाटमटकडून ७७ लाख 
पेन ट  घेतली आहे. ह  पेन ट  कधी वसूल होणार. यातील ५० ट के पेमे ट किमशनर 
यां या काळात दलेले आहे. पेमे ट देताना कोणताह  अकाऊंटंट मग तो वै क य वभागातला 
असो, वायसीएमचा असो याने मशीनची जकात भरली आहे का नाह  हे चेक केलेले नाह . 
सुप रटडंट यांनी चेक केलेले नाह . डे युट  सुप रटडट यांनी बिघतलेले नाह . कोणीह  
बिघतलेले नाह . जकात भरली का नाह  हे किमशनर यांनी पॉ ट आऊट के यानंतर ७७ 
लाखांची पेन ट  या कंपनीवर लाव यात आली आहे. पंपर  िचंचवडम ये मशीनचे 
मॅनीफॅ चर ंग झाल,े पूण रॅकेट आहे. मला वाटत नाह , एवढ  मोठ  मशीन खरेद  करायचा 
िनणय घेतला यावेळ  किमट  नेमली होती का. पूव  वायसीएमम ये एक किमट  असायची. 
यात वरोधी प नेत,े प नेते असायचे. यांचे † ò ू हल असायचे. ह  किमट  स या 

अ त वात नाह . का अ त वात नाह . अिधका-यांवर कं ोल नको का. कोणतीह  किमट  
का अपॉ ट केली नाह . ३ कोट  कंमतीची मशीनर  पुणे ज ात कुठेह  नाह . मोठमो या 
हॉ पीट सम ये नाह . याची आव यकता का याब ल काह ह  मा हती दलेली नाह . 
मे.मनाली एंटर ायझेस यांना म.ेका को एन हारॉनमटल िस ट स ा् .िल. या कंपनीची 
एज सी हणतात. मनाली एंटर ायझेस यांनी ह  मशीन स लाय केली आहे का? हे बिघतले 
आहे का? हे संगनमताने आणले आहे. यांना एजंट हणून अपॉ ट केले होत.े ४/५ 
ठकाणी यांनी स लाय केले असेल असे मला वाटत नाह . मे.मनाली एंटर ायझेस हे 
पमन ट ड युटर असतील तर फ  आप यालाच स लाय कर यासाठ  हे ड युटर 
आहेत असे मला वाटते आहे. याम ये यांनी सूचना केली, ितथपासून आ ापयत जे कोणी 
जबाबदार आहेत, यांना स पे ड करायला पाह ज.े सरासर महापािलकेला धोका दलेला आहे. 
आ ह  कशासाठ  िनवडून आलेलो आहोत. कॉप रेशनम ये िनवडून आ यानंतर कॉप रेटर 
अिधका-यां या चूकांब ल बोलणार नसेल तर ते चुक चे आहे. किमशनर यांना वचारा. 
ए वायर  किमट  का अपॉ ट केली नाह . एन वायर  ऑफ सर अपॉ ट केलेला आहे. याला 
टाफ काय दला आहे, १ लाक, १ युन. यां याकडे २० केसेस आहेत. अिधका-याला 

ए वायर साठ  प  देताय. टाईम बाऊंड देत नाह  का. कती काळात रपोट करायला 
पाह जे. वषानुवष ए वायर  चालणार का. मु य वभागीय ए वायर  कधी सु  झाली. 
२००९ म ये ए वायर  सु  झाली. ५ वषापासून ए वायर  चालू आहे. महाड क, 
ड .एस.काळू कर,िनवृ  कायकार  अिभयंता, उपअिभयंता यांची एन वायर  स टबर २०१० 
म ये सु  झाली. ३ वषाम ये साधा ए वायर  रपोट सु ा िमळालेला नाह . What is use of 

enquiry?  हरालाल मेहता – डलम ये ५ कोट ंचा ाचार केला आहे. एक ए वायर  
ऑफ सर, यांची म बघा. ितथे ४ माणसे सु ा बसू शकत नाह त अशी जागा दलेली आहे. 
टाफ दलेला आहे का?  एक ऑफ सर २० केसेस हॅ डल करणार. मग ए वायर  करताना 
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टाईमबाऊंड का देत नाह ?  एका वषात, ६ म ह यांत पूण हायला पाह ज.े मॅनीफॅ चर ंग 
ऑफ स आहे का, ोसेिसंग होते का, हे सगळे बिघतले पाह ज.े फाईलमधील कागदप े बघून 
िनणय देणार. यापे ा इंड पडंट ए वायर  ऑफ सर अपॉ ट क न इंड पडंट ए वायर  
करा. ३ म ह यांचा रपोट मागवा. वायसीएम हे चरायचे कुरण झालेले आहे. ऑपरेशनचा 
टोटल रेट ३ पट जा त आलेला होता. ७५,०००ची मशीन खरेद  केली हणून अिधका-याला 
स पे ड केले होते. कुठेतर  उ रे दले होते, खातेिनहाय चौकशी करायचे काम चौकशी 
अिधका-याकडून चालू आहे. Is this answer? ऑफ सर जी.बी.ला उ र देतोय. कुठे सु ा िभती 
नाह , र पे ट नाह . हायपोथेट कल अ सर. तो कशाला सहकाय करणार. चोर कधी सहकाय 
करणार का?  तो सहकाय करणार नाह . तु ह  आ हाला सांगा. कती म ह यांत ए वायर  
कं लट करणार?  ३/४ वषापासून ए वायर  क लट होत नाह . तु ह  सांगता, 
इं डपड ट ए वायर  असणार. क लट ॉड झालेला आहे. लाखो पयांचा ाचार झालेला 
आहे. ३/४ कोट ं या मिशनर  खरेद म ये जी.बी.ने मा यता दलेली असली तर  पेिस फक 
आयटम दलेले नाह त. बजेटम ये दले आहे का?  बजेटम ये मशन केलेले नाह . वधी 
सिमती कंवा महापािलका सभेम ये वषय आलेला नाह  तर  † ò ू ह क न केलेले आहे. हे 
उ र पटत नाह . चुक चे उ र आहे. संपूण ॉडम ये जो कोणी इन हॉ ह झाला आहे, मग 
तो ड युटर असलातर  या यावर सु ा फौजदार  गु हा दाखल करा. अजूनह  २/४ वेळा 
३ ते ४ पाटस ् स लाय के याचे मा हती पडल.े This is not a simple matter.  इं डपड ट 
चौकशी करायला इं डपड ट ऑफ सर अपॉ ट करा. मी वचारले या सव ांची उ रे 
दयायला सांगा. वेळ संपली असे सांगू नका.  
 
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ये  सहकार  मा.आर.एस.कुमार 
यांनी अितशय मह वा या ाला हात घातलेला आहे. एच.बी.ओ.ट . मिशनब ल 
वतमानप ामधनू वारंवार ऐकले आहे. याब ल मुंबई इथे सु ा  उप थत झाला होता. 
वतमानप ांम ये बात या आ या ते हा सव सद यांसमोर एकच बातमी होती, नेमके 
एच.बी.ओ.ट . हणजे काय आहे? एच.बी.ओ.ट . मशीनची िसकॅरोस नावाची कंपनी आहे. ह  
मशीन मुंबईत के.ई.एम. हॉ पटल व पु यात संचेती हॉ पटल इथे आहे. िसकॅरोस कंपनीची 
मशीन य.ूएस.ए. मेड असा उ लेख सरळ सरळ दला गेला होता. वायसीएम म ये बसवलेली 
मशीन मुळात यू.एस.ए. बे ड कंपनीची नाह . मा याकडे पुरावा आहे. Manifest Chamber  
याचा उ लेख केलेला आहे. तर सु ा पंपर  िचंचवडम ये स ािधका-यांना वाटले क , Kasco 

Environmental Systems Pvt. Ltd. या कंपनीची मिशन यावी. तसा उ लेख केला होता. 
मोनो े श ह  यू.एस.ए. ँड कंपनी आहे, ती का रफर केली नाह . साधारणतः ह  मशीन 
बनवणा-या कती कंप या आहेत, यांचा कुठेह  उ लेख केलेला नाह . उ लेख करावासा 
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वाटला नाह . पेपरम ये बातमी आली क , मो या माणात ाचार झाला आहे. न क च 
चुक चे नाह . ७० लाखांची मिशन पु यातून ३ कोट ंना वकत घेतो. वायसीएम हॉ पीटलला 
सु वातीला पांढरा ह ी असे हणत होत.े पण हा पांढरा ह ी नसून काळा ह ी आहे अस ेमी 
हणते. पूणपणे ाचाराचे सटर आहे. तु ह  वतः डॉ टर आहात. तुम याकडून चांग या 

प तीने पो ट माटम हायला पाह जे आहे. तुम याकडून व छ कामाची अपे ा आहे. तु ह  
आम यासाठ  आदरणीय आहात. वायसीएमचे पो टमाटम करायला पाह जे आहे. व र  
अिधकार , नेते यां यावर स  कारवाईची अपे ा होती ती झाली नाह . यापुढ ल काळात 
ज र हावी. अिधका-यांवर चौकशी लावली आहे अशा प तीचे उ र आम या ये  सहका-
यांना दे यात आले आहे. इथे काय मोगलाई लागून गेली आहे का? महापािलका हणजे 
तुम या घरची ॉपट  आहे का? इथे दानधम कर यासाठ  आलोय का? सामा य नाग रकाने 
कर भरला नाह , पाणीप ट  भरली नाह तर लगेचच तुमचे अिधकार  नोट स देतात, कने शन 
तोडतात. अिधकार  अगद  कत यद  अस या माणे काटछाट करायला सु वात करतात. 
व र  अिधका-यांबाबत मा  ढलाई होते. याचंा आप याला सु ा दबाव येतो का? कुठेतर  
तुम या कालखंडात सग या गो ी यव थत होणे अपे त आहे. जी चौकशी लावली आहे 
याला कालखंड ठरवून ा, मयादा ा. दलेली उ रे तु ह  वतः एकदा वाचा. तु हाला 

वाटेल, अिधकार  कती व ान आहेत, याचा तु हाला सा ा कार घडणार आहे. चौकशी पूण 
करायचा कालखंड ावा. तु हाला वनंती आहे, चौकशी लावताना नेमके काय चालले आहे? 
सद य तुम यासमोर आहेत. वतमानप ाम ये बात या येतात ते हा कळत.े चौकशी कुठपयत 
आली आहे?  य  शासनाचा खेळ चालला आहे. मी तु हाला खो ायचा आ ण तु ह  
मला खो ायचा. झाले या ाचाराची सखोल चौकशी करा. नेमके दोषी कोण या 
सग याचा व रत वचार करा. नेमके दोषी कोण, दोषींवर यो य कारे कारवाई करावी अशी 
अपे ा य  करते.   
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर हा वषय मा या वॉडाशी 
संबंिधत आहे. यासंदभात या ठकाणी उ रे केलेली आहेत. आ ाच मा.आशा शडगे यांनी 
सांिगतले, शासनाचा खेळ कसा असतो?  एकमेकांना खो दे यातच वेळ वाया जातो मग 
यात आपलाह  वेळ वाया जातो. पंपर  िचंचवड महापािलका ह तील फुलेनगर झोपडप ट , 

वाय.सी.एम. दवाखा या या मागील याम ये एकुण कती झोप या आहेत?  
 
मा.महापौर – िसमाताई तु ह  बसा कुमार साहेबांचे  संपू दया. 
 



19 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी जो वषय मांडला याचे उ र 
अिधका-यांनी ायला पाह जे. एखा ा मो या मॅटरवर उ र पा हजे असे यांना सांिगतले होत.े 
किमशनर यांनी ए वायर  ऑफ सर अपॉ ट क न किमशनरांपासून आ ापयत जे दोषी 
आहेत यां यावर कारवाई करा. असे होत नाह . मी आज ३० वषापासून काम करतोय. 
नवीन ोिसजर कशाला सु  करताय. जो  मी वचारलेला आहे तो वषय झा यानंतर 
दसरा वषय याु . प हले मा या ांना उ र दले पाह ज.े असे कधीच झालेले नाह . 
किमशनर यां याकडून याबाबत † ò यूर स पाह जे.  
 
मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार )–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य,     
मा.आर.एस. कुमार यांनी  वचारलेला आहे. मिशन खरेद ची नोट पुटअप केली होती. 
त कािलन वै क य अिध क डॉ.जगदाळे, उपअिध क डॉ.गायकवाड, सजन डॉ.पानसे यांनी 
मशीन खरेद ची मागणी केली होती. या माणे ताव पुटअप कर यात आला. मशीन बघून 
आल ेते हा िनणय फायनल झाला. ते हा मनी ले सपे ा म ट ले स जा त उपयोगी पडेल 
असे यांचे मत झाल.े मनी ले सम ये एकच पेशंट बसू शकतो. म ट ले सम ये एकापे ा 
जा त पेशंट बसू शकतात. यानुसार िन वदा मागव यात आ या. कोटेश स घेतली. दोन 
पाट या िन वदा आ या हो या. मे.अ मेट व मे.मनाली एंटर ायजेस यांनी िन वदा भरली 
होती. मिशन पुरवणारा हा स लायर असतो. मॅ युफॅ चर ंग कंपनी नसत.े िन वदा भरताना 
पेिसफ क मशीन कशी पाह जे हे िन वदेत जाह र केलेले असते. २ कंप यांची िन वदा 
पेिस फकेशन माणे अस यामुळे कंप या कमी हो या. मे.मनाली एंटर ायजेस यांना ऑडर 
दली होती. टडर ए सटड केलेले न हत.े   

 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, १ कोट ं यावर ल टडर असेलतर २ 
पाट  आ या असतील तर टडर ए सटड करतो का नाह  ते सांगा.  
 
मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
त कािलन आयु ांनी मा यता देऊन ते ए सटड करायला पाह जे होत.े  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, This is the 1st mistake. 
 
मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
या माणे सदर ताव थायी सिमतीसमोर गेला, मंजूर झाला. ऑडर लेस केली. द. ३१ 

माच २०१२ रोजी त कािलन एम.ओ.एच. यांनी ऑडर लेस केली होती. याचा . ४८ 
द.१७/३/१२ अ वये ह  ऑडर दलेली होती.  
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मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ऐनवेळचा वषय आला होता का? 
 
मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा. 
सद य, ह  मा हती मा याकडे सु ा नाह . द.२१/५/२०१२ म ये ऑडर दे यात आली. 
ऑ टोबर १२ म ये ९० ट के पेमे टची मागणी केली होती. यापैक  ५० ट के पेमे ट 
हणजे .१,३९,६२,३७५/- इतके दे यात आले. वतमानप ात बातमी आली होती. यानंतर 

चौकशी सु  झाली. जकात कमी भरली हणून कंपनीवर दंड लाव यात आला होता. नंतरचे 
पेमे ट केलेले नाह . जोपयत ते जकातीचा दंड भरत नाह त तोपयत यांचे पेमे ट ायचे 
रोखून धरले आहे.  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यावेळ  बल पास केले यावेळ  
जकात भरली आहे का नाह  हे चेक का केले नाह ? 
 
मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
पंपर  िचंचवड मनपाकडून जे बील दलेले होते यावेळ  जकात भरली का नाह  हे तपासले 
नाह .  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पु यामधून मशीन खरेद  केली. 
मग आप याकडे ४५ लाखांची जकात कशासाठ  भरली? मे.मनाली एंटर ायजेस यांना बील 
कसे दले. मशीन कुठे मॅ युफॅ चर ंग केली आहे? 
 
मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार ) -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
मे.मनाली एंटर ायजेस यांनी मशीन स लाय केली होती. आपण मागणी के यानंतर यांना 
ेकअप दला होता. 

 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मे.मनाली एंटर ायजेस यांनी ४५ 
लाखांवर जकात पंपर  िचंचवडम ये का भरली?  
 
मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार )-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
४५ लाखांचे सामान बाहे न आणले अस याचे दाखवले आहे. बाक  .४३,२२,०००/- ची 
व तू पंपर  िचंचवडमधील अस याचे दाखवले आहे.  
 
मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, ड युटर पंपर  िचंचवडमधील पाट  
आहे. ४५ लाखांची मशीनर  बाहे न आणली आहे. फार मोठा घोळ आहे.  
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मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार )-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
ह  व तु थती आहे. काह  पाटस पी् .सी.एम.सी. मधून, काह  पाटस पुणे इथून आले आहेत् . 
यां यावरच जकात भरली होती.  

 
मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, जकात िनगड  इथे भरली, बरोबर 
आहे का? जकात कुठे भरली होती ते सांगा.  
 
मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार )-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
जकात भरलेली रिसट मा याकडे आ ा नाह .  
 
मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, फुगेवाड त जकात भरली आहे. 
मा याकडे रिसट आहे. द.३० ऑ टोबर २०१२ची रिसट आहे. मटे रअल कुठे मॅ युफॅ चर ंग 
केले आहे.  
 
मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार )-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
आळंद  रोड, भोसर  इथे मॅ युफॅ चर ंग केले आहे.  
 
मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, एक मशीन चार ठकाणी असबल 
केले. Kasco Environmental Systems Pvt. Ltd. चे युिनट हडपसर इथे आहे. ितथून पाट 
पाठवले व चार ठकाणी मॅ युफॅ चर ंग केले. तु हाला तर  पटते का? चार ठकाणी एक 
मशीन मॅ युफॅ चर होते का? टे कोम ये १२ ठकाणांहन पाट येताू त व टे कोम येच 
मॅ युफॅ चर ंग होते. मशीनचे मॅ युफॅ चर ंग ३ ठकाणी केले का? 
 
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आय़ु  साहेब, मशीन कुठे चालू आहे, असबल 
झालेच नाह .  
 
मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, चार डॉ टर िमळून ३ कोट ं या 
खरेद ला मंजूर  देतात. कोण याह  सिमतीची मा यता घेतलेली नाह . बनधा त उ र दलेले 
आहे. टँड ंग किमट  मा यता देत.े मशीन कुठून आली बघत नाह . तु ह  उ र देऊ शकणार 
नाह . तु ह  किमटमट ा. या किमशनरांनी वकऑडरवर सह  केली, यां यावर कारवाई 
होणार का? सं वधानात शपथ घेतो. पण आय.ए.एस. अिधकार  प लक इंटरे टम ये काम 
करतात का? कॉप रेटरवर ढकलून ायच.े डॉ.जगदाळे, डॉ.पानसे यांची गँग होती. 
डॉ.गायकवाड हे सु ा यात सामील आहेत. This is only one of the main source of the G.B. 
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मशीन फॉरेनव न इ पोट करणार होतो. पु यात अशा कारची मिशन संचेती हॉ पटल इथे 
बिघतली आहे. मुंबईम ये बिघतले तर ितथे य.ुएस.ए. मेड मशीनर  आहे.  
 
मा.डॉ.रॉय ( .आरो य वै कय अिधकार )-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
डॉ.जगदाळे यांनी मशीन बिघतली होती.  
 
मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, साहेब हणतात अजून एक म हना 
वाढवा. पाणीपुरव याचे टडरची मुदत दोनदा, ितनदा वाढवली. एकदाह  वाटले नाह  आमचे 
मत यावे. वषयाला मंजुर  दली. या लोकांना जी.बी.समोर उभे क न शुट केले पाह ज.े 
अशाच प तीने कामे होत असतील तर एखादा दवस असा असेल, कमल हसन या 
प चरम ये दाखव या माणे होईल, गो या घालून मा न टाकतील. चौकशी क न 
आम यासमोर वषय आणा. नाह तर उपमु यमं ी यां या ऑफ सम ये जाऊन बसतो. मला 
किमशनर यांचा † ò युर स पाह जे. 
 
मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, एचबीओट  
मशीनसंदभात १९ जानेवार  २०१३ या जी.बी.त वषय उप थत झाला होता. याअनुषंगाने 
ाथिमक चौकशी केली होती. सद यांनी मु ा उप थत केला होता. बरेचशे वषय मा हती 

नसतात. यात गंभीर बाबी आढळून आ या आहेत या थोड यात सांगतो - या ठकाणी 
ऑ सजनची कमतरता जाणवते अशा ठकाणी याचा पुरवठा करावा लागतो. पाणबुडे, सै य 
दल, वायु दल असा ठकाणी ामु याने वापरतात. वाय.सी.एम. हॉ पीटलसार या ठकाणी 
अशा कारचे मशीन खरेद  करायची आव यकता दसून येत नाह , हे एक डॉ टर हणून 
माझे वतःच ेमत आहे. पुणे शहरात बी हॉ पीटल, जहांगीर हॉ पीटल, संचेती हॉ पीटल, 
आ द य बला हॉ पीटल इथे मशीन लावलेली नाह . मुंबईम ये बॉ बे हॉ पीटल, ीच कँड  
अशा नामांक त खाजगी णालयांम ये सु ा अशा कारची मशीनर  लावलेली नाह . मुंबईत 
के.ई.एम.,सायन इथे मशीन नाह . पु याम य े ससून हॉ पीटलम ये फ  एका बेडचे 
मोनोचबर मशीन आहे. संचेती हॉ पीटल इथे मोनोचबर मशीनर  आहे. केईएम म ये 
नुकतीच २ चबरची मिशनर  बस वलेली आहे. या उपकरणाची खरेद  अनाव यक मतेसाठ  
झालेली आहे. ाथिमक अहवालात असे दसून आले आहे, मोनोचबरसाठ  िशफारस केली 
असताना ४ बेडसाठ  उपकरण खरेद  करायची िशफारस त कािलन वै क य अिध क 
डॉ.जगदाळे यांनी केलेली होती. इतके महागडे व पाचे उपकरण खरेद  करताना रा य 
तरावर या सवािधक खप असले या वतमानप ाम ये िन वदा नोट स िस  क न मशीनची 

खरेद  केलेली नाह . यामुळे िनकोप पधा झालेली नाह . दसु-यांदा िन वदा िस  झाली. 
महाग या, दजदार मशीनसाठ  िनकोप पधसाठ  फेरिन वदा काढणे गरजेचे होत.े दोन 
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िन वदा ा  असताना िन वदा उघड यात आ या व आदेश दे यात आले. पुरेशी पधा 
झा याचे दसून आले नाह . सदरचे उपकरण बस व यानंतर णांना येक वेळ  शु क 
भरावे लागणार आहे. वायसीएमम ये दाखल होणा-या णांची मता आहे का नाह  याचा 
मिशन खरेद  करताना वचार केलेला नाह . वायसीएम हॉ पीटल म ये बसव यात आलेले 
मशीन, दो ह  बाजु या फुटम ये अ सर झाला असेलतर वापरात येऊ शकत.े पायाचा अ सर 
बरा हायला ३० ते ४० वेळा मशीन चबरम ये पेशंटला बसावे लागत.े एका सेट ंगचा खच 
.५,०००/- इतका आहे. ३० ते ४० सेट ंगसाठ  द ड ते दोन लाख इतका खच होत असेल 

तर ते भरायची मता वायसीएमम ये येणा-या पेशंटची नाह . हाट पेशंटकडे औषधांसाठ  
भरायला पैसे नसतात. असे असेल तर एका अ सरसाठ  पेशंट द ड ते दोन लाख भ  शकतो 
का याचा वचार हे मशीन खरेद  करताना केलेला नाह . ाथिमक चौकशीत ह  गंभीर बाब 
समोर आलेली आहे. हणून त कािलन वै क य अिध क यांची खातेिनहाय चौकशी सु  
केलेली आहे. मशीनचे एकूण पेमे ट .२ कोट  ७९ लाख आहे. स लायर यांना ५० ट के 
पेमे ट केलेले आहे. ५० ट के पेमे ट बाक  ठेवलेले आहे. दर यान जकात भरणे अपे त 
होते. मशीनचा पुरवठा पु यामधून दाखवला आहे. तेवढ  जकात मा  भरलेली नाह . जकात 
वभागा या िनयमानुसार बुडवलेली जकात या या १० पट हणजे ७७ लाख इतका दंड 
आकारलेला आहे. हा दंड वसूल कर या वषयी संबंिधतांना नोट स दलेली आहे. उरलेले 
पेमे ट थांबव यात आलेले आहे. प हला मु ा सद यांनी उप थत केलेला आहे क , वतं  
चौकशी होणे गरजेचे आहे. खातेिनहाय चौकशी सु  केलेली आहे. परंतु दसरा मु ा मह वाचा ु
आहे. सदरची मशीन ह  इपोटड मशीन हणून सांग यात आली असली तर  अस ब  
मशीन दसते आहे. या मिशनमधून णाला ऑ सजनचा पुरवठा केला जाणार आहे. 
ऑ सजन हा वलनशील घटक सु ा आहे. जर यात बघाड होऊन दघटना घडू नयेु  
हणून से ट  हा † ò पे ट बघ यासाठ  दसर  किमट  नेमली आहेु . यात किमट ला ३ मँडेट 
दलेले आहेत. सदरचे उपकरणा या खरेद बाबत, मिशनची उपल धतेबाबत महापािलकेने 
पुरवठाधारकाला उवर त रकमेपैक  कती र कम देणे संयु क ठरेल याबाबत वचार करावा. 
अशा कारचे उपकरण अ य हॉ पीट सम ये खरेद  केलेले आहे. संचेती हॉ पीटल, केईएम 
हॉ पीटलमधील मशीनचा दजा व कंपनी तपासून यावी. इ पोटड मशीनची वािलट  काय, 
कंपनी काय,जकात चुक व याब ल आकार यात आलेला दंड, याचा अंितम दावा िन त 
करणे गरजेचे आहे. सदरचे उपकरण वायसीएम णालयामाफत काया वत करणे गरजेचे 
आहे. दघटना होऊ नये ह  बाब ल ात घेणे गरजेचे आहेु . या किमट त मु यलेखापाल 
ी. मोद भोसल,े डॉ.कनोज, वै क य अिध क, बी एलकेअर यांची सिमती नेमली आहे. 
यानुसार उरलेले पेमे ट कती करायचे याचा िनणय घेतला जाईल. सद यांनी उप थत 

केले या ांतील चौकशीचा कालावधी अवलंबून राहतो. जे अिधकार  सेवािनवृ  आहेत 
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यां या देय रकमा रोखून ठेव या आहेत जेणेक न चौकशीनुसार िनणय घेता येऊ शकतो. 
यांची िल ह एनकॅशमट व ॅ युईट  रोखून ठेवली आहे. फायनल डिसजननुसार अंितम 

िनणय घेता येऊ शकेल. 
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेबांनी या चुका सांिगत या, अ से ट 
के या याब ल यांना ध यवाद. तु हाला मा हती आहे या फाईलम ये डॉ.जगदाळे 
यां याबरोबर डॉ.गायकवाड यांची सु ा सह  आहे. तु ह  यांना सोडून दले. हे सव करताना 
किमशनर यां या खुच वर जे बसले होते, यां यावर सु ा कारवाई कर यासाठ  हा मॅटर 
रफर करा. किमशनर फाईल चेक क न सह  करतात. या किमशनर यांनी सह  केली 
यांना सु ा पिनशमट हायला पाह जे. 

 
मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, महापािलकेचे व त कोण 
आहेत, याचे भान कुठेतर  मा.आर.एस.कुमार यां यासार या ये  सद यांनी क न दल,े 
याब ल यांना ध यवाद देतो. मा.महापौर साहेब, आपण आदेश ावा. यातून िनदशनास 

आले या गो ी, यात कोणताह  वषय असू दे. नेमक  तातड  कशाला हणायची? गरजेचा 
वषय आणला जातो. गरज के हा भासते. नैसिगक आप ी िनमाण झालीतर थायी 
सिमती या मा यमातून वषय आणतो. ांची उ रे दली होती. कोणताह  वषय 
सिमती या मा यमातून न आणता ऐनवेळ या वषय सादर क न मंजूर केलातर संशयाला 
जागा राहत.े आपण आलात हणून या गो ी िनदशनास आ यात. हजारो वषय 
उपसूचनां या मा यमातून आल.े झाले ते झाले, ते थांबवू शकलो नाह . या पा भूमीवर या-
या सिमती या मा यमातून त े वषय या- या सिमतीत जावेत. या पुढ ल काळात 

िनयोजन प तीने मूळ सिमतीकडे वषय जावेत, याला आयु ां या सह चे प  असावे. जे हा 
असे वषय मंजूर होतात ते हा डायरे ट थायी सिमतीला जबाबदार धरत असतो. थायी 
सिमतीत सु ा आमचचे सभासद असतात. यांना केवळ जबाबदार न धरता तातड चे वषय 
कोण आणतो? संबंिधत अिधकार  असे वषय आणत असावेत. या प तीने तातड ने वषय 
आणून ते मंजूर क न खरेद  करायची कोणतीह  अशी गरज नाह . या सिमतीचे वषय या 
सिमतीत आले पाह जेत. सभासदांना देखील वशेषतः गटने यांनासु ा वनंती क  इ छतो 
क , अिधका-यांचे मोशनचे वषय उपसूचना देऊन महापािलका सभेत आणतो. परंतू हे 
वषय या- या सिमतीतून आले पाह जेत. यावर या सिमतीत चचा होईल व आपण 
िन कषापयत येऊ. येथेच आपण चूक करतो. कोण बरोबर याचे भान ठेवता येईल. 
मा.महापौर साहेब, आपण संबंिधतांना या प तीने आदेश ावेत. 
 



25 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, फुलेनगर झोपडप ट संदभात 
या ठकाणी मी काह   वचारलेले होत.े  . १ पंपर  िचंचवड महापािलका ह तील 
फुलेनगर झोपडप ट  (वाय.सी.एम. दवाखा या या मागील) म ये एकुण कती झोप या 
आहेत? साधा,सोपा  वचारलेला आहे. सा या,सरळ ाचे उ र सु ा शासनाला नीट 
देता आलेले नाह . यांना नीट उ र ायचे न हते काय अशी शंका आहे. महा मा फुलेनगर 
झोपडप ट म ये एकुण १२८९ झोप या आहेत असे उ र शासनाने दले आहे. एकुण 
झोपडप टयांची सं या ह  केवळ घोषीत े ातील झोप यांची आहे क  संपूण फुलेनगर 
झोपडप ट ची आहे हा खरा  आहे. संबंिधत वभागाचे अिधकार  ी.गावडे साहेब इथे 
आहेत, यांनी माझा मु ा िलहन घेऊन नंतर खुलासा दयावाू . जर केवळ घोषीत े ाची 
सं या असेल तर, माझा  हा घोषीत झोपडप ट  पुरता नसनू तो संपूण फुलेनगर 
झोपडप ट साठ  आहे. मा या ात मी घोषीत झोपडप ट या े ातील झोप यांची सं या 
मागीतलेली नाह  हे शासनाला कळले नाह  का? मी वचारले या ांची पूण मा हती मला 
दे यात यावी. खरेतर माझा व सभागृहाचा सु ा या वषयाला वरोध होता. शासनाने 
दले या उ रात सन २००२ साली झाले या सव णानुसार झोपडप टयांची सं या दे यात 
आली आहे. परंतु सदर सं या ह  ११ वषापूव ची आहे. या ठकाणी मो या माणात न याने 
झोप या झा या आहेत. मा या ाला उ र देताना ह  सगळ  मा हती देणे अिभ ेत होते. 
कधी न हे इत या झोप या वाढ या आहेत. अधवट मा हती दलेली आहे. य ात कती 
झोप या आहेत हे वचारलेले होत.े महापािलका ह तील सवच झोपडप टयांचे पुनसव ण 
होणे अ यंत गरजेचे आहे. आपले सव ण २००२ साली झाले आहे. आपण आ ा २०१३ म ये 
आहोत. संपूण झोपडप यांचे सव ण करावे, याबाबतची कायवाह  शासन तरावर 

तावीत आहे का? याची मा हती शासनाने ावी.  . २ वचारला होता – सदर 
झोपडप ट म ये असले या झोप यांपैक  कती झोप या/झोपड धारक पा  आहेत? व कती 
झोप या/झोपड धारक अपा  आहेत? मा या ाला शासनाने दले या उ रात सन २००२ 
या सव णातील १२८९ झोप यांपैक  ३८४ झोप या पा  असून ९०५ झोप या अपा  आहेत 

असे नमुद केले आहे. हणजेच सुमारे ७० ट के झोप या अपा  आहेत. इत या मो या 
माणात झोप या अपा  असतील तर महापािलका तरावर यासंदभात आपले काय धोरण 

आहे? याचे सु ा उ र हवे आहे. क  शासना या जेएनएनयुआरएम-बीएसयुपी योजना 
महापािलकेत मो या माणात राब व यात येत आहेत. महापािलकेने से टर २२ व ठलनगर, 
वेताळनगर, अजंठानगर, िमिलंदनगर, उ ोगनगर या पुनवसन क पांम ये १९९५ या 
पा तेचा िनकषाऐवजी २००० पयत या झोपड धारकांना लाभ दे यात येतो. गावडे साहेबांचे 
हणणे आहे क , रा य शासनाने १९९५ या पा ते या िनकषाऐवजी सरसकटपणे सवच 

झोपड धारकांचे पुनवसन बीएसयुपी योजनेअंतगत कर यास ितबंध केलेले नाह . 
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फुलेनगरम ये गोरगर ब, मागासवग य व आ दवासी तराचे लोक आहेत. या समाजा या 
१९९५ या पा ते या िनकषा माणे पा  असले या झोपड धारकांचे पुनवसन न करताच 
काय ाने अपा  ठरत असले या झोपड धारकांचे पुनवसन महापािलका कोण या काय ा या 
आधारे करते आहे. अशा लोकांना केवळ एमआयड सी सांगते हणून तीच एक लॅिनग 
ऑथोर ट  होऊ शकत नाह , ितथे महापािलका सु ा आहे. मी संपूण मा हती घेतली. 
एमआयड सीने सु वधा पुरवणे यांचे काम आहे. पा /अपा  तपासणे हे महापािलकेचे काम 
आहे. ते यां या अिधकारात येत नाह . पावसाळा त डावर आला असताना सवाना बाहेर 
काढणार आहात का? सरसकट सग यांनाच दे याची कायवाह  झाली पाह ज.े राजक य 
दबावाखाली ठरा वक लोकांना डो यासमोर ठेवून करणार असाल तर याला तसेच उ र देऊ. 
कोटाचे सु ा दार वाजव.ू  .३ सदर झोपडप ट चे ठकाणी पा ता िन त कर याचे 
काम कधी सु  कर यात आले व ते कधी पूण झाले या मा या ाला शासनाने दले या 
उ रात सन २००२ पासून फुलेनगर झोपडप ट चे ठकाणी पा ता िन त करणेचे कामकाज 
सु  कर यात आले आहे व ते आजपयत सु  आहे. अजूनह  पा ता िन त झालेली नाह . 
अंितम काम सु  आहे. आपण कोणाला अपा  ठरवू शकत नाह . ९०५ हा आकडा सांगताय 
तो सु ा चुक चा आकडा आहे. पा  अपा  हे ठरव याची लाँग ोसेस असताना ९०५ झोप या 
अपा  आहेत हे कसे सांगताय? कागदप े मािगतली तर अनेक लोक सु ा पा  ठ  शकतात. 
सन २००२ पासून झाले या झोप याची पा ता आजपयत िन त झालेली नसेलतर नेमके ते 
कधी होणार आहे?  १२८९ झोप यांची पा ता पडताळणी कर यासाठ  ११ वषाचा कालावधी 
पुरेसा थोडाथोडका नाह . बराच मोठा कालावधी आहे. आ ापयत पा ता िन त करायला 
पाह जे होती. तर  फुलेनगर येिथल झोप यांचे अंितम पा ता िन ती कधीपयत कर यात 
येईल? याचे सु ा उ र अपे त आहे.  .४-फुलेनगर झोपडप ट  े ात महापािलके या 
मंजूर वकास आराख यातील ३५ मी. एच.सी.एम.ट . आर. र या या े ाम ये एकुण 
कती झोप या आहेत? – ३५ मी. एच.सी.एम.ट .आर. या ड पी र या या े ाम ये ३४५ 
झोप या येत अस याचे उ र शासनाने मा या ाला दले आहे. थमतः हा ३४५ चा 
आकडा २००२ या सव णा या आधारे दला गेला आहे क  आजरोजी या य  पाहणी या 
आधारे दे यात आला आहे? याचा खुलासा शासनाने करावा. जर २००२ या सव णा या 
आधारे असेल तर या ३५ मी. एच.सी.एम.ट .आर. या ड पी र या या े ात कती 
झोप या आहेत हा  आहे. मा या ात मी. २००२ साली सदर र या या े ातील 
झोप यांची सं या कती होती असे वचारले नाह  हे शासनाला कळले नाह  का? मा या 

ाला उ र देताना स थती काय आहे याची मा हती देणे अिभ ेत होत.े ह  मा हती 
आप याला देता आली नाह . २००२ साली सव ण सु  केले ते २०१३ आलेतर  अजून 
संपलेले नाह . पा  अपा तेचे िनकष कोणी कसे लावल.े ९०५ हा आकडा कसा दला? आपण 
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या लोकांवर अ याय तर करत नाह  ना? यांची दखल घेणे तुमचे काम आहे. फुलेनगर 
झोपडप ट चे ठकाणी ३५ मी. एच.सी.एम.ट .आर. या ड पी र या या े ात आजरोजी 

य ात कती झोप या आहेत याचे उ र शासनाने ाव.े मा.महापौर साहेब, 
महापािलके या ड पीतील एच.सी.एम.ट .आर. र याचे े  सन २००६ पासून टड आर या 
मोबद यात ता यात घे याची या जोमाने सु  आहे. डआरसी . १८६ ते १९०, १९७ ते 
२१५, २२६, २४६ ते २४८, २७४, २९९,३१०,३२७, ३३८ ते ३४१, ३५१ ते ३५४, ३५८, ३६४, 
३६५, ३७३, ३८८, ३९१, ३९४ ते ३९७, ४०६, ४०८ ते ४१९, ४३५ ते ४३९, ४४३, ४४७ ते 
४५१, ४६०, ४६२, ४६६, ४६७, ४८०, ४८१, ४९८, ४९९, ५१३ ते ५१५, ५१८, ५३८ व ५५५ 
माणे जवळपास ५० करणांम ये आर णां या काह  े ासह जवळजवळ १० लाख चौ. 

फुटांचे े  डआरसी . चे वाटप क न ता यात घे यात आले आहे. सदर े  ता यात 
येऊन ९ वष झाली असली तर  एच.सी.एम.ट .आर. र या या वकसनाबाबत कोणतीच 
कायवाह  कर यात आलेली नाह . ड आरसी व  ट ड आरचे वाटप झालेतर  अजूनह  
कारवाई करत नाह . या ठकाणी वायसीएम हॉ पीटल या कडेने र ता नेला आहे. या 
र या या कारवाईला कोणाचा वरोध असायचे कारण नाह . मंुबई-पुणे हायवेवर कलासागर 
हॉटेल या बाजूचा नाला टन क न आतम ये वळवला आहे. ितथून पुढे एच.सी.एम.ट .आर. 
चा डपी येतो. नेह नगर मशानभुमी इथे बस टॉप होणार आहे. ३४५ झोप या कोण या 
आहेत. यात आतम ये कारवाई करता येऊ शकत नाह . यां यावर कारवाई करायची तर 
पा  अपा तेचे काम अजून पूण झालेले नाह . ए ककडे एम.आय.ड .सी.ला या ठकाणी 
मा हती पुरवतो. दसर कडे ह च एमु .आय.ड .सी. या- या ठकाणी गाडनचे ओपन आर ण 
असेल तर  ते बनबोभाट केलेले नाह . आम याकडे ले ाऊंड नाह . ले ाऊंडचे आर ण 
वगळलेले असताना या यावर दबाव वाढव याऐवजी पावसा याचा सु ा वचार केलेला नाह . 
झोप या खाली क न घेताना या ठकाणी आपण पा  अपा  कसे ठरवणार आहात. 
एच.सी.एम.ट .आर. चा ड पी र ता करणार असलात तर  फुलेनगरचा संपूण भागातील २०० 
ते ३०० झोप यांतील लोकांना तु ह  बेघर करणार आहात का? पा  लोक कसे पा  झाले 
आहेत याचे पुरावे मी दलेले आहेत. यां यावर कारवाई करत नाह . मा  १९९५ आधीपासून 
जो ितथे राहतोय याला तु ह  बेघर करणार असाल तर याला असे बेघर करता येणार 
नाह . भारता या सं वधानाने सवाना समान याय दलेला आहे. माझी कळकळ ची वनंती 
असेल क , मी या वॉडाचे नेतृ व करत,े या भागातील झोपड धारकांचे पा  अपा धारकांचे 
िनकषांची ायोर ट  जोपयत शासनाकडून िन त होत नाह , तोपयत या लोकांना बेघर क  
नये. तसे एम.आय.ड .सी. यांना सु ा आदेश ावेत.  
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मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, फुलेनगर झोपडप ट चा वषय 
िनघाला, यांच ेअिभनंदन करतो. या वषयाला ध न से टर २२ चा एक वषय होता. शहर 
सुधारणा सिमतीचा सभापती असताना अितशय चांग या प तीने या प रसरातील 
झोपडप टयांचे पुनवसन हावे. या योजनेतून महापािलका शासनाने यां या संगनमताने 
ल  घातले. पुनवसनासाठ  य  केले. यातून महापािलके या जागेवर या- या ठकाणी 
झोपडप या झालेले आहेत, यांचे पुनवसन कर याचा हेतू यावेळ  धरला होता यावेळ  
हटले होते, काह  एम.आय.ड .सी. भागातील झोप यांचे सु ा पुनवसन कराव.े आ ह  देखील 

राजकारणातून लोकांना याय िमळावा, पुनवसन हाव,े िनकष ठरवू नयेत, लोकांना घर ावे 
यासाठ  आजपयत य  केले. परंतू आपला तो बाबा, लोकांचं ते काट. काह  जणांनी मा या 
प रसरात चांग या प तीने पुनवसन चालू असताना मनात ेष िनमाण क न कोणताह  
माग ध न या प रसरात एक-एक  उप थत केला. यामुळे या प रसरात काह  
सु वधा देता येत नाह . द ड वष झाल,े या प रसरातील नागर कां या अडचणी सोडवता येत 
नाह त. से टर २२चा  चालू असताना रेड झोनम य े असताना लाखो लोकांना भूदड 
भरावा लागतो आहे. कामे बंद पडलेली आहेत. ेषाचे एकच कारण आहे. काह  राजक य 
प ांनी लोकांम ये सं म िनमाण क न या ठकाणी वरोध केलेला होता. तळवडे असेल, 
वेणीनगर असेल, रावेत असेल, िचखली असेल, या सव प रसरातील लाखो लोकांना 

रेडझोनचा ास सहन करावा लागतो आहे. नागर क हवालद ल झाले आहेत. दोन पैसे खच 
क न जागा वकत घेत या हो या. यावर घरे बांधली आहेत. भ व यकाळात मुलांचे काय 
होणार या वचाराने या लोकांना झोपा येत नाह त. लोकांना ास होतो आहे. आज 
आप याला हा ास झालातर कळतेय कती ास होतो ते. हेच मला ता ना सांगायचे होते. 
सवाना न  वनंती आहे, आपण या भागातून िनवडून आलेलो आहोत, ितथेच चांगले ल  
घातले तर िन तच भागात चांगली कामे होणार आहेत. दसु-या या भागात ढवळाढवळ 
केलीतर आप याला सु ा यांची मानहानी सहन करावी लागत ेआहे. भारतीय सं वधान काय 
सांगते आहे, आज या सभागृहात चांग या प तीने संभाषण घडो. हे लोकशाह चे मंद र आहे. 
स ा, याय, शांततेचे दार आहे. वकासाचा माग चांग या प तीने सुकर हो यासाठ  इथे 
संभाषण घडो. लोकांनी अवा य श दांत बोलू नय.े एखा ा वषयाला हात घातला असताना, 
लोकांना ास देत असताना आनंद होतो, पण वतःला तोच ास भोगावा लागतो आहे.  
 
मा.गावडे (सहा.आयु ,झो.िन.पु.) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सद य, महा मा 
फुलेनगर, भोसर  ह  झोपडप ट  एमआयड सी या जागेवर वसली आहे. यावेळ  ह  
झोपडप ट  घो षत केलेली होती, यावेळ  झोपडप ट  े  १९८७८ इतके होते. २००२ साली 
ज हा पुनसव ण केले ते हा हे े  ३३६२८ अस याचे आढळून आल.े १९८७ साली पंपर  
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िचंचवडम ये थम झोपडप यांची गणना झाली. यावेळ  ४४४ झोप या हो या. या 
े ावर २००२ साली पुनसव ण के यानंतर ह  सं या १२८९ आढळून आली. यात ३८४ 

पा  व ९०५ अपा  झोपड धारक आहेत. या माणे झोपड धारक पुरावे सादर करतात, 
या माणे पा तेचे काम होत.े हे काम वभागामाफत चालू असत.े िनरंतर या आहे. 

पुरावे सादर के यािशवाय यांना पा  क  शकत नाह .  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मी २००२ ब ल काह च 
वचारले न हत.े आप याला स थतीची मा हती आहे का? शासनाकडे मा हती उपल ध 
न हती तर मा हती उपल ध नाह  असे कळवायचे होते. सभागृहाला खोट  मा हती का देता? 
मा या ांत २००२ चा उ लेख आहे का? तुम याकड ल मा हतीचे मला देणेघेणे नाह . मी 
तु हाला आज या स थतीचा  वचारलेला आहे. 
 
मा.गावडे (सहा.आयु ,झो.िन.पु.) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स थतीची मा हती 
उपल ध होऊ शकत नाह . पुनः  स ह करावा लागेल.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तु ह  तसे सांगा तुम या श दांत 
तसे आले पाह जे. 
 
मा.गावडे (सहा.आयु ,झो.िन.पु.) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सद य, पंपर  
िचंचवडम ये अपा  झोपड धारक यांना लवकरात लवकर ओळखप  िमळावे हणून नागर  
सु वधा क ातून सेवा सु  केली आहे. केवळ ७ दवसांत काम पूण केले जात.े ७ दवसांत 
ओळखप  दे यासाठ  सवा या सोयीसाठ  पुरावे िन त केलेले आहेत. साधारणतः १ 
म ह यानंतर या- या ठकाणी नागर  सु वधा क ात सेवा उपल ध होऊ शकेल. पा ता 
िन त कर याची ोसेस आहे ती सु  राहणार आहे. एमआयड सी या जागेवर ल 
झोपडप ट चे पुनवसन करताना एमआयड सी महामंडळाकडून राबव यात येणार असलेबाबत 
झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण, पुणे व पंपर  िचंचवड यांना कळवले होते. याची त 
महानगरपािलकेकडे उपल ध आहे. पुरावे सादर के यानंतर ते पा  होऊ शकतात. १९९५ 
पूव चा पुरावा सादर के यानंतर यांना पा  ठरवता येते, याचे पेपरम ये जाह र आवाहन 
केलेले आहे. मूळात महापािलकेकडून ह  कारवाई ता वत नाह . यांनी आ हाला पुरावे 
दले तर पुरावे तपासून देता येतील. यांनी पुरावे सादर केलेतर पा  अपा  आहेत का नाह  
याची मा हती देता येईल. 
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मा. जत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा या सहकार  मा.िसमा सावळे 
यांनी अितशय चांगले  वचारलेले आहेत. वा त वक पाहता, झोपडप ट  वाढली आहे. 
यांनी आ ाच सांिगतल,े वकास झालाच पाह जे. आ ह ह  याच मताचे आहोत. कुठेतर  

एका ठकाणी १०० मते पडली हणून ३४० झोपडप यांवर कारवाईची कृित करावी हे 
चुक चे मत आहे. र ता झालाच पाह जे, वकास झालाच पाह जे. आ ह  कोटात जाणार 
नाह . या झोप या बाधीत आहेत, यांचा याच ठकाणी वकास झाला पाह जे. यामागे 
राजक य हेतू नाह . आप यावर अ याय झाला हणून इतरांवर अ याय झाला पाह जे असे 
आमचे हणणे नाह . 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, माझी वनंती आहे, एम.आय.ड .सी. 
ला वतः प  िलहन झोपड धारकांचे पुनवसन करायचे काम आपले आहेू . पा  अपा ची एं  
आप याकडे अस यामुळे याची डेडलाईन ावी. शहरातील सग या झोप यांची पा  अपा ता 
तपासून यावी. एमआयड सी यांना प  ा. आपण ऑथोर ट  आहात. आपण झोपडप यांत 
सेवासु वधा पुरव या आहेत. अजंठानगरम ये आपण पुनवसन केलेले आहे. ितथे हा याय 
असेलतर इथे सु ा तोच याय असला पाह ज.े खरेतर चचा खूप जा त झाली आहे. सहकार  
नगरसेवकांना एकच सांगायचे आहे, आपला तो बा या दसु-याच ते काट असे आ ह  कधीच 
करत नाह . महापािलके या व  िनणय लागायचे एकच कारण आहे, सवसामा य नागर क 
घर बांधताना यांना खास असा अिभ ाय रेडझोन या ह त देत होतो. याच ठकाणी 
महापािलकेसारखी सं था ४० कोट ंचा ोजे ट राबवते हणून यायालयात दाद मागायला 
गेलो होतो. यामागची भूिमका समजून या. एका ोजे टसाठ  त कािलन आयु  पाच 
दवस द लीत मु काम ठोकून होत.े मा.महापौर साहेब, आपली इ छा असेल तर ितथून रेड 
झोन जाईल या आशेने आ हाला अपे ा होती. जोपयत महापािलका नाक दाबत नाह  
तोपयत सवसामा य नागर काचा ास मोठा होऊ शकत नाह . झोपड धारकां या व  
असते तर दसु-यांदा नगरसेवक झाले नसत.े शंभर मतांसाठ  काम करणारे, झोळ  घेऊन 
फरणारे आ ह  िन तच नाह . यांना अपा  सांिगतले यांचे पा तेचे िनकष तपासून 
घेऊन यांचे पुनवसन करा. यांना प  ा.  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आप या शहरा या वेश ारावर असे 
िल हले जाणार आहे, आओ जाओ घर तु हारा है। पंपर  िचंचवड तु हारा है। दोन वषापूव  
फुलेनगरब ल चचा झाली होती. ना याला खोदन ना याम ये बांधकाम चालू होतेू . रोज या 
रोज झोप यांम ये वाढ चाललेली आहे. अधा नाला काबीज क न टाकला आहे. तु ह  िश त 
पाळा. सग यांना ान नका िशकवू. या ठकाणी गोरगर ब वतःचे पैसे खच क न क ाने 
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घर घेतो, या यावरच शा ती लावली जाते. घर पाडले जाते. बुलडोझर फरवला जातो. 
झोपड धारक शहराचा मालक झाला का काय? सरळ कुठेतर  जागेचा क जा करायचा. अशा 
झोपडप टया घो षत करा. को यावधी पये पैसे खच क न सगळे क न ायच.े यांना 
जावईच क न यायचे राह ले आहे. वतःचा खसा कापून घर बांधतो या या घरावर 
बुलडोजर फरवतात. दसर कडे नवीन झोपडप ट  होणार नाह  यावर िनयं ण कोण करणारु ? 
जाऊन बघा दोन वषात काय कंड शन होत.े पाणी, लाईट फुकट, ते बंद क न पहा. ितथे 
नको ती यव था आहे. भंगारवा यांनी सगळा जागांचा क जा केला आहे. ते ितथले एजंट 
आहेत. दलाली करतात. संत तुकाराम नगरमधील लोकांनी घरे बांधायची नाह त. यांनी 
झोप या बांध यातर  यांचे कोणी काय वाकडे करणार नाह . ह  दहशत दसु-यांना ा. 
क ाने पण झोपड  बांधता येत.े शहरात इथून पुढे झोपडप ट  होऊ नयेत ह  काळजी 
यायचे,संर ण ायचे काम शासनाचे नाह  का? २००० पयत या झोप यांचे पुनवसन करत 

असताना दसर कडे जे लोक वतः या पैशाने घर घेतातु , यां यावर कती अ याय करतो. 
को यावधी पये खच क न घरे बांधून देतो. बाहे न येऊन लोक घरे बांधतात. गर बाला दंड 
होतो हे ठक आहे का?  प क  घरे बांधणारे चोर आहेत का? या लोकांना बेघर करायचे का? 
रोडला खेटनू , पुलाला खेटन इथपयत बांधकाम चालू आहे ते काढायला नको काू ? जुनी घरे 
आहेत ते ठक आहे. सवाना याय सारखा असावा. पंपर  कॅ पम ये मशानभूमी या कडेने 
गेलात तर ितथे सु ा झोपडया झाले या आहेत. शहरात झोपडया होऊ नयेत याची दखल 
कोण घेणार आहे. हा फ  फुलेनगरचा  नाह . कासारवाड त काय चालले आहे, ते तु ह  
बघा. तु ह  हणाल नवीन पोिलस यं णा घेतोय. यालासु ा आ ह  मा यता देणार आहोत. 
यांची जबाबदार  तु ह  सु ा वकारा. हे थांबले पाह जे यावर कायवाह  झाली पाह जे. 
झोपडप टयांचे िनर ण करा, चौकशी करा. पावसा यानंतर कारवाई हायला पाह जे.  
 
मा.महापौर – ो रांचा तास संपलेला आहे. 

------------- 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

        

वषय मांक - १ 
दनांक - २७/६/२०१३   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 १५/०१/२०१३ठराव .२४२३ नुसार 

        ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२८७ द.२०/०५/२०१३ 
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    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 तसेच दनांक २ माच २००९ या शासन िनणयानुसार अनािधकृत बांधकाम िनमूलनासाठ  

वतं , स म व सम पत यं णा िनमाण करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, सदरचा वषय महापािलका सभेसमोर आला आहे. 
शासनाचा जी.आर. २ माच २००९ या शासन िनणयानुसार अनिधकृत बांधकामांसाठ  जे 
काह  अिधकार  † ò डशनल टाफ लागणार आहे. या वषया या सोबत ग हनमट 
जी.आर. माणे रे हे यूचा अिधकार  यावा लागणार आहे. ४ ऐवजी ६ भाग करणार आहेत. 
वतं  यं णा राब व यासाठ  अिधकार  आहेत. वतं  यं णा राब व यासाठ  तु हाला 

अिधकार , टाफ सवाची मा यता यावी लागणार आहे. अशी उपसूचना देऊन मा यता 
देतोय. शासनाचा माणूस िनयु  करायचा आहे. इ ा चरची आव यकता लागणार आहे. 
भ व यात शहरात बेकायदेशीर बांधकामे होऊ नयेत ह  सव प ांची इ छा आहे. परंतू 
भ व यात शहरात एकह  झोपडप ट  वाढता कामा नय.े यासाठ  जी काह  यं णा लागणार 
आहे. या वषया या अनुषंगाने उपसूचना मांडतो आहे - दनांक २ माच २००९ या शासन 

िनणयानुसार अनािधकृत बांधकाम िनमूलनासाठ  वतं , स म व सम पत यं णा िनमाण करणेस 

मा यता दे यात यावी.  
 
मा.उ हास शे ट  - मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
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मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब,आयु ां या अितशय आवड चा, ज हा याचा असलेला 
वषय आज आपण इथे मंजूर करतोय. संपूण महारा ात काय तर भारतात पंपर  िचचंवड 
महापािलकेला थम मांकाचे ब ीस िमळाले आहे. स या आयु ां या कतृ वामुळे अितशय 
बकाल व तीचे शहर हणून सगळ कडे याचा चार- सार व िस  सु ा होते आहे. असे 
बकाल व ती हो यापासून शहर वाचव यासाठ  आयु ांनी २००९ या प रप कानुसार व 
शासना या िनणयानुसार आप यासमोर आज वषय आणला आहे. वषयाला वरोध नाह  
परंतू आप या आवड चे डपाटमट कशासाठ  पाह जे. आपण बोललोतर  लोक पाळत ठेवतात. 
मनात नसले तर ह  कतीह  टे शन आलेतर  छोट -छोट  कामे करतो, डपाटमट या कामात 
मदत करतो असे मला वाटत नाह . यांचा फ  सपोट आप याला असतो. तुमचा धाक 
अस यामुळे आपले लोक हे काम करतात. यांचे काम नसले तर  करत आले होत.े 
जबाबदार  नसलीतर  जबाबदार  ढकललेली नाह . तु ह  जी काह  कारवाई केलेली आहे, 
यांना अिधकार नसताना, काम नसताना मयादेपिलकडे जाऊन आपण सांिगत यामुळे काम 

केलेले होते. माझा कोणी नातेवाईक नाह . परंतू जो अिधकार  पोटितडक ने आ ह  
सांिगतलेली कामे करतो. आमची वतःची कामे नाह त. आम या वॉडातली कामे करतात 
यांना आम याकडून ह  वागणूक िमळाली आहे याब ल खरेतर दःख होते व खेदसु ा ु

वाटतो. आ ाच मा.अ य  यांनी सांिगतले आहे. आपण पोिलसांची १०० पदे मंजूर करतोय. 
मागील वष  असेच सांिगतले होत.े कायदा सु ा झालेला आहे. तु ह  बाहे न जी मदत घेता, 
यासाठ  को यावधी पचे खच करतो आहोत. याआधी कोणासाठ  प रप काम ये शासनाचा, 
तुम या हतात असलेला अिधकार असलेला अिधकार  याची नेमणूक तु ह  केलेली आहे 
काय? याआधी सु ा आपण पोिलस डपाटमट मागवून घेतलेले होते. िनयु  केलेली होती. 
याची थोड  मा हती या. अनुभवी लोक असतील तर यांचा अनुभव ऐकून या. नंतर १०६ 

लोकांना या ठकाणी बोलवा. तो अनुभव आ हाला आधी सांगावा. नाह तर वाघा या ग यात 
घंटा बांध यासारखे होत.े याव न काम असेलतर ओळखून या. या प रप का माणे आधी 
अिधका-याची िनयु  करा नंतर काम सु  करा. वॉडाचा, पंपर  िचंचवड शहराचा वकास 
करताना, वकास कामे करणा-यांनाच अित मण कामासाठ  पाठवतो. हणून तु ह  आधी 
अिधका-याची िनयु  करा. यासाठ  अित र  लोक लागतात यांची नेमणूक करा. नंतर 
पोिलस डपाटमटकडून आणखी ६०० लोक बोलवा. एका डे युट बरोबर एक पोिलस राह ाू . 
आधी अिधकार  वाढवा. वशेष हणजे थाप य वभागाची कामे अजून ठ प झालेली आहेत. 
तु ह  आ यापासून कोणतीह  थाप यची कामे होत नाह त. १/१ फाईलसाठ  को यवधी 
पये क स टंट यांना देतो. साधा ख डा बुजवायचे काम सु ा होत नाह . कोणतीह  
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थाप यची कामे आहेत. तुम यापुढे एकच एक काम आहे अित मणाचे. यासाठ  हे लोक 
दसरे कोणतेच काम करत नाहु . मागील वष  बोलायला िमळाले नाह . आ ह  तुम याकडे 
काम घेऊन आलो, आम या ीने मह वाचे काम होत.े ते काम बजेट माणे मांड यामुळे 
तसेच आम याकडे राह ले. येक नगरसेवकाला आ ासन दले होते. जाह रना यात काम 
सांिगतले होते ते तसेच राह ल.े आम या ीने प हले वष फुकट गेले. तुम या 
अंदाजप कातील कामे सु ा झालेली नाह त. दसरे वष आलेतर  ु याम ये तु ह  लॉक केलेली 
अंदाजप कातील कामे आम यासमोर आणावीत. आप याला कामे सोडवता आली नाह त. 
आम या काह  ने यांनी सांिगतल,े १० ऐवजी ५ ठेवली. १० मधील ५ कामे काढली. आ ह  
न याने सुचवललेी कामे यांना िनधी दलेला न हता. यासाठ  ५ वेळा ए ट मेट करताना ५ 
लाखाऐवजी द ड पट करायचे असेलतर ते फ  अिधका-यांनाच करता येत.े ते हाच साडेसात 
लाखाचे काम होईल. आ हाला वाटले नुसते हेड ओपन केलेतर  काम करता येईल. वाढवून 
घेता येईल. कुठून वाढवायच,े कुठे वाढवायचे. कामाचे बजेट बदलता येत नाह . आप या 
मनातील आपण ठर वलेली कामे यासंदभात सु ा होणे नाह. आ ह च देणार, कुठून देणार. 
िसमाता कडून घेऊन कोणी भागातील आम या तुम यात वाद िनमाण करतोय. कामाचा 
ब याबोळ करताय. तु ह  कती कामांचे िनयोजन केलेले आहे. लोकांना २००९ म ये 
कामाव न काढले होते, या माणे २००४ पासून िनवृ ीवेतन िमळत नाह . पूव चे लोक, १०६ 
पदे भरणार याम ये िमळाले तर  शंका य  केलेली आहे. सरकारकडे तसा खुलासा 
मागवला आहे का. खच करताना १०६चा फ  पगार देणार. २ वषात रटायड होणार आहेत. 
अशा लोकां या िनवृ ी वेतनाचे काय. आपण ते देणार आहात का. सरकार  कंवा 
ग हनमटकडे लोक घेताना १०६ पदे भरताना आप या सु ा अट  ठेवा. िनयु  केली असेल 
तर काय झाल?े कोणीह  शाळेन ेअपॉ ट केलेले लोक घेणार का ते वचारा. वभागाला नको 
असलेले लोक ते आप याकडे देतील, ते आपण घेणार आहोत का. आप याला काह  बंधन 
नाह . काह  अट  ठेवणार आहोत. यांचा पगार आपण देणार आहोत. लोकांचे िनवृ ी वेतन 
देऊ शकतो का ते पहा. आपण डबल खच पुरवणार नाह  या ीकोणातून आ ा सांिगतले 
असेल तर आ ा िन मे लोक यावेत अशी तु हाला वनंती करतो. अनुभव पाहन पूण ू १०६ 
जण मागवतात. या स युलर माणे आधी अिधकार  नेमा. अनुभवी अिधका-याची नेमणूक 
करा. आम याकडे जे.ई. नाह त. दोन भागांसाठ  एक जे.ई. नुसता पोिलस िनयु  कंवा 
डपाटमट िनयु साठ  हा जी.आर. वाप  नका. आ थापना, इं जिनअर, सहा यक आयु  
लागणार आहेत. यांचा नेमणुक साठ  सु ा उपयोग करावा. नंतरच वभागाचे लोक 
मागवावेत.              
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
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ठराव मांक – २९६    वषय मांक – १   
 दनांक - २७/६/२०१३   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 १५/०१/२०१३ठराव .२४२३ नुसार 

       ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२८७ द.२०/०५/२०१३ 
 

   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  अ  

नागर  पोिलस यं णेसाठ चा आकृतीबंध 

अ. . पदनाम वेतन ेणी 
(असुधार त) 

क वग 
मनपासाठ  
पदसं या 

१ सहा.पोिलस आयु /पोिलस उप 
अिध क 

८०००-२७५-१३५०० १ 

२ पोिलस िनर क ७४५०-२२५-११५०० १ 
३ सहा.पोिलस िनर क ६५००-२००-१०५०० __ 
४ पोिलस उप िनर क ५५००-१७५-९००० ६ 
५ सहा.पोिलस उप िनर क ४५००-१२५-७००० __ 
६ पोिलस हवालदार ४०००-१००-६००० ६ 
७ सश  पोिलस िशपाई ३०५०-७५-४५९० ३६ 
८ म हला पोिलस िशपाई ३०५०-७५-४५९० २४ 
९ पोिलस नाईक ४०००-१००-६००० ४ 
 एकूण  ७८ 

 

प रिश  ब माणे २८ पदे  
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प रिश  ब  

नागर  गु ां या न दणी, तपास व खटला भरणेकामी थापन करावया या वशेष पोिलस 
टेशनसाठ चा आकृतीबंध 

अ. 
. 

पदनाम वेतन ेणी अ/ब/क  
मनपांसाठ  
पदसं या 

१ सहा.पोिलस िनर क ६५००-२००-१०५०० १ 
२ पोिलस उप िनर क ५५००-१७५-९००० १ 
३ सहा.पोिलस उप िनर क ४५००-१२५-७००० २ 
४ पोिलस हवालदार 

(सश ) 
४०००-१००-६००० ६ 

५ पोिलस िशपाई (सश ) ३०५०-७५-३९५०/८०/४५९० १४ 
६ किन  िल पक ३०५०-७५-३९५०/८०/४५९० २ 
७ वाहन चालक ४०००-१००-६००० २ 
 एकूण  २८ 

 

अशी एकूण १०६ पदे रा य शासना या आ थापनेवर िनमाण केली जाणार असून 
यावर ल खचाची ितपुत  आगावू (Advance Payment) या व पात मनपान े 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 तसेच दनांक २ माच २००९ या शासन िनणयानुसार अनािधकृत बांधकाम िनमूलनासाठ  

वतं , स म व सम पत यं णा िनमाण करणेस मा यता दे यात 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.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
        

वषय मांक - २ 

दनांक - २७/६/२०१३   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 नुसार 

        ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२८८ द.२०/०५/२०१३ 
  

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.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ तहकूब ठेव यात यावा अशी 
सूचना करतो. 
 

मा.मंगलाताई कदम– मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 

वषय मांक – २    ठराव मांक - २९७ 

दनांक - २७/६/२०१३   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 नुसार 

        ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२८८ द.२०/०५/२०१३ 
   

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. 
----------- 
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मा.साधना जाधव – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
      

वषय मांक – ३     ठराव मांक - २९८ 

दनांक - २७/६/२०१३    वभाग - मा.आयु  
  

   संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .भु ज/१/का व/२०१/२०१३  
             द.९/५/१३.      

    २) मा. थायी सिमती सभा द.२१/५/२०१३, ठराव मांक ३३८२ नुसार  
 

   रा ीय फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेबाबतची मा.शहर फेर वाला सिमतीची 
बैठक द.५/४/२०१३रोजी अ य  शहर फेर वाला सिमती मा.महापौर यांचे अ य तेखाली 
पार पडली. सदर बैठक म ये खाली नमुद के या माणे शहर फेर वाला सिमती ठराव .१ 
म ये नमूद केले माणे फेर वा यांसाठ  न दणी फ , व े ता फ , नुतणीकरण फ , आ ण दंड इ. 
ठर वणेत आले आहेत. सदरचे दरास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.मंदा आ हाट- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय बघायला गेलोतर 
शहरा या ीकोणातून मह वाचा आहे. नुसते फेर वाला धोरण ठरवून चालणार नाह . गेले 
१२ ते १३ वष कतीतर  वेळा हे धोरण आम यासमोर आले आहे. याचे पुढे काय केल.े 
अगद  रा ीय पातळ पासून शासन तरावर असले तर  फेर वा यांचा वषय गोरगर बांशी 
िनग़ड त अस यामुळे या वषयाबाबतीत अितशय चांग या कारे पूणपणे िनयमावली होणे 
फार गरजेचे आहे. मागील वष  आप या शहरातील सव फेर वा यांना आय काड दे याबाबत 
वषय आला. यानंतर काय होते. काह  नाह . दर २ वषानी वषय येणार. रवाईज होणार. 
आप या शहरात इतक  लोकसं या वाढते आहे. नुस या सांगली प रसरातील सांिगतले तर 
व ास बसणार नाह . सांगवीम ये कमान ४,००० फळवाले, हातगाड वाले आहेत. प हली 
गो  या फेर वा यांना लायस स देणार का. दरवष  धोरण ठेवून काय करताय. सोयीसु वधा 
उपल ध क न देणार का. शासनाची, आमची सु ा हच भावना आहे. कोणालाह  ास 
हावा. कोणी शहरात येऊ नये अशी भावना नाह . दरवष  धोरण ठरवून तु ह  मा  
अंमलबजावणी करायची नाह . आज शहरातला बकालपणा वाढ यािशवाय राहणार नाह . 
छो या ग लीबोळांत फेर वाले फरत असतात. बाहे न आले या या लोकांमधील कमान ३० 
ट के चोर असतात. यांची जबाबदार  कोणी यायची. आयड या ायला पाह जे. ए रया 
ठरवून ायला पाह ज.े सुर त सोडून ा. आप या शहरातील नागर कांचे आयु य, भ वत य 
धो यात येत असेल तर या लोकांना कुठेतर  बांधून ठेवले पाह ज.े आप याला िभड नडली 
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आहे. धोरण ठरवले आहे. खडक , बोपोड  हा आप या महापािलकेचा प रसर नाह . तर सु ा 
ितथून दररोज कमान ५०० हातगा या सांगवीत येतात. याबाबत िनयं ण कोण ठेवणार. सव 
सांगून पोिलसांना सांगून सु ा यांचा वषय हणून यां यावर सु ा बंधन घातले पाह जे 
क , एका प रसरातून दसु-या जागी जाता येणार नाह . दसु-या प रसरात धंदा करता येणार 
नाह . आयकाड ा. गा यांना नंबर ा. कारवाई केले या गा या सोडून ा. शहरात कती 
बकालपणा वाढतो आहे. फळवाले यां याकडून वसूली होणार नसेलतर शहराची सगळ  मोठ  
ददशा होतेु . हा वषय क येक वेळा मंजूर होतो. सग या जु या लोकांना वचारा. कतीतर  
वेळा वषय आला. धोरण मंजूर का होत नाह . नवीन वकिसत प रसरात लोकसं या 
वाढतच राहणार आहे. या माणे फळवा यांची सं या वाढवली पाह ज.े नवीन लायस स दले 
पाह जेत. २/४ वेळा लायस स दले पाह ज.े एकदा द यावर पु हा देत नाह त. चोर चे 
माण वाढते आहे. यासाठ  अंमलबजावणी करणारे शंभर ट के शासन जबाबदार आहे असे 

मला वाटते. हा वषय इथे अशा प तीने यायची गरज नाह . महापौर हा येक सिमतीचा 
अ य  असतो. हा वषय अजडावर यायची गरज नाह . ितथे आ ा या वषयासाठ  राजक य 
लोकांना पुढे करतो हे बरोबर नाह . जे हा चांग या कार या धोरणाची अंमलबजावणी क न 
आ ा या वषयात सोयीनुसार वसुली करतो. आम या अंगावर ढकलून देणार. अंमलबजावणी 
करणारे तु ह . तु ह  अंमलबजावणी करत नाह . धोरण नीट ठरवत नाह . मग आ हाला का 
जबाबदार ठरवताय. आ ह  मा यता द यानंतर याची अंमलबजावणी करणे तुमचे काम 
आहे. वरोधाभास करणारे वषय आम यासमोर आणायचे. आम याच माथी मा न ायचे. हे 
१०० ट के चुक चे आहे. शहरातील गोरगर बांना सु ा याय िमळाला पाह ज.े यांची 
उप ज वका शहरातील लोकांवर अवलंबून आहे. ते शहराचे र हवासी आहेत. मतदार आहेत. 
याला फळवा याचा यवसाय करायचा असेल तर र हवास व इतर सगळे पुरावे देता आले 

पा हजेत. प रसरातील फळवा यांकडे नाव नसते, प ा नसतो. फेर वाला संघटनांनी केले या 
माग या यो य आहेत. शहरात चांग या प तीने धोरण राब वता येईल. याचा सु ा वचार 
करावा. या माण ेमहापौरांनी यांना आदेश ावा. 
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, फेर वाला धोरणाचा वषय मंजूर 
करावा अशी वनंती करतो. दसर  गोु , हे होत असताना फेर वाला धोरण ठरवतात. 
मा. शांत िशतोळे यांनी काह  अडचणी य  के या, िन तच मह वा या आहेत. 
मा.उपमु यमं ी यां या दालनात िमट ंग झाली. यावेळ  अित मणाचा दोष मा.महापौर, 
मा.उपमहापौर यां यावर आला. मा.महापौरांना दोषी ध  नये. पंपर  िचंचवडचे पयटन थळ 
हणून भ -श कडे पा हले जात.े एवढे मोठे थळ केले पण येक ठकाणी पा कगसाठ  

जागा नाह . पावभाजी वकणारे, हॉकस यांना बसायला जागा नाह . गाडया लावतात. 
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सं याकाळ  लोकांची सोय करतात. पाणीपुर वाले, भेळवाले थांबलेले असतात. लोकांचे पोट 
भरतात. यावर यांचे घर चालवतात. यांचा इतर काह  हेतू नसतो. िनगड  जकात 
ना यावर ॅ फकसाठ  अडचण होते हा मह वाचा वषय आहे. या लोकांची सोय आपण 
पा हली नाह . यांची सोय कशी करता येईल याचीदेखील काळजी घेतली पा हजे. भ -
श या पाठ मागे नाला आहे. यावर ल अित मणे र यात गेलेली आहेत. बाजु या 
लोकांना ािधकरणाने एन.ओ.सी. दलेली आहे. काह  ठकाणी चुक चे झालेले आहे. याम ये 
छोटे-छोटे यवसाय करणा-यांना ास होतो आहे. से टर २२ म ये एवढ  मोठ  कम 
केलेली आहे. १०० एकर जागेम ये झोपडप ट  पुनवसन क प १०९०-९१ साली राब वला 
होता. ितथे भाजीमंडईची सोय नाह . पीनगर इथे र यावर भाजी मंडई बसते. यामुळे 
यायला-जायला जागा नसते. हा देखील वचार फेर वा यां या संदभात करणे गरजेचे आहे. 
भाजी मंडईला अिधकृत जागा दे यासाठ  सहकाय कराव.े मा. शांत िशतोळे यांना जी सूचना 
मांडला याचादेखील वचार करावा.  
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृहात हॉकर झोनसंदभात वषय 
आला. आ ा फेर वा यां या दरासंदभात वषय येत असताना एक गो  िनदशनास आणून 
देतो. आपण फेर वा यांचे धोरण करत असताना महापािलका े ात अ,ब,क व ड सव भागात 
महापािलके या वतीने सव केले गेले. यात ामु याने येक भागात टपर वाले कती, 
हातगाड वाले कती, पथार वाले कती, टॉलवाले कती आहेत याची संपूण मा हती शासनाने 
घेतलेली आहे. शासना या गोळा केले या मा हतीसंदभात वचारले होत.े यावेळ  मला 
मा हती दे यात आली क ,  

भाग          एकूण सं या 
अ भाग    - हातगा या   १०२९ 

           ३५     

   पथार वाल े      ३८३ 

   सायकल वापर करणारे १०३६ 

   व इतर    ४०३ 

   एकूण    ३२१५ 

ब भाग - एकूण    २९४१ 
क भाग - एकूण    २४२१ 
ड भाग - एकूण    ३४६८ 

शहरात एवढे व े त,ेटपर धारक यवसाय क न यांची उप ज वका भागवतात. शहरात 
अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई करताना एका वषात जे यापार  वतः दकानांपुढेु , 
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महापािलके या र यांवर अशा कारचा यवसाय करतात. या टपर धारकांकडून भाडे 
घेतात. यासंदभात अनेक वेळा त ार  के या. परंतू आजपयत संबंधीत यावसाियकांवर 
कारवाई केली गेली नाह . दकानु  मालकावर कारवाई केली गेली नाह . र ता अडवून यवसाय 
केला जातो. नागर कांची एक कारे अडवणूक केली जाते. धोरण करत असताना हे काम 
कागदावरच राहन जाते का याचा सु ा वचार केला गेला पाह जेू . शहरातील गोरगर ब 
नागर कांची सं या १२,००० वर पोचली आहे. या संपूण नागर कांना यवसाय करायला 
परवानगी देत असताना कुठेह  यवसाय क  नये. ॅफ क िनयम धा यावर बसवू नयेत. 
नागर कांना अडव याची प र थती िनमाण झाली नाह  पाह जे. हातगाड वाल,े पथार वाले 
य़वसाय करतात. ामु याने र यावर उभे राहन ॅफ क जाम करतातू . अनेक वेळा त ार  
के या. लाखो प े दली. आपण वतः यासंदभात कोण याह  कारे कारवाई केलेली नाह . 
केवळ धोरण आखत असताना धोरण कागदावरच राहणार का याबाबत मनात शंका िनमाण 
होते. सभागृहात जवळपास ४ वेळा हा वषय आला आहे. परंतू यावर अ ाप ठोस िनणय 
झालेला नाह . ठोस या हायला पाह जे होती. ती केवळ कागदावरच दाखवली आहे. 
आपण यां याकडून दरवष  हजारो पये घेणार आहोत. पाचशे पये घेणार आहोत. यातून 
महापािलकेला कती उ प न िमळते. यापे ा कुठेतर  नागर कांची अडवणूक होता कामा नये 
हेदेखील पाह ले पाह जे. यवसाय होत असताना एक गो  िनदशनास आणून देतो क , 
हातगाड वाल,े फेर वाले, टपर धारक, यवसाय करणा-यांवर ाथिमक शाळां या आवारात बंद  
घातली पाह जे. ितथे गैरकारभार केला जातो. निशले पदाथ वक याचे काम केले जात.े यात 
जातीने ल  घालाव.े 
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आजचा अजडा हा ऐितहािसक 
अजडा हटला तर  वावगे ठरणार नाह . िभजत पडलेले अनेक वषय या अजडावर आहेत. 
यात फेर वाला धोरण हा सवसामा य नागर कांशी िनगड त असलेला वषय आहे. आधी या 
सद यांनी सांिगतले ामु याने मा. शांत िशतोळे, मा.आ पा बारणे यांनी जे मु े सांिगतले, 
याला थमतः अनुमोदन आहे. सकाळ  ६.०० पासून भंगारवाले, हातगाड वाले रेिसडे शयल 

ए रयातून फरत असतात. आपण परवानगी देत असताना या गो ीचा वचार केला पाह जे. 
फेर वा यांचा टाईम काय असला पाह जे. कोणता य़वसाय करायला कोण या ठकाणी 
परवानगी दली गेली पाह जे. ािधकरणासार या ए रयात सकाळ  सं याकाळ  सामसूम 
असते. अशा ठकाणी या मंडळ ंकडून चोर िशरकाव क न चबर उघड यासारखा कार 
बाहे न आले याकडून होत असतो. फे रवाला धोरण राब वत असताना तुम याकडून अपे ा 
आहे क , या गो ी घडू नयेत हणून आम या सूचना वचारात या यात. वॉड तरावर, 
भाग तरावर या गो ी वचारात घे याची आव यकता आहे. ामु याने पेपर व े त,े 
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दधवालेू , भाजीवाले यांना येक वॉड तरावर फ स जागा दली पाह जे. यांना अडचणी 
आ या नाह  पाह जेत. अित मण कारवाईपासून यांना बाजूला ठेवले पाह ज.े ब-याचदा 
यांनाच प हले उचलले जाते. टप-या ज  करतात. परत या जागेवर अित मण होत.े 
बीएमसीकडून यासंदभात मा हती या. बीएमसीने डजाईन क न पेपर व े त,े दधवालेू , 
फळवाले, भाजीवाले यांना शाळा, भाजी मंडई, हॉ पट स अशा ठकाणी जागा दले या 
आहेत. यामुळे शहरा या सुशोिभकरणात भरच पडलेली आहे. म यंतर  कारकर साहेबांनी 
अपंग, िनराधार म हलांसाठ  जाह र क न वतमानप ातून अज माग वले होत.े याचा पुढे 
फॉलोअप झाला नाह . अशा ब-याच योजना येतात. यात आपण काह  क  शकलेलो नाह . हे 
धोरण वागताह असले तर  मु य जागेतून बस टॉपकडे, शाळेसाठ  अनेक मुले जात 
असतात. सायकलव न जातात. ितथे यां यावर कारवाई झाली नाह  पाह ज.े अिधकृत 
परवाना देत असताना र श स केले पाह जेत. शहरात जथे ला ट टन आहेत ितथे 
फेर वाले थांबले नाह  पाह जेत. हे फेर वाले शहराचे र हवासी कती वषापासून ितथे आहेत. 
यां यावर बंधन असल े पाह जे. एक पसन १० हातगा या घेऊन येतो. गर ब माणसाची, 
वतःची हातगाड  नसते. तो यवसाय करताना येकाला एकच परवाना एकाच नावावर 
दला पाह जे. एका कुटंबात ू ४ परवाने दले जातात याची द ता घेतली पाह ज.े भाजी या 
हातगा या एका ए रयात कती असा यात. रेिसडे शयल हायसोसायट  ए रया इथे 
र श स असली पाह जेत. या ठकाणी जा त गद  आहे, ितथे सु ा याची 
अंमलबजावणी केली पाह जे. हा वषय आज मंजूर होतो आहे. मी सूचना देतेय. हा वषय 
परत जाऊन द परातच पडणार आहे का याचा सु ा खुलासा करावा. आ ह  दले या 
सूचनांची दखल घेणार आहात का याची सु ा मा हती ावी.  
 

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जे फेर वाला धोरण ब-याच 
वषापासून, ब-याच वेळापासून महापािलका सभेपुढे मंजुर साठ  येते आहे. १९९२ साली मी 
थम िनवडून आ यानंतरसु ा टपर धारकांसाठ  प हली किमट  थापन झाली होती. 

ते हापासून आजपयत या वषयावर कुठेतर  पंपर  िचंचवड शहरात चांग या कारचा चांगला 
िनणय कंवा धोरण आख यात आलेले नाह . पूव  टपर धारकांना लायस स दले जात होत.े 
तो भाडयाने दकान घेऊन यवसाय करतोु . म यंतर या काळात कुठेतर  काह तर  बनसले 
होते. येक वॉडात येक सद यां या डो यात वेगवेग या योजना असतात. वेगवेगळ  
ग णते आखली जातात. या ीकोणातून महापौरां या नावासह त ठराव घेतला आहे. इथून 
पुढे तसे क  नका. महापौरां या अनुषंगाने ड लरेशन करत असतात. आ ह  सगळे या 
गो ीला जबाबदार आहोत. या वषयाला पूण अनुमोदन आहे. तुम याकडे बघून या वषयाला 
मंजुर  देणार आहोत. आ ह  वतः हा वषय मांडला होता. मा.आ पा बारणे डांगे चौकाब ल 
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वारंवार सांगत असतात. बाहे न येऊन लोक अित मण करतात. मी सु ा कतीवेळा क पना 
दलेली आहे. थेरगाव चौकातून िमना िशकवण नावाची बाई दवसभरात धुणीभांड  करत 
होती. भाजी मंडई प रसरात ितचा ए सडंट झाला. या दवशी वायसीएमम ये आयसीयचूी 
सोय करता आली नाह . ितला दसु-या दवशी वायसीएमम ये † ò òडिमशन िमळाली. िमना 
िशकवण नावाची बाई जागेवर गेली. कोणाकोणाला पाठ शी घाल यासाठ  कतीतर  गो ी 
घड या आहेत हे कुठेतर  थांबले पाह ज.े कती लोकांचा जीव गेलेला आहे. थाप य 
वभागाला १०० वेळा सांिगतले आहे. आ ह  कोण याह  कार या अित मणाला सहमत 
नाह . फेर वा यांना कुठेतर  फ स जागा ा. ते सोसायट या दारात बसतात व ितथेच 
कचरा ठेवतात. कतीतर  ेनेज या जागा ओपन झाले या आहेत. गटारे द त करायची वेळ ु
आलेली आहे. कतीवेळा सांगणार. अित मणाची गाड  आली क  ते माल घेऊन उठून 
जातात. परत ते लोक यऊेन बसतात. शहरात दकाु नदारासमोर या जागा सगळ कडे आहेत. 
कोणताह  सोसाय़ट वाला भाडे घेत नाह . महापािलके या जागेवर ल भाडे दसराच घेतोु . संपूण 
फुटपाथव न फळवाल,े भाजीवाले बसलेले असतात. लोकांना जायला जागा नसते. खरोखरच 
चांगले डजाईन बनवून महापािलकेने टप-यांसाठ  जागा ठरवून ा यात. यां याकडून भाडे 
याव.े खूप धंदा झालातर यांना सु ा परवड यासारखे आहे. फ  लोकेश स फ स झा या 

पाह जेत. आपण सगळ कडे दर िन त करतोय. माणसाला गरज असते. खूप चांगले 
डजाईन असते. वॉडवाईज डजाईन करा. बड हॅलीचेच उदाहरण या. अित मण 
वभागाकडून गाडया घेऊन गेले. पु हा ितत याच गाडया आ या आहेत. गर ब लोक काय 
करणार. कुठेतर  यांना परवानगी ा क , इथपासून इथपयतच गाडया लावता येतील. भ -
श  इथे अशी परवानगी दली आहे का. दगा टेकडु , बड हॅली, बोट लब कुठेह  अशी 
परवानगी दलेली नाह . शहरात कुठेह  टपर धारकांना लायस स कंवा परवाने दलेले नाह त. 
आजूबाजूचा कोणी भाई असतो. तो एका गाड चे १५००/- . घेतो. हे लोक काम करताना 
महापािलकेचे उ प न या गो ीकडे कोण पाहतो. महापािलकेकडे बोट दाखवतात. हा रोड पहा. 
कच-याने भरलेला आहे. अिधकृत बजनेस कर यासाठ  परिमशन िमळाली असलीतर  लोक 
कचराकंुड ंत कचरा टाकत नाह त. गर ब बायका,कचरा-प ा गोळा करणा-या बायका कंुड तला 
कचरा व कटतात. मा या वॉडात मी अ रशः वॉचमनसारखी उभी राहत.े कोणी हॉटेलवाला 
कचरा टाकतो. मोक या जागेत कचरा टाकतो. आपले कमचार  यव थत पगार घेणारे 
असताना आ ह  यांना दम देत कामे करायची का? आरो य वभागाचे लोकच सांगतात, 
कचरा व कटला आहे. यातूनच काढन याू . एक वॉडात एक कचराकंुड  ितथे अशी 
प र थती आहे. आ ह  कोण याह  चांग या कामाला पंपर  िचंचवडम ये वरोध केला आहे 
का. मा.आर.एस.कुमार यांनी वषय मांडला. एवढा मोठा ग धळ होतो. तर सु ा हे सभागृह 
वायसीएमम ये मशीन येणार असेल, गोरगर बाला सव सु वधा िमळणार असतील तर 
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नगरसेवक कधीह  वरोध करत नाह . आज या खूप चांग या प तीने वषय मांडला आहे. 
शहर फे रवाला सिमतीचे बाबा कांबळे यांचा सु ा वचार करावयाचा होता. महापौरां या 
अ य तेखाली िमट ंग झालेली होती हणून वषय मंजूर करतोय. सवाचा वचार केला 
पा हजे. या वषयाला उशीर लावू नका. १९९२ साली तो वभाग वेगळा होता. याच प तीने 
वेगळा वभाग क न लवकरात लवकर मंजूर  ावी. हा वषय मंजूर करावा अशी वनंती 
करते.  
 

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, चौकाचौकातून थांबणार आहोत 
का. र याव न फरणार आहोत का याची मा हती ा. १८ मी. २४ मी. चा र ता असला 
तर  याम ये † ò सडंटचे माण वाढले आहे. येक दकानदार या या समोर या ु
हातगाड वा याकडून पैसे घेत असतो. महापािलकेचा फुटपाथ असला तर , १८ मी. चा र ता 
असेल तर  ते थांबत असतात. दकानदार याचे भाडे घेत असतातु . अित मणाची गाड  येत े
ती रोज आली पाह जे. १५ दवसांतून एकदा येते. हातगाड वाले यांना मा हती असत.े आपले 
अिधकार  लोकांना फोन करतात. हातगाड वाले लगेच बाहेर िनघून जातात. फेर वाले 
ग लीग लीत फरले तर  ठक आहे. चौकाचौकातून जागा असेल तर लायस स देऊन करा. 
काय कसा रेट ठरवणार आहोत याची मा हती सांगावी.  
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, आपली बैठक झाली अस याचे आ हाला कळवले 
आहे. सद यांनी जे मु े उप थत केले ते मह वाचे आहेत. या ठकाणी आयु  साहेब पा हजे 
होते. अनेक वेळा भोसर तील नगरसेवकांनी, आमदारांनी सांिगतले होते क , भोसर  
उ डाणपुलाखाली हातगाडया लागतात. ितथे वाईन शॉपसमोर दा ची हातगा यांवर व  
चालत.े दा  व सव कारची यव था असते. अनेक वेळा सांगून सु ा कोण याह  कारची 
कारवाई केली जात नाह . एक कडे अनिधकृत बांधकामासंदभात शहरात एव या मो या 
माणात काम करताय. यां या र यावरची घरे पाडलीत व फूटपाथ केले, ितथली 

प र थती पा हलीत का? कोणताह  माणूस फूटपाथव न चालत असतो ितथेच अित मण 
होते. गाडयाच ेपाक ग केलेले असते. हातगाडया लावले या असतात. या हातगाड वा यांकडून 
बरेचसे लोक पैसा घेत असतात. एवढे वारंवार सांगून सु ा काह  होत नसेल तर या गो ीचे 
कारण शोधले पा हजे. आधीच कळवले जाते क , अित मणवा यांची गाड  येणार आहे. ते हा 
हातगाडया िनघून जातात. महापािलका कमचार  व अिधकार  अशी भूिमका घेत असतील 
तर, या गो ीवर जोपयत कडक अंमलबजावणी करत नसतील तर फेर वाला धोरण राबवले 
तर पण शहरातील प र थती सुधारणार नाह . मा.महापौरांनी आदेश ावा. भोसर  उ डाण 
पुलाखालील फूटपाथवर ल अनािधकृत धंदे बदं करायला लावा अशी सूचना ावी. तरच याचा 
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फायदा आ हाला फेर वा यांना होईल. फेर वाले शहरात फरले पा हजेत. यांनी एका जागेवर 
थांबता कामा नय.े  
 

मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तापक रनगरम ये एम.एम. 
शाळेबाहेर हातगा या उ या असतात. एक/दोन गा या उचल या जातात. हातगा यांवर 
कारवाई केली तर ह  या परत येतात. पुढ ल हातगाडयांवर कारवाई होत नाह . चायनीज 
गाडयापाशी कु ी खा यासाठ  फरत असतात. या चायनीज गा यांवर कारवाई कर यात 
यावी.  
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, फ  ची डटे ड मा हती दे यात 
यावी.    
 

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जी शहर फेर वाला सिमती 
नेम यात आली आहे. या सिमतीची बैठक होऊन यात जे दर िन त झालेले आहेत 
याचा त ा इथे दलेला आहे. हे करत असताना आप य़ाला या ठकाणी वनंती आहे क , ह  

सिमती थापन केलेली आहे. कृपया हे सांग यात यावे क , या सिमतीत सद य कोण कोण 
आहेत. ह  सिमती के हा गठ त कर यात आली. कोण या िनयमा या आधारे गठ त 
कर यात आली. कोण या कारची मा यता आहे का याचा स व तर खुलासा केला तर 
सभागृहा या मा हतीत भर पडली जाईल. संबंिधत अिधका-यांकडून उ र अपे त आहे. 
यासंदभात अंमलबजावणी करत असताना अनेक सद य मंडळ  या वषयावर बोलली आहेत. 
मा.सुलभा ऊबाळे, मा. शांत िशतोळे, मा.अ जत ग हाणे सवानी यासंदभात यांची मते 
न दवली आहेत. याव न एक गो  प  झाली आहे क , शहरभर फेर वाले बोकाळले आहेत. 
चौकाचौकात चालणा-या नागर कांना, वाहतुक ला चंड अडथळा िनमाण होतो आहे. यातून 
अपघात घडत आहेत. संपूण प र थती अितशय वदारक झाली आहे. माझी प  वनंती 
आहे क , अट  व धोरण ठरवले गेले नाह तर सदरची प र थती आणखी वदारक होईल. 
आयु  साहेबांनी सांगावे क , संपूण फेर वाल,े टपर धारकांना सांिगतले होते यानुसार अशा 
जागा कती असा यात. यांचे दर कती असावेत. जागा कुठ या असा यात हे िन त 
करावे. नाह तर प र थती अितशय अवघड होईल. शहरातील बरेच र ता अ ं द आहेत. 
फे रवा यांना मा यता दली, लायसन दलेतर  यां या नावाखाली वाहतुक ला अडथळे 
िनमाण केलेतर प र थती अितशय गंभीर होईल. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना 
अितशय चांग या प तीने एका बाजूला शहर आ ण शहरातील वकासाचे  असताना 
अित मणे, अनिधकृत घरासंदभात अितशय चांगली पाऊले उचलताना फेर वाले यांना सु ा 
रोजगार िमळाला पाह जे. ामु याने जे काह  फेर वाल,े हातगाड वाले शहरात यवसाय करत 
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आहेत. यात जवळजवळ ८० ट के पर ांितय आहेत. यांचे वा त याचे कोण याह  कारच े
पुरावे नाह त असे लोक यवसाय करत असतात. हे धोरण करत असताना तो नागर क 
या ठकाणचाच असावा. याचे िन त वा त य असाव.े या सग या गो ी ल ात घेऊन हे 

धोरण आखाव.े या सिमतीत जे सभासद आहेत यांना शासनाची मा यता आहे का. यांना 
कोण या मु ां या आधारे सभासद केलेले आहे याचे उ र संबंिधत अिधका-यांनी ावे अशी 
वनंती करतो. 

 

(मा.गायकवाड (सहा.आयु , करसंकलन) यांनी थम आपला प रचय क न दला.) 
 

मा.गायकवाड (सहा.आयु , करसंकलन) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब व सव स मा. 
सद य, मा याकडे भूिम आ ण जंदगी वभागाचा अित र  कायभार दलेला आहे. 
स मा.सद यांनी मा.शहर फेर वाला सिमतीत कोण सद य आहेत. यासंदभात मा हती 
वचारलेली आहे. यासंदभात मा हती सादर करतो – अ य  हणून महापौर आहेत. सद य 
हणून उपमहापौर आहेत. थायी सिमतीचे अ य  हे सु ा सद य आहेत. सभागृह नेत,े 
वरोधी प नेते हे सु ा सद य आहेत. आयु , पोिलस उपआयु , वाहतूक हे सद य आहेत. 
मा.आयु  यां याकडून नामिनदिशत केले या य  यात आहेत. यात शहर अिभयंता, 
उपसंचालक नगररचना, सहा.आयु  भुिम आ ण जंदगी, सहा.आयु  झो.िन.पू, कामगार 
क याण अिधकार , सहा.आयु  नागरव ती वभाग, समाज वकास अिधकार  हे सद य 
आहेत. सावजिनक जिमन मालक हे सु ा असून ािधकरणाचे ितिनधी, मु य कायकार  
अिधकार  ािधकरण, मु य कायकार  अिभयंता एमआयड सी व हाडा हे सद य आहेत. 
बाजार यापार संघटना या संघटनेचे ३ ितिनधी व १ म हला सद य हे सद य आहेत. 
शासक हणून कृ ष उ प न बाजार सिमतीचे अिधकार  सु ा या सिमतीचे सद य आहेत. 

फे रवाला संघटनेचे २ ितिनधी आहेत. टपर  व पथार  हातगाड  पंचायत, महारा , महारा  
फे रवाला महासंघ, पथार  पंचायत, पुण,े ांती महासंघ, बँक ऑफ महारा  हे सु ा सद य 
आहेत. कमाल २ म हला सद य आहेत. नागर  सुर ा सिमती, जवान ह क सिमतीचे 
सद य सूचक हणून आहेत. सहा.आयु , भूिम आ ण जंदगी हे यात आहेत. या 
सिमती या आ ापयत ३ बैठका झाले या आहेत. या सिमतीचे काय े  महापािलका आहे.  
 

मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, टपर धारक आ ण फेरवाले 
धोरण या वषयावर आज चचा चालू आहे. मी मा.महापौर व मा.आयु  साहेबांना सांगू 
शकतो क , आ ा गायकवाड साहेबांनी इथे एवढ  मोठ  याद  वाचली आहे. आ खे मं ीमंडळ 
या किमट त आहे तर   सूटत नाह . हणून मु ाम आयु  साहेबांना सांगतो क , आ ा 
या- या नगरसेवकांनी इथे आपली यथा मांडली. टपर वाले, फळवाले, भाजीवाले 
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यां यासाठ  जागेची अडचण आहे. यां यामुळे चो-या होतात. हे माझे य गत मत आहे. 
येक नगरसेवकाने या या वॉडाचे िनकष वतः तयार करावेत. र यांची मा हती यावी. 

र यावर कती टप-या असा यात, फळवाले कती असावेत, कती सोसाय या, बंगले 
यांम ये असावेत, या ठकाणी कुठेतर  फळवाले असले पाह जेत. यो य िनयोजन क न 
दलेतर हा  लवकर सुटायला वेळ लागणार नाह . येक नगरसेवकाची ह  जबाबदार  
राह ल. वाहतुक क ड  होणार नाह . या ठकाणी टप-या लाव या जातील. नगरसेवका या 
मा हतीतून या या हातून या लाव या जातील. मंगलाता नी आ ा सांिगतले. आप या 
वॉडात एलबीट  आ यामुळे वेगळे धोरण झालेले आहे. जकातीमधून उ प न िमळत होत,े 
या या कतीतर  पट ंनी उ प न कमी झालेले आहे. हणून नगरसवेकांनी आप या वॉडात 

फुल न फुलाची पाकळ  ावी. नगरपािलकेत फार मोठे काय होईल. ािधकरणातील 
व तु थती सवाना मा हत आहे. घरातली मंडळ  बाहेर जात नाह त. फेर वाले आ यानंतर 
वॉचमनला भाजी आणायला पाठवतात. अशीच यव था ितथे आहे. थेरगाव चौकात अडचणी 
आहेत. वाहतुक क ड  होत.े मा.आ पा बारणसार या माणसाला येक ठकाणी अडचणी येत 
आहेत. मेन मेन नगरसेवकांना या किमट त घेतल,े वतः आयु ांनी सव केले तर  हा  
सुटायला वेळ लागणार नाह . दसु-यांना शहाणपणा िशकव यापे ा आपण शहाणे कधी 
होणार. पु यातील २०/२० लोक या किमट त आहेत. महापौर, आयु ांपासून सुिश त 
नगरसेवकांपयत मा हती आहे. हातगाड  व टपर  धारकांना काय ते मा हत आहे. यांना 
बरोबर यावे अशी सूचना करतो.     
 

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयावर बरेच वेळा चचा 
झाली आहे. आयु  साहेबांना वनंती करायची आहे. आपण अित मण वभागाला ह जट 
दली असेल नसेल आपण एकदा ह जट ा. ते काय काम करतात. टप-या ख-या अथाने 
र याव न अित मण हटवायचे काम करतात का. कोणाला तर  बोलवून ह ा यायचे काम 
करतात. याची शहािनशा करणे गरजेचे आहे. भाग िमट ंगम ये या वषयावर वारंवार बोलत 
असतो. सं य़ाकाळ येऊ ा. ये  नागर कांना र याने चालता येत नाह . आ ह  सु ा 
ओरडतोय. १२ मी. र ता केला, ४० मी. र ता केलातर  ह ा घेऊन हातगा या लावून 
शहराचा  सुटणार नाह . या वषयाला मह व राहणार आहे. पपंळे गुरव सार या ठकाणी 
मा या भागात ५/६ िमट ंगांम ये अित मणासंदभात सांगीतले होत,े कोणीह  येतो, 
बहारमधून येतो. शहरात गाड  लावतो. र ता अडवतो. आमचे शासन या ठकाणी काह  
करत नाह . कोणताह  माणूस शहरात बसून कपडे घेऊन येतो. तो टपर धारक भाजीपा याचा 
यवसाय करतो. याला सं याकाळ  फोन येतो. ७५ पासून माझा यवसाय आहे. या बाजूने 
गाड  लागलीतर सायकल सु ा नेता येत नाह . पायाने चालता येत नाह . मा याकडे १२ 
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मी.चा र ता आहे. झुरे साहेबांना सांिगतले, ल  ा. अित मणा या गा या मा  दपार  ु
कोणीह  नसताना हेलपाटा मा न जातात. सं याकाळ  गाडया पु हा उ या असतात. आप या 
अित मण वभागाला सं याकाळ  वेळ िमळाला नाह . ७ ते ९ या दर यान कोण याह  
भागात, वॉडात जाऊन बघा. आप यासमोर पूण िच  िनमाण झा यािशवाय राहणार नाह . 

१८ मी.चा र ता केलातर  हातगाड वा यांनी अित मण क न तो र ता बंद केला आहे. 
आम याकडे दैनं दन जीवन जवळजवळ सांगवीपासून थेरगावपयत व किळत झालेले आहे. 
यावर शासनाचा अंकुश राह लेला नाह . अिधका-यांना आदेश ावा. 

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.तानाजी खाडे– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो 
  

वषय मांक – ४   

दनांक - २७/६/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .भु ज/१/का व/२०२/२०१३  
               द.९/५/२०१३  

    २) मा. थायी सिमती सभा द.२८/५/२०१३ ठराव मांक ३४२४  
       नुसार  

      तुत िन वदा नोट स .१/२०१२-१३ अंतगत तावा सोबतचे प  अ म ये 
नमूद केले माणे एकुण १७ गाळयांसाठ  पधा मक दर ा  झाले असून मनपा दरापे ा 
व इतर िन वदाधारकांचे तुलनेने सवात जा त दराने आले या िन वदा अ) २५ वष िलजने 
तसेच ब) ५ वष भाडेकराराने वकृत करणेस व या माणे करारनामा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - गट नं.९४ 
मौजे िचखली येथील शाळेचे आर ण मांक १३३ यातील काह  े  महापािलके या 
ता यात आलेले आहे ते े  “सुभ ा ए युकेशन सोसायट ” यांस महापािलके या िनयम व 
अट नुसार ३० वष लीजने देणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
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मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - सांगवी येथील 

स.नं. ६ मधील उ ानातील ३ गाळे भाडेकरारान े देणेबाबतच े वषय द र  दाखल करणेत यावा. 
सदर ३ गाळे केवळ अपंग य ंना देणेच ेधोरणास मा यता देणेत येत असून याबाबत गत 

महापािलका सभेतील या गाळयांबाबतच े िनणया माण ेअंमलबजावणी करणेस मा यता दे यात 

येत आहे. यामुळे सांगवी येथील स.६ मधील ३ यापार  गाळे (फूड टॉल) केवळ अपंग 
य ंना देणेस व सदर ताव कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा. साद शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, दोनह  उपसूचना वकार या आहेत.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक – २९९    वषय मांक – ४   
 दनांक - २७/६/२०१३   वभाग - मा.आयु  

 

संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .भु ज/१/का व/२०२/२०१३  
               द.९/५/२०१३  

    २) मा. थायी सिमती सभा द.२८/५/२०१३ ठराव मांक ३४२४  
       नुसार 
 

   तुत िन वदा नोट स .१/२०१२-१३ अंतगत तावा सोबतचे प  अ म ये 
नमूद केले माणे एकुण १७ गाळयांसाठ  पधा मक दर ा  झाले असून मनपा दरापे ा 
व इतर िन वदाधारकांचे तुलनेने सवात जा त दराने आले या िन वदा अ) २५ वष िलजने 
तसेच ब) ५ वष भाडेकराराने वकृत करणेस व या माणे करारनामा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.तसेच गट नं.९४ मौजे िचखली येथील शाळेचे आर ण मांक १३३ 
यातील काह  े  महापािलके या ता यात आलेले आहे ते े  “सुभ ा ए युकेशन 
सोसायट ” यांस महापािलके या िनयम व अट नुसार ३० वष लीजने देणेस तसेच सांगवी 
येथील स.नं. ६ मधील उ ानातील ३ गाळे भाडेकरारान े देणेबाबतच े वषय द र  दाखल करणेत 
यावा. सदर ३ गाळे केवळ अपंग य ंना देणेच ेधोरणास मा यता देणेत येत असून याबाबत 

गत महापािलका सभेतील या गाळयांबाबतचे िनणया माण े अंमलबजावणी करणेस मा यता 
दे यात येत आहे. यामुळे सांगवी येथील स.६ मधील ३ यापार  गाळे (फूड टॉल) केवळ अपंग 
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य ंना देणेस व सदर ताव कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेस 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.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
      

ठराव मांक – ३००     वषय मांक – ५    

दनांक - २७/६/२०१३    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-४/३४/१३, 
                   द.२९/०३/२०१३ 

     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .५ नुसार 
 
         मनपाचे मौजे पंपळे िनलख येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर 
वकास योजनेतील स.नं.६५ पै. ते ६७ पै. १८.०० मी. र याची आखणीम ये बदल क न 
र याची ं द  २४.०० मी. करणेबाबत म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ कलम ३७ 
अ वये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपळे िनलखमधील हा वषय 
आहे. मंजूर वकास योजनेत बदल करताय. समा व  गावांचा वषय ितथेसु ा ब-याच 
अडचणी आहेत. तर  वकास योजनेतील र ते आहेत. यात सु ा समा व  गावात बदल 
करणे गरजेचे आहे. पंपर  िचंचवड मंजूर वकास योजनेतील जाधववाड  ६५० पासून ६८६ 
मु य र यावर बदल करणे गरजेचे आहे. ितथे गोरगर बांची घरे आहेत,                 
कंपनी सु ा आहे. या वह वाट चा र ता वकिसत क न तोच आपण पुढे आणावा. 
या माणे फुगेवाड  स ह नं.   मंजूर वकास योजनेतील आर णात बदल क न जुना 

र ता वकिसत करावा. अधा गंुठा, एक गंुठा घे याआधी जुना व हवाट चा र ता वकिसत 
केलातर जनतेचे हाल होणार नाह त. या ठकाणी टड आर बदलतात, ितथे यांना काह  
दलेले नाह . हा वषय मंजूर करावा. 

 

मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपळे िनलखचा हा वषय 
आहे. १८ मी.चा र ता २४ मी. करतोय. कोणताह  र ता कमी करत नाह . आयु ांनी 
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ह जट द यानंतर यांनी सांिगतले, बाक  र ता २४ मी. असताना एवढा १८ मी. का 
ठेवताय? तो २४ मी. करावा. याला यांनी संमती दश वलेली आहे. दसरा वषय ु
वशालनगरमधून वाकड इथे ८० फूट  र ता जातो. याला ४० फुट  र ता करावा अशी 
संमती दली आहे. याला लागून दसरा ु ८० फुट  र ता िमळतोय. १०० फुट  एकाच 
र यावर २ चौक िनमाण होत आहेत. १०० फुट  र ता िश ट केलातर एकच चौक 
िनमाण होईल. यामुळे वाहतुक ला अडथळा िनमाण होणार नाह . मागील महापािलका 
सभेत वषयाला मंजुर  दली. सव झाल.े अिभ ाय झाला. आपण येथे चचा सु ा केली.  
आम याकडून चुक झाली हणून हा र ता करत नाह . हा सु ा भाग आहे. व एका 
बाजुला वरोध होणार, चुक होणार. कामे करत असताना खर  प र थती काय. ितथली 
प र थती कशी याचा अंदाज घेणे गरजेचे आहे. २ चौक िनमाण करणार का हा खरा 

 आहे. ितथे इतके ॅफ क जाम असत.े २ लोक येथे चूक करतात हणून हा र ता 
िश ट करणे यो य नाह . हा र ता मोठा क न िश ट केलातर िन तच ॅ फकला 
याचा फायदा होणार 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. 
----------- 

मा.तानाजी खाडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  
 

       वषय मांक - ६ 

दनांक - २७/६/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-१/२०४/१३, 
द.१०/०५/२०१३ 

      २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .६  नुसार 
 

      पंपर  िचंचवड मनपाने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजुर वकास योजनेतील 
िमळकती (मौजे पंपळे िनलख शीव ते वाकड चौक शाळा) ४५ मी. व २४ मी. र ता 
ं द करणासाठ  भुसंपादन करणेकामीचा ताव मा. थायी सिमतीचे मंजुर ने 
मा. ज हािधकार  यांना सादर केलेला आहे. तावातील बाबी वचारात घेता भूसंपादन 

येबाबत कायदेशीर गुंतागंुत टाळणेचे ीने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजूर 
वकास योजनेतील िमळकती (मौजे पंपळे िनलख शीव ते वाकड शाळा चौक 
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स.नं.२४२पै., २४४पै ते २४९ पै,  २५१पै, २५७ पै ते २६३ पै, २६५ पै व २६६ पै, २६९ 
पै ते २७२ पै, २७६ पै ते २७८पै.) ४५ मी. व २४ मी. र ता ं द करणासाठ  सदर 
जिमनीचे म. ा. व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ मधील तरतूद नुसार भूसंपादन 
करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

मा.राहल जाधवू  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाला ध न च-होली इथे 
इं ायणी नद  आहे. ४५ मी. चा र ता ोजे टला जोडला जातो. पूव  ३० मी. होता तो ४५ 
मी. र ता केला. शासना या मंजुर साठ  पाठवतोय. भूसंपादनाची नोट स पाठवली होती. 
यात ट ड आर यायला गेलोतर सांिगतले जात,े वषय मंजूर नाह . भूसंपादनाची नोट स 

पाठवणार आहे. यांनी पैसे यायचे हटले तर यांना पैसे यावे लागतील. माझी वनंती 
आहे, या लोकांना ट ड आर ावा नाह तर जोपयत शासनाकडे वषय मंजूर होत नाह  
तोपयत र यासाठ  भूसंपादन कारवाई क  नये.  
 

मा. वाती कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वाकड चौकातून ४५ मी. व २४ 
मी. चा र ता ं द करणासाठ  भूसंपादन कर यासाठ चा वषय मंजुर साठ  आलेला आहे. 
संबंिधत अिधकार  यां या िनदशनास आणून देते क , या वषयासाठ  संबंिधत कायदेशीर 
दावा यायालयात दाखल आहे. यायालयाने काह  िनदश न दवलेले आहेत. तोपयत जैसे थे 
च प र थती ठेव याचे आदेश यायालयाने दलेले आहेत. सिमतीतून वषय आला हणजे 
यायालयाचा अवमान झा यासारखे आहे. यायालयाचा आदेश मानणे मा या ीने 

मह वाचे आहे. थािनक नगरसे वका हणून या वषया या अनुषंगाने यायालया या 
आदेशाचे उ लंघन होऊ नय.े यासाठ  या तावाला मंजूर  दलीतर माझा वरोध राह ल. 
जोपयत यायालयात िनणय होत नाह , तोपयत हा वषय तहकूब कर यात यावा अशी 
वनंती आहे.      

 

मा.वैशाली जवळकर - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौरü :- वषय मांक ६ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 
 

ठराव मांक - ३०१     वषय मांक - ६ 

दनांक -२७/६/२०१३     वभाग - मा.आयु   
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      संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-१/२०४/१३, 
द.१०/०५/२०१३ 

     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .६ नुसार 

 
वषय मांक ६ 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.भारती फरांदे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
 

       वषय मांक - ७ 

दनांक - २७/६/२०१३    वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/४-क/५३०/१३, 
द.१०/०५/२०१३ 

     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .७ नुसार 
 

     पंपर  िचंचवड मनपा या वकास िनयं ण िनयमावलीम ये वशेष नगर 
वसाहती या िनयमावली म. ा. व न.र अिध. १९६६ या कलम ३७ (१ कक) अ वये 
तरतुद समा व  करणेकर ता शासनाने नोट स जा हर केली आहे.  उपसंचालक नगररचना 
पुणे वभाग यांनी शासन सुचनेवर ा  झाले या २५ हरकती पाठ व या असुन सदर 
हरकती व शासन सुचना यावर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सवसाधारण सभेचे 
मत माग वले अस यान,े याबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
मा. वनया तापक र - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, सभागृहाला या वषयाची संपूण मा हती दे यात यावी.  

 

मा.महापौरü  - संबंिधत अिधका-यांनी मा हती ावी. 
 

मा.भदाणे (उपसंचालक, नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, 
सदरचा वषय महारा  शासनाकडून कलम ३७ १के खाली घेतलेला वषय आहे. सदर या 
फेरबदलाची संपूण या शासन तरावर नोट स प लश होऊन डे युट  डायरे टर यांनी पार 
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पाडली आहे. ा  झाले या २५ हरकती/सूचनांवर महासभेचे असाईन असाव,े यांचे मते 
यावे यासाठ  हा वषय आप याकडे पाठवला आहे. २५ हरकती/सूचनांवर महासभेच ेमत 

डे युट  डायरे टर यां याकडे पाठवून शासनाकडे ताव सादर करणार आहोत. यासाठ  
ताव आलेला आहे. या वषयाची संपूण मा हती सांगायची हटल ेतर, हा वषय पेशल 

टाऊनिशपसाठ  आहे. पंपर  िचंचवडम ये ऑलरेड  अशा कार या टाऊनशी स इन ॉ् युस 
झाले या आहेत. २००६साली शासनाने ठरवले होते, यात किमट  असावी.  

 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय शासन तरावर ल आहे. 
या वषयाबाबत सं म आहे हणून हा वषय तहकूब ठेव यात यावा.       
 

मा.शेखर ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 

मा.महापौरü :- वषय मांक ७ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 

ठराव मांक -३०२     वषय मांक - ७ 

दनांक -२७/६/२०१३     वभाग - मा.आयु   

       
      संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/४-क/५३०/१३, 

द.१०/०५/२०१३ 

     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .७  नुसार 

 
वषय मांक ७ 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.नंदा ताकवणे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक -३०३     वषय मांक - ८ 

दनांक - २७/६/२०१३    वभाग - मा.आयु  
संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचेजा. .नर व/का व/ पंपर /११/७२/१३, 

                   द.२९/०५/२०१३ 

         २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .८ नुसार 
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   पंपर  िचंचवड मनपाचे सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील मौजे पंपर  स.नं.७
 पै,२२४ पै,२२५ पै, या जागेवर ल १८.०० मी. ं द र याचे बािधत े  महारा  
ादेिशक व नगररचना भूसंपादन अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ अ वये भूसंपादन 

क न मनपा या ता यात घेणे आव यक आहे. सदर र याचे भूसंपादनाचे खचास 
भूसंपादन अिधकार  कळवतील या माणे खचास मा. थायी सिमतीची आव यकता 
अस याने मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, सदर वषयाचा भदाणे मॅडम यांनी खुलासा 
करावा.  
 

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना)– मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
सद यांनी जो  वचारलेला आहे. च-होलीमधील र ता ३० चा ४५ मी. करतोय. देहू-
आळंद  ितथ े ाचा वकास आर णातील हा र ता आहे. अित र  वभागीय आयु  
यांनी सुचवलेला र ता आहे. यावेळ  फेरबदल केला. याची या पूण क न शासनाला 
सादर केलेले आहे. तो वकास आर णातील र ता अस यामुळे देवदशनाचे याचे से शन 
४ नुसार भूसंपादन चालू केलेले आहे. वकास योजने यित र  काय ातील से शन ४ 
नुसार भूसंपादन चालू करतो यानुसार ४ व ६ हा लॉज लावून भूसंपादन चालू करतो. 
ट ड आर ड पी र ता मंजूर झा या माणे देत असालतर, † òड हा स पझेशन देत असालतर, 
सँ शन झा या माणे ट ड आर यायची तयार  असेलतर ते चालू शकत.े 
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण आधी ट ड आर एक  
द यानंतर र ता िश ट केलेला आहे. जोपयत शासनाची मंजूर  नाह , तोपयत भूसंपादन 
कारवाई थांबवली आहे.  
   

मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना)– मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
सदरची अरजमट ड हजनल †òड शनल किम र यांनी सुचवली आहे. यातून अलाईनमट 
जात नाह . कुठे यव था केलीतर  बराचसा पोशन ना यातून जातो आहे. ए ा जागा 
असतील, घेतले या ट ड आरम ये पा कग कंवा इतर युज करता येईल. 
 

मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तोपयत हा वषय क  नका. या 
वषयाची कधी चचा आलेली नाह . भूसंपादनाची कारवाई करत आहेत हणून वषय मांडला 
आहे.  
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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.आशा सुयवंशी - महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े                                                                                                                          
 

ठराव मांक - ३०४     वषय मांक - ९ 

दनांक -  २७/५/२०१३    वभाग-  मा.आयु  

 
      संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/EWS/२०८/२०१३, 
               द.१०/०६/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१० नुसार 
 
   JnNURM-BSUP अंतगत िचखली येथील स.े१७ व १९ मधील आिथक या 
दबल घटकांसाठ  बांधावया या गृह क पास ु (EWS)  Consent to Operate िमळणेकामी 
क पातील मलिन:सारण यव था व घनकचरा येची जबाबदार  कायम व पी (Life 

Time) वकारणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.सुभ ा ठ बरे - मा.महापौर साहेब ,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जेएनएनयुआरएम अंतगत िचखली 
येथील से टर १७ व १९ मधील EWS  गृह क पास Consent to Operate  िमळणेकामी 
क पातील मलिनः सारण व घनकचरा येची जबाबदार  कायम व पी (Lifetime) 

वकारणेस मा यता िमळणेकामीचा ताव सभागृहासमोर मांड यात आला आहे. तसेच 
वषय . १० नुसार से टर २२ वठठलनगर, वेताळनगर, अजंठानगर व िमिलंदनगर येथील 
झोपडपटट  पुनवसन क पासाठ  Consent to Operate  िमळणेकामी क पातील मलिनः सारण 
व घनकचरा येची जबाबदार  कायम व पी (Lifetime) वकारणेस मा यता िमळणेकामीचा 

ताव सभागृहासमोर मांड यात आला आहे. या ठकाणी Consent to Operate कशासाठ  
लागतो. या ठकाणी खरोखरच ताबा ायचा आहे हणून हा वषय इथे खरोखर आणला 
आहे. मा.सभागृह व मा.आयु  साहेबांना वनंती आहे, वकसकाने Consent to Operate  घेतला 
नसेलतर तो ताबा देऊ शकतो का. आज आपण क प बांधून झा यानंतर Consent to Operate  

घेतो. यात खरेतर दो ह  क प आहेत. याला रा य पयावरण वभागाने या सव 
क पांसाठ  दनांक १० ऑ टोबर २०११ रोजी सशत परवान या द या हो या. पयावरण 
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वभागा या परवानगी नुसार क पा या ठकाणी मैलाशु द करण क प व युिनसीपल 
सॉिलड वे ट क प हे क पा या ठकाणीच राब व याची अट महापािलकेला घाल यात 
आली होती. आज हे वगळ यात आले आहे. से टर १७ व १९ मधील EWS गृह क पात 
सुमारे ६७२० सदिनका बांधनू तयार आहेत आ ण सव झोपडपटट  पुनवसन क पांम ये 
सुमारे १८००० गाळे बांध यात येणार आहेत. Census या आकडेवार  नुसार एका कुटंबात ु
कमान ५ य  असतात हणजेच EWS गृह क पाचे ठकाणी सुमारे ३३६०० इतक  
लोकसं या वा त य करणार आहे तर झोपडपटट  पुनवसन क पात सुमारे ९० हजार इतक  
लोकसं या वा त य करणार आहे. शासना याच आकडेवार नुसार ती कुटंब ती दन ू ७२ 
िलटर मैला िनमाण होतो. हणजेच १७ व १९ मधील EWS गृह क पातील ३३६६० इतक  
लोकसं येमुळे सुमारे ४.८ एमएलड  मैला ती दन िनमाण होणार आहे आ ण सव 
झोपडपटट  पुनवसन क पात िमळून सुमारे १३ एमएलड  मैला ती दन िनमाण होणार 
आहे. ती एमएलड  मैलाशु द करणासाठ  सुमारे ३२००/- . खच स या होतो आहे. 
या माणे EWS गृह क पातील मैलाशु द करणासाठ  ती वष ५५ लाख पये खच करावे 

लागणारे आहेत व झोपडपटट  पुनवसन क पांचे मैलाशु द करणासाठ  ती वष १.५ कोट  
पये खच करावे लागणार आहेत. हे या ठकाणी आप या िनदशनास आणून ायचे आहे.  
या ठकाणी क प बांधायचा आहे, या ठकाणी मै याची व हेवाट लावायची सोय या- या 
क पा या ठकाणी केलेली नाह . ह  जबाबदार  वतःवर घेऊन या ठकाणाहन जमा ू

झालेला मैला दसर कडे वाहन ने याची या राबव यासाठ  खच येणार आहेु ू .  ती य  
ती दन अंदाजे ४५० ाम कचरा िनमाण होतो व EWS गृह क पाचे ठकाणी सुमारे १५.१२ 

टन कचरा दररोज िनमाण होणार आहे. तर सव झोपडपटट  पुनवसन क पात िमळून 
सुमारे ४०.५ टन कचरा दररोज िनमाण होणार आहे. EWS  गृह क पाचे कच-याची 
व हेवाट लाव यासाठ  ती वष ७० लाख पये खच करावे लागणार आहे तर सव 
झोपडपटट  पुनवसन क पांत िनमाण होणा-या कच-याची व हेवाट लाव यासाठ  ती वष 
१.९० कोट  पये खच करावे लागणारे आहे. हा आकडा महापािलके या पयावरण वभाग 
कंवा आरो य वभागाकडून घेतलेला आहे. या सव क पातील मलिनः सारण व घनकचरा 

येची जबाबदार  कायम व पी (Lifetime) वकारली तर महापािलकेला कमान ४.६५ 
कोट  पयांचा बोजा दरवष  सोसावा लागणार आहे व आज या दरांचा वचार केला पुढ ल 
३० वषात महापािलकेवर सुमारे १५० कोट  पयां या खचाचा पडणार आहे. महापािलकेत 
सुमारे २७० एलएलड  मैला िनमाण होतो. यापैक  केवळ २१० एमएलड  मै याचे शु द करण 
केले जाते व ६० एमएलड  मै याचे शु द करण कर यात येत नाह . तसेच मोशी कचरा डेपो 
येथील Mechanical Solid Waste Composting क प पुण मतेने काम कायरत नस याने ३०० 
मे क टन कच-याचे दररोज उघडयावर डंपींग कर यात येत होते व आता नोट स 
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िमळा यानंतर हा सव कचरा लड फलींग केला जातो. बी ह जीला टडर दलेले आहे. कच-याचे 
वाढते माण पाहता मोशी येथील कचरा डेपोची जागा लॅड फिलंगसाठ  १ ते २ वषच पुरणार 
आहे अशा प र थतीत कचरा व मैलावर At Source  या करणे हे अ यंत गरजेचे आहे. हे 
न करता मोशी कचरा डेपो इथे जी या केली जाते यासाठ  ह  जागा अपुर  आहे.           
कच-यावर ॉपरली या करत नाह त. को यावधी पये देऊन सु ा या होत नाह . 
तर सु ा ह  जबाबदार  वकारत आहेत. जबाबदार  वकार याला वरोध नाह . असे आपण 
ाय हेट कंपनीला केले नसत.े यांना काय ाचा बडगा दाखवला असता. आपल े क प 

आहेत, ितथला मैला व कच-याचा जाग या जागी िनचरा करत नाह त. आपण हे ओझे का 
वाहतोय. आपण या ठकाणी या गो ी केले या नाह त याचा खुलासा खोटा देतोय. या सव 
बाबींचा वचार करता से टर १७ व १९ मधील EWS गृह क पातील आ ण सव झोपडपटट  
पुनवसन क पांतील मलिनःसारण व घनकचरा येची जबाबदार  कायम व पी (Lifetime) 
वकारणे ह  मनपा या आिथक हता व द असून पयावरणा या ीने देखील वघातक 

अस याने सदर ताव नामंजूर क न क पाचे ठकाणीच मलिनःसारण व कचरा व हेवाट 
क प राब व यात यावा.  मा.महापौर साहेब से टर २२ या क पाबाबत मी वतः मुंबई 

उ च यायालयात यािचका दाखल केली आहे. व मा. उ च यायालयाने सदर क पास 
थिगती देखील दली आहे. माझी आप याला वनंती आहे. आपण अ यंत सूचक, िनयमावर 

बोट ठेवून बोललात. मुंबई उ च यायालयात मी सु ा ट शनर आहे. अशा प र थतीत 
से टर २२ या क पाबाबत कोणताह  िनणय घेत यास मा.उ च यायालया या आदेशाचे 
अवमान होणार आहे यामुळे से टर २२ चा वषय वगळावा. कोटा या िनयमा या अिधन 
राहन या ठकाणी आपण कामकाज करावेू .  

 
मा.ऊ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, JnNURM-BSUP अंतगत िचखली 
येथील स.े१७ व १९ मधील आिथक या दबल घटकांसाठ  बांधावया या गृह क पास ु
(EWS) Consent to Operate िमळणेचा वषय इथे मांडला आहे. अिधका-यांकडून चूक 
झालेली आहे. ब ड ंग बांधताना EWS कंवा झोपडप ट  पुनवसन STP साठ  जागा सोडली 
नस यामुळे अडचण िनमाण झालेली आहे. यागो ी समोर असताना क स टंट काय करत 
होते. यावेळ  आपण क स टंट लोकांना लाखो करोडो पये देत असतो, यात जागा सुटली 
नाह  का. WTP STP  ितथे का राब वली नाह . ब डरला कॉ ॅ ट दले, टडर दले आहे. 
याला XYZ हा रेट दला. या याकडून पैसे काढन घेणार काू . या याकडून टमट लॅ ट 

क न उपयोगात आणणार आहोत का? ब डरला जे पैसे दले, जो रेट दला, यासंदभात 
काय िनणय घेणार आहोत. गावडे साहेब, राजन पाट ल यांना मी आठव यातून २ ते ३ फोन 
करत असतो. टडर द यानंतर कामकाज झाले आहे. लोकांचे लोन सँ शन केलेले आहे. 
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लोकांचे लोनचे ह े सु  झालेले आहेत. यांना आशेवर बसवले आहे. यांची काय चूक आहे. 
नागर कांना आ ह  सांगू शकत नाह , ह े थांबवा. या गो ी तु ह  आ ह  सवजण सद य 
करत आलेलो आहोत. यांची प र थती काय आहे. Consent to Operate िमळावा हणून हे 
लाभाथ  आशेवर बसले आहेत. ितथे ब कूल सुखसोयी नाह त. ेनेज ॉ लेम आहे. लोकांना 
चांग या घरात िश ट हायचे आहे. यां या नावाने लोन मंजूर झालेले आहे. यांचा ह सा 
यांनी भरलेला आहे. मा या मा हती माणे ईिलगल लोकांनी बाक  ठकाणी घुसखोर  केलेली 

आहे. XYZ  म ये माझा नंबर आहे. या ठकाणी घुसलेले आहेत, याला मा हती आहे. 
दादांनी सांिगतले होत,े यावर कारवाई करा. हे यो य नाह . यांची घरे आहेत, ितथे लाईट, 
पाणी नस यामुळे थांबले आहेत. काह  अिधकार  हणतात, काह  क  शकत नाह . तु हाला 
घुसायचे आहे, घुसा. ितथे ेनेज, लाईट, पाणी काह  देऊ शकत नाह . NOC नस यामुळे ह  
वेळ आप यावर आलेली आहे. तुमची अडचण आहे. तु ह  देऊ शकत नाह . घर ायचे आहे. 
कतीतर  म हने घरे तयार होऊन पडली आहेत. फ  १ NOC नाह  हणून देत नाह . 
क स टंट यांना एवढे पैसे देतात. यांची सु ा चूक आहे. अिधका-यांकडून दल  झालेले ू
आहे. ाय हेट ब डर हे लोक यव था करतात. आपण का क  शकत नाह . तेवढे ओपन 
ठेवा. WTP STP साठ  मोठमोठे ब डर क प राबवू शकत नाह त. झोपडप ट वाले कसे 
करतील. ५०/- . मटेन ससाठ  काँ यूशन हटले तर  ते भरायची मारामार. गोरगर ब, 
झोपडप ट तील नागर क यांना सहारा आहे का. टमट लॅ ट केला तर  मला वाटते, पंपर  
िचंचवड शहरातील कोणताह  टमट लॅ ट या ठकाणी स ह स करत असलोतर  
जेएनएनयूआरएम संदभात गाईडलाईन अस यामुळे ितथे करावा लागणार आहे. या ठकाणी 
दरवष  तो इ लमट होईल असे वाटत नाह . ामा णकपणे वनंती आहे, या ठकाणी 
लोकांची दशाभूल झाली आहे. गैर व ास िनमाण झाला आहे. काह  लोक पाट लसाहेब, 
गावडे साहेब यां याकडे मोचा घेऊन जातात. या ठकाणी नाईलाज होतो. माझी कळकळ ची 
वनंती आहे, झोपडप ट तील लोक आशा लावून बसले आहेत. लाचार झाले आहेत. यांचे 
पुनवसन लवकरात लवकर करावे अशी वनंती आहे.  
 
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, Consent to Operate या वषयी 
सभागृहाला वचार यात आलेले आहे. महापािलका ह  सव स देणार  सं था आहे. ॉफ ट 
करणार  सं था नाह . गोरगर ब हा बंग यात राहतो का तो झोपड त राहतो. याला नागर  
सु वधा देणे आपले प हले काम आहे. शासनाने याबाबतीत िन त क टब  राह ले पाह ज.े 
एखादा ोजे ट ट केवार वर आ यानंतर सगळे जाग क असतात. नंतर याचे काय होत?े 
याकडे आजपयत शासनाने बिघतले गेलेले दसत नाह . बीएसयूपी या गाईडलाईन हणून 
करायचे आहे असे नाह , करावे लागणार आहे. पावसाळा त डावर आला आहे. प ह या 



60 

आठव यात पाऊस आ यानंतर िन या लोकांना ताबा दलेला आहे. ते लोक ितथे रहात 
आहेत. व ठलनगरमधील ६७२ लोकांना प हला ताबा दला. १४१८ घरे बांधून तयार आहेत. 
६७२ लोकांनी ताबा घेतलेला नाह . झोपडप ट  पुनवसनासाठ  ख-या अथाने महापािलकेचे 
अिधकार  जबाबदार आहेत. आ हाला वाटत नाह , कोणी हौसेने झोपडप ट त रहात नाह . 
आपण ािधकरणात बंग यात हौसेने राहतो. ४ ते ५ वषात एक झोपड त राहणा-यांची 
सं या ४ व न १० झाली आहे. अशा प र थतीत हे लोक कुठेतर  सुंदर, देख या घराची वाट 
पाहत आहेत. अशा प र थतीत तु ह  आ हाला का अडवताय. पा  अपा चा वषय झाला 
आहे. यामुळे बर चे माणसे घर िमळ यापासून वंिचत राह ली आहेत. SRA ची एकह  
योजना काया वत नाह . EWS  योजना आपली आहे. जेएनएनयूआरएम अंतगत असणारे 
पुनवसन क प आप याकडे आहेत. व ठलनगरचा ८ एकरचा लॉट िमळाला आहे. पा  
अपा ते या घ-ेयात १५० लोक सापडले आहेत. भूसंपादनाबाबत सु म कोट सांगत.े दरवष  
शासनाचे आलेले नोट फ केश स सांगतात. कायदा सांगतो. ९५ चा जी.आर. कायम केलातर  
२००२ या सव णात जो मनु य ितथे राहतो. या याकडे रेशन काड आहे. याची कागदप े 
पाहन मग यांू ना पा  करा. हे शासनाने सु ा अनेक वेळा सांिगतले आहे. तर  पु हा 
सांगतो. पा  अपा  कर यासाठ  लाख/दोन लाखांपयत घेतल ेआहेत. नवगुणे यांना वचारा, 
आढार  यांना वचारा, गावडे साहेबांना मा हत आहे. वेताळनगर इथे एका माणसाने 
आ मह या केली. वायसीएममधील ाचाराब ल िन त बोलतो. पण झोपडप ट  पुनवसन 
क पात या अिधका-यांचे हात रंगलेले आहेत यांची चौकशी झाली पाह जे. वदाऊट 

इ हड स मी बोलणार नाह . गर ब माणसाला वतः या घरात राह यापासून द र  दरंगाई 
होते आहे हे सु ा कारण आहे. ी.राजन पाट ल यांची दषण िनयं ण मंडळाबरोबर झाले या ू
िमट ंगला मी सु ा हजर होतो. हे चालणार नाह . सभागृहातील मंडळ  मजूर अ यावर ल 
मजूर नाह त. आ ह  सव लोक लोकसेवक आहोत. हे काम करावे लागणार आहे. हे दो ह  
वषय मंजूर क न गर ब माणसाला ह काचे घर दे यात याव.े 

 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी थमतः आपण जे शहर 
सुधारणा सिमतीम ये मा य केलेले वषय आयु  साहेबांनी घे याचा य  केला असे मी 
वतमानप ाम ये वाचले आहे. EWS या पुढ ल गृहयोजना खरोखरच राब व या जाणार 
नाह त. वैय क र या या गो ीचा मी िनषेध करते. स ाधार  रा वाद  काँ ेस प ासाठ  ह  
अ यंत शरमनाक बाब आहे. २००७ या िनवडणूक या वेळ  शहरातील सवसामा य गोरगर ब 
जनतेला व न दाखवल.े यात नाग रकांना व नातील घरकुल देणार अस याचे सांिगतले 
होते. आप याकडे आ ह  घरकुल मागायला आलो न हतो. हे सगळे करत असताना 
Consent to Operate हा वषय या नागर कांना मा हती न हता. तर  आपण यांना 
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रा भर लाईनम ये थांबवून फॉम वाटले. १५,००० लोकांनी फॉम घेतल.े यो य य ला घर 
िमळणार होते. याचे अ प उ प न पाह जे होत.े यांनी २ म हने कागदप ांसाठ  
ज हािधकार  कायालया या फे-या के या. ५/- . या फॉमसाठ  ५०० पये खच केल.े 
आ ा घराची वाट बघतो आहोत. घर िमळायची वेळ आलीतर यावेळ  आप याकडून अशा 
बाबी िनदशनास येत आहेत. क स टंट यांची जबाबदार  आहे का. ए झ युट ह ऑफ सर 
हणून आय़ु  बसतात. यांची सु ा मोठ  जबाबदार  आहे. व नातील घर लोकांसाठ  आहे. 

हा म ोजे ट त कािलन आयु  दलीप बंड यांचा होता. ह  यांची जबाबदार  आहे. 
अशा कारे क प कायदेशीर अडचणीत येणार असेलतर यासाठ  काय केले पाह ज.े 
संपूणपणे दलीप बंड यांचा सहभाग होता. अधवट व न टाकून रटायड झाल.े आयु  
साहेब, तु हाला वनंती आहे, त कािलन आयु  दिलप बंड यांना या ोजे टसाठ  
स लागारपद  िनयु  केलेतर िन तपणे यातून माग िनघेल. यांना या ोजे टक रता 
नेमले पा हजे होत.े स ाधार  प ातील लोकांशी यांचे चांगले संबंध होत.े यांचे मा.अ जत 
पवार यां याशी चांगले संबंध होते. ह  यांची जबाबदार  आहे असे हटले तर  वावगे होणार 
नाह . असे वषय थायी सिमती सभागृहापुढे येतात ते हा याचा ऊहापोह केला जातो. 
थायी सिमतीचे ोिसड ंग ठेवले जात नाह . सभागृहात या वषयावर कतीवेळा बोललो. 

महापािलकेचे ोिसड ंग तपासून पहा. या लोकांचा काय दोष आहे. पुढ ल ोजे ट करताना 
या गो ीसाठ  आ ह  कधी मंजूर  दलेली नाह . आपण केले या बाबी िन तर या पा हजेत. 
या ठकाणी सांिगतले पा हज.े ाय हेट ब डरला जसे अट /िनयम लावले जातात तसे या 
ोजे टला लावायला पाह जे होते, ते लावलेले नाह त. ते लाव यानंतर शहरात बकालपणा 

यायची वेळ येणार नाह . सवसामा य लोकांचा वषय आहे. याबाबत कायदा आहे. 
काय ासाठ  सवसामा य लोक नाह त. येथे कोणी िनयम मोडणार, काय ाचे उ लंघन 
करणार नाह . हा वषय घेऊन यांनी यांचा ठसा दाखवला होता. िन तपणे वनंती करेल 
क , या लोकांची घरे तयार आहेत. शहरातील मूळ माणूस कुठेतर  र यावर जातोय. 
शहरात एव या टप-या होत आहेत. काय ावर बोट ठेवून व े ते जागा मागत असतील तर 
एक जबाबदार नगरसेवक हणून माझी सु ा वनंती आहे क , या लोकांना कती दवस 
ित त ठेवणार आहात? हा रा वाद  काँ ेस या मंडळ ंना माझा  आहे. तुमचा जा हरनामा 
ह  तुमची जबाबदार  आहे. येक  माणसाला तु ह  तपासल े पाह जे. हे आयु ांचे काम 
नाह . यांनी हा क प केलेला नाह . यांनी कोणाला सांिगतले नाह . फाईल उघडून पहा. 
ािधकरणाकडून जागा घेतली यावळे  १०० कोट  भरावे लागतील असे सांिगतले होत.े 
यावेळ  कोणी ल  दले नाह . १२ कोट ंची िन वदा काढन वॉल कंपाऊंड बांधलेू . कोणीतर  

रड यासारखे करायचे, कोणीतर  मार यासारखे करायचे. हणून ोजे ट सु  केला. काह  
ठकाणी मंजूर  द या. याचा आ ा उपयोग होत नाह . एव या मो या ब ड ं ज तशाच ्
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ठेवाय या का? यातील १० ट के लोक मृ यू झाले असतील, गावाला िनघून गेले असतील. 
अननेसेसर  येकाला यांची हाय, तळतळ लागणार आहे. काम करत असताना कायदेशीर 
कामे करा. यायालया या चौकट त राहन काम कराू . आपण कोणाची तळतळ घेत नाह  ना 
ह  जबाबदार  वकारली पाह जे. पुढ ल वषय यायालयात असेल तर तपासून पहा. फ  
Consent to Operate साठ  यायालयाचे दरवाजे बंद आहेत का. यायालयाचा िनकाल 
लागल ेते हा लागेल. से टर २२ म ये शटडाऊन क न टाका. पुनवसनाची जबाबदार  तुमची 
आहे. शहरात यांचे पुनवसन दसर कडे क न ाु . दसर कडे करता येत नाह तर यांचा ु
वचार िन तपणे केला पाह ज.े काय प र थती आहे. से टर २२ म ये तीच प र थती 
आहे. पा  लोकांना अजंठानगरम ये सु वधा दे यासाठ  वाद हायला लागले आहेत. लोकांना 
याय िमळत नाह . हाणामा-या करतात. लोकांम ये सं म िनमाण क न आप याला काय 

िमळणार आहे. आयु  साहेबांना वनंती करते क , तां क बाबींकडे गांिभयाने ल  घालाव.े 
येणा-या काळात लवकरात लवकर घरे कशी िमळतील, याकडे आपण ल  ावे.  
 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,खरेतर हा क प होत असताना 
आप य़ाला ड .सी. लम ये सवसामा य बांधकाम िनयमावलीत जे िनयम लागू करतात, तेच 
िनयम लागू आहेत. आज या क पात क स टंट, या क पावर काम करणारे मुख 
अिधकार  यां यावर काय कारवाई करणार आहात. सवसामा य बांधकाम िनयमावलीत 
२०,००० वे. मी.वर बांधकाम कर त असताना पयावरण वभागाची परिमशन यावी 
लागत.े यांचे िनयम लागू करतात. एवढा मोठा क प होत असताना जे अिधकार , 
क स टंट नेमले आहेत यां या ल ात ह  बाब आली नाह  का. हा क प लवकरात लवकर 
कसा पूण होईल हे पाहत नाह . या क पाची सु वात होत असताना मूळ .७००/- ित 

वे.फूटाचे काम .१२६०/- ते . १४६०/- पयत पोहोचले आहे. हे मा  पाहत असतो. 
क पातील ुट ंकडे मा  आपण पाहत नाह . मा.िसमा सावळे ता नी, मा.ऊ हास शे ट  

यांनी सांिगतले या बाबी ल ात घेत या हो या का? क स टंट नेमले होते. महापािलकेवर 
आिथक बोजा पडणार आहे या गो ी आपण पा ह या पा हजेत. क प कोणी ख डयात 
घातले हे पा हले गेले पाह ज.े केवळ या क पाला उशीर होतो आहे हणून यात एखा ा 
य ला दोष दला गेला नाह  पाह जे. जे दोषी अिधकार , या मुख अिधका-यांकडे हा 
क प होता, ह  यांची जबाबदार  आहे. हे केलेतर आपण पाहन केवळ हा क प पूण ू

करायचा हे न पाहता क पातील ुट  ध न यावर कारवाई झाली पाह जे.  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृहात हा वषय आलेला आहे. 
शहरात लोकव ती वाढत असताना याभागात या लोकांना सुखसु वधा देणे महापािलकेचे 
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कत य आहे. आपण नागर कांकडून टॅ स घेत असतो. यो य प तीने से टर २२ म ये ेनेज 
यव था हावी. िनयम आ हाला मा हत नाह . या प रसरात आ ह  राहतो. जागेवर 
रझवशन टाकले आहे. यात हा वषय नाह . या प रसरात पुनवसन होत असताना 
महापािलकेमाफत मोशी कचरा डेपो आहे. बरेचसे ेनेज क प अपूण आहेत. जु या लाईन 
तोड या आहेच. काह  ठकाणी जु याच लाईन चालू आहेत. शहरात काह  ठकाणी लोक 
EWS योजनेची देखील वाट पहात आहेत. लोकांना घरे कधी िमळतील. झोपड धारक अट ंमुळे 
वषय थांबत असेलतर वनंती आहे क , मा.सुलभा ता नी सांिगतले. यांनी फ  प ाला 
दोष दला. प ाचे काम यो य आहे. चांगले काम आहे. मोठमोठे ोजे ट इथे आणले 
जातात. वरोधी प  या ना याने तु ह  वरोध करता. हे तुमचे काम आहे. वरोध वरवर 
असतो. आतून काह  लोकांनी कायदेशीर केल.े  याचे खरे कारण सांगतो, एका भागात एक 
खासदार आहे. दसु-या भागात दसरा खासदार आहेु . या खासदाराला ास दे यासाठ  या 
भागातील तावाल वरोध केलेला आहे. हा वषय अितशय मह वाचा आहे. खासदारांत वाद 
चाललेला आहे. याचा ास थािनक नागर कांना कती होतो आहे. आज लाखो लोक गॅसवर 
आहेत. रेडझोनम ये नगरसेवक आहेत. यांना यां या भागतली कामे करता येत नाह त. 
असा वरोध होत असेल तर माझा यासाठ  वरोध राह ल. या प रसरात ोजे ट झाला, 
यात या लोकांसाठ  ोजे ट झाले आहेत, या- या लोकांना घरे दली पाह जेत. आपण 

कायदेशीर बाबी पाहन याू . मा.िसमाता ना वनंती आहे, काह  गो ी आपण यावेळ  
सांगीत या क , माझा ोजे टला वरोध नाह . झोपडप ट धारकांना वरोध नाह . 
महापािलकेचे त ड उघड यासाठ  मी बोलले. ब डरला NOC लागते आहे. हणून 
महापािलकेचे त ड नाक दाबल.े एवढा मोठा ोजे ट काय ा या चौकट त अडकला आहे. 
माझी वनंती आहे क , या प रसरात एकमेकांचा राग एकमेकांवर काढ यासाठ  झोपडप ट  
धारकांना टागट क  नका. एखा ा वाघासमोर शेळ  ठेव यासारखे केले आहे. बाक  वषयांचा 
िनकाल लागत नाह  तोपयत पुढ ल वचार क  नका. ॉ झाले या लोकांना घरे दे यात 
यावीत. लोकांचे हाल होत आहेत. झोपडप ट  वाढत चालली आहे. मा.उ हास शे ट  यांनी 
सांिगतले क , जुनी घरे खाली झालीतर लोक तेथे येऊन रहात आहेत. माझी वनंती आहे 
क , मा या भागातील लोकांना याय िमळाला पाह जे.  
 
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  केल.े  
---------- 
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मा.स वता साळंुके - महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                                                                                      
 

ठराव मांक - ३०५     वषय मांक - १० 

दनांक -  २७/६/२०१३    वभाग-  मा.आयु  

 

संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/BSUP /२०९/२०१३, 
                       द.१०/०६/२०१३ 

        २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .११  नुसार 
 
JnNURM-BSUP अंतगत अजंठानगर, िमिलंदनगर, व ठलनगर, वेताळनगर व 

से. .२२ िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसनासाठ  Consent to Operate िमळणेकामी 
क पातील मलिन:सारण यव था व घनकचरा येची जबाबदार  कायम व पी (Life 

Time) वकारणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.सुजाता पालांडे- 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  केल.े  
---------- 

मा.तानाजी खाडे - महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                                                                                                                      
 

        वषय मांक - ११ 
दनांक -  २७/६/२०१३     वभाग-  मा.आयु  

 
संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/४८६/२०१३,                            

     द.०६/०६/२०१३ 

           २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१२ नुसार 
 
पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांचेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपा या वकास 

िनयं ण िनयमावलीत समा व  करावयाची तरतूद (appendix) पुढ ल माणे  -  
Appendix  - Z 

Commercial use of lands in the possession of the Pune Mahanagar 
 Parivahan Mahamandal Ltd. 
     Sites reserved for PCMT, PCMT Depot, PCMT Parking, Bus 
Stand,Bus Terminus &  PCMT allied purposes may be developed on the 
public private partnership basis or by other mode of development by 
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PMPML or PCMC Maximum F.S.I. permissible shall be 2.5 Out of that firstly 
one F.S.I. shall be allowed to be used for self permissible use of PMPML 
such as bus stand, bus parking, bus terminus, bus depot, office, 
workshop, cabins, toilet block etc., and balance F.S.I. shall be permissible 
for commercial use by PMPML with sanction of the Municipal  
Commissioner.  PCMT parking and bus depot shall be allowed to be 
developed on ground floor only and immediate 3 to 4 floors shall be 
developed for parking purpose and the commercial use shall be allowed 
on the above permissible floors.  Marginal spaces may be relaxed to avail 
additional F.S.I. with the approval of Municipal Commissioner. 

Basic 1.0 F.S.I. shall be permitted for the development of land which 
is reserved for PCMT, Bus Depot; parking and additional F.S.I. shall be 
permissible as per sanction of Municipal Commissioner. नुसार सदर करणी 
म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये फेरबदलाची कायवाह  सु  
करणे, नाग रकां या हरकती/सुचना माग वणे, यानुसार सुनावणी घेणे व तदनंतर 
सदरचा ताव मंजूर साठ  शासनाकडे पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.अ ण बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, महापािलके या शासनाने 
पीएमपीएलचा बसडेपोचे आर ण पीपीएलसाठ  घो षत करताना िनयमांबाबतीत तरतूद 
समा व  कर यासाठ  कलम ३७ अ वये मा.शहर सुधारणा सिमतीतून मा.महापािलका 
सभेपुढे वषय मंजुर साठ  मांडला आहे. नगररचना वभागा या काय म उपसंचालक भदाणे 
मॅडम यांचे मनापासून अिभनंदन करत.े कौतुक करावेसे वाटत.े ठराव झाला आहे का, 
िन वदा झाली आहे का यासाठ  तसद च घेत नाह त. अड च FSI िमळतोय, मग या या 
पाठ मागे पळा, लाज वाटली पाह जे. एव या मो या पदावर अिधकार  हणून काम करता. 
मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभागृहात आप या िनदशनास आणून देते क , द.२० 
स टबर २०१० रोजी ठराव मांक ९९८ अ वये महासभेने मंजूर  दलेली आहे. याम ये 
हरकती/सूचना झाले या आहेत. आमची सुनावणी पड ंग आहे. अड च FSI हटला तर डोळे 
पांढरे होतात. कोण याह  गो ीचा वचार न करता मा.शहर सुधारणा सिमतीतून वषय मंजूर 
करणार नाह  हणून असे ठराव मा.महापािलका सभेपुढे आणले जातात. मा. शांत िशतोळे, 
मा.ऊ हास शे ट  हे सद य मागील वष  मा.शहर सुधारणा सिमतीम ये होत.े ५ 
म ह यांम ये मा.शहर सुधारणा सिमतीचा अजडा झरो होता. सगळे वषय एका वेळ च का 
आले आहेत? सगळे घाईवर आले हणून एकाचवेळ  मा.महापािलका सभेम ये सगळे वषय 
आणले आहेत. एवढे घाबरताय. बोलायचे काम करा. िन मी हंमत बोल यामुळे वाढते, 
िन मी कतृ वामुळे वाढते. फेरबदलाची कारवाई ३ वषापूव  मंजूर केलेली आहे. त कािलन 
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आयु  ी.आिशष शमा यांना वचारा. कलम २२७ अ वये द.१३/ /२०१२ रोजी 
नर व/२१/१० नुसार जाह रात ोसेिसंग केलेली होती. आप या मा हतीसाठ  कागदप े 
आप याकडे देते. हरकती/सूचना मागव यासाठ  जाह रातीला अनुस न िशवसेने या 
पदािधका-यांनी द.१२/११/१२ रोजी हरकती/सूचना दाखल के या. सूचना दाखल क न 
घे यास जवळपास अड च वष लोटल.े शासनाला सुनावणी यायला सवड झाली नाह . 
सद यांची दशाभूल कर यात आली असे समजायचे का. आ ह  मूख आहोत का? शासनाची 
हंमत कती वाढली. तपास न करता वारंवार सभागृहात वषय आणले जातात. यावर काय 
कारवाई करणार आहात? कायदा ध न काम करतो. क स टंट आहे. आपण सभागृहात 
वषय आणला. सभागृहात कोणी स व तर मा हती दलेली नसेल इतक  मी या 
वषयासंदभात फरलेली आहे. मा.आयु  साहेब, आपण मा यापे ा वयाने लहान आहात. 
असे ठराव ेजे आणतात यां याकडे आपले दल  होत नाह  नाु . तु ह  यांचे लाड करता. 
आपण यां यावर डोळे झाकुन व ास ठेवता. हणून यांची अशी हंमत होते. ते कसे बोलू 
शकतात. यां यावर काय कारवाई करणार आहात? Consent to operate आणायला ६० 
िनयमावलीत करताय, ते क  शकणार नाह . क न पण उपयोग होणार नाह . शहर सुधारणा 
सिमतीचा अजडा गेले ५ म ह यांपासून झरो असताना तुमची कधी हंमत झाली नाह . एक 
वषापासून एवढे वषय या सिमतीवर न हत.े काय करतोय आपण? Consent to Operate 

म ये स लागारांवर, राजन पाट ल यां यावर कारवाई झाली आहे. १०० एकराम ये ोजे ट 
राबवतोय. जागा आहे का. आप याकडे या क पातील एकावर कारवाई केली आहे. आपण 
कोटात जातो. येक गो ीवर लाखो पये मोजावे लागतात. िसमा सावळे वतः साठ  नाह  
लोकांसाठ  कोटात जात.े अ भागात ब डरचा क प चालू आहे. तोच वरोधात गेला आहे. 
नगरसेवकाने अशा कारचा वषय इथे मांडला तर  वषय हटवले जातात. आमची मजाक 
उडवतात. आ ह  मूख आहोत. आपण सगळे वषय बघा. मागील वषात असलेला झरो 
अजडा बघता सद यांची कशी हेळसांड केली आहे ते पहा. मा यासार यांना हायकोटात 
जायला लागले आहे. मला फरक पडत नाह . काय ाला ध न करता हणून तुम याकडून 
अपे ा करते. आप या मा हतीक रता हा ठराव व संबंिधत सव कागदप े मा याकडे आहेत.    
 

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यां यासाठ  हरकती/सूचना 
मागव या आहेत. आपण हा वषय मंजूर करावा अशी वनंती करते.  
 
मा.िसमा सावळे–मा.महापौर साहेब, मला खुलासा हवा आहे. वषय कसा मंजूर करताय? 
 
मा.अनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,पुणे पीएमपीएल यां यासाठ  
पंपर  िचंचवड मनपा वकास िनयं ण िनयमावलीत समा व  करावया या तरतुद  
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इं जीम ये आ या हो या. पूव  २४ तारखेला या वषयी िनवेदन दले होत.े 
मा.नगरसिचव यांना देखील प  दले होते. या तरतुद  मराठ त पांतर त क न 
िमळा यात हणून नगररचना वभागाला िनवेदन दले होते. पंपर  िचंचवड वकास 
िनयं ण िनयमांतगतचा वषय सवासमोर ठेवा जोपयत ड .सी. ल मराठ त येत नाह . 
भदाणे मॅडम यांना वचारले होते. या हणा या आपले काम चालू आहे. याला वेळ 
लागेल. तो मातृभाषेत मराठ त ावा. तो लगेच िमळेल. मा.आयु  यांनी सांिगतल,े 
असेलतर भाषांतर ल क न ा. जोपयत िनयमावली मराठ त िमळत नाह , तोपयत या 
वषयीचे सव वषय तहकूब ठेव यात यावेत.  

 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सदरचे वषय महारा  
एम.आर.ट .पी. † ò ट कलम १ अ वये फेरबदल कारवाई सु  कर यासाठ  आहेत. सदर 

ताव मंजूर कर यासाठ  शासनाकडे पाठवावा. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – 
सदरचा वषय कायम हो याची वाट न पाहता सदर वषयाचे हरकती सुचना मागवून 
वषय पुढ ल (अंितम) कायवाह  करता शासनास पाठ व याचे अिधकार मा.आयु  यांना 
दे यास मा यता देणेत यावी. 
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.   
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक - ३०६     वषय मांक - ११ 
दनांक -  २७/६/२०१३    वभाग-  मा.आयु  

 
संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/४८६/२०१३,                            

     द.०६/०६/२०१३ 

           २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१२ नुसार 
 
पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांचेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपा या वकास 

िनयं ण िनयमावलीत समा व  करावयाची तरतूद (appendix) पुढ ल माणे  -  
Appendix  - Z 

   Commercial use of lands in the possession of the Pune Mahanagar 
Parivahan Mahamandal Ltd. 
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     Sites reserved for PCMT, PCMT Depot, PCMT Parking, Bus 
Stand,Bus Terminus &  PCMT allied purposes may be developed on the 
public private partnership basis or by other mode of development by 
PMPML or PCMC Maximum F.S.I. permissible shall be 2.5 Out of that firstly 
one F.S.I. shall be allowed to be used for self permissible use of PMPML 
such as bus stand, bus parking, bus terminus, bus depot, office, 
workshop, cabins, toilet block etc., and balance F.S.I. shall be permissible 
for commercial use by PMPML with sanction of the Municipal  
Commissioner.  PCMT parking and bus depot shall be allowed  to be 
developed on ground floor only and immediate 3 to 4 floors shall be 
developed for parking purpose and the commercial use shall be allowed 
on the above permissible floors.  Marginal spaces may be relaxed to avail 
additional F.S.I. with the approval of Municipal Commissioner. 

Basic 1.0 F.S.I. shall be permitted for the development of land which 
is reserved for PCMT, Bus Depot; parking and additional F.S.I. shall be 
permissible as per sanction of Municipal Commissioner. नुसार सदर करणी 
म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये फेरबदलाची कायवाह  सु  
करणे, नाग रकां या हरकती/सुचना माग वणे, यानुसार सुनावणी घेणे व तदनंतर 
सदरचा ताव मंजूर साठ  शासनाकडे पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच सदरचा 
वषय कायम हो याची वाट न पाहता सदर वषयाचे हरकती सुचना मागवून वषय 
पुढ ल (अंितम) कायवाह  करता शासनास पाठ व याचे अिधकार मा.आयु  यांना दे यास 
मा यता देणेत आहे. 

अनुकूल -६७        ितकूल -० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट  केल.े  

---------- 
मा.उ हास शे ट  - महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                                                                                      

 

        वषय मांक - १२ 

दनांक -  २७/६/२०१३     वभाग-  मा.आयु  

 
     संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/१०/५४६/२०१३, 
              द.१०/०६/२०१३ 

           २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१३ नुसार 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह चे वकास योजना नकाशावर पुररेषा 
दश वणे व पुररेषेसंबंधी मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत िनयम .९.४ न याने 
समा व  करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस, फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या 
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हरकती/सुचना माग वणे, यानुषंगाने सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर 
फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर साठ  सादर करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  
कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो आहे -   

१) पवना नद वर असणारे बंधारे काढ याने Flood Lines  ची पातळ  िन तपणे कमी 
होणार आहे. २) सव न ांचे De-Silting करणे आव यक आहे. काह  माणात De-Silting 
बंधारे तोड याने झालेले आहे. ३) या े ातील जाणकारां या मते बंधारे तोड याने व 
De-Silting के यान ेपूररेषेची पातळ  सुमारे १.५० मीटरने कमी झालेली आहे. या बाबीचा 
वचार करता आता दश वले या िनळया पूररेषे या पातळ पे ा १.५० मीटर ने कमी येणा-
या पातळ पयत ना- वकास े  ता वत करावे व या माणे िन ष द े ाची फेरआखणी 
करणेस तसेच फेरबदल तावात नमूद केले या शेकडो हे टर ना वकास े ाम ये 
अित मण,अनिधकृत बांधकाम अथवा झोपडपटट  होणार आहे, यामुळे ना- वकास े  

ता वत कर यापे ा िनळया व लाल पूररेषेची फ  आखणी क न मंजूर वकास 
योजनेतील झोन माणे कायवाह  करणे यो य होईल. यासाठ  सदर े ातील वकसनास 
परवानगी देताना िनळ  पूररेषा/िन ष द े  वचारात न घेता Habitable Slab ची उंची 
लाल पूररेषे या वर ५०० िमलीमीटर ठेवून याखालील े  पा कग क रता वापरता येईल 
व अशा कारचे बांधकामास Structural  Stability माणप  घेऊन मंजूर वकास िनयं ण 
िनयमावली माणे अनु ेय चटई े  व ट .ड .आर.चा वापर क न परवानगी ावी. 
तसेच परवानगी देतेवेळ  Habitable Slab या खाली कोणतेह  कारचे बं द त/अथवा 
वाहाला अडथळा होईल असे बांधकाम करता येणार नाह . या ठकाणी नद या कडेला 
ीन बे ट दश वलेला नाह  या ठकाणी ३० मीटर पयत बांधकामास परवानगी देऊ नये 

परंतु वकसनाचे Potential उव रत े ात वापरता यावे तसेच नद या कडेने पूररेषेम ये 
ना वकास े  ता वत करणेपे ा मंजूर ड .पी.नुसार वकसन करावे व िनळया 
पूररेषेपयत या े ात रेड रेकनर या २५% दराने र हर ं ट डे हलपमट चाज हणून 
िमयम अकरावा व अशा कारे जमा होणा-या िनधीमधून नद  सुशोभीकरण, De- 

Silting तसेच नद ला समांतर व नद पासून ३० मीटर म ये १८ मीटर ं द चा Elevated 

Road  डे हलप करावा. मनपाने यापूव च ी.पी.के.दास यासार या वा तू वशारदाची 
नेमणूक क न अशा कार या योजनेत पुढाकार घेतलेला आहे. मा  मनपा या ितजोर वर 
भार न देता अशा कार या ीिमयम या िनधीमधून River Front Development चा 
क प राबवून इतर महापािलकांसमोर एक आदश ठेवावा सदर ठराव कायम हो याची 
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वाट न पाहता माननीय आयु  यांना हरकती सूचना मागवणे व इतर पुढ ल कायवाह  
कर याक रता अिधकार दे यास मा यता देणेत यावी.  
 
मा. साद शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - पंपर  
िचंचवड मनपा या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीम ये म. ा.व न.र. अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये, िनयमाम ये फेरबदल करणेबाबत मा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांनी मा.महानगरपािलका सभे या मा यतेकामी ताव सादर केलेला 
आहे. याम ये मा.आयु  यांनी नवीन िनयम तावीत केले असून ता वत  िनयम 
.९.४. या िनयमाम ये खालील माणे बदल व सुधारणा हावी. 

a) Reservation of open users like Garden, play Ground, Cremation Center, 
Burial Ground, Roads, Sewage Treatment plants, Water Treatment plants, Projects 
related to water supply and Sewage Treatment plants shall be allowed in blue lines. 
Private developer can apply to commissioner for the same and shall be allowed to 
applicant with the consent of lrrigation Department, Temporary structures shall 
allowed within the months of October to June in year. ता वत िनयम .९.४ म ये 
सुधारणा होऊन पुढ ल कायवाह  हावी.  
 
मा. साद शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, अ यंत मह वाचा वषय 
या ठकाणी सभागृहात वचार यात आलेला आहे. मा.योगेश बहल यांनी सु ा अितशय 
चांग या उपसूचना या ठकाणी मांड या आहेत. खरेतर या पूररेषेमुळे अनेक लॉटधारक 
शेतक-यांचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे. पूररेषेमुळे पाटबंधारे वभागाकडे संपक साधला, 
यावेळ  मी यांना सांिगतले, पूररेषेमुळे आ हाला थर उंची िमळेल. नद या बाजूला जे 

पाणी येते, यापे ा उंची िमळा यामुळे ोजे टक रता बांधकाम परवानगी घे यास काह  
हरकत राहणार नाह . तर सु ा हा ोजे ट इतके दवस ल बकळत पडला आहे. आयु  
साहेबांनी याबाबतीत पुढाकार घेतला आहे. हे सु ा अिभनंदनीय आहे. मा.योगेश बहल यांनी 
सूचना मांडली क , ३० मी. चा ीन बे ट नद  बाजूला उठवा. परंतू सूचना करायची आहे, 
३० मी. ऐवजी ५० मी. चा ीनबे ट ठेवला व २४ मी.चा र ता केलातर ते शहरा या 

ीकोणातून अितशय संुदर होणार आहे. माझी उपसूचना आपण वकारावी अशी वनंती 
आहे.  

मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - नद या बाजूने ५० मी. े  हे हर तपटटा हणून 
ठेवावे व यामधून २४ मीटर र ता ता वत करावा यामुळे नद चे सुशोिभकरण चांगले 
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होईल व नद या बाजूने र ता ता वत के यामुळे वाहतुक चा  सुटेल व नद या बाजूने 
(नद सुधार क प) जे आपण करणार आहोत यासाठ  जा या ये यासाठ  याचा चांगला 
उपयोग होईल.तसेच नद  पातळ  व िनळ  पूररेषा यामधील े  (गावठाण भाग वगळून) हे 
ना वकास े  हणून ता वत आहे. गावठाण भागातील े ात बांधकाम/पुन: वकास हे 
पाटबंधारे वभागाने घालून दले या अट , शत  व परवानगीने करता येईल असे ता वत 
केले आहे. परंतू गावठाण भागातील े ात बांधकाम/पुन: वकास करताना येक वेळ  
पाटबंधारे वभागाची परवानगी घेणे सोईचे ठरणार नाह . गावठाण भागातील े ात 
बांधकाम/पुन: वकास करताना पाटबंधारे वभागाने घालून दले या अट , शत  िन त 
करा यात. तसेच पाटबंधारे वभागा या अट , शत स अिधन राहन बांधकामू /पुन: वकास 
परवानगी महानगरपािलकेनेच दे यास मा यता दे यात यावी. 
 
मा.अजय सायकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.अ नी िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - नद  पातळ  
व िनळ  पूररेषा यामधील े  (गावठाण भाग वगळून) हे ना वकास े  हणून 

ता वत आहे. गावठाण भागातील े ात बांधकाम/पुन: वकास हे पाटबंधारे वभागाने 
घालून दले या अट , शत  व परवानगीने करता येईल असे ता वत केले आहे. परंतू 
गावठाण भागातील े ात बांधकाम/पुन: वकास करताना येक वेळ  पाटबंधारे 
वभागाची परवानगी घेणे सोईचे ठरणार नाह . गावठाण भागातील े ात 
बांधकाम/पुन: वकास करताना पाटबंधारे वभागाने घालून दले या अट , शत  िन त 
करा यात. तसेच पाटबंधारे वभागा या अट , शत स अिधन राहन बांधकामू / पुन: वकास 
परवानगी महानगरपािलकेनेच दे यास मा यता दे यात यावी. 
 
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मनपा या जु या हदद या मंजूर 
वकास आराखडयावर पूररेषा दश वणे व पुररेषा संबधंी महापािलके या वकास िनयं ण 
िनयमावलीत िनयम .९.४ न याने समा व  करणेकामी कलम ३७ अ वये फेरबदलाची 
कायवाह  करणेकामी सभे या मा यतेचा ताव सभागृहासमोर मांड यात आलेला आहे. 
महापािलके या जु या हदद तील वकास आराखडयावर पूररेषा दश वणेसाठ  वैधानीक 
कायवाह  कर याबाबतची प े मी दनांक १८/८/२०१०, दनांक १४/५/२०१२ व दनांक 
१३/६/२०१२ रोजी दले होते व त बल तीन वषानी मी केले या कायदेशीर मागणीची दखल 
घेऊन कायवाह  ता वत के याने मी थमतः आयु ांचे आभार मानते. खरे तर पुररेषेतील 
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ट ड आर वाटपाची खरापत आयु ांनी बंद के याने पुररेषा दश व याची कायदेशीर बाब 
नगररचना वभागाला नाईलाजाने करावी लागत आहे. उ राखंड येथे आले या परुामुळे हजारो 
नागर कांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत व लाखो कुटंब उ व त झाले आहेतू . यातून 
धडा घेऊन पुररेषा दश व याची वैधािनक कायवाह  लवकरात लवकर क न याची कठोर 
अंमलबजावणी शासनाने करावी. वकासा या नावाखाली आपले खसे भर यात गंुग 
असले या दलालां या दबावाला भीक घालू नका. मा.महापौर साहेब, पुररेषासंबंधी 
महापािलके या वकास िनयं ण िनयमावलीत न याने समा व  कर यात येत असले या 
िनयम .९.४ नुसार जु या हदद या मंजूर वकास आराखडयावर पुररेषा दश वताना नद  
पातळ  व िनळया पुररेषेतील े  हे ना वकास े ात समा व  होते. असे असतानाह  

य ात नद  पातळ  व िनळया पुरेरेषेतील े  हे िनवासी वभागात दश व यात आले 
आहे. नगररचना वभागाने ता वत केलेला िनयम व नकाशा हे दो ह  एकमेकाशी वसंगत 
आहे. पुररेषा दश वताना नद  पातळ  व िनळया पुररेषेतील े  हे ना वकास े  अस याने 
वकास आराखडयावर सदरचे े  हे ना वकास हणून दश वण े वैध ठरते यामुळे 
याबाबतचे बदल कर यात यावे. तसेच न याने समा व  कर यात येत असले या िनयम 

९.४ नुसार नद  पातळ  व िनळया पुररेषेतील ना वकास े ात केवळ खुला व पा या 
आर णांचा वकास करणे श य आहे. परंतु यापुव  मंजूर असलेले अनेक ब डेबल आर णे 
आहेत यामुळे सदर पुररेषा दश वताना याम ये येणारे सव वकसन म आर णे हे 
िन पयोगी ठरणार आहेत. तर  याबाबतचे Town Planning Norms नुसार बदल कर यात 
आलेले नाह . अशा कारे अधवट ताव ठेवून पूररेषे याबाबत कोणताह  िनणय होऊ नये 
याची खबरदार  नगररचना वभागाने घेतलेली दसत.े मा.महापौर साहेब, महापािलके या 
जु या हदद या वकास आराखडयावर िनयमसंगत बदल दशवून सदरचा ताव 
सभागृहासमोर मांड यात यावा. तु ह  केले या चांग या कामाची पावती हणून पु हा एकदा 
मनापासून आभार मानत.े  
 
मा.उ हास शेटट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव उपसूचना वकार या आहेत.    

 

यानंतर उपसूचनां माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 
ठराव मांक - ३०७     वषय मांक - १२ 
दनांक -  २७/६/२०१३    वभाग- मा.आयु   

      
संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/५४६/२०१३,   

         द.१०/०६/२०१३ 
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    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१३  नुसार 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह चे वकास योजना नकाशावर 

पुररेषा दश वणे व पुररेषेसंबंधी मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत िनयम .९.४ 
न याने समा व  करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस, फेरबदलाची सुचना िस द क न 
नाग रकां या हरकती/सुचना माग वणे, यानुषंगाने सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व 
तदनंतर फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर साठ  सादर करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  
कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा.महापािलका सभेची मंजूर  आव यक 
अस याने मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या जु या ह चे वकास योजना नकाशावर पुररेषा दश वणे व 
पुररेषेसंबंधी मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत िनयम .९.४ न याने समा व  
करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदलाची कायवाह  करणेस, फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या 
हरकती/सुचना माग वणे, यानुषंगाने सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर 
फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर साठ  सादर करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  
कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच १) पवना 
नद वर असणारे बंधारे काढ याने Flood Lines ची पातळ  िन तपणे कमी होणार आहे. 
२)  सव न ांचे De-Silting करणे आव यक आहे. काह  माणात De- Silting बंधारे 
तोड याने झालेले आहे. ३) या े ातील जाणकारां या मते बंधारे तोड याने व De- 

Silting के याने पूररेषेची पातळ  सुमारे १.५० मीटरने कमी झालेली आहे. या बाबीचा 
वचार करता आता दश वले या िनळया पूररेषे या पातळ पे ा १.५० मीटर ने कमी येणा-
या पातळ पयत ना- वकास े  ता वत करावे व या माणे िन ष द े ाची फेरआखणी 
करणेस तसेच फेरबदल तावात नमूद केले या शेकडो हे टर ना वकास े ाम ये 
अित मण, अनिधकृत बांधकाम अथवा झोपडपटट  होणार आहे, यामुळे ना- वकास े  

ता वत कर यापे ा िनळया व लाल पूररेषेची फ  आखणी क न मंजूर वकास 
योजनेतील झोन माणे कायवाह  करणे यो य होईल. यासाठ  सदर े ातील वकसनास 
परवानगी देताना िनळ  पूररेषा/िन ष द े  वचारात न घेता Habitable Slab ची उंची 
लाल पूररेषे या वर ५०० िमलीमीटर ठेवून याखालील े  पा कग क रता वापरता येईल 
व अशा कारचे बांधकामास Structural  Stability माणप  घेऊन मजंूर वकास िनयं ण 
िनयमावली माणे अनु ेय चटई े  व ट .ड .आर.चा वापर क न परवानगी ावी. 
तसेच परवानगी देतेवेळ  Habitable Slab या खाली कोणतेह  कारचे बं द त/अथवा 
वाहाला अडथळा होईल असे बांधकाम करता येणार नाह . या ठकाणी नद या कडेला 



74 

ीन बे ट दश वलेला नाह  या ठकाणी ३० मीटर पयत बांधकामास परवानगी देऊ नये 
परंतु वकसनाचे Potential  उव रत े ात वापरता यावे तसेच नद या कडेने 
पूररेषेम ये ना वकास े  ता वत करणेपे ा मंजूर ड .पी.नुसार वकसन करावे व 
िनळया पूररेषेपयत या े ात रेड रेकनर या २५ % दराने र हर ं ट डे हलपमट चाज 
हणून िमयम अकरावा व अशा कारे जमा होणा-या िनधीमधून नद  सुशोभीकरण, 

De- Silting तसेच नद ला समांतर व नद पासून ३० मीटर म ये १८ मीटर ं द चा 
Elevated Road  डे हलप करावा. मनपाने यापूव च ी.पी.के.दास यासार या 
वा तू वशारदाची नेमणूक क न अशा कार या योजनेत पुढाकार घेतलेला आहे. मा  
मनपा या ितजोर वर भार न देता अशा कार या ीिमयम या िनधीमधून River Front 

Development चा क प राबवून इतर महापािलकांसमोर एक आदश ठेवावा सदर ठराव 
कायम हो याची वाट न पाहता माननीय आयु  यांना हरकती सूचना मागवणे व इतर 
पुढ ल कायवाह  कर याक रता अिधकार दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  
िचंचवड मनपा या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीम ये म. ा.व न.र. अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये, िनयमाम ये फेरबदल करणेबाबत मा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांनी मा.महानगरपािलका सभे या मा यतेकामी ताव सादर केलेला 
आहे. याम ये मा.आयु  यांनी नवीन िनयम तावीत केले असून ता वत  िनयम 
.९.४. या िनयमाम ये खालील माणे बदल व सुधारणा हावी. 

a) Reservation of open users like Garden, play Ground, Cremation 
Centre, Burial Ground, Roads, Sewage Treatment plants, Water Treatment 
plants, Projects related to water supply and Sewage Treatment plants shall be 
allowed in blue lines. Private developer can apply to commissioner for the same 
and shall be allowed to applicant with the consent of irrigation Department, 
Temporary structures shall allowed within the months of October to June in 
year. ता वत िनयम .९.४ म ये सुधारणा होऊन पुढ ल कायवाह  हावी. तसेच 
नद या बाजूने ५० मी. े  हे हर तपटटा हणून ठेवावे व यामधून २४ मीटर र ता 

ता वत करावा यामुळे नद चे सुशोिभकरण चांगले होईल व नद या बाजूने र ता 
ता वत के यामुळे वाहतुक चा  सुटेल व नद या बाजूने (नद सुधार क प) जे 

आपण करणार आहोत यासाठ  जा या ये यासाठ  याचा चांगला उपयोग होईल.तसेच 
नद  पातळ  व िनळ  पूररेषा यामधील े  (गावठाण भाग वगळून) हे ना वकास े  
हणून ता वत आहे. गावठाण भागातील े ात बांधकाम/पुन: वकास हे पाटबंधारे 
वभागाने घालून दले या अट , शत  व परवानगीने करता येईल असे ता वत केले 
आहे. परंतू गावठाण भागातील े ात बांधकाम/पुन: वकास करताना येक वेळ  
पाटबंधारे वभागाची परवानगी घेणे सोईचे ठरणार नाह . गावठाण भागातील े ात 
बांधकाम/पुन: वकास करताना पाटबंधारे वभागाने घालून दले या अट , शत  िन त 
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करा यात. तसेच पाटबंधारे वभागा या अट , शत स अिधन राहन बांधकामू / पुन: वकास 
परवानगी महानगरपािलकेनेच दे यास मा यता दे यात येत 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.  

   ------- 
मा.उ हास शे ट  - महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                                                                            

 

       वषय मांक - १३ 

दनांक - २७/६/२०१३     वभाग-  मा.आयु   
 

  संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/५४७/२०१३  

 द.१०/०६/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१४  नुसार 
 
मा.उ च यायालयाने मनपा ठराव .९८७ मधील बीआरट  िमयम ब ल 

उपसुचनेनुसार घेतलेला ठराव र  केला अस याने महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची या सु  करणेकामी 
मा.महापािलका सभेची न याने मा यता घेण े आव यक आहे.  बीआरट  कॉ रडोअरचे 
िनयमावलीतील िनयम .एन २.५, एन २.५.१, एन २.५.२, एन २.५.३, एन २.५.४, 
म ये सुधारणा करणे व िनयम . एन २.५.७ न याने समा व  करणे यो य होईल. 
फेरबदल तावाचा तपिशल तावात नमुद आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मंजरू वकास िनयं ण िनयमावलीत बीआरट  कॅ रडॉरचे िनयमावलीतील िनयम .एन 
२.५, एन २.५.१, एन २.५.२, एन २.५.३, एन २.५.४, म ये सुधारणा करणे व िनयम 
. एन २.५.७ न याने समा व  करणेची तरतूद  करणेकामी महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, 
फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या हरकती/सुचना माग वणे, यानुषंगाने 
सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर साठ  सादर 
करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज वषयप केवर जो बी.आर.ट . 
िमयम म ये फेरबदलाचा वषय आहे याबाबत ब-याच स मानिनयांनी आप या भावना व 

वचार य  केले या आहेत. मलाह  याबाबत थोडे बोलावयाचे आहे. मा.आयु  साहेब, मला 
एक  पडतो क , आप याकडे एखादा िनयम आला क  तो कती वषाचा वचार क न 
आणला जातो. हेच मला समजत नाह ? ट श काळात जे िनयम होते. उदा. 
भुिमसंपादनाचा कायदा असेल, बांधकाम परवानगीचा वषय असेल कंवा अ य सावजिनक 
े ात ट श काळात जी िनयमावली होती. ती आजह  ट श भारतातून जाऊन ६५ वष 

झाली. तर ह  थोडाफार बदल क न चाललेली आहे. हणजेच ट श शासन हे जर  
हकूमशाह तील शासन होते तर  कुठलेह  िनयम बन वताना नागर कांना वारंवार ास होणारु  
नाह  याचा वचार क न ते िनयम बन वत होते. परंतु आज आपले लोकशाह तील शासन हे 
जणु काह  लोकांना ास दे यासाठ च आहे क  काय? असा  मा यासार याला पडतो. 
कारण बी.आर.ट . क प आप या शहरात या ८ र यांवर राब वला जातो आहे, यापैक  
एक मु य र ता हणजे मुंबई-पुणे र ता होय. या र यावर माझी २.५ एकर 
िमळकत/ ॉपट  आहे. ह  िमळकत सन २००४ म ये वकसीत कर यास घेतली. आमची 
जागा ह  औ ोिगक झोनम ये होती. यामुळे पा हजे या कारे वकास करता येत न हता. 
िनयम आडवे येत होत.े तर  यातुन पुढे जावु हटले, यावेळेस या जागेस १ FSI होता. 
बांधकाम परवानगी वभागा या िनयमानुसार T.D.R.  लोड करता येत न हता. यावर 
आ ह  शासन  वचारला क , T.D.R. का लोड करता येणार नाह  काय कारण? तर 
अिधकार  हणाले क , हायवेपासुन ४० मी. अंतरापयत T.D.R. लोड कर यास मनाई आहे. 
कारण काय? तर जा तीचा FSI वापरला तर जा त बांधकाम होईल आ ण पयायाने या 
ठकाणी जा त लोकांची वदळ होईल व वेडेवाकड  वाहने लावणे, ॅ फक जाम होणे, असे 
कार होतील. यामुळे T.D.R. लोड कर यास परवानगी नाह  अशी शासनाची भुिमका 

होती. मग आ ह  आपला लॅन बन वला. लॅन बांधकाम परवानगी वभागात दाखल 
करायचा तर यावेळेस कळाले क , आय.टु.आर. येतोय, थोडं थांबा! आय.टु.आर. आला तर 
लॉटचा चांग या कारे वकास करता येईल हणुन लॅन दाखल केला नाह . थोडं थांबलो. 
कालांतराने आय.टु.आर. चा िनयम आला. मग आय.टु.आर. क न घे यासाठ  आमची 
धावपळ सु  झाली. ती ऑडर क न आण यात आमची दोन ते अड च वष गेली. तोपयत 
इकडे बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर आला व आमची जागा बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर म ये आली, 
िनयम बदलले. या जागेवर पूव  T.D.R.  लोड करता येत न हता. या जागेवर आता एक 
F.S.I. ऐवजी १+ ०.४+०.४+०.२ हणजेच जवळ जवळ दोन F.S.I. ची मा यता िमळु 
लागली. आ ह  हटलं क , आता गद  नाह  का वाढणार? ॅ फक जाम होणार नाह  का? तर 
शासन हणाले क , F.S.I. वाढ वला याबरोबर पाक ग वाढवलंय, यावर कळालं क , जेवढे 
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बांधकामाचे े फळ या या द पट पाक ग आ ण यावर कहर हणुन यातील ु २५ ट के 
पाक ग महापािलकेस फुकट ायची आ ण जो जा तीचा T.D.R.  वापरणार यावर १२००/- 
पये ित चौ.फुटाने महानगरपािलकेस िमयम भरावयाचा, हणजेच ती जा तीची जमीन 
वकत आण यासारखेच झाल.े यावेळेस आ ह  हणालो क , ते चुक चे आहे. एवढा 
िमयम आ ण पाक ग चुक चे आहे. पण शासनाने दल  केले आ ण वतः या ु

अिधकाराचा वापर क न िनयम मंजूर केला. याचा प रणाम असा झाला क , 
बी.आर.ट .एस. कॉर डोरमधील िमळकती वकिसत कर यास कोणीह  जमीन मालक अथवा 
यावसाियक तयार होईना, यामुळे बी.आर.ट .एस. टवर ल वकास पाह जे तसा झाला 
नाह . कंबहना वकासच खंुटला असं हटलं तर  वावगं ठरणार नाहु . हणजेच 
बी.आर.ट .एस. िनयमावली पुणतः फेल गेली. मग, शासन सु ा आम या सुरात सुर 
िमसळायला लागले क , तो द पट पाक गचा व िमु यमचा िनयम चुक चा झाला वगैरे वगैरे. 
मग, आ ह  हटलं क , ांच काय जातय,ं चला आपलं कामाला लागा. लॅन दाखल क . 
झाल,ं आ ह  लॅन दाखल केला. आ हाला आय.टु.आर. या िनयमानुसार ५ ट के जागा 
महापािलकेला ायची हणून आ ह  मागे लागलो तर आता शासन हणतय, थांबा थांबा.. 
आ ह  हणालो, आहो झालं काय? ५ ट के जागा याना! तर  हे हणतात थांबा थांबा.... 
हटलं आता काय झाल,े तर ५ ट के जागा ह  हायवे टचच ा, अशी शासनाची भुिमका. 

आ ह  हटलं का? कशासाठ , साईडला देतो, बाजुला देतो. तर नाह  नाह  पुढेच पाह जे. 
हायवे टचचं पाह ज,े आ ह  हटलं का? तर कळाले मे ो.. झालं परत अडकलो. हटलं जाऊ 
ात, अडथळे हे भुिमपु ा या पाचवीलाच पुजलेत! ह  अडथ यांची शयत पार क न पुढे जाऊ 
हणून न वन मे ोचे िनयम काय आहेत ते पाहु. जाऊन पाहतो तर काय हणे आम या 

जागेचा थोडासा भाग मे ो टेशनने बाधीत होतो आहे असे आ हाला कळाल.े मग आ ह  
आमची यं णा कामाला लावली तर कळाले क , हे दसर कडचे टेशन कोणा यातर  ु
सोयीसाठ  आम या बोकांड  आणुन टाकले. आप या ड ड ट पींना भेटलो तर या सहजच 
हणा या, सगळ च जागा देवुन टाका ना. आता काय बोलायच?ं मॅडम तु ह  हणता सगळ  

जागा ा. आता तु हाला मा याच कुटंबातीू ल सपंाद त जमीनीची मा हती ायची झाली तर 
सांगतो. मा या कुटंबाची शासक य व िनमशासक य क पांसाठ  ू २२३ एकर जागा संपा दत 
व आर त आहे. एव या मो या माणात मा या कुटंबाची जमीन शहरा याू  वकासासाठ  
कारणी लागली. मॅडम तु हाला सांगतो, ा शहराचा वकास होत असताना या ठकाण या 
भुमीपु ां या जिमनी गे याने या ठकाणता भुमीपु  र यावर आला, कंगाल झाला, दशाह न 
झाला. ओपन कॅटेगर म ये अस याने कुठ याच सवलती नाह त हे महापािलकेचे व शासनाचे 
क प नसुन भुमीपु ांची थडगी आहेत अशी माझी भावना आहे. पु हा बी.आर.ट . या 
वषयाकडे येतो. मे ो या लगत असणा-या िमळकतींना आता चार F.S.I. िमळणार. पाक ग 
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कती तर पाक ग एकदम कमी लागणार हणजे सन २००४ साली या जागेवर T.D.R. लोड 
करता येत न हता, याच जागेवर सन २००८ म ये हणजे बी.आर.ट .एस. आ यानंतर २.० 
F.S.I. आ ण आता २०१३ नंतर चार F.S.I.  व पा कग कमी हणजेच १० वषात ३ िनयम 
तेह  एकदम वरोधाभास टोकाचे! आ ण आता परत फेरबदलाचा ताव. असाच आणखी एक 
वषय मी आपणास सांगतो तो हणजे पाणी बल, पाणीप ट  जी लोकं पा याच बल 
भरणार नाह त, याचचं बल पुढ ल वष  द पटु , तर  नाह  भरलं तर ित पट, चौपट असा 
एक िनयम आप या शासनाने आणला होता. प रणाम काय झाला. लोकांची बलं फुगली. 
याची बलाची र कम १,६००/- पये होती ती दंडामुळे २० ते २२ हजार झाली. लोकांनी 
बलं भरलीच नाह . शासनाची नाच क  झाली. शासनाची नाच क  झाली नामु क  
ओढवली. मग काय आता माघार कशी यायची मग काय, फेरबदल नको यापे ा  अभय 
योजना आणली आ ण कशी तर  झालेली चुक झाकुन टाकली. अहो काय चाललय काय? का 
छळता, एकदाचा काय तो िनयम बनवा ना! हणून असे वाटते क , ट श शासन बरं 
होतं. ते अस ंसारखं बदलत तर न हत.ं तर आता बीआरट एस फेरबदल चुक शासनाची 
पण राजक य मंडळ  एकमेकाकडे संशयाने बघायला लागली. कोण हणतो अरे हा ब डरांचा 
ितिनधी आहे तर कोण हणतो अरे हयाची सेट ंग झाली. याची वत:ची अडकली तर 

काह जण चातक प या माणे आप याला काय िमळणार क  नाह  याची वाट पाहतायत तर 
काह जण फ  वरोधाला वरोध असो, हणून रा वाद  काँ ेसचा स ाधार  प ाचा एक 
जबाबदार ितिनधी हणून सांगतो क , हे होत असताना कुठे ाचार होणार नाह  ना, कुठे 
पु हा द तीु  करावी लागणार नाह  ना याची द ता यावी लागणार आहे तसेच या 
र यांवर बीआरट  कॉड डोर आहे या र यांवर तेवढया माणात डे हलप केलेले आहे का? 
नाह तर नंतर सगळया यं णेवर ताण वाढला आ ण सगळं व कळ त झालं आ ण प र थती 
आवा याबाहेर गेली अशी कारचे संग उदभवायला नको आ ण मग पु हा द ती फेरबदल ु
असं हायला नको. याच माणे बीआरट  कॉड डोर ड लअर करताना जे ट याम ये 
घेतलेले आहेत यासाठ  काय ायटर या लावला काय िनकष लावला हे ह  पाहणं गरजेचे 
आहे. सगळया बाजुचा समतोल राखुन िनणय घेणे आव यक आहे. सगळयांनी याकडे 
सकारा मक ीने पाहन व शहराचा वकास ू ीसमोर ठेवून यो य तो िनणय यावा. व 
शहरातील सवसामा य नागर क, यापार , कारखानदार, बांधकाम यवसायीक यां याकडून 
कर पाने वकसन शु क पाने जा तीचे पैसे न ओरबडता कमीत कमी आकारणी कशी करता 
येईल हे ह  पाहणे हे आपले कत य व जबाबदार  आहे. तर  मा.आयु  साहेब मी आशावाद  
आहे कारण आज या हया लोकशाह  शासनात देशी सरकारात परदेशी नावाचे आयु  
आ हाला लाभल.े तर  डॉ.परदेशी साहेबांनी चालेला हा मनमानी व चुक या कारभारास 
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पायबंध घाल यासाठ  शासनास यो य माणात डोस दयावेत व सवसामा य नागर कांचा हा 
छळ थांबवावा ह च वनंती. 
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.काटे यां या अडचणी खूप 
आहेत. हणून यांनी कॅ युलेशन सांिगतले. महापािलकेची ब ड ंग सगळ  
महापािलकाच काट या प रसरात आपण वावरतोय. चांगला वषय ठेवला आहे. या 
वषयाला पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो आहे – पंपर  िचंचवड मनपा या मंजूर वकास 
िनयं ण िनयमावलीम ये म. ा.व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये बीआरट  
कॉ रडॉर संबंिधचे िनयम .एन-२.५ म ये फेरबदल करणेबाबत मा.आयु , पपंर  
िचंचवड महानगरपािलका यांनी मा. महानगरपािलका सभे या मा यतेकामी ताव सादर 
केलेला आहे. सदर तावाबाबत फडर ट .४ म ये बदल कर याक रता खालील माणे 
उपसूचना सादर कर यात येत आहे. बीआरट  फडर ट .४ हा औ ंध-रावेत र यास 
समांतर असणारा र ता असून याम ये खालील माणे बदल क न वाढ कर यात यावी.  

१) बीआरट  औंध-रावेत र यापासून स या अ त वात असलेला पुणे ऊरो व 
सामा य णालया या हदद व न पूव-प म असा सांगवी फाटा ते नवी सांगवी येथून 
पीड यूड  मैदान-साई चौक-कृ णा चौक-काटे पूरम चौक त े जजाऊ उ ान, पंपळेगुरव 
पयत पुढ ल मांक ४ या फडर र यास जोड यात यावा. 

 सदर र ता पुढे औंध-रावेत या बीआरट  मु य र यास व मु य बस टिमनल 
यास जोडणारा आहे व हा र ता ९०% र हवासी वभाग अस याने असं य नागर कांची 
वदळ चालू असत.े यामुळे सावजिनक वाहतूक यव थेचा पूरेपुर उपयोग नाग रकांना 
होणार आहे. यामुळे बीआरट  िनयम एन २.५ मधील फडर ट . ४ म ये वर ल 
माणे बदल कर यात यावा. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता मा.आयु  यांना 

सुचना/हरकती माग वणे व इतर पुढ ल कायवाह  करणेकर ता अिधकार देणसे मा यता 
देणेत यावी. 
     तसेच पंपर  िचंचवड मनपा या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीम ये म. ा.व 
न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये िनयमाम ये फेरबदल करणेबाबत मा.आयु , 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी मा. महानगरपािलका सभे या मा यतेकामी ताव 
सादर केलेला आहे. याम ये मा.आयु  यांनी नवीन िनयम ता वत केले असून ता वत 
िनयम .९.४ या िनयमाम ये खालील माणे बदल व सुधारणा हावी. 

a) Reservation of open users like Garden, play Ground, Cremation 
Center, Burial Ground, Roads, Sewage Treatment plants, Water Treatment 
plants, Projects related to water supply and Sewage Treatment plants shall be 
allowed in blue lines. Private developer can apply to commissioner for the same 
and shall be allowed to applicant with the consent of lrrigation Department, 
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Temporary structures shall allowed within the months of October to June in 
year.  

वर ल माणे ता वत िनयम .९.४ म ये सुधारणा होवून पुढ ल कायवाह  हावी. 
सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता मा.आयु  यांना सुचना/हरकती माग वणे व 
इतर पुढ ल कायवाह  करणेकर ता अिधकार देणेत यावा. 

 तसेच पंपर  िचंचवड मनपा या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीम ये म. ा.व 
न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये बीआरट  कॉ रडॉर संबंिधचे िनयमाम ये 
फेरबदल करणेबाबत मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी 
मा.महानगरपािलका सभे या मा यतेकामी ताव सादर केलेला आहे. सदर तावाबाबत 
खालील माणे बीआरट  कॉ रडॉर िनयम एन २.५.८ हा न याने समा व  कर याक रता 
उपसूचना सादर कर त आहे. बीआरट  कॉ रडॉर व फडर र ते तसेच भ व यातील मे ो 
रे वे क प यांचा वचार करता. या सव मागावर ल सावजिनक वाहतूक यव था 
सुरळ त झा यानंतर नागर कांची वदळ व संपूण शहराचा वकास मोठया माणावर 
होणार आहे. या बाबी ल ात घेता नाग रकां या सुर तते या ीकोनाने व गे या काह  
वषात या अनेक सावजिनक व खाजगी इमारतीमधील आगीमुळे झाले या दघटनांु मुळे 
अनेक ठकाणी झालेली ज वत व व  हानी यांचा वचार करता पंपर  िचंचवड शहराचा 
भ व यातील वकासाचा वेग पाहता याबाबत सुर ा उपाय व खबरदार  घेणे आव यक 
आहे. याक रता बीआरट  कॉ रडॉर व याक रता असलेली फडर ट यावर ल वकास 
कामांबाबत खालील माणे बीआरट  िनयम एन २.५.८ न याने समा व  क न या माणे 
अंमलबजावणी कर यास मा यता दे यात यावी. 
नवीन िनयम एन - २.५.८ - बीआरट  कॉ रडॉर व सव फडर र ते यावर परवानगी द या 
जाणा-या अ नशामन सु वधा लागू असणा-या सव कार या बांधकामांना सुर ा उपाय 
हणून महारा  आग ितबंधक व जीवसंर क उपाययोजना अिधिनयम २००६ व २००९ 

अ वये महारा  फायर स हसेस (महारा  शासन) ारा मा यता ा  अिभकरण याम ये 
आगरोधक व आग यव थापन (Passive Fire Protection) दजा अ ते ड आ ण 
अ न ितबंधा मक णाली (Active Fire Protection) दजा अ व ब आ ण वर ल वगवार  
माणे महानगरपािलका न दणी अिभकरण दजा अ या वगातील मा यता ा  अिभकरणांना 

अ नशमन सेवा व सु वधा दे याची परवानगी देता येऊ शकेल. वर ल माणे नवीन िनयम 
तयार क न जन हताथ अस याने वर ल उपसूचनेला मा यता दे यात येत आहे. सदर ठराव 
कायम होणेची वाट न पहाता मा. आयु  यांना सूचना/हरकती माग वणे व इतर पुढ ल 
कायवाह  करणेकर ता अिधकार देणेस मा यता देणेत यावी.  
 

मा. साद शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
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मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब,मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

बीआरट  कॉ रडॉरम ये असणा-या िमळकती स या या चिलत िनयमानुसार गृह त 
धरले या Potential (दोनपट एफ.एस.आय./ट .ड .आर.) वाप न वकसीत करणे अश य आहे. 
बी.आर.ट .र याचा वापर फ  १०० मीटर बी.आर.ट .कोर डॉरमधील र हवासी न करता संपूण 
शहरातील र हवासी व िमळकतधारक करणार आहेत. स  थतीत मंजूर झाले या 
िनयमावलीमुळे बी.आर.ट . कॉ रडॉरमधील िमळकती वकसीत कर याक रता अितशय 
ितकूल प र थती आहे. बीआरट  ची यश वी अंमलबजावणी करणेकर ता, बीआरट  

कॉ रडॉरमधील िमळकतधारकांना Incentive देऊन यां याकडून िमयम घेणे अथवा 
महापािलकेचा लाभ क न घेणे यो य होईल. या योजनेचा लाभ शहरातील सव 
िमळकतधारकांना/ र हवाशांना होणार आहे. अशा योजनेचा भुदड ठरा वक लोकांनाच सोसावा 
लागणे संयु क होणार नाह  व हणूनच वाढ व Potential या बद यात िमयम आकारणे. 
परंतु महापािलके या िमळणा-या िनधीवर प रणाम होऊ नये याची खबरदार  घेणे आव यक  

आहे. शहरातील सव िमळकतधारकांना ४०% ट .ड .आर.वापर याक रता कोणताह  िमयम 
भरावा लागत नाह . असेच त व बीआरट  कॉ रडॉरमधील िमळकतींना वापराव े व िनधी 
संकलनासाठ  बीआरट  कॉ रडॉरची ं द  १०० मीटर ऐवजी र या या दतफाु  २०० मीटर 
करावी व अशा २०० मीटर अंतरापयत या िमळकतींना बी.आर.ट .चे िनयम लावावेत व अशा 
िमळकत धारकांकडून ४०% एफ.एस.आय./ट .ड .आर.वापरणेक रता कोण याह  कारचा 
िमयम आका  नये व ४०% पे ा जा त ट .ड .आर. वापर यास िमयम आकारणेस 

मा यता देणेत यावी. 
RULE NO EXISTING RULE PROPOSED 

RULE 
SUGGESTED 

RULE 
N-2.5.2 
TDR 
Utilisation 
on 
payment 
of 
premium 
charges 

TDR generated 
from any zone, 
from the 
sanctioned 
Development 
plan of old and 
extended limit 
shall be allowed 
in the BRT 
corrider on 
payment of 
premium 
charges, which 
should not be 
less than those 
decided vide 

TDR generated 
from any TDR 
zone shall be 
allowed for 
utilisation in the 
BRT Corridor 
on payment of 
premium 
charges. The 
Premium 
charge shall be 
the difference 
of land rate 
where TDR is to 
be utilised & 
from where TDR 

TDR generated 
from any TDR 
zone shall be 
allowed for 
utilisation in the 
BRT Corridor on 
payment of 
premium 
charges.The 
Premium charge 
shall be the 
difference of 
land rate where 
TDR is to be 
utilised & from 
where TDR has 
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General Body 
Resolution No 
452,dt.18.09.2008.  
These Premium 
charges are to be 
decided by the 
Commissioner, 
PCMC from time 
to time. Premium 
shall not be 
charged for the 
0.40 FSI of road 
widening area of 
receiving plot. 
 

has been 
generated as 
per the 
prevailing 
Annual 
Statement of 
Rates          ( 
ASR ) or at the 
rate of Rs.5000/- 
per sq m 
whichever is 
more. Premium 
rate = (Land 
rate as per ASR 
where TDR to 
be utilized land 
rate as per ASR 
from where TDR 
generated 
generated) or 
Rs. 5000/- per 
sq.m whih ever 
is more. The 
minimum rate 
of premium may 
be suitably 
revised as & 
when required, 
by the 
Municipal 
Commissioner 
No. Premium 
shall be 
chargeable for 
use of 
additional FSI 
permissible as 
per Rule No. N-
2.3. 

been generated 
as per the 
prevailing 
Annual 
Statement of 
Rates (ASR) or 
at the the rate of 
Rs.5000/- per sq 
m whichever is 
more. Premium 
rate= (Land rate 
as per ASR 
where TDR to be 
utilized – Land 
rate as per ASR 
from where TDR  
generated) or 
Rs.5000/-   per 
sq.m which ever 
is more. The 
minimum rate of 
premium may be 
suitably revised 
as & when 
required, by the 
Minicipal 
Commissioner 
No. Premium to 
be charged for 
use of FSI/TDR 
upto to 40% as it 
is being followed 
elsewhere in the 
city. 

बी.आर.ट . कॉर डॉरचे चिलत िनयम व ता वत िनयमावली पाहता छोटया िमळकती 
वकसीत करणे श य होणार नाह , या माणे ले-आऊट मंजूर करणेक रता िमळकतीचे 
कमीत कमी े  २००० चौ.मी.असावे लागते या माणे बी.आर.ट .कॉर डोरचे िनयम 
२००० चौ.मी. अथवा २००० चौ.मी. पे ा मोठया िमळकतीनाच लावावे व अशा कार या 
छोटया िमळकती आ ा या चिलत िनयमा माणेच वकसीत करणेस परवानगी दयावी व 
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बीआरट  कॉर डोरचा कोणताह  लाभ देऊ नये. सदर ठराव कायम हो याची वाट न पाहता 
माननीय आयु  यांना हरकती सूचना माग वणे व इतर पुढ ल  कायवाह  कर याक रता 
अिधकार दे यास मा यता दे यात येत आहे. 
 

मा. साद शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना वकार या आहेत. 
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

   
ठराव मांक -३०८      वषय मांक - १३ 

दनांक - २७/६/२०१३     वभाग-  मा.आयु   
 

   संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/५४७/२०१३  

 द.१०/०६/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१४  नुसार 
 

मा.उ च यायालयाने मनपा ठराव .९८७ मधील बीआरट  िमयम ब ल 
उपसुचनेनुसार घेतलेला ठराव र  केला अस याने महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची या सु  करणेकामी 
मा.महापािलका सभेची न याने मा यता घेणे आव यक आहे.  बीआरट  कॉ रडोअरचे 
िनयमावलीतील िनयम .एन २.५, एन २.५.१, एन २.५.२, एन २.५.३, एन २.५.४, 
म ये सुधारणा करणे व िनयम . एन २.५.७ न याने समा व  करणे यो य होईल. 
फेरबदल तावाचा तपिशल तावात नमुद आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत बीआरट  कॅ रडॉरचे िनयमावलीतील िनयम .एन 
२.५, एन २.५.१, एन २.५.२, एन २.५.३, एन २.५.४, म ये सुधारणा करणे व िनयम 
. एन २.५.७ न याने समा व  करणेची तरतूद  करणेकामी महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, 
फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या हरकती/सुचना माग वणे, यानुषंगाने 
सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर साठ  सादर 
करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास 
मा.महापािलका सभेची मंजूर  आव यक अस याने मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
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मा.उ च यायालयाने मनपा ठराव .९८७ मधील बीआरट  िमयम ब ल 
उपसुचनेनुसार घेतलेला ठराव र  केला अस याने महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची या सु  करणेकामी 
मा.महापािलका सभेची न याने मा यता घेणे आव यक आहे.  बीआरट  कॉ रडोअरचे 
िनयमावलीतील िनयम .एन २.५, एन २.५.१, एन २.५.२, एन २.५.३, एन २.५.४, 
म ये सुधारणा करणे व िनयम . एन २.५.७ न याने समा व  करणे यो य होईल. 
फेरबदल तावाचा तपिशल तावात नमुद आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत बीआरट  कॅ रडॉरचे िनयमावलीतील िनयम .एन 
२.५, एन २.५.१, एन २.५.२, एन २.५.३, एन २.५.४, म ये सुधारणा करणे व िनयम 
. एन २.५.७ न याने समा व  करणेची तरतूद  करणेकामी महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, 
फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या हरकती/सुचना माग वणे, यानुषंगाने 
सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर फेरबदलाचा ताव  शासनास मंजूर साठ  सादर 
करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड मनपा या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीम ये 
म. ा.व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये बीआरट  कॉ रडॉर संबंिधचे िनयम 
.एन-२.५ म ये फेरबदल करणेबाबत मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी 

मा. महानगरपािलका सभे या मा यतेकामी ताव सादर केलेला आहे. सदर 
तावाबाबत फडर ट .४ म ये बदल कर याक रता खालील माणे उपसूचना सादर 

कर यात येत आहे. बीआरट  फडर ट .४ हा औंध-रावेत र यास समांतर असणारा 
र ता असून याम ये खालील माणे बदल क न वाढ कर यात यावी.  

१) बीआरट  औंध-रावेत र यापासून स या अ त वात असलेला पुणे ऊरो व 
सामा य णालया या हदद व न पूव-प म असा सांगवी फाटा ते नवी सांगवी येथून 
पीड यूड  मैदान-साई चौक-कृ णा चौक-काटे पूरम चौक ते जजाऊ उ ान, पंपळेगुरव 
पयत पुढ ल मांक ४ या फडर र यास जोड यात यावा. 

 सदर र ता पुढे औंध-रावेत या बीआरट  मु य र यास व मु य बस टिमनल 
यास जोडणारा आहे व हा र ता ९०% र हवासी वभाग अस याने असं य नागर कांची 
वदळ चालू असत.े यामुळे सावजिनक वाहतूक यव थेचा पूरेपुर उपयोग नाग रकांना 
होणार आहे. यामुळे बीआरट  िनयम एन २.५ मधील फडर ट . ४ म ये वर ल 
माणे बदल कर यात यावा. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता मा.आयु  यांना 

सुचना/हरकती माग वणे व इतर पुढ ल कायवाह  करणेकर ता अिधकार देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
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     तसेच पंपर  िचंचवड मनपा या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीम य े म. ा.व 
न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये िनयमाम ये फेरबदल करणेबाबत मा.आयु , 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी मा. महानगरपािलका सभे या मा यतेकामी ताव 
सादर केलेला आहे. याम ये मा.आयु  यांनी नवीन िनयम ता वत केले असून ता वत 
िनयम .९.४ या िनयमाम ये खालील माणे बदल व सुधारणा हावी. 

a) Reservation of open users like Garden, play Ground, Cremation 
Centre, Burial Ground, Roads, Sewage Treatment plants, Water Treatment 
plants, Projects related to water supply and Sewage Treatment plants shall be 
allowed in blue lines. Private developer can apply to commissioner for the same 
and shall be allowed to applicant with the consent of irrigation Department, 
Temporary structures shall allowed within the months of October to June in 
year.  

वर ल माणे ता वत िनयम .९.४ म ये सुधारणा होवून पुढ ल कायवाह  हावी. 
सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता मा.आयु  यांना सुचना/हरकती माग वणे व 
इतर पुढ ल कायवाह  करणेकर ता अिधकार देणेत येत आहे.  

 तसेच पंपर  िचंचवड मनपा या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीम ये म. ा.व 
न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये बीआरट  कॉ रडॉर संबंिधचे िनयमाम ये 
फेरबदल करणेबाबत मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी 
मा.महानगरपािलका सभे या मा यतेकामी ताव सादर केलेला आहे. सदर तावाबाबत 
खालील माणे बीआरट  कॉ रडॉर िनयम एन २.५.८ हा न याने समा व  कर याक रता 
उपसूचना सादर कर त आहे. बीआरट  कॉ रडॉर व फडर र ते तसेच भ व यातील मे ो 
रे वे क प यांचा वचार करता. या सव मागावर ल सावजिनक वाहतूक यव था 
सुरळ त झा यानंतर नागर कांची वदळ व संपूण शहराचा वकास मोठया माणावर 
होणार आहे. या बाबी ल ात घेता नाग रकां या सुर तते या ीकोनाने व गे या काह  
वषात या अनेक सावजिनक व खाजगी इमारतीमधील आगीमुळे झाले या दघटनांमुळे ु
अनेक ठकाणी झालेली ज वत व व  हानी यांचा वचार करता पंपर  िचंचवड शहराचा 
भ व यातील वकासाचा वेग पाहता याबाबत सुर ा उपाय व खबरदार  घेणे आव यक 
आहे. याक रता बीआरट  कॉ रडॉर व याक रता असलेली फडर ट यावर ल वकास 
कामांबाबत खालील माणे बीआरट  िनयम एन २.५.८ न याने समा व  क न या माणे 
अंमलबजावणी कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

नवीन िनयम एन - २.५.८ - बीआरट  कॉ रडॉर व सव फडर र ते यावर 
परवानगी द या जाणा-या अ नशामन सु वधा लागू असणा-या सव कार या 
बांधकामांना सुर ा उपाय हणून महारा  आग ितबंधक व जीवसंर क उपाययोजना 
अिधिनयम २००६ व २००९ अ वये महारा  फायर स हसेस (महारा  शासन) ारा 
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मा यता ा  अिभकरण याम ये आगरोधक व आग यव थापन (Passive Fire 

Protection) दजा अ ते ड आ ण अ न ितबंधा मक णाली (active Fire Protection) 
दजा अ व ब आ ण वर ल वगवार  माणे महानगरपािलका न दणी अिभकरण दजा अ 
या वगातील मा यता ा  अिभकरणांना अ नशमन सेवा व सु वधा दे याची परवानगी 
देता येऊ शकेल. वर ल माणे नवीन िनयम तयार क न जन हताथ अस याने वर ल 
उपसूचनेला मा यता दे यात येत आहे. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता मा. 
आयु  यांना सूचना/हरकती माग वण े व इतर पुढ ल कायवाह  करणेकर ता अिधकार 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच बीआरट  कॉ रडॉरम ये असणा-या िमळकती 
स या या चिलत िनयमानुसार गृह त धरले या Potential  (दोनपट एफ.एस.आय./ 
ट .ड .आर.) वाप न वकसीत करणे अश य आहे. बी.आर.ट .र याचा वापर फ  १०० 
मीटर बी.आर.ट .कोर डॉरमधील र हवासी न करता संपूण शहरातील र हवासी व 
िमळकतधारक करणार आहेत. स  थतीत मंजूर झाले या िनयमावलीमुळे बी.आर.ट . 
कॉ रडॉरमधील िमळकती वकसीत कर याक रता अितशय ितकूल प र थती आहे. 
बीआरट  ची यश वी अंमलबजावणी करणेकर ता, बीआरट  कॉ रडॉरमधील 
िमळकतधारकांना Incentive देऊन यां याकडून िमयम घेणे अथवा महापािलकेचा लाभ 
क न घेणे यो य होईल. या योजनेचा लाभ शहरातील सव िमळकतधारकांना/ 
र हवाशांना होणार आहे. अशा योजनेचा भुदड ठरा वक लोकांनाच सोसावा लागणे 
संयु क होणार नाह  व हणूनच वाढ व Potential या बद यात िमयम आकारणे. परंतु 
महापािलके या िमळणा-या िनधीवर प रणाम होऊ नये याची खबरदार  घेणे आव यक  

आहे. शहरातील सव िमळकतधारकांना ४०% ट .ड .आर.वापर याक रता कोणताह  
िमयम भरावा लागत नाह . असेच त व बीआरट  कॉ रडॉरमधील िमळकतींना वापराव े

व िनधी संकलनासाठ  बीआरट  कॉ रडॉरची ं द  १०० मीटर ऐवजी र या या दतफाु  २०० 
मीटर करावी व अशा २०० मीटर अंतरापयत या िमळकतींना बी.आर.ट .चे िनयम 
लावावेत व अशा िमळकत धारकांकडून ४०% एफ.एस.आय./ट .ड .आर.वापरणेक रता 
कोण याह  कारचा िमयम आका  नये व ४०% पे ा जा त ट .ड .आर. वापर यास 
िमयम आकारणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
RULE NO EXSISTING RULE PROPOSED 

RULE 
SUGGESTED 

RULE 
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N-2.5.2 
TDR 
Utilisation 
on 
payment 
of 
premium 
charges 

TDR generated 
from any zone, 
from the 
sanctioned 
Development 
plan of old and 
extended limit 
shall be allowed 
in the BRT 
corrider on 
payment of 
premium 
charges, which 
should not be 
less than those 
decided vide 
General Body 
Resolution No 
452,dt.18.09.2008.  
These Premium 
charges are to be 
decided by the 
Commissioner, 
PCMC from time 
to time. Premium 
shall not be 
charged for the 
0.40 FSI of road 
widening area of 
receiving plot. 
 

TDR generated 
from any TDR 
zone shall be 
allowed for 
utilisation in the 
BRT Corridor 
on payment of 
premium 
charges. The 
Premium 
charge shall be 
the difference 
of land rate 
where TDR is to 
be utilised & 
from where 
TDR has been 
generated as 
per the 
prevailing 
Annual 
Statement of 
Rates  (ASR) or 
at the rate of 
Rs.5000/- per sq 
m whichever is 
more. Premium 
rate = (Land 
rate as per ASR 
where TDR to 
be utilized land 
rate as per ASR 
from where 
TDR generated 
generated) or 
Rs. 5000/- per 
sq.m which 
ever is more. 
The minimum 
rate of premium 
may be suitably 
revised as & 
when required, 
by the 
Municipal 
Commissioner 

TDR generated 
from any TDR 
zone shall be 
allowed for 
utilisation in the 
BRT Corridor on 
payment of 
premium 
charges. The 
Premium charge 
shall be the 
difference of 
land rate where 
TDR is to be 
utilised & from 
where TDR has 
been generated 
as per the 
prevailing 
Annual 
Statement of 
Rates (ASR) or 
at the the rate of 
Rs.5000/- per sq 
m whichever is 
more. Premium 
rate= (Land rate 
as per ASR 
where TDR to be 
utilized – Land 
rate as per ASR 
from where TDR  
generated) or 
Rs.5000/-   per 
sq. m which 
ever is more. 
The minimum 
rate of premium 
may be suitably 
revised as & 
when required, 
by the Municipal 
Commissioner 
No. Premium to 
be charged for 
use of FSI/TDR 
up to to 40% as 
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No. Premium 
shall be 
chargeable for 
use of 
additional FSI 
permissible as 
per Rule No. N-
2.3. 

it is being 
followed 
elsewhere in the 
city. 

बी.आर.ट . कॉर डॉरचे चिलत िनयम व ता वत िनयमावली पाहता छोटया िमळकती 
वकसीत करणे श य होणार नाह , या माणे ले-आऊट मंजूर करणेक रता िमळकतीचे 
कमीत कमी े  २००० चौ.मी.असावे लागते या माणे बी.आर.ट .कॉर डोरचे िनयम 
२००० चौ.मी. अथवा २००० चौ.मी. पे ा मोठया िमळकतीनाच लावावे व अशा कार या 
छोटया िमळकती आ ा या चिलत िनयमा माणेच वकसीत करणेस परवानगी दयावी व 
बीआरट  कॉर डोरचा कोणताह  लाभ देऊ नये. सदर ठराव कायम हो याची वाट न पाहता 
माननीय आयु  यांना हरकती सूचना माग वणे व इतर पुढ ल  कायवाह  कर याक रता 
अिधकार दे यास मा यता दे यात येत आहे. 
 

अनुकूल -६७       ितकूल -० 
 

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

   ------- 
 
 

मा.उ हास शेटट  - महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.              
 

        वषय मांक - १४ 

दनांक -  २७/६/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
  

संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/१०/५४८/२०१३, 
द.१०/०६/२०१३ 

           २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१५ नुसार 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत ट ड आर 
इंडे सबाबत िनयम . एन २.४.५ म ये तरतूद करणेकामी महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, 
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फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या हरकती/सुचना माग वणे, यानुषंगाने 
सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर फेरबदलाचा ताव  शासनास मंजूर साठ  सादर 
करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास 
मा.महापािलका सभेची मंजूर  आव यक अस याने मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 

 

मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - सन १९९५ 
साली मंजूर झालेली वकास योजना फ  १५% ते २०% इतक च अंमलात आलेली आहे. 
आजसु दा अनेक आर णे व र ते महापािलके या ता यात आलेली नाह त. आर त 
जिमनी या िमळकतधारकांची मानिसकता व यांची प र थती समजावून घेणे आव यक 
आहे. आप या शेजार ल िमळकतधारकां या जिमनीची कंमत अथवा यातून िमळणारा 
मोबदला/उ प न याची तुलना के यास मोठ  वषमता आढळते. अशा प र थतीत 
आर णा या जिमनी ता यात दे याची या जिमनमालकांची मानिसकता नसते. 
भूसंपादनाची ल  या पाहता अशा िमळकती ट .ड .आर. या बद यात ता यात 
घेणे अिधक सोयी कर वाटते. आतापयत ता यात आले या बहतांशी आर त जिमनी या ू
ट .ड .आर. या बद यात आले या आहेत. परंतु या माणे जर आपण आर त जिमनींना 
Indexing लाव या तर या जिमनी फ  भूसंपादनाने ता यात या या लागतील व 
याक रता महापािलकेस मोठया िनधीची आव यकता भासेल व मोठा कालावधी लागेल. 

तर  आपण अशा कारचे Indexing न करता सरसकट सव आर त जिमनीना जिमनी 
पोट  १.० व Incentive हणून अित र  १.० असा द पट टु .ड .आर.दयावा. 

सदर ठराव कायम हो याची वाट न पाहता माननीय आयु  यांना हरकती सूचना 
माग वणे व इतर पुढ ल कायवाह  कर याक रता अिधकार दयावेत. तसेच १९९५ साली 
मंजूर झाले या महापािलके या जु या हदद या वकासयोजनेवर िनळ  व लाल पूररेषा 
अ ाप मंजूर नाह त या ठकाणी प ातील रकाना . ६ यामधील तरतूद  न वापरता 
रकाना .७ मधील तरतूद  वापरणे यो य होईल. 
 Permissible 

(Proposed) TDR 
Index 

 Suggested TDR Index  

7 Where Flood lines 
are not shown on 
Development Plan 

 Where Flood lines are 
not shown on 
Development Plan 

 

a) Reserved land falls 
within distance of 

0.2
0 

Reserved land falls 
within distance of 30 m 

0.50 
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30 m form river 
boundry and falling 
between Green Belt 
and No 
Development Zone. 

 form river boundry and 
falling between Green 
Belt and No 
Development Zone. 

b) Reserved land falls 
outside distance of 
30 m form river 
boundry and falling 
between No 
Development Zone. 

0.5
0 

Reserved land falls 
outside distance of 30 
m form river boundry 
and falling between No 
Development Zone 

0.50 

c) Reserved land falls 
within distance of 
30 m form river 
boundry and falling 
between No 
Development Zone 

0.5
0 

Reserved land falls 
within distance of 30 m 
form river boundry and 
falling between No 
Development Zone. 

1.00 

d Reserved land falls 
outside a distance 
of 30 m form river 
boundry and falling 
between No 
Development Zone. 

1.0
0 

Reserved land falls 
outside a distance of 30 
m form river boundry 
and falling between No 
Development Zone. 

1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr.    Existing Provision                                                        Proposed Provision 
1  N 2.4.5.- The built up 

area for the purpose of 
F.S.I. credit in the form 
of a D.R.C. shall be 
equal to the Gross area 
of the resevered plot to 
be surrendered and will 
proportionately 
increase or decrease 
according to the 
permissible F.S.I. of the 
zone where from the 
T.D.R.has originated.         

N 2.4.5. The built up area for the purpose of F.S.I. credit in the form of a D.R.C. 
shall be equal to the Gross area of the reseverd plot to be surrendered and will 
proportionately increase or decrease according to the permissible F.S.I of the zone 
where from the the T.D.R. has originated which is more partculary mentioned in 
Table No 31 
 
 
 
 
Table No. 31 

  Sr. 
No. 

Desription of surrounding 
land use classification of 
the reserved land in 
which it falls  

Permissible 
T.D.R.Inde
x 
(Proposed 

Desription of 
surrounding land 
use classification of 
the reserved land in 

Suggeste
d Index 
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Index) which it falls  
  1 Reserved land falls in 

Developable Zones i.e. 
Residential, Commercial 
C1/C2, Industrial, public 
Semi public) as per 
sanctioned Development 
plan. 

1.00 Reserved land falls 
in Developable 
Zones i.e. 
Residential, 
Commercial C-
1/C2, Industrial, 
Public Semi Public) 
as per sanctioned 
Development plan. 

1.00 

  2 On one side of the 
reserved land 
Developable Zone & on 
the side there is Green 
Zone /No Development 
Zone. 

1.00 On one side of the 
reserved land 
Developable zone 
& on the side there 
is Green Zone/No 
Development Zone. 

1.00 

  3 Reserved land within a 
distance of 100 m form 
Developable Zone 
boundary but falling 
between Green Zone/ No 
Development Zone. 

1.00 Reserved land 
within a distance of 
200 m form 
Developable Zone 
boundary but falling 
between Green 
Zone/ No 
Development Zone. 

1.00 

  4 Reserved land outside a 
distance of 100 m form 
Developable Zone 
boundry but falling 
between Green Zone /No 
Development Zone. 

0.50 Reserved land 
outside a distance 
of 200 m form  
Developable Zone 
boundry but falling 
between Green 
Zone /No 
Development Zone. 

0.50 

  5 Development Zone on 
two opposite sides of the 
No Development Zone 
exists             ( Which is 
land  locked between 
developable Zones) and if 
distance between this 
zone is not more than 
300 m and reservation is 
falling between this zone. 

1.00 Development Zone 
on two opposite 
sides of the No 
Development Zone 
exists   ( Which is 
land  locked 
between 
developable Zones) 
and if distance 
between this zone 
is not more than 
300 m and 
reservation is 
falling between this 
zone. 

1.00 

  6 Where flood lines marked 
on Development Plan. 

 Where flood lines 
marked on 
Development Plan. 

 

  a) Reserved land from 
Developable zone but 
falling between River 
boundary & Blue Flood 

0.50 Reserved land  
from Developable 
zone but falling 
between River 
boundary & Blue 
Flood Line. 

1.00 

  b) Reserved land from 
Green Belt/No 
Development zone but 
falling between River 

0.20 Reserved land from 
Green Belt/No 
Development zone 
but falling between 

0.50 
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boundary & Blue Flood 
Line. 

River boundary & 
Blue Flood Line. 

  c) Reserved land from 
Residential zone but 
falling between Blue & 
Red Flood Line. 

1.00 Reserved land from 
Residential zone 
but falling between 
Blue & Red Flood 
Line. 

1.00 

  d) Reserved land from No 
Development zone but 
falling between Blue & 
Red flood Line. 

0.50 Reserved land from 
No Development 
zone but falling 
between Blue & 
Red flood Line. 

0.50 

  7 Where flood lines are not 
shown on Development 
plan 

 Where flood lines 
are not shown on 
Development plan 

 

  a) Reserved land falls within 
distance of 30 m form 
river boundary and falling 
between Green Belt and 
No Development zone. 

0.20 Reserved land falls 
within distance of 
30 m form river 
boundary and 
falling between 
Green Belt and No 
Development zone. 

0.50 

  b) Reserved land falls 
outside distance of 30 m 
form river boundary and 
falling between No 
Development zone. 

0.50 Reserved land falls 
outside distance of 
30 m form river 
boundary and 
falling between No 
Development  
zone. 

0.50 

  c) Reserved land falls within 
distance of 30 m form 
river boundary and falling 
between No Development 
Zone 

0.50 Reserved land falls 
within distance of 
30 m form river 
boundary and 
falling between No 
Development Zone. 

1.00 

  d) Reserved land falls 
outside a distance of 30 
m form river boundary 
and falling between 
Development zone. 

1.00 Reserved land falls 
outside a distance 
of 30 m form river 
boundary and 
falling between 
Development zone. 

1.00 

 
 

 पाटबंधारे वभाग आप यावर जबाबदार  यायला तयार नाह . सभागृहात वषय आला 
आहे. हणून वषय देत असताना डायरे ट यांचे हणणे द तर  दाखल केले होत.े 
शासनाने कोणतीह  कारवाई केली नाह . मु यमं ी, उपमु यमं ी यां या समोर वषय 

झा या माणे मॉड फकेशन क न मे शन करावे असे ठरले असताना लू लाईन लगेच काढन ू
घेता येणार नाह . ती डे हलप करावी हा नंतरचा वषय आहे. नद  पा ाला लागून ड .पी. रोड 
केला तर या प तीने डायरे ट ३० मी. पयत ीनबे ट सोडला तर, लू लाईन, रेड लाईन 
पयत या उंच ब ड ंगी बांधायला अनुमती ावी. टॅ बिलट  सव यावा. मनु यहानी होणार 
नाह . पाक गमधून पाणी िनघून जावे अशी या मागची संक पना आहे. हणून ए झ ट 
रेिशयो न धरता डे हलपमट ल माणे आपण परिमशन ावी अशा कारची सूचना आहे. 
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रेड लाईनची मयादा ५०० मी. पयत जोडायची हटले तर अिधक पाक गची गरज पडेल. 
भ व यात पूर आला तर मनु य हानी होणार नाह . आ कटे टकडून घेऊन २५ ट के 
िमयम रेकनर, † ò ीमट के य़ास जेणेक न भ व यात नद  सुधारणा योजना हणतोय. 

नद  पा ालगत कॉलेजेस, कंप या जवळ असतात. कंप या िसशोअरला जवळ असतात. 
हणून महापािलकेला यातील िमयम िमळावा. शहर बकाल होणार नाह  याची काळजी 
यावी. मनु य हानी होऊ नये हणून चांग या प तीने उपसूचना केलेली आहे. तशाच 

प तीने आपण आ हाला सहकाय कराव.े  
 

मा. साद शेटट  – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर बीआरट एसचा वषय 
हायकोटात गेला आहे. माझे हणणे डायसवर आप याला देते आहे. माझी आप याला वनंती 
आहे क , अशा कारचा िनयमात फेरबदल करताना वरोधी प ाचे हणणे सु ा ऐकून 
याव.े ऐकून यायला सु ा पैसे पडतात का. वषय . १३साठ  लेखी िनवेदन देत आहे. 

सभा कामकाजात माझे हणणे समा व  क न याव.े वषय .१४ म य,े खरेतर सभागृहाचे 
िनयम असतात. एखा ा अिधका-यावर कारवाई होणार असेल, तो अिधकार  सभेत बसला 
असेलतर याला सभागृहाबाहेर जावे लागते. बीआरट एसम ये यांचा इंटरे ट आहे तेच 
या ठकाणी बोलत आहेत. पूररेषेत यांचा इंटरे ट आहे तेच  मांडत आहेत. हायकोटात 
रट पट शन दाखल केलेतर घेतलेला िनणय वाया जाऊ शकतो. यावेळ  मा.बहल यांचे नाव 
घेऊन इथे बोलले होत.े यांचा जीआरसी नंबर इथे ५३९,५५०,५७१,५७२ र  करावा हणून 
अड च वषापासून अज केलेला आहे. पूररेषेतील ट ड आर आहे. उपसूचना देऊन हेच लोक 
यां या उपसूचना मंजूर करतात. हा सभा कामकाजाचा िनयम होऊ शकत नाह . 
बीआरट एसवर काम करायचे नाह . अशा कारचा पसनल इंटरे ट असले या लोकांना कंवा 
नगरसेवकांना बोलायला देताय. मा.महापौर मॅडम यांचा अनुभव मोठा राह ला आहे. यांना 
सभा कामकाजाचे िनयम मी काय सांगणार. हणजे आ ह  मूख आहोत. जर हे शहाणे 
आहेत तर यांनी वतःहन उपसूचना ायला पाह जेतू . वतः या वषयाला वतःच उपसूचना 
घुसवाय या. बोपखेलचा वषय देऊन ७/८ म हने झाले. आर ण बदलाचा वषय आहे. सव 
नंबर १ म ये यावर आपण काह  कारवाई करत नाह . मा.बहल यांचे प  आहे, पूररेषेतील 
दोनह  जागा यां या आहेत. आर णात फेरबदल के यानंतर आजह  या ठकाणी काह ह  
कारवाई करत नाह . सभागृहात असले हणून यां यावर कारवाई होणार नाह  का. 
िनयमानुसार कारवाई होत नाह  ितथे वकास होत नाह . पूररेषेतील आर ण आम या माथी 
मारले. यांचेच प  होत.े फेरबदला या जागा तु हाला देऊ. आम या जागा पूररेषेत न ह या 
हे आ ह  मा हती क न दले. ितथे बांधकाम करायचे होत.े पूररेषे या जागा आपण घेत या. 
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आपण यात आजसु ा काह  केलेले नाह . िनयम कोणाला आहेत. वषय मंजूर होतात. जे 
गर ब, गांजलेले आहेत, यांना कोणी वाली नाह . यां यासाठ  िनयम होतो. जे खूच वर 
बसलेले आहेत, यां यासाठ  िनयम नाह त. वारंवार त ार  क न सु ा आपण कारवाई करत 
नाह . 4.5 म ये जे फेरबदल कर यात येत होत.े िचंचवड गावा या पूररेषेतील े ात 
ट ड आर ायला मंजूर  दली होती. याचे सा ीदार तु ह  आहात. मला मा हत नाह . 
नगररचना वभागाचा नेमका कोणता वषय मंजूर केला. खूप वषय अजडावर आणले आहेत 
हणून तो वषय दल त केलाु . मला मा हत नाह . याआधी मी तु हाला प  दले होते. 

फोन केला होता. हणून ते थांबवलेले होते. यांची सुपार  घेतली आहे हणून अिधका-यांनी 
वषय लगेच आणल.े या वषयासाठ  इतके दवस आ ह  भांडतोय, इतके वषात वषय येत 
नाह त. सभागृहात मु या दाबणे चालू आहे. हणजे वषय लपला जातो अशातला भाग 
नाह . खरेतर या वषयात आप याला वनंती असेल क , या- या लोकांना असा इंटरे ट 
आहे यां या नावास हत सांगू शकते. यांचा ड आरसी मा याबरोबर आहे. कोणाचे नाव 
घेऊन बांधकाम करायचे आहे,उपसूचना सु ा सभागृहात दसु -याला वाचायला ा. याला जसे 
हवे होते तसे सभागृह वापरायच.े आ हाला वरोध करायचा अिधकार नाह  का? आमचे 
अिधकार पायदळ  तुडवायच.े असा कार सभागृहात चालू ायचा नाह . आ ह  िनवडून 
आलो नाह त का. आ ाच बीआरट एस संदभात लेखी िनवेदन दलेले आहे. सभा कामकाजात 
माझे लेखी िनवेदन समा व  क न घे यात यावे -   

महापािलके या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीतील टडआर इंडे सबाबत 
असले या िनयम एन.२.४.५ म ये फेरबदल करणेकामी कलम ३७ या कायवाह बाबतचा 

ताव सभागृहासमोर मांड यात आला आहे. सन २०१० म ये काह  सद यां या हटटामुळे 
याच िनयमावलीतील फेरबदलाचा ताव द र  दाखल केला होता. आता तीन वषानंतर 
सदबु द  सुच यामुळे हा ताव न याने मांड यात आला आहे. िनयमात तरतूद नसतानाह  
नगररचना वभागाने पुररेषेतील े ात तसेच ना वकास े ात ड .आर.सी.क ५४९, ५५०, 
५७१ व ५७२ ारे ट ड आरचे वाटप यापुव  केलेले आहे. याबाबत लेखी त ार देऊन सु दा 
ट ड आर दलालां या दबावामुळे कोणतीच कारवाई केली जात नाह . यांनी केले या 
बेकायदेशीर कामांवर पांघ न घाल यासाठ  एन.२.४.५ म ये आता फेरबदल कर यात येत 
आहेत. िचंचवड येथील पुररेषेतील े ा या ट ड आर या करणास ट ड आर किमट ने मंजूर  
दली होती ट .ड .आर.दे याआधीच याबाबत मी लेखी त ार के यामुळे सदर करण थगीत 
कर यात आले होते. नगररचना वभागा या एका बडया अिधका-याने या करणाची सुपार  
घेतली होती. मा.आयु ांनी करण थगीत के याने घेतलेली सुपार  परत करावी लागणार 
अस याने आता िनयमात बदल कर याचा खटाटोप या अिधका-यांकडून सु  आहे. 
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 िनळया पुररेषा व लाल पुरेरेषेतील े ात १ चा ट ड आर देणे ता वत कर यात 
आले आहे. िनळया पुररेषा व लाल पुररेषेतील े ात वकास करताना लाल पुररेषे या पे ा 
०.५ मी. उंच बांधकाम करावे लागत.े अशा ठकाणी वकसन म आर ण वकसीत करताना 
अित र  खच हा महापािलकेला सोसावा लागणार आहे. यामुळे अशा ठकाणी १ चा 
ट ड आर देताना महापािलकेवर पडणारा अित र  खच हा संबंिधतांकडून वसुल कर यात 
यावा. सभागृहासमोर मांडले या तावाम ये अनेक ुट  असुन या द त करणे अ यंत ु
गरजेचे आहे. तर  सदर तावावर सखोल अ यास क न न याने ताव मांड यात यावा. 
 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – स मा.महापौर साहेब, सव उप थत स मा. सद य, 
दोन/तीन मु ांबाबत प ीकरण करणे आव यक वाटते. स मा.सद य रामदास बोकड यां या 
वॉडात जे आर ण पडलेले आहे. यात हायटशन लाईन क न वकसकाने ब ड ंग 
परिमशनसाठ  फाईल दाखल केली होती. याची फाईल थांबवली आहे. यात महापािलकेचे 
हत जोपयत जोपासले जात नाह , तोपयत परिमशन दली जाणार नाह . िचंचवड गावात 
ड आरसी इ यू केलेला नाह . असे दोन वषय सभागृहात चचत आहेत. ड आरसी िमयम, 
ट ड आर याबाबत मा.संजय काटे यांनी बर च पूण तयार  क न िनवेदन केले आहे. व तुतः 
हा हायपोथे टकल इ यु आहे. कती िमयम आकारला तर कती फायदा होईल. ४ वषापूव  
ठराव केला होता, ट ड आर अलॉट करावा. ३०००, ६,०००, ९,००० असा हायपोथेट कल केला 
होता. याव न अंदाज बांधला होता. एवढा रे हे यू िमळेल. तो फॉ युला तेवढा लोकांना 
मा य झाला नाह . यामुळे तेवढा रे हे यू िमळाला नाह . हणून यात फेरबदल ताव 
केला. रेड रेकनर माणे ट ड आर यावा. यात म यंतर  उपसूचना आणली. हायकोटाने 
िनणय दला क , असे उपसूचने ारे करता येत नाह . हणून हा वषय सभागृहात आणला 
आहे. एकंदर त शहराचे उ प न कसे वाढ शकेलू  यासाठ  हा वषय घेतला आहे. वॉटर 
टॅ स, ॉपट  टॅ स बाबतीत दर ठेवले होत.े मा.शहर सुधारणा सिमती कंवा फलाफला 
सिमती सांगते िमयम कती आकारावा. हा सभागृहाचा अिधकार आहे. जा तीत जा त 
लोकांनी पॉिलसी वकारली पाह जे. शहरात रे हे यू वाढला पाह ज.े  पॉिलसीत सुधारणा 
क न आणली आहे. हायकोटाचा िनणय र बादल ठरवला हणून पु हा ताव सादर केलेला 
आहे. ट ड आरबाबत २ वषापूव  संचालक, नगररचना यांनी उवर त या पूण क न 
शासनाकडे सादर करावी असे ठरले होते. परंतू यावेळ  ताव द र  दाखल केला हणून 
कलम ३७ माणे करावया या येसाठ  केलेला ठराव खंड त झाला. तोच वषय इथे 
ठेवला आहे. मा.महापौर यांची परवानगी घेऊन खुलासा करतो क , क स टंट यां यावर EWS 

बाबतीत कारवाई करावी असा मु ा मा. ीरंग बारणे यांनी मांडला. संबंिधत अिधकार  यांना 
द ड म ह यापूव  शो कॉज नोट स दलेली आहे. क स टंट, थाप य पॅनलचे आ कटे ट, 
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लॅ ड के पंग आ कटे ट, िलगल पॅनेल आ कटे ट यांना ५ ते १० वषापूव  नेमले गेले आहे. 
नावासह त फाईल होती हणून मा. थायी सिमतीत मु ा मांडला होता. पॅनल रवाईज 
करतोय. महापािलका वॉिल फकेशनचे िनकष घालून देईल या माणे सव क स टंट 
रवाईज केले जातील.  

 

मा.बाळासाहेब तरस – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला आयु ांकडून खुलासा 
पाह जे आहे. वषय .१२ बाबत जु या ह  वकास नकाशासाठ  पूररेषा मंजूर वकासाचा 
मह वाचा वषय आहे. नवीन समा व  गावांसंदभात पूररेषेसंदभात काय उपाययोजना करणार 
आहोत हे आयु ांनी थोड यात सांगावे. नवीन समा व  गावांत जवळजवळ २०० मी. चे 

य ूलाईन व रेडलाईनचे माक ग होत.े जु या ह त, नवीन समा व  गावांवर अ याय होईल 
असे वाटते आहे. १००० मी. म ये जा तीत जा त २०० मी. ीन झोन, रेड लाईन, यू 
लाईन, नवीन व जु या यात वरोधाभास होतो आहे असे वाटते आहे.  
 

मा.महापौर – वषय मंजूर झाला आहे यावर आ ा खुलासा देता येणार नाह . 
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -             

 
ठराव मांक -३०९       वषय मांक - १४ 
दनांक -  २७/६/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

 
संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/५४८/२०१३, 

द.१०/०६/२०१३ 

           २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१५ नुसार 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत 
ट ड आर इंडे सबाबत िनयम . एन २.४.५ म ये तरतूद करणेकामी महारा  ादेिशक 
व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, 
फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या हरकती/सुचना माग वणे, यानुषंगाने 
सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर फेरबदलाचा ताव  शासनास मंजूर साठ  सादर 
करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. तसेच सन १९९५ साली मंजूर झालेली वकास योजना फ  १५% ते 
२०% इतक च अंमलात आलेली आहे. आजसु दा अनेक आर णे व र ते महापािलके या 
ता यात आलेली नाह त. आर त जिमनी या िमळकतधारकांची मानिसकता व यांची 
प र थती समजावून घणेे आव यक आहे. आप या शेजार ल िमळकतधारकां या 
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जिमनीची कंमत अथवा यातून िमळणारा मोबदला/उ प न याची तुलना के यास मोठ  
वषमता आढळते. अशा प र थतीत आर णा या जिमनी ता यात दे याची या 
जिमनमालकांची मानिसकता नसते. भूसंपादनाची ल  या पाहता अशा िमळकती 
ट .ड .आर. या बद यात ता यात घेणे अिधक सोयी कर वाटते. आतापयत ता यात 
आले या बहतांशी आर त जिमनी या टू .ड .आर. या बद यात आले या आहेत. परंतु 
या माणे जर आपण आर त जिमनींना Indexing लाव या तर या जिमनी फ  
भूसंपादनाने ता यात या या लागतील व याक रता महापािलकेस मोठया िनधीची 
आव यकता भासेल व मोठा कालावधी लागेल. तर  आपण अशा कारचे Indexing न 
करता सरसकट सव आर त जिमनीना जिमनी पोट  १.० व Incentive हणून अित र  
१.० असा द पट टु .ड .आर.दयावा. सदर ठराव कायम हो याची वाट न पाहता माननीय 
आयु  यांना हरकती सूचना माग वणे व इतर पुढ ल कायवाह  कर याक रता अिधकार 
दयावेत. तसेच १९९५ साली मंजूर झाले या महापािलके या जु या हदद या 
वकासयोजनेवर िनळ  व लाल पूररेषा अ ाप मंजूर नाह त या ठकाणी प ातील रकाना 
. ६ यामधील तरतूद  न वापरता रकाना .७ मधील तरतूद  वापरणे यो य होईल. 

 Permissible 
(Proposed) TDR 
Index 

 Suggested TDR Index  

7 Where Flood lines 
are not shown on 
Development Plan 

 Where Flood lines are 
not shown on 
Development Plan 

 

a) Reserved land falls 
within distance of 
30 m form river 
boundary and 
falling between 
Green Belt and No 
Development Zone. 

0.2
0 
 

Reserved land falls 
within distance of 30 m 
form river boundary and 
falling between Green 
Belt and No 
Development Zone. 

0.50 

b) Reserved land falls 
outside distance of 
30 m form river 
boundary and 
falling between No 
Development Zone. 

0.5
0 

Reserved land falls 
outside distance of 30 
m form river boundary 
and falling between No 
Development Zone 

0.50 

c) Reserved land falls 
within distance of 
30 m form river 
boundary and 
falling between No 
Development Zone 

0.5
0 

Reserved land falls 
within distance of 30 m 
form river boundary and 
falling between No 
Development Zone. 

1.00 

d Reserved land falls 1.0 Reserved land falls 1.00 
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outside a distance 
of 30 m form river 
boundary and 
falling between No 
Development Zone. 

0 outside a distance of 30 
m form river boundary 
and falling between No 
Development Zone. 

 
Sr.    Existing Provision                                                        Proposed Provision 
1  N 2.4.5.- The built up 

area for the purpose of 
F.S.I. credit in the form 
of a D.R.C. shall be 
equal to the Gross area 
of the reserved plot to 
be surrendered and will 
proportionately 
increase or decrease 
according to the 
permissible F.S.I. of the 
zone where from the 
T.D.R. has originated.  

N 2.4.5. The built up area for the purpose of F.S.I. credit in the form of a D.R.C. 
shall be equal to the Gross area of the reserved plot to be surrendered and will 
proportionately increase or decrease according to the permissible F.S.I of the zone 
where from the the T.D.R. has originated which is more particularly mentioned in 
Table No 31 
 
 
 
 
Table No. 31 

  Sr. 
No. 

Description of surrounding land 
use classification of the reserved 
land in which it falls  

Permissible 
T.D.R. 
Index 
(Proposed 
Index) 

Description of 
surrounding land 
use classification of 
the reserved land in 
which it falls  

Suggeste
d Index 

  1 Reserved land falls in 
Developable Zones i.e. 
Residential, Commercial 
C1/C2, Industrial, public 
Semi public) as per 
sanctioned Development 
plan. 

1.00 Reserved land falls 
in Developable 
Zones i.e. 
Residential, 
Commercial C-
1/C2, Industrial, 
Public Semi Public) 
as per sanctioned 
Development plan. 

1.00 

  2 On one side of the 
reserved land 
Developable Zone & on 
the side there is Green 
Zone /No Development 
Zone. 

1.00 On one side of the 
reserved land 
Developable zone 
& on the side there 
is Green Zone/No 
Development Zone. 

1.00 

  3 Reserved land within a 
distance of 100 m form 
Developable Zone 
boundary but falling 
between Green Zone/ No 
Development Zone. 

1.00 Reserved land 
within a distance of 
200 m form 
Developable Zone 
boundary but falling 
between Green 
Zone/ No 
Development Zone. 

1.00 

  4 Reserved land outside a 
distance of 100 m form 
Developable Zone 
boundary but falling 
between Green Zone /No 
Development Zone. 

0.50 Reserved land 
outside a distance 
of 200 m form  
Developable Zone 
boundary but falling 
between Green 
Zone /No 
Development Zone. 

0.50 

  5 Development Zone on 
two opposite sides of the 

1.00 Development Zone 
on two opposite 

1.00 
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No Development Zone 
exists             ( Which is 
land  locked between 
developable Zones) and if 
distance between this 
zone is not more than 
300 m and reservation is 
falling between this zone. 

sides of the No 
Development Zone 
exists   ( Which is 
land  locked 
between 
developable Zones) 
and if distance 
between this zone 
is not more than 
300 m and 
reservation is 
falling between this 
zone. 

  6 Where flood lines marked 
on Development Plan. 

 Where flood lines 
marked on 
Development Plan. 

 

  a) Reserved land from 
Developable zone but 
falling between River 
boundary & Blue Flood 

0.50 Reserved land  
from Developable 
zone but falling 
between River 
boundary & Blue 
Flood Line. 

1.00 

  b) Reserved land from 
Green Belt/No 
Development zone but 
falling between River 
boundary & Blue Flood 
Line. 

0.20 Reserved land from 
Green Belt/No 
Development zone 
but falling between 
River boundary & 
Blue Flood Line. 

0.50 

  c) Reserved land from 
Residential zone but 
falling between Blue & 
Red Flood Line. 

1.00 Reserved land from 
Residential zone 
but falling between 
Blue & Red Flood 
Line. 

1.00 

  d) Reserved land from No 
Development zone but 
falling between Blue & 
Red flood Line. 

0.50 Reserved land from 
No Development 
zone but falling 
between Blue & 
Red flood Line. 

0.50 

  7 Where flood lines are not 
shown on Development 
plan 

 Where flood lines 
are not shown on 
Development plan 

 

  a) Reserved land falls within 
distance of 30 m form 
river boundary and falling 
between Green Belt and 
No Development zone. 

0.20 Reserved land falls 
within distance of 
30 m form river 
boundary and 
falling between 
Green Belt and No 
Development zone. 
 

0.50 

  b) Reserved land falls 
outside distance of 30 m 
form river boundary and 
falling between No 
Development zone. 

0.50 Reserved land falls 
outside distance of 
30 m form river 
boundary and 
falling between No 
Development  
zone. 

0.50 

  c) Reserved land falls within 
distance of 30 m form 
river boundary and falling 
between No Development 

0.50 Reserved land falls 
within distance of 
30 m form river 
boundary and 

1.00 
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Zone falling between No 
Development Zone. 

  d) Reserved land falls 
outside a distance of 30 
m form river boundary 
and falling between 
Development zone. 

1.00 Reserved land falls 
outside a distance 
of 30 m form river 
boundary and 
falling between 
Development zone. 

1.00 

अनुकूल -६७       ितकूल -० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

------- 
मा.तानाजी खाडे  - महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                                                 

 

        वषय मांक - १५ 

दनांक -  २७/६/२०१३     वभाग-  मा.आयु   
    

   संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१७/७८/२०१३,  

            द.११/०६/२०१३ 

     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१६ नुसार 
 

आं ा धरणातून यावया या पा यासाठ  न वन जलशु दकरण क  बांध यासाठ  
िचखली येथील गट . १६५४ पै. मधील आर ण . १/८८ – अ ८.०० हे टर े ासाठ  
मंजूर वकास योजना ताव मनपा उपयोगाचे ऐवजी जलशु द करण क  (WTP) असे 
अिभनाम कर याचा फेरबदल ताव मा य अस यास मौजे िचखली येथील गट . 
१६५४ मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण . १/८८–अ मनपा उपयोग या 
आर णा या एकूण १५.६१ हे टर े ापैक  सुमारे ८.०० हे टर जागा आर ण . १/८८ 
– ड जलशु द करण क  (WTP) असे अिभनाम बदल करणेसाठ  म. ा. व न.र. अिध. 
१९६६ चे कलम ३७ अ वयेची सव वैधािनक कायवाह  पूण क न तसा ताव 
मा यतेसाठ  शासनास पाठ वणेत येत आहे. 
 

मा.अ ण बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा. वाती सान े - मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, िचखली येथील गट .१६५४ला 
िन वदा झा यापासून मी व साने काका दोघेह  पाठपुरावा करत होतो. या संदभात 
अिधका-यांनी उ र दले, २ एकरसाठ  कोट केस आहे. ऑटो ल टर इथे िमट ंग झाली, 
यावेळ  सु ा अिधका-यांनी हेच सांिगतले होत.े पूण या गट . १६५४ वर हा ोजे ट 

कसा काय आला. आ ापयत आ ह  दलेला ोजे ट िनयमांत अडकून राह लाय. िचखली 
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इथे प या या पा याचा  खूप खुप बकट होत चालला आहे. मोठमो या कम चालू 
आहेत. पा या या टाक ची अव था अितशय वाईट आहे. या ोजे टला दोन अड च वष 
लागणार असतील तर पयायी सु वधा क न ावी. या गटाम ये ोजे ट करायला आमचा 
वरोध नाह . यां याबरोबर आमचा ोजे ट सु ा समा व  क न यावा, तोपयत हा 
वषय तहकूब करावा. 

 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.   
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 

ठराव मांक -३१०    वषय मांक - १५ 

दनांक -२७/६/२०१३    वभाग - मा.आयु   

 
   संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचजा. .नर व/का व/१७/७८/२०१३,  

            द.११/०६/२०१३ 

     २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१६  नुसार 
 

वषय मांक १५ 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.तानाजी खाडे  - महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                                                                                                                                

 

         वषय मांक - १६ 

दनांक -  २७/६/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
 

     संदभ :१) मा. जत  ननवरे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव - 
    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१७  नुसार 
 

मौजे च-होली येथील जुना स.नं. ३४७ व ३५२ न वन स.न. ३१७ व ३१८ ह  
जमीन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मंजूर वकास आराखडयाम ये शेती वभागाम ये 
समा व  आहे. सदरची जमीन ह  वकास आराखडयामधील र हवास वभागालगत आहे.  
च-होली येथील जुना स.नं. ३४७ व ३५२ न वन स.न. ३१७ व ३१८ ह  जमीन शेती 
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वभागामधून र हवास वभागाम ये समा व  कर यासाठ  म. ा. व न.र. अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव तयार करणेस मा यता देणेत यावी व 
यासंबंधीत हरकती/सुचना माग वणे व यावर िनणय घेऊन ताव शासनास 
मा यतेसाठ  सादर करणेचे सव अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
 

मा.अ ण बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.िनतीन काळजे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, संबंिधत वषय मा या 
भागातील आहे. फ  दोनच सव नंबर आर झोनम ये न करता पूण च-होलीतील सव 
ीन झोन आर झोन करावा, तोपयत हा वषय तहकूब ठेव यात यावा. मी या वषयाची 

पूण मा हती घेतलेली आहे. कृपा क न हा वषय तहकूब करावा अशी वनंती आहे. 
आ ह  असेच िनवडून आलेलो आहोत का, आ हाला वचारात घेतले जात नाह .  

 
मा.संद प िचंचवडे - महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देतो. 
 
मा.महापौर -  वषय मांक १६ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 

ठराव मांक -३११     वषय मांक - १६ 

दनांक -२७/६/२०१३     वभाग - मा.आयु   
      

संदभ :१) मा. जत  ननवरे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव - 
    २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द.११/०६/२०१३ ठ. .१७  नुसार 

 

वषय मांक १६ 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.अ ण बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                                                                                                                                                                
 

        वषय मांक - १७ 

दनांक -  २७/६/२०१३     वभाग-  मा.आयु   

  
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/२०१३  
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         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 .२९१ द.२०/५/२०१३ 

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  अ/ब म ये नमूद तपिशलाचा मूळ 
धोरण मसु ात समावेश क न प रपणू डा धोरण मसु ास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.तानाजी खाडे ़- महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डा धोरणासंदभात हा वषय 
गे या २ िमट ंगम ये सभागृहात आला आहे. परंतू या ठकाणी आयु  साहेबानंा वनंती 
करायची आहे, असे द क योजनेचा वषय सभागृहात आला. आ ह  या वषयाला मा यता 
दली. परंतू वषभर डा सिमतीत काम के यानंतर मी हा वषय अडवायचा य  केला. 
खेळाडंूना प नास पये भ ा ायचे ठरले. प कार प रषद घेऊन मा.महापौर यांनी हे अमा य 
केले व २०० पये भ ा दे याचे जाह र केले गेल.े गेले ३ म हने खेळाडंूना भ ा दलेला नाह  
हे सभागृहा या िनदशनास आणून देतो. सभागृहापुढे द क योजना ठेवली व मंजूर केली. 
याचा अ यास अिधका-यांनी, डा सहा. आयु ांनी केला नाह . द क योजनेचे ८३ खेळाडू 

आहेत. एका खेळाडूला .६,००० मानधन. खेळाचे कटस व अनुदान यांचा वचार केलातर ्
एक खेळाडूला ७५,००० खच येतो. द क योजनेसाठ  बजेटम ये २० लाखांची तरतूद केलेली 
आहे. माझी सभागृहाला वनंती आहे क , द क योजनेसाठ  जे २० लाखांचे बजेट आहे. ते 
५० ते ६० लाखांचे बजेट कराव.े दरमहा २०० पये दे यात यावेत. महापौरांनी जाह र केलेला 
भ ा लवकरात लवकर दे यात यावा. द तीनंतर डा धोरण सभागृहापुढे मंजूर करावेु . 
तोपयत डा धोरणाचा वषय तहकूब ठेवावा अशी आयु  साहेबांना वनंती करतो.   
   
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब,सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
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मा.शमीमताई पठाण- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, डा धोरणाचा वषय या ठकाणी 
सादर केलेला आहे. सगळ कडे शासन व आपणह  या धोरणा ारे खेळाडंूना सहकाय करतोय, 
ो साहन देतोय. ५ वष झाली. मा या वॉडात एकच डांगण उपल ध आहे. ५ वषापूव  

ितथे झोपडप ट  पुनवसनासाठ  प ाशेड बांधले या हो या. या ठकाणी भागात मुलांना 
खेळायला दसर  कुठलीह  जागा नाहु . मोठमोठे गृह क प उभे राह ले आहेत. मुलांवर 
अ याय होतो आहे. डा धोरण राबवतोय. मा या वॉडात कुठेह  डांगण नाह . हा 
वरोधाभास नाह  का? या ठकाणी प ा शेड हलवा यात व मुलांना याय ावा अशी वनंती 
करते.  
 

मा.महापौर  :- वषय मांक १७ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 

ठराव मांक -३१२    वषय मांक - १७ 

दनांक -२७/६/२०१३    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 .२९१ द.२०/५/२०१३ 
 

वषय मांक १७ 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 पालांडे - महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.                                                                                       

 

ठराव मांक -३१३       वषय मांक - १८ 

दनांक -  २७/६/२०१३      वभाग-  मा.आयु   
   

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/जिन/Shi/४१/२०१३,  
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  द.१६/५/२०१३ 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा च-होली येथील मैलाशु द करण क प डसबर १२ 
पासून काया वत झालेला आहे. यामुळे आळंद  नगरप रषदे या ह तील यांचे 
भागातील नैसिगक उतारानुसार येणा-या ेनेजलाइ स जोडणेस परवानगी देता येणे श य 
आहे. यामुळे इं ायणी नद चे होणारे दषण रोख यासु , पयावरणाचा समतोल राख यास 
व या भागातील सावजिनक आरो याचा  सुट यास मदत होणार अस याने आळंद  
नगरप रषद ह तील ेनेज लाई स म.न.पा. या मु य ेनेज लाईनला जोडणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
 

मा.अ णा भालेकर - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा. ीरंग बारण े – मा.महापौर साहेब, आयु  साहेबांनी हा वषय ठेवलेला आहे. आळंद  
नगरप रषदे या ह तील नैसिगक उतारानुसार येणा-या ेनेज लाई स जोड याचा वषय 
आहे. पंपर  िचंचवड महापािलके या ह त जी अनिधकृत बांधकामे झाली, यांचे ेनेज 
लाई स जोड याचे काम करताय. परंतू आळंद  नगरप रषदे या ह तील जी बांधकामे आहेत, 
ती अिधकृत का अनिधकृत आहेत हे सु ा सभागृहाला सांगायला पाह ज.े बर चशी बांधकामे 
अनिधकृत आहेत. एक कडे पंपर  िचंचवडमधील करदाते ामा णकपणे कर भरतात. यांना 
एक याय व ह बाहेर ल लोकांना वेगळा याय. केवळ इं ायणी नद त दषण होतेू , हा मु ा 
पकडून चुक या प तीने कामे होत असतील तर याला माझा वरोध आहे. या ेनेज 
लाई स जोड या जातील ते बांधकाम अिधकृत का अनिधकृत हे सु ा सभागृहाला सांिगतले 
पाह जे. ह बाहेर ल मैला वाहन ने याचे काम आपण करताय याची क पना सभागृहाला ू
ावी. वषया या अनुषंगाने सव मा हती सभागृहाला सांगावी. बांधकामे मंजूर आहेत का 

अनिधकृत हे सु ा सभागृहाला सांगाव.े 
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,खरेतर आप याकडे मुळात २५० ते 
२७५ एम.एल.ड .चे लॅ ट आहेत. आपण लॅ ट आप यासाठ  बांधलेले आहेत. आळंद  
नगरप रषदेसार या छो या नगर त अध  नद  द षत होत असेलू , तेथे नैसिगक अडचणी 
असतील तर अशा कारची सु वधा यांना दली पाह जे. काल सु ा तु ह  ड पीड सीम ये 
असताना सांिगतल,े २१० एमएलड  इनटेक आमचा आहे. २०० एमएलड  कपॅिसट  असताना 
शंभर ट के कपॅिसट  दसु-या या ह त घेऊन आप याला करायचा नाह . अिधकृत का 
अनिधकृत बांधकामांना कने शन जोडणार. ेनेज लाईनचे कने शनला कोण जबाबदार आहे. 
पया पयाचा वचार करतोय. वरोधाभास सांगतोय. इथे शंभर ट के ेनेज लाईनला 

कने ट ह ट  आहेत. लो आहे ितथे मटेन स करतो का. नद  कडेचे चबर म ये जाऊन 
बघा. डुकरे असतात. सगळे पाणी यात जाते. क येक चबरला आजह  ला टर केलेले 



106 

नाह . हे कोण बघणार. १५ वषापूव  काम झाले आहे. ठेकेदाराचे बील शंभर ट के दलेले 
आहे. केवळ आतून मुलामा दलेला आहे. अशा कारे कामे होणार असतील तर एखा ा 
धािमक थळाला चांग या सु वधा दे याचा आपला य  असेल तर अशी सु वधा ायला 
आपण िन त नाह  हणणार नाह . मूळात अ त वात असणा-या अडचणी ल ात घेऊन 
यांना बरोबर घणेार असाल तर आपण आप या अडचणी का वाढवाय या. तुम याकडून 
कॉ ॅ टरवर कारवाई करा हणून वभागाला आदेश दले. े नेड लन करत नाह  हणून 
मी फोन केला. १ कोट  खच झाला. चबर साफ होणार नाह  का. िन वदा या शॉट टम 
करावी. अ याव यक सेवांना कुठेतर  मुभा दली पाह जे. ेनेज चबर िलकेज होत नाह . िलक 
होते. लोकां या संपवेलम ये ेनेजचे पाणी जाऊन रोगराई पसरेल. मुलांना, बायाबाप यांना 
काह  झालेतर, यातून आरो याचा  उ वत असेल तर संबंिधतांबर कारवाई हायला 
पाह जे. तु ह  कायवाह त फा ट हा. आ हाला कोणाला धडा िशकवायचा नाह . आपले काम, 
आपली जबाबदार  यव थत पार पाडावी. या वषया या अनुषंगाने अडचणी सुटतील. 
चांग या प तीने, चांग या दजाचे काम हाव.े आमची सु ा इ छा आहे, चांग या दजाचे 
ठेकेदार आले पाह जेत.  काँ पट शन असेल तर शॉप † ò ट लागू करा. या लोकांना 
याबाबतीत काम केले यांना मयादा ठेव या पाह जेत. शाळां या साफसफाई या टडरसाठ  
५० ठेकेदार आले. सांगायचे ता पय हेच क , कॉ पट शनम ये एकमेकांशी कॉ पेट ट ह 
ठरतील असेच पधक आले पाह जेत. कोणाची पधा कोणाबरोबर करायची ठरले तर अवघड 
आहे. या गो ी या िनिम ाने ल ात या. अितशय जबाबदार चा वभाग आहे. आळंद  
नगरप रषदेला पाणी द यानंतर इ पे शन पाट  हणून आपली सु ा जबाबदार  वाढणार 
आहे. ह  जबाबदार  यायला आपले लोक तयार आहेत का. यां याकडून अडचणी आ यातर 
आ हाला पहावे लागेल. आप यामुळे यां याकडे दषण राहणार नाहू . यां याकडे 
आप यामुळे दषण येणार नाह  हे पाू हले पा हजे. दोन/तीन गो ी या वषया या अनुषंगाने 
सांिगत या. यात आयु  साहेबांनी ल  घालावे व या वषयाला मंजुर  ावी असे सांगतो.  
 

मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, इं ायणी नद या शु करणाचा 
वषय प ह यांदा आला आहे. याचे वागत करत.े हा सवा याच ज हा याचा वषय आहे. 
इं ायणी नद चे शु करण झाले नाह तर उ ा गंगा, यमुना न ांसारखी अव था होऊ शकत.े 
आपला च-होली येथील मैलाशु करण क प कती मतेचा आहे. आळंद  इथून इं ायणी 
नद तील कती मैला शु करणासाठ  घेणार आहोत. इं ायणी नद त मैलाशु करण न करता 
कती जातो याची मला मा हती पा हजे. आजरोजी आप या क पात कती मैला शु करण 
होते. आप या क पाची एवढ  मता आहे का. आळंद  इथून कती एम.एल.ड . येणार आहे 
याची मा हती हवी आहे. आपली तेवढ  मता आहे का. शु करण न करता इं ायणी 
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नद म ये कती मैला जातो हे मा हती पाह ज.े नाह तर उपकार केल ेआ ण वाया गेले असे 
हायला नको.  

 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, इथे आळंद  नगरप रषदेचे अ य , 
यांची सव ये  मंडळ , खासदार यां या समवेत आप याला भेटायला आले होते. 

आप याकडून यांना काय ास होतो. तळवडेपासून इं ायणी आप या ह त आली आहे. 
आप याकडून नद त ेनेजचे पाणी सोडले जात.े प या या पा याची अडचण झाली आहे. हे 
पाणी पऊ शकत नाह त. बर च वष सभागृहात वषय आला, तो तहकूब झाला. आपण 
थांबवू शकलो नाह . आयु ांनी िशफारस क न सु ा ती सु वधा देऊ शकलो नाह . 
पालखी या वेळ  ता पुरते पाणी देतो. ेनेजची यव था क न देतोय. याला पूतना मावशीचे 
ेम हणायचे का याब ल शंका वाटत.े मैला शु करण क पाची कपॅिसट  पाहता पूणपणे 

मैला शु  होत नाह . यात येणारा मैला जोडून घेऊन आप याला िश ा करतोय का. पूण 
मतेने काम चालले आहे का? यामागे दसरा हेतू आहेु . केले या कामाचे िन त कौतुक 

क . यांनी बाक  अडचणी सांिगत या हो या क , डुडुळगावात ख यात र ता आहे. ितथे 
चांगले र ते पा हजेत. मा. वनय गायकवाड यांनी याब ल वारंवार सांिगतले होते. या 
गो ींकडे ल  ावे. तळवडेपासून कती इनटेक देतोय, याची िस युएशन सांगा. 
 

मा.अंबादास च हाण (सहशहर अिभयंता,पाणीपुरवठा) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
जेएनएनयूआरएमम ये तळवडे पासून िचखली, च-होली पयत १८ मी.ची लाईन टाकायचे 
काम केले आहे. आप या ह तून जवळजवळ ७०० वे. फूट जागा संपादन करावी 
लागणार आहे. यासाठ  ६ कोट  खच करावा लागला असता. ५५,०००/- ित म हना खच 
करावा लागला असता. या माणे भ व यात सुमारे २ कोट  ६० लाख ित म हना 
महापािलकेवर बोजा पडतो आहे. हणून यां या ह तून नळ जोडायला मा.महापािलका 
सभेत मा यता दली, या माणे लाईन टाकली आहे. काळे कॉलनी, साखरे मठ या 
ए रयातून ट करायची वनंती केली. या बेिससवर परिमशन दलेली आहे. यांचे १ 
एम.एल.ड . पाणी यात येते आहे. तेवढे ट करतोय. च-होली मैलाशु करणाची मता २१ 
एलएलड  आहे. भ व यात ४ एलएलड  पयत पाणी टमटसाठ  येणार आहे. अिधकृत 
बांधकामांनाच ह  लाईन वापरायची परिमशन देणार आहोत. 
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,या ठकाणी आळंद  नगरप रषदेचे 
ेनेजचे पाणी शु करणाचा वषय आला आहे. मा.च हाण साहेबांनी खुलासा करताना 
सांिगतले क , १ एलएलड  पाणी ट करणार आहोत. याअनुषंगाने मा.सुलभाता नी वषय 
मांडला आहे. तळवडेपासून च-होलीपयत आपण च-होली इथे टमट लॅ ट उभा केलेला 
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आहे. या प रसराचा वचार करत असताना आप या ल ात आले क , भ व यात मो या 
माणात डे हलपमट होणार आहे. या ीकोणातून कामकाज चालू आहे. ते करत असताना 

मा या मा हती माणे च-होली एसट पी लॅ टचे ५ त े ६ वषापूव  टडर िनघाले होत.े 
य ात आपण पूण मतेने आजह  केलेले आहे. फ  २१ एमएलड  पूण केलेले आहे. 

जेएनएनयूआरएमचा फंड आलातर काम क  अशा कारची मा हती िमट ंगम ये दलेली 
आहे. याअनुषंगाने यािनिम ाने वचारायचे आहे क , जेएनएनयूआरएमचा फंड नेमका कधी 
िमळणार आहे. य ात कधी काम सु  होणार आहे. भ व याचा वचार करता पूण मतेने 
एसट पी ला ट सु  करणे गरजेचे आहे. शहराचा बार क वचार केलातर मतदार संघा माणे 
शहराची डे हलपमट होते. पंपर  मतदार संघाचा अ यास केला तर तो मतदार संघ कंजे टेड 
आहे. भोसर  हा न याने वकिसत भाग आहे. इथे भ व यकाळात मोठ-मो या इमारती 
होणार आहेत. शहरात अिधकृत डे हलपमट हावी ह  अपे ा पूण हायची असेलतर पूण 
मतेने च-होलीचा एसट पी ला ट सु  करणे गरजेचे आहे. आप या ेनेज िस ट ममुळे 

इं ायणी नद  अनेक वषापासून द षत होते आहेू . अशा कारे आळंद  नगरप रषदेतील 
भा वकांना अनेक वषापासून द षत पाणी गेलेले आहेू . ह  प व  नद  पंपर  िचंचवड 
शहरातील घाण पा याने द षत होते आहेू . ती दषणापासून मु  हावी अशी भावना ू
सवानी य  केली आहे. याअनषंुगाने पूण मतेने एसट पी ला ट सु  करावा. अनिधकृत 
बांधकामांना या लाई स जोडणार का हा वेगळा भाग आहे. यािनिम ाने आयु  साहेबांनी 
तशा कारची सूचना करावी. जेएनएनयूआरएमचे फंड िमळणार नसतील तर महापािलका 
फंडातून अधवट अव थेतील च-होली एसट पी ला ट पूण करावा अशी अपे ा आहे.  
 

मा.िनतीन काळजे– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा वषयावर चचा चालू आहे. 
पण ऑलरेड  एक वषापूव च यांनी या लाई स जोडले या आहेत. या भागानुसार उतार 
आप याकडे येतो. काळे कॉलनी इथून आप या लाई स गेले या आहेत. ितथे भारत 
पाक तान असा वाद चालू असतो. आळंद  नगरप रषद यां यावर अ जबात खच करत 
नाह . यांना र यावर आणून सोडले आहे. आपण सव खच यांना करायला सांगावा. पाणी 
आळंद  नगरप रषदेकडून दले पा हजे. देहगावातील सगळे भा वक आपलेच पाणी पीत ू
आहेत. यात ल  दलेतर अितउ म होईल. आळंद  नगरप रषदेतील लोक, चो वसावाड , 
वडमुखवाड  येथील लोकांना अं य वधीसाठ  आळंद  ॉस क न पिलकडे जावे लागत.े 
आप या भागात मशानभूमी नाह . घाणीमुळे तेथील वातावरण खराब आहे यामुळे ितथे 
जावेसे वाटत नाह . आपण यां याकडून काम करतोय. अिलकड ल भागात मशानभूमीसाठ  
जागा उपल ध क न िमळावी. हा  माग  लावावा. कमीत कमी १५ वषापासून हा वषय 
चालू आहे. नवीन गावे महापािलका ह त समा व  झा यानंतर महापािलकेकडून 
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मशानभूमीसाठ  िनधी टाकला आहे. स या एव या अडचणी आहेत. आळंद  इथे जाऊन 
अं य वधी करावे लागत आहेत. आप या भागात मशानभूमीचे काम हावे अशी वनंती 
करतो.  
 

मा. साद शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, माझी वनंती आहे क , पंपर  
िचंचवडम ये ेनेज लाईनची सग यात जा त सम या आहे. िचंचवड टेशनम ये आपण 
कॉ ॅ ट दलेले आहे. ेनेज साफ करायचे कॉ ॅ ट फ  ५ लाखांचे दलेले आहे. ५ मुलांना 
५ भागांत काम करावे लागते. िचंचवड टेशन, आनंदनगर, इं ायणीनगर, काळभोरनगर, 
शाहनगरू , व ानगर असा भाग आहे. ५ मुलांना पे ोल अलाऊंस नाह . शाह नगरम ये ू
कं ले ट आलीतर तो िचंचवडे टेशनचे काम सोडून ितथे पळत असतो. या याकडे गाड  
नाह . याचे पेमे ट फ  ६ ते ७ हजार इतके आहे. ठेकेदाराबरोबर काय † ò ीमट केली 
मा हती नाह . पावसाळा सु  झाला तसा येक ेनेज या चोकअपमुळे गेले १ म ह यापासून 
द षत पाणी येते आहेु . वारंवार त ार  केले या आहेत. पावसाळा अस यामुळे 
पाणीपुरव या या लोकांना घाण पाणी कुठून येते हे आजपयत कळालेले नाह . अध  पा याची 
लाईन, ेनेज लाईन मधून गेलेली आहे. वतःचे घर नीट नाह  आ ण दसु-याचे घर नीट 
करायला चाललो आहोत.  
 

मा. ीकर परदेशी (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, च-होली येथील 
शु करण क पाकर ता नद  अिलकड ल नाग रकांना ेनजे पाईपलाईन कने शन 
दे याबाबतचा हा वषय आहे. ह  पाईपलाईन मुळात यां या ह तून गेलेली आहे. गेली 
नसती तर भांडवली खच व नंतर येणार देखभाल द ती खच सु ा मो याु  माणात आला 
असता. याचसाठ  चचा झाली होती. तुमची सु ा यं णा यात जोडून देत आहोत. आपले 
पाणी जथे िमसळत आहे ितथे आळंद  सारखे ितथ े ात ते पाणी जमा होते आहे. 
मानवते या ीकोणातून हे करणे यो य आहे. दषण िनयं ण मंडळ याचा वचार करतेू . 
पवना नद , इं ायणी, मुळा नद  यांचे शु करण करणे कायदेशीर र या बंधनकारक आहे. 
ेनेज लाईन जोडून देऊन करणे यो य आहे असे माझे हणणे आहे. हे टे नकली श य 
आहे. २० एमएलड  ते ६० एमएलड  इतके जमा होते. स या १ एलएलड  ट क  शकतो. 
से शन ८० नुसार, महापािलका ह बाहेर ल खच करायचा ठराव क  शकतो. मा.अ जत 
ग हाणे यांनी मु ा मांडला क , भ व यातील मु ा ल ात घेता ६० एमएलड  पाणी जमा होते. 
मोशी इथे आंतररा ीय क हे शन सटर सु  होते आहे. याभागातील वकास ल ात घेता, 
लोकसं यावाढ अपे त आहे हे ल ात घेता जेएनएनयूआरएम अंतगत † òड शनल ड पीआर 
सादर केलेला आहे. अजून २० एमएलड  ता वत केलेला आहे. २०१६-१७ पयत अ य २० 
एमएलड  क प तयार होऊ शकतो. तशी अडचण येणार नाह . अिधकृत/अनिधकृत 
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बांधकामांचा वचार करता िन तपणे आप या ह त हा भाग येत नाह . पूण पुणे व पंपर  
िचंचवड शहरा या प रसरातील अनिधकृत बांधकामांसंदभात मा.उ च यायालय यांनी 
मा. ज हािधकार  यांना िनदश दलेले आहेत. पंपर  िचंचवड मधील धोरण अंिगकारले असून 
थेट प तीन ेसंर ण ायचे नाह . आयु  कायालयांकडून ज हािधका-यांना कळवले जाईल. 
कने शन देत असताना जे धोरण वकारल,े याच प तीने नवीन अनिधकृत बांधकामांना 
यांनी देऊ नये. या माणे यांना मॉिनटर ंग कर यासाठ  कळव यात येईल. 

 

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.भारती फरांदे –मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

                                                                                                         
         वषय मांक - १९ 

दनांक -  २७/६/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

  
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क.मु./१७/२०१३,  

  द.०५/०६/२०१३ 

भोसर  स.नं.१ येथील आर ण .४३१ म ये अ यावत णालय व वाचनालय 
बांधणेकामी येणा-या र. .१९,४५,००,०००/-(अ र  र. .एकोणीस कोट  पंचेचाळ स लाख फ ) 
चे खचास शासक य मा यता देणे व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा.अ णा भालेकर–मा.महापौर साहेब,सदर वषय तहकूब करणेत यावा अशी सूचना मांडतो. 
 

मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब,सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौरü :- वषय मांक १९ तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
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ठराव मांक-३१४     वषय मांक - १९ 

दनांक -२७/६/२०१३     वभाग - मा.आयु   

 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क.मु./१७/२०१३,  

       द.०५/०६/२०१३  
 

वषय मांक १९ 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 पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े                                                                                                       
 

ठराव मांक -३१५     वषय मांक - २० 

दनांक -  २७/६/२०१३     वभाग-  मा.आयु   
 

   संदभ :मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क.मु./१८/२०१३, द.०५/०६/२०१३  
 

मनपा ह मधील पुणे आळंद  र यालगत स.नं.७८ येथे संत ाने र महाराज व 
संत नामदेव महाराज यांचे भेट चे समुह िश प उभारणेकामी येणा-या र. .६,१६,००,०००/- 
(अ र  र. .सहा कोट  सोळा लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

 

मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय मंजूर करत असताना 
जवळपास ६ कोट  १६ लाख खचाला मंजुर  देतोय. यासाठ  समारंभदेखील झाला आहे. ५० 
लाखांची तरतूद असताना ६ कोट  १६ लाखांना मंजूर  घेतोय. वषयाला वरोध नाह . 
आप याकडून मा हती पा हजे. ६ कोट  १६ लाखांची िन वदा काढत असताना आपण ह  
तरतूद कुठून वग करणार आहोत. िन वदा येसाठ  काय िनयोजन केलेले आहे याचा 
देखील खुलासा करावा. 
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ाच मा.आ पा बारणे यांनी 
सांिगतल,े बजेटम ये तरतूद कमी आहे. याची िन वदा काढ यात आलेली आहे का याची 
मा हती ावी. िन वदा काढली असेल तर कती िन वदा वग कर यात आलेली आहे. खच 
कुठे तर  थांबणार आहे का पुढे सु ा वाढणार आहे याची शा ती ावी. 
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मा.कांबळे (शहर अिभयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा शासक य 
मा यतेसाठ  वषय आला आहे. याची िन वदा आपण मा यता िमळा यानंतर काढणार 
होतो. तरतूद हणून अ य भागांतून वग करण क न करणार आहोत. या कामासाठ  एवढा 
खच १ वषात होणार आहे. यामुळे रा हलेला खच पुढ ल वषातील खचातनू केला जाईल. 
िन वदा या क न होणार 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. 
         -------  
मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े                                                                                                                                                                

 

ठराव मांक -३१६       वषय मांक - २१ 
दनांक -  २७/६/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

   

 संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क.मु./१९/२०१३, द.०५/०६/२०१३ 
  

   लांडेवाड  येथील नािशक महामागालगत वेश ार (कमान) उभारणेकामी येणा-या 
र. .१,३३,३०,०००/-(अ र  र. .एक कोट  तेहतीस लाख तीस हजार फ ) चे 
पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.सुजाता पालांडे - महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते.  

 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते –  

भाग .५ (टाळगांव) िचखली येथे वागत कमान उभारावी यासाठ  येणा-या 
शासक य खचास मा यता दे यात यावी. 

 

मा.अ नी िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.    

 

  यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
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ठराव मांक -३१६       वषय मांक - २१ 
दनांक -  २७/६/२०१३      वभाग-  मा.आयु   

   संदभ :मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क.मु./१९/२०१३, द.०५/०६/२०१३  

 
लांडेवाड  येथील नािशक महामागालगत वेश ार (कमान) उभारणेकामी येणा-या 

र. .१,३३,३०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  तेहतीस लाख तीस हजार फ ) चे 
पुवगणनाप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग 
.५ (टाळगांव) िचखली येथे वागत कमान उभारावी यासाठ  येणा-या शासक य 

खचास मा यता दे यात येत आहे.   

अनुकूल -६७        ितकूल -० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         -------  
मा.महापौर – सवाच ेआभार मानून सभा संप याच े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/७३४/१३        

दनांक – ०६/०८/२०१३      

       

  
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
कायवाह साठ  रवाना.   
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