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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक - ३३ 

सभावृ ांत 

 

दनांक – १९.०८.२०१४               वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग ट २०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
मंगळवार द.१९.०८.२०१४ 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 शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बाप ु

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 

६. मा.सौ. वाती मोद सान े

७. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
८. मा.सायकर अजय शंकरराव 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहल गुलाबु  

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा.जगद श शे ट  

१५. मा.बाबर शारदा काश 

१६. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१७. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८. मा.उ हास शे ट  

१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२०. मा.पवार संगीता शाम 

२१. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२५.मा.भारती फरांदे 

२६.मा.आर.एस.कुमार 



2 
 

२७.मा.जावेद रमजान शेख 

२८.मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९.मा.भालेराव ितभा ाने र 

३०.मा.नंदा वकास ताकवण े

३१.मा.नेटके सुमन राज  

३२.मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३.मा.भ डवे संिगता राज  

३४.मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३५.मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३६.मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३७.मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८.मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३९.मा. †ò›.सं दप गुलाब िचंचवडे 

४०.मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४१.मा.अपणा िनलेश डोके 

४२.मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३.मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४४.मा.जय ी वसंत गावडे 

४५.मा. साद शे ट  

४६.मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४७.मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
४८.मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४९.मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०.मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५१.मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२.मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५३.मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

५४.मा.सुपे आशा र वं  

५५.मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५६.मा.अ जत दामोदर ग हाण े

५७.मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५८.मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 

५९.मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
६०.मा.महेशदादा कसन लांडग े

६१.मा. ा बाजीराव लांडे 

६२.मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडग े

६३.मा.ल ढे शभुांगी संतोष  
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६४.मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६५.मा.ननवरे जत  बाबा 
६६.मा.सावळे िसमा र वं  

६७.मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६८.मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

६९.मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

७०.मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७१.मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७२.मा.कदम सदगु  महादेव 

७३.मा.छाया जग नाथ साबळे 

७४.मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

७५.मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७६.मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

७७.मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७८.मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७९.मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८०.मा.काळे वमल रमेश 

८१.मा.पाडाळे िनता वलास 

८२.मा. वनोद जयवंत नढे 

८३.मा.तापक र अिनता म छं  

८४.मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८५.मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८६.मा.बारणे िनलेश हरामण 

८७.मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८.मा.बारणे माया संतोष 

८९.मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९०.मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९१.मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९२.मा.कलाटे वाती मयुर 

९३.मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९४.मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९५.मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९६.मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९७.मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९८.मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९९.मा.जगताप राज  गणपत 

१००.मा.िशतोळे शलैजा बाबुराव 
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१०१.मा.जगताप नवनाथ द  ु

१०२.मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०३.मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 

१०४.मा.जम सोनाली पोपट 

१०५.मा. शांत िशतोळे 

१०६.मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१०७.मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  

१०८.मा.गायकवाड सं या सुरदास  

१०९.मा.काटे राज  िभकनशेठ 

११०.मा.शडगे आशा सुखदेव 

१११.मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११२.मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११३.मा.संजय केशवराव काटे 

११४.मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११५.मा.पाट ल सु जत वसंत 

११६.मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११७.मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 

     यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.डॉ.डोईफोडे,मा.गावडे, 
मा.मान,ेमा.कुलकण ,मा.ढेरे,मा.गायकवाड,मा.फंुदे,मा.खांडकेकर,मा.दरगुडेु ,मा.माछरे-सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण,मा.पाट ल,मा.तुप-ेसहशहर अिभयंता, मा.भोसल-ेमु य 
लेखापाल,मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.मनोज देशमुख-वै क य अिध क, 
मा.भदाण-ेउपसंचालक(नगररचना),मा.दधेकरु ,मा.िनकम,मा.सवण,ेमा.साळवी,मा.पठाण,मा.लडकत, 
मा.कुलकण ,मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.गलबल,ेमा.केदार ,मा.कांबळे-काय.अिभयंता,मा.उबाळे-
शासन अिधकार  (िश णमंडळ) मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक),मा.साळंुके-मु य 

उ ान अिध क, मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.पवार- .कायदा स लागार,मा.बोदडे- शासन 
अिधकार  (जनसंपक) हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

----------- 
(१) वाय.सी.एम. णालयातील बी एलकेअर संचिलत कॅथलॅब सु वधेचा राजीव गांधी 

जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत समावेश करणबेाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता-  

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 
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अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला अस याचे 
मा.महापौर यांनी कट केल.े 
 

(२) एम.आय.ड .सी. भोसर  पोलीस ठाणेसाठ  ड ट सटर लॉट न.ं४ येथे इमारत बांधणे 
कामास शासक य मा यता व कामाचा अंदाजप कात समावेश करणबेाबत मा.आयु  
यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास 
टाकणेत आली असता – 

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 
 

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

 
(३) मौजे िचंचवड स.न.२५४ ते २५८ येथील आर ण .२५१, भाजी मंडई व आर ण 

.२५३, मैलाशु करण क  या आर णात फेरबदल करणबेाबतचा मा.आयु  यांचा 
ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत 

आली असता-  

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला अस याचे 
मा.महापौर यांनी कट केल.े 
 

(४) लोकशाह र कै.आ णाभाऊ साठे यांचे पुत यासाठ  जागा िन तीबाबतचा मा.आयु  यांचा 
ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत 

आली असता – 

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला अस याचे 
मा.महापौर यानंी कट केल.े 
 

(५) मे.इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को.ऑ.सो.िल. सोसायट या जागेतुन 
मनपा या सुधार त मंजूर वकास योजनेतील ४५.०० मी. ं द र या या खाजगी 
वाटाघाट ारे भूसंपादन करणबेाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला अस याचे 
मा.महापौर यांनी कट केल.े 

----------- 
मा.उ हास शे ट  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृहाला वनंती करतो,  
खालील मा यवरांचे िनधन झाले आहे - कसनराव बाणखेल-ेमाजी खासदार, मता 
तळवलकर- जे  अिभने ी, िनमाती आ ण द दिशका, ाणकुमार शमा ऊफ ाण-जे  
यंगिच कार, तुकाराम िमसाळ-उपमहापौर राजू िमसाळ यांचे काका, परशुराम ढोरे-माजी 
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उपमहापौर माई ढोरे यांचे द र, वजय जग नाथ पाट ल-मनसे कायकत, िमिलंद गो वंद 
जगताप,ल मी अनंत िनबंधे (काक ),ता हबाई अनंता आहेरु ,बाळासाहेब िचंचवडे, वलास 
भागवत,अिनता कांबळे,शंकरराव देशमुख, वलास काळभोर यांना आज या सभेत दांजली 
अपण क न सभा मंगळवार द.१९/८/२०१४ रोजी दपार  ु २.३० वा. पयत तहकूब करणेत यावी 
अशी वनंती करतो. 
 

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

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अू पण केली.) 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे दपार  ु २.३० वाजेपयत सभा 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 - ३३ 

सभावृ ांत 

( दनांक १९.८.२०१४ दपार  ु २.०० ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – १९.०८.२०१४           वेळ – दपार  ु २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दनांक १९.८.२०१४ दपार  ु २.०० ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा मंगळवार द.१९.०८.२०१४ रोजी दपार  ु २.३० 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 शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बाप ु

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 

६. मा.सौ. वाती मोद सान े

७. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
८. मा.सायकर अजय शंकरराव 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहल गुलाबु  

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा.जगद श शे ट  

१५. मा.बाबर शारदा काश 

१६. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१७. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८. मा.उ हास शे ट  

१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२०. मा.पवार संगीता शाम 

२१. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर  

२५. मा.भारती फरांदे 
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२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३०. मा.नंदा वकास ताकवण े

३१. मा.नेटके सुमन राज  

३२. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३. मा.भ डवे संिगता राज  

३४. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३५. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३६. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३७. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३९. मा. †ò›. सं दप गुलाब िचंचवडे 

४०. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४१. मा.अपणा िनलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४४. मा.जय ी वसंत गावडे 

४५. मा. साद शे ट  

४६. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४७. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
४८. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४९. मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५१. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५३. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

५४. मा.सुपे आशा र वं  

५५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५६. मा.अ जत दामोदर ग हाण े

५७. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५८. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
५९. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६०. मा. ा बाजीराव लांडे 

६१. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडग े

६२. मा.ल ढे शुभांगी संतोष  
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६३. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६४. मा.ननवरे जत  बाबा 
६५. मा.सावळे िसमा र वं  

६६. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६७. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

६८. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६९. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७०. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७१. मा.कदम सदगु  महादेव 

७२. मा.गीता सुशील मंचरकर 

७३. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७४. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

७५. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७६. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड ब ू कमतराम 

७७. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७८. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७९. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८०. मा.काळे वमल रमेश 

८१. मा.पाडाळे िनता वलास 

८२. मा. वनोद जयवंत नढे 

८३. मा.तापक र अिनता म छं  

८४. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८५. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८६. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८. मा.बारणे माया संतोष 

८९. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९०. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
९१. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९२. मा.कलाटे वाती मयुर 

९३. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९४. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९५. मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९६. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९७. मा.जवळकर वशैाली राहलु  

९८. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९९. मा.जगताप राज  गणपत 
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१००. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

१०१. मा.जगताप नवनाथ द  ु

१०२. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०३. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 

१०४. मा.जम सोनाली पोपट 

१०५. मा. शांत िशतोळे 

१०६. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१०७. मा.काटे रो हतअ पा सदुाम  

१०८. मा.गायकवाड सं या सुरदास  

१०९. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

११०. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१११. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११२. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११३. मा.संजय केशवराव काटे 

११४. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११५. मा.पाट ल सु जत वसंत 

११६. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११७. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 

     यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.डॉ.डोईफोडे,मा.गावडे, 
मा.मान,ेमा.कुलकण ,मा.ढेरे,मा.गायकवाड,मा.फंुदे,मा.खांडकेकर,मा.दरगुडेु ,मा.माछरे-सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण,मा.पाट ल,मा.तुप-ेसहशहर अिभयंता, मा.भोसल-ेमु य 
लेखापाल,मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.मनोज देशमुख-वै क य अिध क, 
मा.भदाण-ेउपसंचालक(नगररचना),मा.दधेकरु ,मा.िनकम,मा.सवण,ेमा.साळवी,मा.पठाण,मा.लडकत, 
मा.कुलकण ,मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.गलबल,ेमा.केदार ,मा.कांबळे-काय.अिभयंता,मा.उबाळे-
शासन अिधकार  (िश णमंडळ) मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक),मा.साळंुके-मु य 

उ ान अिध क, मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.पवार- .कायदा स लागार,मा.बोदडे- शासन 
अिधकार  (जनसंपक) 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.महापािलका सभा मांक-३० दनांक २०/५/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े  

----------- 
 
 
 



11 
 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

                                        वषय मांक -  १ 
  दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

    संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१/का व/८२४/२०१४,  
               द.१४/०७/२०१४ 
             २) मा. थायी सिमती ठराव .७३९१ द. २४/०७/२०१४ 
 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील क लखाना यावसाियकांक रता खडक  
कॅ टॉनमट बोडाचे क लखा याम ये जनावरांचे क लीक रता परवानगी िमळणेकामी 
बोडामाफत यांचे क लखा याम ये ई.ट .पी. (Effluent Treatment Plant) बांधून देणेकामी 
कळ व यात आलेले आहे. याक रता अंदाजे र. . ७० लाख इतका खच अपे त अस याने 
खडक  कॅ टॉनमट बोडाचे क लखा याम ये न वन ई.ट .पी. बांधणेक रता, याक रता होणा-
या य  खचास, याकामी खडक  कॅ टॉनमट बोडासमवेत करारनामा करणेस तसेच 
न वन ई.ट .पी. काया वत होईपयत महानगरपािलकेचा ई.ट .पी. खडक  बोडाकडे 
थानांतरण करणेसाठ  व याकामी होणा-या य  खचास तसेच परवानगी देणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा. ितभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, संबंिधत अिधका-यांनी वषयाचा खुलासा करावा. 
 

मा.डॉ.रॉय (आरो य वै क य अिधकार ) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब व सव उप थत 
स मा.सद य, वषय मांक १चा वषय क लखा याबाबतीत आहे. पंपर  िचंचवडमधील 
क लखाना हा पंपर  पुलाखाली होता. २०१२ पासून तो बंद पडलेला आहे. २०१३ला नॅशनल 

युनल यांनी तो पु हा तेथे सु  कर यापासून बंद  घातली आहे. यानुसार इतर ठकाणी 
क लखा यासाठ  अड च एकर जागा शोधली होती. परंतू ह  पयायी जागा िनयमांत बसत 
नस यामुळे परिमशन िमळाली नाह . हणून ख़डक  कटोनमे ट बोड यांना यासंदभात संपक 
केली क , यांची क लखा यासाठ  असलेली जागा पंपर  िचंचवड महापािलकेसाठ  वापर यात 
यावी. यास यांनी देखील परवानगी दली. हणून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील 
क लखाना यावसाियकांक रता खडक  कॅ टॉनमट बोडाचे क लखा याम ये जनावरांचे 
क लीक रता परवानगी िमळणेकामी बोडामाफत यांचे क लखा याम ये ई.ट .पी. (Effluent 

Treatment Plant) बांधून देणेकामी कळ व यात आलेले होते. हणून यांनी .१,२५,०००/- 
भाडे आकारल.े यासाठ  एम.पी.सी.बी.ची एन.ओ.सी. लागेल. आपला ई.ट .पी. न हता. आ ा 
एन.ओ.सी. िमळाली असलीतर  ई.ट .पी. (Effluent Treatment Plant) जोपयत बसवत नाह , 
तोपयत ते आप याला परिमशन देणार नाह . खडक  कंटोनमे ट बोड यांची क रखा याची 
कपॅिसट  थोड  आहे. आपले व यांचे एक  चालवता यणेार नाह  हणून तु ह  करणार असाल 
तर टडर काढाव.े आपण टडर काढनू  बसवणार आहोत. खडक  कॅ टॉनमट बोड, पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलका व महारा  दषणू  िनयं ण मंडळ यांची बैठक लाव यात येणार आहे. ह  
र कम येक म ह याला वजा होणार आहे. आपण ५ वषाचा करार करणार आहोत.  

 
मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आप याकडे पयाय नस यामुळे आपण 
पैसे भरतोय. कारण आप याला जागा िमळत नाह . परंतू यावेळ  जाणवल,े एक वाहन 
जनावरे घेऊन खडक कडे जात होते. यावेळ  काह  समाजकंटकांनी वेगवेग या कारचे आरोप 
क न भोसर  पोिलस टेशनम ये चुक चा गु हा दाखल झाला. मा या गावातील व 
खराळवाड तील लोकांना याचा प रणाम भोगावा लागला. पंपर  िचंचवडम ये जे सवसामा य 
लोक राहतात, यां या गरजासु ा पूण झा या पाह जेत. पाणी चंड जातेय. जाणीव िनमाण 
होते. कागदप ांची पूतता ह  महापािलकेकडून करावी लागते. कोड नंबर  दले पाह जेत. जनावरे 
ा सफर करताना यां याकडे पेपस नसतात. यां याकडून चुकून राह ले जातात. यामुळे असे 

गैर कार घडतात. पंपर  िचंचवडचे शेजार  हणून यांचा वचार क न पंपर  िचंचवडम ये 
लवकरात लवकर क लखाना सु  केला पाह जे आ ण होणा-या दहशतीपासून सूटका िमळवली 
पाह जे.  

 
मा.गोर नाथ लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ाच आम या सहका-याने या 
वषयासंदभात यां या भावना य  के या आहेत. कोणी काय खाव,े कुठले मीट कोणी खाव,े 
हा याचा याचा  आहे. काह  शेजार  हे करत होते हणून. We are municipal service 

people. हे आपले मत आहे. यावेळ  जनावरांची वाहतूक केली जाते, यावळे  काह  लोक 
समाजात जाणीव िनमाण करायचा य  करतात. आ ण अनेक केसेस दाखल झा या आहेत. 
ऍिनमल कट ंग ऍ ट लावला आहे. यां याकडे सांगायची प त असते, दधदभ यासाठ  जनावरे ू ु
नेली जातात. परंतू पोिलस व काह  लोकांकडून अडवल ेजाते. पुणे कंवा महारा ातून इथे अशा 
प तीने वाहतूक चालली आहे असे कळ व यानंतर या लोकांकडून दादािगर  होते. गुंडिगर  होते. 
पोिलसाचंा हात थांबवला जातो. मग ह  जनावरे कुठेतर  एखा ा संर ण क ात टाकली जातात. 
यानंतर यांचे याव न वाहतूक केली जाते. आज शहरात आठ दवसांपूव ची घटना आहे. 

एका कुरेशी नावा या यापा-याने जनावरे घेऊन जात असताना काह  लोकांनी पोलीसानंा 
सांिगतल.े या याकडे वाहन परवाना नाह , याचे र युएशन नाह . अशी अनेक प तीने 
अडवणूक केली जाते. या याकडे सगळ  कागदप े होती. वाड त जनावरे ठेवायला जागा नसते. 
हणून क लखाना होण ेगरजेचे आहे. बाहे न जनावरे आणण े ह  न परवडणार  गो  आहे. 

जातीय तणाव िनमाण होऊ शकतो. हणून इतर गो ींवर पैसे घालवतो. ोजे टवर पैसे खच 
करतो. आरो या या ीन,े व छते या ीन,े िनरोगी जनावरां या ीने मुंबई इथे जगात 
भारतात नावाजलेला देवनारचा क लखाना आहे. या- या गो ींची गरज आहे हणून we are 

providing services to the people. हणून न जक या काळात चांगला सुस ज क लखाना 
होणे गरजेचे आहे.  
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मा.जावेद शेख – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब  या वषयाला माझी उपसूचना आहे, 
येणा-या ८ दवसातं बकर  ईद आहे. हणून सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता 
ताबडतोब चेक रवाना केलाततर याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी होईल. याच माणे 
आयु  साहेबांना सु ा मी परवा एक प  दले आहे, यात वनंती केली आहे क , बकर  
ईद या तीन दवसांत कुबानी हावी हणनू शासनाकडून योजना राबवावी. कुबानीम ये जवळ 
जवळ १५० ते २०० जनावरांची कुबानी होत असते. खडक  कटोनमे ट बोड इथे पूणपणे कुबानी 
होऊ शकणार नाह . ते मांस खडक  पासून इथपयत आणता येणार नाह . मागील वष  
बोडाकडून परिमशन घेतली होती. याच माणे या वषापासून देखील याची अंमलबजावणी 
हावी. याची द ता आयु  साहेबांनी यावी. व हा वषय मंजूर करावा अशी वनंती करतो.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा जो वषय शहरा या 

कोणातून आला आहे, याला कोणाचा वरोध असायचे कारण नाह . क लखाना होणे 
शहरा या ीने गरजेचे आहे. जे .७० लाख खच करणार आहोत. यात भा यापोट  दर 
म ह याला स वा लाख कमीत कमी गरज असणार आहे. मा.आयु  साहेब, माझी आप याला 
वनंती असणार आहे, यावेळ  वषाला .७० लाख इतके खच करणार आहोत, यावेळ  
यां याकडून दोन अट ंना मंजूर  असली पाह जे. यावेळ  एवढा खच करणार आहोत, यावेळ  

खडक  कॅटोनमट बोड व पंपर  िचंचवड या दो ह साठ च हा क लखाना वापरला गेला पाह जे. 
५ वषासाठ  हा क लखाना घेतला आहे, याऐवजी कमीत कमी ७/८ वषाचा आपला करार 
असला पाह जे. .७० लाखां या याजाचा हशोब केलातर याज कती जाणार, कंवा पाचच 
वष कशी देणार. ५ वषात .७० लाख मायनस होत नाह त. ७ ते ८ वषाचा कालावधी असावा. 
माझी उपसूचना असणार आहे क , पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील क लखाना 
यावसाियकांना खडक  कॅ टॉनमट बोडाचे क लखा याम ये जनावरांचे क लीक रता ५ वष 
परवानगी ऐवजी ७ वष परवानगी दे यास मा यता देणेत येत आहे तसेच भाग .४१ भागात 
िनवीदा नो टस .२५/१८/२०१३-१४ अ वये काम चालू असून (िन वदा र. . ४१,९६,९८८/-) 
डा को कंपनी र ता, एच.ए. कॉलनी, फनोले स कंपनी र ता या ठकाणी डांबर करण करणे 
आव यक अस याने सदर चालू कामातून सुधार त ३ कोट ची शासक य मा यता दे यात येत 
आहे.      
 
मा.जावेद शेख – मा.महापौर साहेब, या उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 

 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार यात येत आहे.  

 
मा.महापौर – आयु  साहेब, या वषयाचा खुलासा करतील. 
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मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, उप थत सव स मा. नगरसेवक, नगरसे वका, माझी 
सभागृहाला एकच वनंती आहे क , आपण .७० लाखांचा व येणा-या भा याचा हशोब केलातर 
दर म ह याला स वा लाख हणजे एक वषाला .१५ लाख ावे लागणार आहेत. यामुळे 
आता गटने यांनी वनंती केली. यापैक  खडक  व पंपर  िचंचवड यांची अशी भावना असेल 
यांनाह  ७ वषासाठ  करायचे असेल ते क , नाह  केलेतर पु हा गाड  थांबली. हणून वनंती 

आहे आपण ते क .  
 
मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेस हत मजूंर कर यात येत आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
 
   ठराव मांक - ५४८                    वषय मांक -  १ 
  दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

    संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१/का व/८२४/२०१४,  
               द.१४/०७/२०१४ 
             २) मा. थायी सिमती ठराव .७३९१ द. २४/०७/२०१४ 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील क लखाना यावसाियकांक रता खडक  

कॅ टॉनमट बोडाचे क लखा याम ये जनावरांचे क लीक रता परवानगी िमळणेकामी बोडामाफत 
यांचे क लखा याम ये ई.ट .पी. ( Effluent Treatment Plant ) बांधून देणेकामी कळ व यात 

आलेले आहे. याक रता अंदाजे र. . ७० लाख इतका खच अपे त अस याने खडक  
कॅ टॉनमट बोडाचे क लखा याम ये न वन ई.ट .पी. बांधणेक रता, याक रता होणा-या य  
खचास, याकामी खडक  कॅ टॉनमट बोडासमवेत करारनामा करणेस तसेच न वन ई.ट .पी. 
काया वत होईपयत महानगरपािलकेचा ई.ट .पी. खडक  बोडाकडे थानांतरण करणेसाठ  व 
याकामी होणा-या य  खचास तसेच परवानगी देणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या ह तील क लखाना यावसाियकांना खडक  कॅ टॉनमट बोडाचे 
क लखा याम ये जनावरांचे क लीक रता ५ वष परवानगी ऐवजी ७ वष परवानगी दे यास 
मा यता देणेत येत आहे तसेच भाग .४१ भागात िनवीदा नो टस .२५/१८/२०१३-१४ 
अ वये काम चालू असून (िन वदा र. . ४१,९६,९८८/-) डा को कंपनी र ता, एच.ए. कॉलनी, 
फनोले स कंपनी र ता या ठकाणी डांबर करण करणे आव यक अस याने सदर चालू कामातून 
सुधार त ३ कोट ची शासक य मा यता दे यात येत आहे.      

 
अनुकूल-८१      ितकूल-० 

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

                                        वषय मांक -  २ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

संदभ– १) मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव 
               २) मा. थायी सिमती ठराव .७४१७ द.२४/०७/२०१४ 

 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 

राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना द. १ मे २०१४ पासून राब व यात आली आहे. 
सदर योजने या अनुषंगाने वाय.सी.एम. णालयातील योजने या पा  लाभा याकडून द. 
१ मे २०१४ पासून कोणतेह  शु क आकारले नसलेने यास मा यता दे यात यावी व पुढ ल 
काळात केसपेपर शु क आकार यात येऊ नय.े तसेच महानगरपािलके या सव णालयांत 
व दवाखा यांम ये पंपर  िचंचवड शहरातील पवळे व केसर  िशधाप काधारक 
नागर कांसाठ  केसपेपरसाठ  कोणतेह  शु क आकार यात येऊ नय.े पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील द.१ मे २०१४ पासून राजीव 
गांधी जीवनदायी आरो य योजनमेधील पा  लाभा याकडून केसपेपरकर ता कोणतेह  शु क 
आकारले नसलेने यास व पुढ ल काळात महानगरपािलके या अ य सव णालये व 
दवाखा यांम ये दाखल होणा-या पंपर  िचंचवड शहरातील पवळे व केसर  
िशधाप काधारक नागर कांसाठ  केसपेपरसाठ  कोणतेह  शु क आकारणेत यऊे नये यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा. जत  ननवरे – मा.महापौर साहेब, आज महापािलका सभागृहापुढे हा वषय आला आहे. 
डॉ.रॉय यांना वनंती करतो क , वाय.सी.एम.ची आजची प र थती, शासनाकडून हा वषय 
आललेा आहे. हा वषय चांगला आहे. परंतू वाय.सी.एम.म ये अ रशः णांचा महापूर आहे. 
राजीव गांधी जवनदायी योजना लागू झा यानंतर ितथे सुनामी आ यािशवाय राहणार नाह . 
नामां कत वतमानप ांम ये बात या येतात. डायिलिसस मिशनर  याचा संबंध काय, याची 
अव था काय. आजची घटना सांगतो. ६४ नंबरची ओ.पी.ड . आहे. ितथे तीनच डॉ टर आहेत. 
ते ७५० पेशंटला डॉ टस तपासतात. आजचीच गो  सांगतो, ७५० पेशंट तपासले गेलेत. 
डॉ टस इतके कमी आहेत. आपण णांना मोफत सु वधा देतोय. फ  ४ बेड आहेत. शहराची 
लोकसं या २० लाख आहे. फ  आणखी २ बेड वाढवल.े हणजे ६ बेड झाल.े गर ब पेशंटला 
हणतात, ाय हेट दवाखा यांत जा. बाक  दवाखा यांत गर ब पेशंट गेला क  याला फासच 

लावून टाकतात. हे काय चालले आहे. राजीव गांधी जीवनदायी योजना लागू करावी, या मताचा 
मी आहे. परंतू टाफ वाढवायचे सु ा आपले काय धोरण्  आहे. डायिलिसस मिशनसंदभात 
डॉ.रॉय यांनी खुलासा करावा.  
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मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय अितशय चांगला आहे. परंतू 
आज आप या वायसीएमवर आ या ज ाचा लोड आहे. इथे रा यातील वेगवेग या भागांतून 
पेशंट येत असतात. टमट चांगली िमळते हणून येतात. वायसीएमम ये डॉ टसचा अभाव 
आहे, युरोसजन नाह . डॉ टसची ऍ ीमट संपली आहे. यामुळे बरेचसे डॉ टस नाह त. हणून 
पेशंटची हेळसांड हायला लागली आहे. हणून डॉ टसची भरती करणे अितशय गरजेचे आहे. 
कती डॉ टस कमी आहेत याची मा हती डॉ.रॉय यांनी ावी. डॉ टर पेशंटला ऑपरेशन 
कर यासाठ  वेळ देत नाह त. डॉ टर नस यामुळे ऑपरेशन वेळेवर न झा यामुळे दवाखा यांत 
गद  फार वाढली आहे. हणून आयु  साहेब डॉ टसची भरती लवकरात लवकर करावी व याची 
देखील मा हती ावी.  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय शासनामाफत का 
आला नाह . हा वषय सद य ताव आहे. राजीव गांधी जीवनदायी योजना महारा  शासनाने 
जाह र केलेली आहे हा एक भाग आहे. दसरे हणजे ु राजीव गांधी योजना महापािलके माफत 
राबवतोय. परंतू खाजगी हॉ पीट स इथे सु ा ह  योजना आहे असे आ हाला काल कळाले 
आहे. आप या ह तील खाजगी हॉ पीट सम यहे  ह  योजना आहे का, असावी कंवा नसावी 
यावर आपले काह  िनयं ण आहे का. कारण आपण वतमानप ाम ये कंवा ट. ह  चॅन सवर 
महारा  शासना या मोठमो या जा हराती बघतोय. साधारण दर एक तासाला जा हरात असते. 
या जा हरातीनुसार मी वचारले ते हा ते हणाले ह  योजना शहरातील सव हॉ पीट स खाजगी ्
हॉ पीट सम ये लागू झालेली नाह . फ  २० ते ३० ट के हॉ पीट सनी ह  योजना 
वकारलेली आहे. बाक  ७० ट के हॉ पट स नी मा  ह  योजना्  वकारलेली नाह . यासाठ  

आपण यांना पयाय दलेला आहे. याची मा हती आ हाला दे यात यावी. बी एलकेअर यांना 
वायसीएमम य ेआपण जागा दलेली आहे. या योजनेमुळे आपला काह  फायदा होऊ शकतो का 
याचा सु ा स व तर खुलासा करावा.  
 
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, थमतः ह  जी योजना आहे, या 
योजनेची मा हती आ हालाच नाह तर आ ह  नागर कांना काय सांगणार? ह  योजना 
कोणकोण या हॉ पट सम ये उपल ध आहे. ती कशा प तीने नागर कांना िमळवून देणार 
आहोत? याचे काड आहेत का? िन वदा करणार आहोत का? कारण आ हाला सु ा मा हत 
नाह . ह  योजना ऍ ट हेट झाली न हती हणून यांना देखील या वषयाची मा हती न हती. 
हणून अशा प तीने ठराव करणार आहेत. याची पूण मा हती ावी. दसरे हणजे मघाशी ु

मा. जत  ननवरे व मा.तानाजी खाडे बोल या माणे डॉ टस नाह त. मग आपण योजना 
कशाला राबवतोय. पेशंटला उपचार देणार आहोत का. आपण उपचारच देऊ शकत नाह . काल 
रा ी १२.०० वा. तालेरा हॉ पटलम ये मा या िम ाची आई वारली. यांना ासो छवास 
यायला ास होत होता. यांना अजट टमट ावी लागली. यांना वायसीएमम ये नेल.े ितथे 

कोणीच नाह , फ जिशयन नाह . या आजी ितथेच गे या. मा या वॉडात गेले ५ वषापासून 
एक मोठ  ब ड ंग पडून आहे. ितचे उ ाटन झालेले नाह . ितथे डॉ टस, नसस टाफ उपल ध 
आहे का. पेशंटकडून पैसे या, फुकट देऊ नका. पण ामा णकपणे उपचार ा. उपचार लवकर 
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िमळत नसतील तर काह  उपयोग नाह . हा वषय खूप मह वाचा आहे. णा या जीवनाशी 
खेळव याचा वषय आहे. तालेरा हॉ पटलम ये डो या या ऑपरेशनसाठ  डॉ टस उपल ध होत 
नाह त. कॉ ॅ ट बेिससवर डॉ टस उपल ध होत नाह त. लोकां या आरो याचा वचार क न 
यांना उपचार दे यासाठ  योजनेची मा हती ा. ह  योजना कोणकोण या हॉ पीट सम ये 

राब वणार आहोत याची मा हती ा. तरच या योजनेचा अवलंब करा. 
 
मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, वाय.सी.एम.म य े पेशंट ऍडिमट 
असेलतर गो यासु ा वेळेवर िमळत नाह त. व त असले या गो या द या जातात. महाग 
असले या गो या बाहे न आणा असे सांगतात. ितथे गर ब घरातले लोकच ऍडिमट असतात. 
गो या िमळत नसतील तर यांचा काय उपयोग? पेशंटला बेड लवकर िमळत नाह . 
ऑपरेशसाठ  लवकर घेतले जात नाह . टॉयलेट घाण असतात, यात पाणी नसते. काह  काह  
पेशंट गो या बाहे न आणाय या प र थतीत नसतात. १२००/- पया या गो या बाहे न 
आणाय या मग वायसीएमम ये व तात या गो या द या जातात. ितथले डॉ टस, नसस 
यांना सु ा नीट बोलता येत नाह . अरेतुरेची भाषा केली जाते. असे असताना डॉ.रॉय यांनी ितथे 
खरोखर ल  दले पाह जे. लोक वायसीएमम ये लांबलांबून येत असतात. नीट उपचार िमळत 
नस यान,े औषधे िमळत नस याने पेशंट आजार  पडतो. टॉयलेटम ये दवसभर पाणी नसते. 
गरोदर बाई असेल, अजट डिल हर साठ  पेशंट आला असेलतर  लवकर बेड िमळत नाह . गर ब 
लोकांनी काय करायचे? ितथे गर बानंा उपचार दले पाह जेत. पंपर  िचंचवड मधून येणारे 
तसेच लांबून येणा-या लोकांना उपचार िमळावेत.  
 
मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज जो वषय आला आहे, तो 
खूपच मह वाचा आहे. आप या पंपर  िचंचवडम ये एक पांढरा ह ी असे हटले गेलेले असे 
वायसीएम हे हॉ पटल होते, याकडे ल  नाह . आमची वायसीएमम य े रोज एक च कर 
असते. पेशंटला घेऊन जावे लागते. प र थती खूप विच  आहे. डॉ टसची भरती केलेली नाह . 
टोणपे सरांबरोबर एक डॉ टर असतात ते सोडून गेले आहेत. ितथे डॉ टर टकत नाह त. 
यांना पगार कमी आहे. आपण ब-याच नवीन योजना काढ यात, या योजना राबवा. ५०/६० 

पेशंटसाठ  एक नस असते. एक नस काय करणार, मी वतः डो याने बिघतले ह  प र थती 
आहे. यावर तु ह  वचार केला आहे का? योजना चांगली आहे. नसस, डॉ टस कती कमी 
आहेत. जवळजवळ १२५ डॉ टस कमी आहेत. येक वभागात मानधनावर नसस भरा. यांचे 
मानधन वाढवा. बाहेर जा त पैसे िमळतात. आप याकडे डॉ टस, नसस कसे टकतील याचा 
वचार केला पाह जे. हा खूप मह वाचा वषय आहे.  
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, महारा  शासना या राजीव गाधंी 
योजनेसंदभातील वषय चचसाठ  आला आहे. आघाड  सरकारन ेअितशय मह वाकां ी योजना 
रा य सरकारने संपूण महारा ात लागू केलेली आहे. पंपर  िचंचवडम ये वायसीएम हॉ पटल 
आदरणीय रामकृ ण मोरे यां या क पनेतून उभारले गेल.े ते उभारत असताना यावेळ  अनेक 
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टका पण यावर झा या. पांढरा ह ी हणून या हॉ पटलला संबोध यात आल.े परंतू 
शहरातील सवसामा य नागर कांना, झोपडप ट वािसयांना, कामगारांना यांचे आरो य 
चांग या प तीने रहावे हणून, व त दरात, वेळेत वै क य उपचार िमळावेत हणून ख-या 
अथाने वायसीएमची थापना केली गेली. खरेतर वायसीएममधील डॉ टर, कमचार  टाफ 
असेल यानंी अितशय चांग या प तीने सेवा दली पाह जे. जसे मा.तानाजी खाडे यांनी 
सांिगतल,े वायसीएमम ये संपूण महारा ातून, कानाकोप-यातून लोक उपचार घे यासाठ  येतात. 
वायसीएमम ये अितशय चांग या प तीने उपचार होत असतात. वायसीएम हॉ पटल हे 
शहरा या नावलौ ककात भर घालणारे आहे. काह  म ह यांतील कालखंडातील प र थती 
बिघतली तर जसे मा. जत  ननवरे यांनी सांिगतल,े आज या वतमानप ाम ये सु ा आले 
आहे. पेशािल ट डॉ टसची सं या कमी आहे. याचे कारण काय आहे. जे डॉ टस मानधनावर 
होते, यांची मुदत संपली आहे. या जागा र  आहेत, या भ  शकत नाह त. काह  डॉ टस 
रटायड झाले आहेत, यांची जागा भ  शकत नाह . शासनाला काय अडचण आहे. संपूण 
रा यात कंवा पुणे शहरात अितशय चांग या प तीचे डॉ टस आहेत. ते आप याकडे येऊ 
पाहतात. आपण यांना चांगली वागणूक देतो का. शासनाने याकडे देखील ल  दले पाह जे. 
बी हॉ पटलमधील कॅ सर पेशािल ट डॉ टर एक हजार पये मानधनावर वायसीएमम ये 

कामाला येतात. यांना इथे चांगली वागणूक का िमळत नाह . बी हॉ पटलचे डॉ टस 
समाजसेवा हणून वायसीएमम ये येतात. यांना चांग या प तीने वागणूक दली पाह जे. 
डॉ.देशमुख यांनी आळंद  इथे मोठे कॅ सर हॉ पटल सु  केले आहे. वाय़सीएममधील व छता 
बघीतली, पेशंट बिघतल,े ऑपरेशन िथएटस बिघतली तर यांना वाटते आपण इथे याव,े असे 
डॉ टस असतील तर यांना इथे आमं त कराव.े कंवा अशा वेगवेग या आजारांवर कंवा 
रोगांवर पेशािल ट डॉ टस असतील तर यांना आमं त कराव.े जथे डॉ टस कमी आहेत, 
ितथे लवकरात लवकर ते भरावेत. जेणेक न शहरातील नागर कांना चांग या प तीने वै क य 
सेवा देता येईल. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत ९७२ आजारांवर उपचार आहेत. आपण 
कती आजारांवर उपचार देणार आहोत याची मा हती आपण दली पाह जे. ईगोला हा इतका 
भयानक आजार आहे. संसगज य आजार आहे. तो पशातून, थंुक तून, आजार  माणसा या 
कंवा ा या या संपकातून संसग होऊ शकतो. जागितक आरो य संघटनेने जागितक 
आणीबाणी सु ा जाह र केलेली आहे. असा आजार जर या शहरात आलातर आपण यावर 
काय खबरदार  घेणार आहोत? आरो य वभाग, वै क य वभाग याक रता काय काळजी घेणार 
आहेत. आजार ा यापासून हा ईबोला रोगाचा सार होतो आहे. पंपर  िचंचवडमधील भट या 
कु यांसंदभात सभागृहाम ये वारंवार चचा होत असते. भट या कु यांना पकडले जाते आ ण 
यांची नसबंद  केली जाते. यांना कुठे पकडल,े ितथे यांना सोडले होते. यांना वचारोग 

होतात. ते कचराकंुड या अवतीभोवती फरत असतात. अशा कु यांना ईबोला रोग झालातर 
याचा सार शहरात झा यािशवाय राहणार नाह . हा ईबोला संसगज य रोग काय आहे, याचा 
सार कसा होणार. जर  शहरात ईबोलाचा पेशंट आलातर आ ह  काय काळजी घेतली पाह जे, 

नागर कांनी काय काळजी यावी, यासंदभात शासनाने याचा खुलासा करावा.  
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मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज जो वषय आहे तो खूप स य व 
खूप चांगला आहे. जे हा पेशंट वाय.सी.एम.म ये जातात, ते हा यांना बार क सार क गो ीसाठ  
थांबावे लागते. तेथे गे यावर सगळेजण काम कर यासाठ  बसलेले असतात. केस पेपर 
काढ यासाठ  एक नंबर खडक त गे यावर हणायचे दोन नंबर म ये जा, दोन नंबरला 
गे यावर हणायचे तीन नंबरला जा. टाफ उपल ध नसला क  ११ वाजवायचे असे हायला 
नाह  पाह जे. उपचार घे यासाठ  येतात ते गर ब लोक आहेत. यांना कळत नाह  क , डसचाज 
िमळत असताना यलो काडची झेरॉ स काढायची असते तर यांना वायसीएम या बाहेर जाऊन 
झेरॉ स काढन आणायला सांगतातू . यापे ा वायसीएमम येच झेरॉ स मशीन उपल ध क न 
ावी. डसचाज काडवर काय टमट केली ते िल हलेले असते. वायसीएमचा कागद बाहेर नेऊन 
याची झेरॉ स काढायची हे कशासाठ . ईबोला रोगा वषयी नगरसद यांनी वषय मांडला आहे. 

लोकांम ये या रोगा वषयी िभतीची अव था आहे. हा रोग कशामळेु होतो, यासाठ  काय 
कॉशन घेतली पाह जे. याबाबत िमड या, सार मा यमांकडून लोकांपयत मा हती पोहोचवावी. 

कशामुळे हा रोग होतो. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा फायदा जा तीत जा त लोकांना 
िमळ यासाठ  शासनाने ह योजना दली आहे. तळागाळात काम करत असताना हे कसे 
सुहा य होईल या ीने वचार करावा.  
 
मा.अ िन िचंचवडे–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,वायसीएमम ये कॅ सर या रोगासाठ  
डॉ टर कधीच उपल ध नसतात. मा या भागातील एका य ला केमोथेरपीसाठ  तार ख 
दली होती. डॉ टर उपल ध नस यामुळे आज ती य  दगावली आहे. यामुळे याम ये 
जातीने ल  देऊन ह  सम या सोडवावी अशी वनंती करते.  
 
मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,यशवंतराव च हाण णालय हा 
सग यां याच ज हा याचा वषय आहे. राजीव गांधी जीवनदायी योजना याचा समावेश झाला 
याब ल आयु  साहेब व सवाचे थमतः आभार मानते. ह  योजना करतो, यावेळ  काड 

बनवताना आ हाला  खूप ास होतो. काड करताना याचे रेशन काड करायचे. यानंतर सव 
सभासदांचे आधार काड, ते प ह यांदा िनगड  इथे रेशन काड अपडेट करावे लागते. यानंतर 
दहा दवस ओ रजनल काड ठेव यानंतर राजीव गांधी योजनेचे काड िमळते. या योजनेम ये 
कोणकोण या आजारांचा समावेश होतो हे समजत नाह . याचा त ा वाय.सी.एम.म ये न 
लाव यामुळे वसंगती आहे. वाय.सी.एम.म ये या वष  या सग या योजना देतो. बाक        
ब-याचशा गो ी करतो, यावेळ  थमतः ल  पा हजे. खरेतर आजार  पेशंटकडे आपण कमान 
ल  देऊ शकतो का. आपला टाफ कमी आहे. ७०० बेडची मता असलेले हॉ पीटल असले 
तर  टाफ फ  २५० लोकांचा आहे. डॉ.रॉय असतील कंवा डॉ.देशमुख असतील कंवा ितथला 
टाफ असेल या कोणालाह  इथे दोष देऊ शकत नाह . एका वेळेला १५/२० पेशंट बघावे 

लागतात, यावेळ  एक नस सु ा काम क  शकत नाह . शासनाला वनंती आहे, या 
िनयु या ाय या, यांची िनयु  लवकरात लवकर करावी. यामुळे जा तीत जा त टाफ 
िमळेल. वाय.सी.एम.,तालेरा या सग या णालयांना चांग या प तीने णांची सेवा करता 
येईल. वायसीएमम ये असलेला िस युर ट  टाफ यातील १५ टाफ हा शा रर क या यंग 
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असलेला िस युर ट  टाफ इथे आहे.  मी याचे उ र वचारले ते हा यांनी सांिगतल,े यांना 
वतःला आजार आहेत. यांना काह  झालेतर लगेच उपचार िमळावा हणून वायसीएम दले 

आहे. अशी शा रर क या यंग असलेली िस युर ट  वायसीएम सार या णालयात ठेवली 
असेल तर ती िस युर ट  काय कामाची? ईसीजी टाफ असेल, काम करणारे डॉ टस असतील 
आज अड च ते तीन वषापासून ईसीजीचे काम करणार  डॉ टर एक टच काम करते आहे. 
यांना अिस टंट नाह . ितथे दसरे डॉ टर नाह तु . यां याकडून कुठ या कामाची अपे ा आ ह  

करणार आहोत. वायसीएमम य े डायिलिसससाठ  यं णा नाह . मी अनेक वेळा वनंती केली 
आहे क , मशीनर  देतो हणून यांनीह  तयार दाखवली आहे. मग मला कळत नाह . 
वायसीएमने यांना नकार का दला? आपण जर सग या ोसेसमधून जाणार आहोत, जोपयत 
डायिलिसस मिशनर  बंद असेल तर मग बाहे न मशीनर  यायला काय हरकत आहे? यांनी 
वतःहन सांिगतलेू , आ ह  डायिलिसस मशीनर  देतो. यांचा ज हा याचा वषय असतो 

गायिनक वॉडचा. म हलेची सूती होत असताना बाहेर पु ष थांबलेले असतात आ ण यांना 
संपूण ोसेस ितथे दसत असते. हे काय चालले आहे. ितथे यांना कोण याह  प तीने 
ाय हसी रा हलेले नाह , याचा लवकरात लवकर वचार झालातर वायसीएम आणी जेवढ  
णालये आहेत हे चांग या प तीने सेवा देणारे णालय हणून यांचे नाव आहे. आ ण 

यापुढेह  वायसीएमम ये आपण चांग या प तीने काम क  शकतो.  
 
मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजनेसंदभात आपण चचा करतोय. या योजना लागू के यानंतर वायसीएमम ये पशेंटची गद  
वाढणार. सवानी सांिगतल,े मीह  सांगतो, ितथे टाफ फार कमी आहे. या वषयावर अनेक 
वषापासून चचा होते. परंतू टाफची अपॉ टमट का होत नाह . ोससला वेळ लागतो. हणून 
सुपर टडंट यांना पॉवस द या पाह जेत. ते यां या पॉवस का वापरत नाह त. सहा 
म ह यांसाठ  टे पपर  टाफ या. काह  वॉडात ४० ते ५० पेशंट व एकच िस टर असते. 
संपूण इ ा चर उपल ध क न देऊ शकलो नाह तर हॉ पटल यव थत चालणार नाह . 
गर ब लोक ितथे येतात. यांना यव थत टमट िमळ यासाठ  टाफ अपॉ ट करावे लागेल. 
टाफ ताबडतोब अपॉ ट करावा लागेल. सकाळ वतमानप ाम ये बातमी होती, डॉ टस इथे 

यायला तयार नाह त. शंभर पे ा जा त हेक सी आहे. मा या मा हती माणे मोठमोठे 
ड़ॉ टसला, अनेक सज स यांना वचारले तर ते हणतात, वायसीएम नको. यांना मा हत 
आहे, ितथे काय लफड  चालतात. गेले ५ वषात ऑनरर  सजन यांना कोणी मानधन दले 
नाह . का दले नाह . डॉ.जगदाळे टँड ंगम ये ठराव पास करायला वसरलते हणून यांना 
मानधन दले नाह . येथे येणा-या डॉ टस समाजातील नामवंत लोक असतात, यांना ॉपर 
र पे ट दला पाह जे. यांना ॉपर र पे ट िमळत नाह  हणून ते आप याकडे येत नाह त. 
सुप रटडट, डे युट  सुप रटडट यांना व ासात या. यांना सांगा, ऑनरर  डॉ टस यांना ॉपर 
र पे ट दला पा हजे. औषधाबाबतीत पूव  सु ा ॉ लेम होता. आ ा प र थती सुधारली आहे. 
अजूनह  यात प र थती सुधारेल. बी एलकेअर यांना कमी भा याने जागा दली.     
को यावधी पयांचे सा ह य यांना दले. तसे देताना यांना रेटस सु ा ् ठरवून दले. 
बायपाससाठ  .१,१०,०००/-, ७०,०००/- असे रेट दले तर  ते देताना पेशंटला क युज 
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करतात. .७०,०००/- म ये लोकल कॅटेगर चे येणार, ते टकणार नाह . अजून .४०,०००/- 
जा त ावे लागतील. .४०,०००/- जा त दलेतर दसरा ु चांग या वािलट चा बसवता येईल.             
गर ब माणूस कुठून पैसे देणार. खरेतर कोणते मशीन आतम य े लावतात ते या लोकानंा 
मा हत पडत नाह . जे हा .७०,०००/- रेट ठरवला, ते हा .७०,०००/-च घेतले पाह जेत. 
कॅ पटल इ हे टमट वर नॉिमनल भाडे घेतात, तेवढेच भाडे घेतले पाह जे. यापे ा जा त 
घेतले नाह  पाह जेत. अनेक जण या हॉ पटलब ल बोलल.े हे हॉ पटल खरेतर 
कै. ा.रामकृ ण मोरे साहेबां या क पनेतून आले आहे. मा.नारायण ब हरवाडे यांनी 
हट या माणे ते हा या हॉ पटलला पांढरा ह ी हटले गेले. आज हजारो, शेकडो, लाखो गर ब 

लोकांना सेवा िमळते आहे. हणून मोरे साहेबाचंी आठवण काढन यांना न  अिभवादन करतोू . 
 
मा.आशा शडग े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर राजीव गांधी आरो य जीवनदायी 
योजना आलेली असलीतर  काह  माणात पेशंट यांनी सु ा उपचार घेतले आहेत. परंतू मागील 
मंगळवार  थायी सिमतीम ये डायिलिसस मशीनचा वषय झाला होता. राजीवगांधी जीवनदायी 
योजनेमुळे णांची सं या भरपूर माणात वाढणार आहे. जा तीत जा त णांना शहरातून 
उपचार िमळावेत ह  चांगली गो  असली तर सु ा आपली स थती काय आहे हे नजरेआड 
क न चालणार नाह . द ड म हना झाला, वायसीएमम ये एकह  डायिलिसस मशीन नाह . 
२००९म ये दोन मशी स बंद पड या हो या. आपण या ७/८ वषाम ये एकतर  मशीन खरेद  
करायला हवी होती. आपण या डायिलिसस मशी स यव थत चालेल हे गृ हत धरले 
तर सु ा आप याकडे मागील वषापासून डायिलिसस मशीन बंद आहे. काम चालेल असे हणून 
चालणार नाह . आप याकडे उपचार मोफत आहेत. वषय सभागृहात येतो यावेळ  दसते, 
मागील कामाला मुदतवाढ देतो. तुम या हशोबात जा यापयत ठक आहे, परंतू नागर कां या 

णा या आरो याशी खेळणे कतपत यो य आहे. ५ मशी स बंद पड या, १५ दवस झाले 
तर  नागर कांना योजना उपल ध क  शकत नाह . यापे ा वेगळ  शोकांितका कोणती आहे. 
४०/४५ वया या म हलेला कडनी ॉ लेम असेल, ितला डायिलिसस करायची आव यकता 
होती. १८ सीआर क टे ट हणजे काय कार आहे याबाबत मी  डॉ टरांशी चचा केली तर ते 
हणाल,े ती कधीह  अनकॉ शस होऊ शकते, कधीह  म  शकते. वायसीएम हे णालय 
णांना बरे कर यासाठ  आहे का मार यासाठ  केले आहे हे तर  सांगून टाका. होत नसेल तर 

सांगून टाका इथे पेशंट वर उपचार होऊ शकत नाह . आ ह  िनकामी आहोत, कुचकामी आहोत. 
७३ डॉ टस पैक  ९० ट के डॉ टसची आप याकड ल सेवा संपली आहे. वायसीएममधील गरज 
हणून काह तर  केले पाह जे. इतके िनयम पाळतो मग इतके डॉ टस पा हजेत हण यापे ा 

मा या शहराची, आप या लोकांची, णांची काय गरज आहे ते ल ात घेणे गरजेचे आहे. ७० 
ट के डॉ टस काँ ॅ टमधील असतात. चांगली ोसेस लागू करणार असाल, शासनाला िश त 
लावणार असाल तर कोणालाह  चालेल. आप या हातात काय आहे. सगळे िनसटले आहे. २७ 
डॉ टस नाह त. ७० डॉ टस नाह त. या णांना कोण तपासणार ते सांगा. या सग या गो ी 
अ यंत गांिभयाने या. आप याकडे असे अनेक ण आहेत क  यांना .४००/- इतका 
डायिलिससचा देखील खच परवडत नाह . ते म ह यातून एखा ा वेळेला डायिलिसस करतात. 
आप या िन काळजीपणामुळे हे पेशंट भ व य काळात मरतील का काय असे हणणे वावगे 
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ठरणार नाह . डायिलिसस मशीन िनकड ची गरज आहे. कोणालाह  डायिलिससची गरज पडते. 
याची काह  मयादा राह ली नाह . अशा वेळेला आप याकडे अ यावत सु वधा असली पाह जे. 
मा याकडे फोटो आहेत. वायसीएममधील झेरॉ स मशीनसु ा बंद आहे. आम याकडे इथे 
मर याची चांगली सु वधा कर यात यईेल असे आपण हणायचे का. उपचारासाठ  डॉ टस 
नसतील तर लोकांना कशासाठ  आणायचे. ए ककडे लोकांना तयार करा. तु ह च खुशाल 
हणता, तेव या सु वधा बाहेर या. आम याकडे सु वधा पुरवत नाह त. आपण लोकांना 

चांगली सु वधा देणे हे आपले मुलभूत कत य आहे. कुठेतर  ठाम भूिमका घेतली पाह जे. १०० 
डॉ टस उपल ध नसतील तर मी हे परवा सु ा सांिगतले होते. णांशी इत या वाईट प तीने 
बोलले जाते. एका पेशंटला जखम झाली होती. ते हा याला या या समोर डॉ टरांनी 
सांिगतल,े तुझी जखम ६० इंच खोल आहे. आतून डॅमजे झाले असेल. याचे काह ह  होऊ 
शकते. याला शेवट  स ा  हॉ पटलला हलवल.े नॉमल सद  झाले या णाला काह च 
सांगायचे नाह  हणजे तो खचून मरतो. काह ह  झाले असले तर  वधीिल खत अस यासारखे 
यांनी इथे मर यासाठ  यायचे का. एकाला सांिगतल,े तु या भावाने तुला कडनी दलीतर तू 

वाचणार आहेस. नाह तर तुझे मरण अटळ आहे. या बेिसक गो ीचा कुठेतर  वचार करा. 
आ ह  चांगला उपचार क  शकतो यावर काह तर  िनणय घेणे गरजेचे आहे. यावर यो य तो 
िनणय यावा अशी वनंती करते.  
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय सभासदां या चांग या 
भावनेतून मांडला आहे. आपण सग यानंाच  उपचार देतो. हणून असा ओरडा खातो.          
अ छे दन आहेत हणून सगळे अ छे यामुळे पैसे सु ा अ छे पाह जेत. यामुळे उपचार 
सु ा अ छे पाह जेत. या ठकाणी वायसीएमम ये उपचार होत नाह त हणून आपण जातो का? 
आपण वारंवार जातो. एकदा उपचार झाला नाह तर पु हा जायचे नाह . एवढे मरणासाठ  ितथे 
जात अस.ू पेशंट नेत असालतर कशाला वषाची पर ा यायची. माझी स माननीयांना वनंती 
आहे,कोणाला मरणासाठ  पशेंट यायचा असेलतर याने नेऊ नय.े ह  माझी कळकळ ची वनंती 
आहे क , एखा ा े ात व ास मह वाचा आहे. आपला पेशंट यव थत होणार, चांगला 
होणार या भावनेतून पेशंट यायचा. या कार या च यातून आपण बघतो, तसेच जग 
दसते. पेशंटला मरणासाठ  जा यासाठ  नको, उपचारासाठ  या. अनेक लाखो लोक बरे होतात. 
डॉ टर हणजे काय देव नाह त. डॉ टरला पा ठशी घालणे यो य नाह . डॉ टसची वानवा 
मा  खरोखर आहे. डॉ टसनी बाहेर ॅ टस केलीतर यांना भरपूर पैसे िमळतात. 
झोपडप ट तला पेशंट गेला तर  प नास पये हातात देतात. असे ५० पेशंट गेलेतर  दवसातून 
दोन हजार पये तर  िमळतील. असे असले तर  आपण यांना साधारणतः .६०,०००/- देतो. 
परंतू अनुभवी डॉ टर असेल, ६ म ह यांसाठ  घेणार असू तर  पूव  .४५,०००/- देत होतो. हे 
केल कमी केल ेआहे. परंतू आता आपण अनुभव नसले या डॉ टसना .२५,०००/-, एक 

वषाचा अनुभव असेलतर .३०,०००/-, ५ वषाचा अनुभव असेल तर .३५,०००/- देऊ केले 
आहेत. ५ वषाचा अनुभव असेल तर डॉ टस ितथे राह शकणार नाह तू . आणखी एक सधुारणा 
करावी. सहा म ह यांसाठ  घेतले या डॉ टसची आपण लेखी पर ा, व मौ खक पर ा घेतो. 
सहा म हने पूण झा यानंतर पु हा नवीन डॉ टर या रांगेत या डॉ टरला उभे करतो. ेफर स 



23 
 
देत नाह . यांना कं ट युएशन ा. यांचे ितथे काम के यानंतर पेशंटशी जवळ क साधली 
गेलेली असते. ितथे जीव लागलेला असतो. तो पु हा चांगले काम क  शकतो. ६ म ह यांनी 
नवीन येणारा माणूस ितत याच आपुलक ने काम करणार का. जसे इं जिनअरची भरती क न 
घेतो, जसे ६ म हने बोडवर घेतो, नंतर पमन ट करतो. असे असेलतर वाटते, यांचे ॅ ट कली 
काम पाहन यांना यातून िनवडाू यचे का नाह  ते ठरवा. ६ म ह यांचा ठराव क न मग पु हा 
यांना ६ म ह यांसाठ  घेतोय. र  जागा आहेत या भरा यात. शासनाची मा यता आहे का 

ते प  कराव.े शासनाकडून डॉ टस देत नसतील का शासनाकडे डॉ टस नाह त. मा या 
मा हती माणे शासनाकडून डॉ टस पाठवणार नाह त. यां याकडे वानवा आहे. मग आपण 
आपले डॉ टस का भ  नयेत, काय अडचण आहे. मग ६ म ह यांसाठ  डॉ टस भरतोय. 
डॉ टर भरले नाह तर डॉ टर कुठून येणार. तालेराम ये डॉ. हांडे गेले आहेत. २ वष झालीत, 
पण अजूनपयत यां या जागेवर एम.ड . मेड सीन डॉ टर नाह . ते सोडून गेलेत. यांनी यांची 
सेपरेट ओपीड  काढली आहे. ितथे ते बसत असतात. डो यांचे डॉ टर ई.एन.ट . आ ा आले 
आहेत. ए स-रे मशीन अनेक वेळा बंदच असते. ए स-रे टे निशयन या. सहा म ह यांसाठ  
या, यांना कं ट यू करा. ए स-रे काढ यासाठ  णाला िचंचवड गावातून वायसीएमम ये 

पाठवतात. तालेरातून वायसीएमला जायला डायरे ट बस नाह . यापे ा पाचशे पयात एखादा 
ए स-रे िनघून जातो. सीट  कॅन मशीन डॉ टर नस यामुळे धूळखात पडली आहे. डॉ.रॉय 
तु ह  इथे आला आहात. आ ह  वरोध करणार होतो. परंतू प ने यां या आदेशामुळे वरोध 
केला नाह . रा वाद  प ा या अ य ां यामुळे आ ह  तुम यावर मेहेरबानी केली. तर  तु ह  
काम करावे अशी अपे ा आहे. हणून या ठकाणी पूणवेळासाठ  डॉ टर दले पाह जेत. यांची 
भरती करा, यांना िनयिमत करा. ६ म ह यांसाठ  कोणीच इथे येणार नाह . १०वी पास मुलगा 
देखील हणेल. ते पु हा पु हा पर ा घेतात. पु हा कामावर घेतल ेनाह तर अपमान कती. 
एम.बी.बी.एस. हायला कती क  लागतात. यांनी तुम याकडे परत का याव.े एका गो ीचे 
प ीकरण करा. महारा  युिन हिसट  ऑफ हे थ साय स, नािशक येथील पद यु र पर ेसाठ  

कॉलेज सु  कर यासाठ  मा यता घेतली आहे. याचे पुढे काय झाल?े आपण कोससाठ  
मा यता घेतली आहे तर आप याला आपोआपच एमबीबीएस डॉ टस िमळाले पाह जेत. ह  
धावाधाव, भटकंती वाचली असती. हे घोडे कुठे अडकले आहे. तु ह  स मा. मं ी महोदयांना 
सांिगतले असते तर, यांना यातील ान आहे, अशा सद यांची मदत घेतली असती, हा कोस 
सु  केला असतातर ह  अडचण बर चशी भागली असती. पूणवेळ डॉ टर घे यासाठ  तुमची जी 
प ती आहे, यात थोडासा बदल करा. कं ट युएशन अ यंत मह वाचे आहे. केल खूप कमी 
आहे. .३५,०००/- मानधनावर अनुभवी डॉ टर िमळणार नाह . तुमचे केल आहे. या 
प तीने केल वाढवायचे असेल, ते या कारे वाढवा. डॉ टर उपल ध क न ा. तु ह  चांगल,े 
सुंदर हॉ पटल केले आहे. मॅनेजमट चांगली आहे. डॉ.भगत सर ओ.पी.ड .चे काम करत 
असतात. व पु हा इथे ३२ला येऊन बसलेले असतात. आमचे सु ा बरेच  सोडवत असतात. 
काम करणारे, यांना साथ देणारे अनेक लोक आहेत. पु हा वनंती करते. आदरणीय सव 
सद यानंा पु हा-पु हा वनंती करते क , या ठकाणी आपण अडचणी सोडव यासाठ  हातभार 
लावा. आपण यां या वमावर बोट ठेवले तर अशी मोठमोठ  कामे होणारच नाह त. साथी हाथ 
बटाना, साथी रे, एक अकेला थक जाएगा, िमलकर बोझ उठाना।।  
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मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी जा त वेळ बोलणार नाह . परंतू 
काह  मु े आहेत, जे सभागृहासमोर आलेले नाह त. काह  ुट  आहेत. आ ह  या उपाययोजना 
के या हो या, तु ह  याचा पाठपुरावा करावा असा आ ह आहे. सवात मह वाचा वषय संपूण 
सभागृहाला मा हत आहे. या गो ीला ४ वष झालीत. हे थ काड योजना महापािलकेने मंजूर 
केली होती. वायसीएमचे काड येक नागर काला देणार होतो. या काड ारे णाला झाले या 
आजाराची मा हती, णाची ह टर  कळेल. याची अंमलबजावणी चांग या प तीन े करता 
येईल असा इ यू होता. मी यावेळ  मा. थायी सिमतीचा अ य  होतो. माझे हे थ काड 
मांक ३ आहे. परंतू या योजनेतून फार कमी काड झालते. हा आपला िसट झन आहे. हा 

आपला नागर क आहे. दसर कडे आप याला वगवार  करता येतेु . या चांग या योजना का 
गुंडाळून ठेव यात. अमृता या सं थेने .५ कोट ंचे काम घेतले आहे. मा.आिशष शमा यांनी ह  
अितशय मह वाकां ी क प हणून या योजनेकडे ल  दले होते. ह  योजना राबवायचा य  
केला. जा णवपूवक ल  ा. ह  योजना शहरातील नागर कांसाठ  फार चांगली आहे. काह  
वषापूव  ह  योजना आप या बजेट या मु य अजडावर होती. अ जत दादांपासून, पवार 
साहेबांपासून सग यांनी या योजनेचे कौतुक केले होते. शहरातील गर ब नागर कांना याचा 
फायदा हावा. लोकांची वगवार  करता येईल, ड काऊंट देता येईल. अशा कारची ह  योजना 
का बंद पडली, का लागू झाली नाह . तु ह  ह  योजना चालू करावी. हा सद य ताव असेल 
तर हा अितशय ज हा याचा ताव आहे. वा त वक पाहता, एक द ड वषापूव  क  शासनाने 
ह  योजना संपूण भारतात एका वेळ  लागू केलेली योजना आहे. यामुळे आपण सरकार  
सं थेचा एक भाग हणून ह  योजना वकारली पाह जे. या योजना शंभर ट के यं णेला पूरक 
आहेत. ठरा वक आजारापुरती न राहता जा तीत जा त लोकांना कसा उपयोग होईल. आपण 
ऑलरेड  .५० कोट  खच करतो. अजूनह  बजेट वाढलेतर  फरक पडणार नाह . मािळण गावात 
दघटना घडलीू . खेड, आंबेगाव ितथलेह  ण वायसीएमम ये उपचारांसाठ  येत असतात. 
वायसीएमचे नाव चांगले आहे, चांगला उपचार िमळतो हणून लोक इथे येतात. वायसीएमचे 
नाव चांगल,े उपचार चांगला हणून लोक इथे येतात. मानिसकते या ीकोणातून याचा शंभर 
ट के वचार केला गेला पाह जे. यात अनेक ुट  सु ा आहेत. याचा सु ा वचार केला पाह जे. 
मी कमीत कमी २० वेळा तर  बोललो असेल. आम याकडे औंध हॉ पीटल आहे. या 

णालयाम ये एम.आर., िसट  कॅन मशी स आहेत. काह  दवसांपूव  भारतातील अितशय 
चांगली टे नॉलॉजी, जगातली चांगली टे नॉलॉजी यातील हायर ेड या मोठमो या मशीनर  
पीपीपी त वावर बस व या आहेत. महारा  शासनाने ह  योजना काढली, यातून एम.आर. केले 
जाते. यासाठ  .१५ कोट  खच केला आहे. या हॉ पीटलम य े णाला मोफत एमआरआय, 
सव कारचे कॅिनंग केले जाते आहे. शासनाने काह  बाहेर ल णांसाठ  रेट दले आहेत. 
तीन/चार हजारापासून दहा हजारांपयत एमआरआयचे रेटस आहेत् . इथे दरात सवलत िमळू 
शकेल. वायसीएमम ये कॅिनंग होत नसेलतर औंध हॉ पीटलला रफर करा. शहरात आप या 
चांग या वा तू आहेत. शहरा या लोकसं ये या तुलनेत पाचश/ेहजारावर णांची सं या असेल 
तर याचंा उपचार वेळ च होणे गरजेचे असते. ते आपले कत य आहे. महापािलके या 
मा यमातून वाईन यूची साथ असताना औंध हॉ पटलम ये .१ कोट  खच केल.े पेशल 
वॉड तयार केला. आजह  ते इ ा कचर तयार आहे. डायिलिसस या १२ मशीनर  आहेत. 
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मोफत डायिलिसस केले जातात. पंपर  िचंचवड शहराचा नागर क हणून ितथे ये याचे माण 
५० ट के आहे. उरलेले पेशंट महारा ा या कानाकोप-यातून येतात. या णालयातील सु वधा 
सवाना मा हत झा या पाह जेत. एवढे मोठे को यावधी पये खच क न बांधले या 

णालयाचा वापर करता येत असेल तर न क  करा. डॉ.जगदाळे यांना ब-याच वेळा घेऊन 
बसलो होतो. चांगला उपचार हावा हणून य  करत असतो. परंतू इथ या ुट ंत सु ा ल  
देणे गरजेचे आहे. क  शासनाने दोन वषापूव  लागू केलेली ह  योजना आहे. या िनिम ाने 
यांना लागणा-या सव अडचणी दर कराू यात. हे थ काडची टॅ स पावतीवर न द क  शकतो. 

हे थ काड दले आहेत. यांचा शंभर ट के उपयोग होईल. तु ह  हे थ काडचा वचार करावा. 
या वषयाची अंमलबजावणी कर यासाठ  हा वषय मंजूर करावा अशी वनंती आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, केसपेपरचा वषय आहे. ब-याचशा 
वेळा केस पेपर काढायला जातो. ये  नागर क सु ा यात असतात. ये  नाग रकां या ल ात 
येत नाह . मग कशाला काड काढले आहे? वायसीएमम ये ये  नागर कांना मोफत सेवा देणार 
हणून ठराव केला होता. रेशन काड आणले आहे का. जर ये  नागर काचे काड असेल 

तर सु ा ितथे हे उ र दले जाते. ते परत घर  जाऊन रेशन काड आणू शकतात का. अनाथ 
अपंग ये  नागर क असेल, मुका ब हरा असले तर यांना केस पेपरचे दहा पये चाजस 
आहेत. वायसीएमम ये पेपरलेस कारभार होणार होता यावर ल  क त केले जाव.े आजपयत 
नगरसेवक लोकांना, राजकारणी लोकांनाच हटले जायचे, स ा बदलली, खुच  बदलली क  
याचे वषय बदलले जातात. तसे तुम या बाबतीत झाले आहे. प हले आयु  डॉ टर होते. 

शहरातील हॉ पट स वर् , आरो यावर जा तीत जा त ल  देत होते. यांनी वेगवेग या 
योजना आणायचा य  केला होता. डॉ. डोईफोडे आहेत. ते कोण या वषयाचे डॉ टर आहे ते 
मला मा हत नाह . ते वायसीएमसाठ  काह  सपोट क  शकतील असे वाटत नाह . यांचा 
प रचय आप याकडे झाला नाह . खरेतर एवढे मोठे जॉईिनंग असताना यांचा प रचय होणे 
गरजेचे होते. आप याकडे सीपीएस कोस बंद झाला आहे. सीपीएस ध न एकूण कती डॉ टस 
कमी आहेत. कमीत कमी १५० डॉ टर कमी आहेत. राजीव गांधी आरो य जीवनदायी योजना 
ह  शासनाची योजना आहे. ह  योजना करणे आप याला भागच आहे. ती बंद क  शकत नाह . 
आज कोण हणून एक हजार मानधनावर येईल. पूव  डॉ टर येत होते. आप याकडे यांना 
स मानाची वागणूक िमळत नाह . मानधन हा श द होता तो फ  यांना ये यासाठ  ए  
होती. िसिनअर डॉ टस ३५ ते ४० वषापासून ॅ ट स करणारे लोक आहेत. वायसीएमम ये 
स मानाने यांना बोलवा. सग या डॉ टर लोकांची एक िमट ंग लावा. यांचे मानधन एक 
हजार क  नका. कमान ये याजा यासाठ  पे ोलसाठ  तर  यांचे मानधन कमीत कमी 
.२५,०००/- करा. आज आप या पंपर  िचंचवडम ये प र थती काय आहे. राजीव गांधी 

आरो यदायी योजना अंमलात आणली तर वायसीएमबाबत हणतो, ितथे योजना आहे तशी 
नाह . स माननीय हणतात. परंतू वायसीएमसारखे सुंदर हॉ पीटल नाह . राजीव गांधी सारखी 
कोणतीह  योजना आणली तर योजना बंद करणार आहोत का? तु हाला यावी लागणार आहे. 
ायो रट  पाह जे. पंपर  िचंचवड मधील इतर हॉ पटलवर ितथे सु ा वाढ केली गेली आहे. 

मोठ मोठे हॉ पीट स यांना या योजनेम ये घतेले आहे. बाक  हॉ पट स यांनी का घेतली्  
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नाह ? राजीव गांधी आरो य जीवनदायी योजनेसाठ  फ  लोकमा य हॉ पटल यांनी घेतले 
आहे. यासाठ  सग या हॉ पट स यां या वेगवेग या िमट ं ज लाग या् ् . िसिनअर डॉ टस 
यांना स मानाने बोलवाव.े काह  घटना इथे घडतात. यावेळ  डॉ टर लोकांब ल बोलले गेले 
जाते. तसे झाले नाह  पाह जे. ते इथे आ यानंतर यां या ड ी काढ या जातात, इंटरे ट 
काढले जातात. वायसीएमची अशी अव था आज का झाली आहे. डॉ.रॉय यांनी खुलासा करावा 
क , कमचार  पुरेसे आहेत का. डॉ टर पुरेसे आहेत का. िस युर ट  पुरेसी आहे का. पंपर  
िचंचवड याची जबाबदार  आप याला नाह  का. आज सद य ताव असू दे. परंतू तो वषय 
करताना आज आपण याची पूतता येक ठकाणी केली पाह जे. नुसते वायसीएम हणून 
चालणार आहे का. तालेरा हॉ पटल आहे, जजामाता हॉ पटल आहे, सगळ  मोठ  छोट  
लिन स आहेत् , ओपीड  आहेत. ितथे डॉ टस आहेत का. तुमचे कौतुक करावे का नाह  

करावे हे मला कळत नाह . किमशनर यांची सु ा इथे येताना पर ा घेतली पाह जे. ते एम.ड ., 
एम.बी.बी.एस. डॉ टर आहेत. यांना आपण हणतो, तु ह  प ह या पर ेला पास आहात का. 
हे लोक खोट  ड ी घेऊन आले आहेत का? कोण याह  माणसाला दःख होईलु . यांची 
स ट फकेटस बघा् . याचें वािल फकेशन आहे का नाह  ते बघा. याची ड ी मा हत आहे का. 
तु ह  घेतले या पर ेला काय मह व आहे . याची ड ी मा हत नसेलतर यांची पु हा 
पर ा या. यां या ड ीला मह व नाह  का. कुठेतर  चांग या प तीने ताळमेळ घातला गेला 
पाह जे. नवीन खुच  आहे. चांग या योजना राबवा यात अस े वाटते. परंतू यांचा कुठेतर  
अपमान होतो आहे का, हे सु ा बिघतले गेले पाह जे. वायसीएमम ये चांगली ॅ ट स करायला 
िमळते हणून ितथे यायचे असते. परंतू येत असताना यांना यासाठ  तारेवरची कसरत होत 
असेलतर. कोण एक हजार मानधनावर येणार होते. मा यासारखी जाऊन हणू शकते, काय 
आम या पेशंटचे झाल ेआहे. आ ह  भावनेपोट  बोलतो. आ हाला मा हती आहे का हा एक 
हजार मानधनावर आल ेआहेत. नवनवीन असा य ईबोला सारखे रोग येत आहेत. वॉटस अपवर ्
आले आहे, वायसीएम ये दोन पेशंट आल े होते. अशी प र थती आप या शहरात आलीतर 
आपली यं णा स ज आहे का. प ह याच योजना पूण क  शकत नाह . एक िस रअस पेशंट 
आहे. यांना आयसीयू पा हजे होते. पंपर  िचंचवडमधील र हवाशांसाठ  आपण आयसीयू देऊ 
शकत नाह . जाधववाड तील पेशंटला बाहेर जावे लागले. कालची १० वा. ची गो  आहे.  यांना 
वचारा. तु ह  आयसीयू देऊ शकला नाह त. जाधववाड तली नेक बाईटची केस होती. जर 
पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांना वायसीएमसारखे मोठे हॉ पटल असताना यांना सु वधा 
देऊ शकत नाह . हे थ काड योजना करा, काह  योजना करा. अजून एक करता आलेतर बघा. 
सगळेच नगरसेवक वायसीएमची फॅिसिलट  घेतील का मा हत नाह . परंतू खूप वेळा 
सभागृहाम य,े आजी-माजी नगरसेवक यां या बाबतीत सु ा आज इतक  अवघड प र थती 
आहे. काह  लोक असलेतर  यांना फॅिसिलट  ायची आहे. या लोकांना काह  चांग या सु वधा 
उपल ध क न देता येत असतील, कुटंबात कोणाला काह  आजार असेल तर यात कुठे वावगेू  
आहे. राजकारणी लोकांना समाजात चांगले काम करायचे असेल, खरच काह  उलट पालट 
करणारे नगरसेवक नसतील तर ते एवढ  फॅिसिलट  कुटंबासाठ  देऊ शकतात काू . हा सु ा 
वचार केला गेला पाह जे. नसेल होत तर ग हनमटकडे पाठवून जर  होणार नसेल तर  वमा 
योजनेतून ब-याचशा गो ी के या आहेत. या नगरसेवकांना या योजनेत यायचे असेल यांनी 
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२५ ट के र कम ावी. परंतू ह  योजना करावी. नगरसेवकांना सु ा ह  फॅिसिलट  िमळाली 
गेली पाह जे. या लोकांना ५ ते १० लाखापयत ा, हा वषय आज आ ह  देणार आहोत. यांना 
वमा योजनेत ायचे असेल तर २५ ट के र कम या. परंतू आजी-माजी नगरसेवकांना व 
यात करता आलेतर २१ वषा या आतील मुले आहेत यां यासाठ  करता येईल. ते सु ा 
याव.े कमचा-यांबाबतीत ध वंतर  योजना आहे, मला मा हत नाह , िनयम हा श द व धोरण 

हा श द. यात कशाला मह व आहे मला मा हत नाह . आ ह  कतीतर  धोरणे सभागृहात 
केली. खूप अिधका-यांनी धोरण गुंडाळून ठेवायचे काम केले आहे. कमचा-यांसाठ  ध वंतर  
योजना आहे. पंपर  िचंचवडम ये काम करणारे कमचार  आहेत. ते २०१३ या िनयमावली 
ऐवजी धोरण श द हणून यांनी याची तातड ने अंमलबजावणी केली गेली पाह जे. धोरण हा 
श द कती मह वाचा आहे ते बिघतले पाह जे. महापािलकेचा ठराव आहे. ठराव .४७५ 
दनांक २०/२/२०१४ ला मा यता दली आहे. यात िनयमावली ऐवजी याला धोरण हणून 
संबोध यात यावे अशी उपसूचना आहे. धोरण हा श द इतका मह वाचा आहे. यात मला काम 
करता आले नाह . ध वंतर  योजनेत धोरण हा श द टाकावा अशी सु ा वनंती करते. 
वायसीएमम ये दोन िमट ंग लावा. आ ह  बोलतो. याचे ोिसड ंग बघा. ड यूमुळे खूप पेशंट 
खूप माणात पसरलेला आहे. खूप पेशंट दगावल ेआहेत. पावसाळा गे यानंतर बरेचसे आजार 
त ड वर काढतात. यामुळे आप याकड ल यं णा नसते. हे अ ान असू शकत नाह . दघटनेत ू
माणसे मरतात. घटना घड यानंतर माणूस दगावला. पंपर  िचंचवड या कोणातून 
कोणकोण या अशा योजना आहेत. पंपर  िचंचवड शहरातील लोकांसाठ  यांचे आरो य 
मह वपूण आहे. यासाठ  आरो यावर खूप ल  ावे लागणार आहे. तु ह  जर  डॉ टर 
नसलात तर . वायसीएम व इतर हॉ पट स म ये डॉ टर नसेल तर जा तीत जा त आ ह  
भगत सरांकडे गेलोतर, देशमुख सरांकडे गेलोतर यांना काय हणणार. ितथे डॉ टर नाह त 
का. ते हणणार आ ा यांची िनयु  संपली आहे. यावेळ  दसरा डॉु टर येईल यावेळ  
आ ह  भ  असे सांगतात. मग याची ो हजन आपण आधीच करायला नको का. हे आपले 
कत य नाह  का. मग ितथे कोणीतर  िधंगाणा करणार, आरडाओरडा करणार. मग या सु वधा 
ितथे उपल ध असणार. यापे ा तु ह  यात जातीने ल  घालावे अशी वनंती करते. मी 
उपसूचना दली आहे याचा वकार करावा अशी वनंती करते.  

मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य 

वभागामाफत ध वंतर  वा थ योजना-२०१३ चे “धोरण” तयार कर यात आल े असून, सदर 

“धोरणास” मा.महापािलका सभेन ेठराव .४७५ द. २०/०२/२०१४ अ वय ेमा यता दलेली आहे. सदर 

ठरावाम य े या– या ठकाणी “िनयमावली”  असा उ लेख आहे, या- या ठकाणी “धोरण”  अस े

वाचाव े व सदरचे वषयांस “िनयमावली” ऐवजी “धोरण” हणून संबोध यास व ध वंतर  वा थ 

योजना- २०१३ ची तातड न ेअंमलबजावणी कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.स वता साळंुख े– मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
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मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मंगलाता नी दले या धोरणा या 
सूचनेला अनुमोदन देतो. आधीचे आयु  डॉ. ीकर परदेशी यांनी केले ते आयु  साहेब मुळात 
क  नका. वायसीएमची वाट लावायचे काम यांनी केल.े लोकल औषधे बंद झाली. णांना 
औषधे िमळत नाह त. स शन बाहेर ावे लागते. सग यांनी तळमळ ने जे मत मांडले 
आहे क , इथे टाफ कमी आहे. वषय मांक ९ हा हायकोटा या पद िनिमती संदभातला आहे. 
यापूव  वायसीएम या टाफ ंग पॅटनला मंजूर  दे यासाठ  मा.महापािलका सभेने मंजूर  दली 
होती. तो वषय पाठवला का नाह  याची खातरजमा करावी. ह  शासनाची योजना यश वीपणे 
राबवायची असेल तर मा.सुजाता पालांडे व अनेकांनी सांिगतले आहे. वायसीएमम ये गायिनक 
वॉडची काय अव था आहे. मा.शिमम पठाण यांनी सांिगतल.े ितथली दराव था सांिगतलीू . 
आ हाला वायसीएमब ल साथ अिभमान आहे. तो असलाच पाह जे. पण ितथे तशी सेवा 
िमळावी, फॅिसिलट ज त या िमळा यात. मा.भारती फरांदे ता नी सांिगतल,े वायसीएमची घड  
मोडली आहे. थोडासा व कळ तपणा आला आहे. ह  घड  बस व यासाठ  आपण य  करावेत. 
मह वाचे हणे टाफ वाढवावा. म यंतर  नसस यांनी संप केला होता. ६०/७० नसस नाईट 
िश टम ये कं ट यू काम करत असतात. आता यांचा एज बार हायला लागला आहे. गे या 
७/८ वषापासून या सेवा करत आहेत. आपण काय ाय हेट िलिमटेड कंपनी नाह  क  
काँ ॅ ट बेिससवर राबवून यायचे व नंतर काढन यायचेू . वाईट प त हणजे ६ म ह यांनंतर 
परत लेखी पर ा. वॉडबॉय, आया यांना सु ा हेच. डॉ टर यांना सु ा तेच. याच प तीने 
यांची लेखी पर ेत अपडेट होत असते. टेकाळे साहेबांनी एक पेपर काढला. नवीन डॉ टर 

आला, याने वेगळा पेपर काढला. मागे बंड साहेब असताना असेच झाले होते. ितथे ९ 
वषापासून काम करणारे डॉ टर होते. यांची पर ा घेतली. ते लोक हायकोटात गेल.े पु हा 
फे युअर झाल.े ते सु म कोटात गेल.े ५ जण नापास झाल.े २३ लोकांना रे युलराईज केल.े 
तु ह , डॉ.रॉय, संबंिधत डॉ टर यांनी एक  बसून ठरवा क , कमान आव यक पदे कती, ती 
पदे ताबडतोब कशी भरता येतील, आ ण कमान वेतन देत असताना यांना आपण याय देतो 
का नाह  हे बिघतले पा हजे. चांग या प तीने मानवी सेवा लोकांना िमळावी. ओ हर ीजची 
कामे होतील. र यांची कामे होतील. ेनेजची कामे होतील. को यावधींची कामे होतील. परंतू 
मानवी सेवा, मूळ हे थ पा हजे.  Because health is wealth. हणून मा.मंगलाताई कदम 
यांनी सांिगतले होते. आयु  हणून आपण वायसीएमकडे व आरो याकडे ल  ा. डॉ. ीकर 
परदेशी यां यासारखे ल  देऊ नका. चांगली सेवा कशी देता येईल. लोकांना चांगली सेवा 
उपल ध होईल. औषधे उपल ध होतील. यासाठ  याकडे ल  ाव.े  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेस हत मंजूर कर यात येत आहे.       
 
     यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक - ५४९                    वषय मांक -  २ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

संदभ– १) मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव 
               २) मा. थायी सिमती ठराव .७४१७ द.२४/०७/२०१४ 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 
राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना द. १ मे २०१४ पासून राब व यात आली आहे. सदर 
योजने या अनुषंगाने वाय.सी.एम. णालयातील योजने या पा  लाभा याकडून द. १ मे 
२०१४ पासून कोणतेह  शु क आकारले नसलेने यास मा यता दे यात यावी व पुढ ल काळात 
केसपेपर शु क आकार यात येऊ नय.े तसेच महानगरपािलके या सव णालयांत व 
दवाखा यांम ये पंपर  िचंचवड शहरातील पवळे व केसर  िशधाप काधारक नागर कांसाठ  
केसपेपरसाठ  कोणतेह  शु क आकार यात येऊ नय.े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
यशवंतराव च हाण मृती णालयातील द. १ मे २०१४ पासून राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजनेमधील पा  लाभा याकडून केसपेपरकर ता कोणतेह  शु क आकारले नसलेने 
यास व पुढ ल काळात महानगरपािलके या अ य सव णालये व दवाखा यांम ये दाखल 

होणा-या पंपर  िचंचवड शहरातील पवळे व केसर  िशधाप काधारक नागर कांसाठ  
केसपेपरसाठ  कोणतेह  शु क आकारणेत येऊ नये यास मा यता देणेत येत आहे तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागामाफत ध वंतर  वा थ योजना-२०१३ चे “धोरण” 
तयार कर यात आले असून, सदर “धोरणास” मा.महापािलका सभेने ठराव .४७५ द. 
२०/०२/२०१४ अ वये मा यता दलेली आहे. सदर ठरावाम ये या– या ठकाणी 
“िनयमावली”  असा उ लेख आहे, या- या ठकाणी “धोरण”  असे वाचावे व सदरचे वषयांस 
“िनयमावली” ऐवजी “धोरण” हणून संबोध यास व ध वंतर  वा थ योजना- २०१३ ची 
तातड ने अंमलबजावणी कर यास मा यता देणेत येत आहे तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमधील आजी नगरसद य (पती / प ी) व यांचेवर अवलंबुन असलेली ०२ 
मुले (२१ वषापयत अथवा िनयमा माण)े यांचा र. .१० लाखापयतचा आरो य वमा उतर वणेस 
व व या या ह यापोट  २५% र कम संबंधीत आजी नगरसद याने व उव रत ७५% र कम 
महानगरपािलकेने देणेस व सदरची योजना / कामकाज वै क य वभागामाफत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे  तसेच ये  नागर कांना हे थकाड मोफत देणसे मा यता देणेत येत 
आहे. 

 
अनुकूल-८१      ितकूल-० 

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

                                        वषय मांक -  ३ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  

 
    संदभ :-१) मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 

                 २) मा. थायी सिमती ठराव .७५६७ द. ०५/०८ /२०१४ 
 
         घंटागाड  कमचा-यांना सन २०१३-२०१४ सालाक रता र. .१५,०००/- (पंधरा 
हजार पये फ ) दपावलीिनिम  ब स र कम वनापरतावा वशेष बाब हणून अदा 
करणेस (एका वषाम ये सहा म ह यांपासून पूण वषापयत सलग काम केले अस यास व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा. जत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - ऑफ सर ऑफ 
वक माणे वग . ३ व ४ चे कमचार , सुर ा अिधकार  कमचार /घंटागाड  कमचार  इ. 
यांचेसाठ ह  योजना सु  करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,घंडागाड  कमचा-यांना .१५,०००/- 
दवाळ  ब स अदा कर यासंदभातील हा वषय आहे. शासनाने याबाबतीत खुलासा करावा 
क , घंटागाड  कमचा-यां माणे असे बरेचसे कमचार  आहेत, यांना आपण दवाळ  बोनस देतो. 
यात सगळे वषय ऍड झाले पाह जेत. आचारसं हता लागेल हणून असे हायला नको आपला 
कमचार  दवाळ  बोनसपासून वंिचत राह ला. आजपयत घंटागाड  कमचा-यांसारखे कोणकोणते 
कमचार  आहेत यांना आपण ब स देऊ शकतो. घंटागाड वाले क ाचे, मेहनतीचे काम करत 
असतात. बाक  सफाई कमचा-यांना ब स ायला नको का? असे कती घटक आहेत, यांना 
आपण बोनस देऊ शकतो.  
 
मा. शांत खांडकेकर (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, महापािलके या 
कमचार  संघान ेतीन वषाचा करार केला आहे. यामुळे बाक  कमचार  सम  अनुदानापासून ते 
वंिचत राहणार नाह त. हा सद य ताव आहे. घंटागाड  कमचा-यांना सु ा काह  वषापासून 
ब स देतो आहोत. ब स पाने र कम देतो आहोत. मागील वष  .१३,०००/- दले होते. 
यावष  .१५,०००/- देणार आहोत.  
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मा.मंगलाताई कदम – मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते आहे - मागील वष  या कमचा-यांना 
र. .१३,०००/- दवाळ त मानधन दे यात आले होते, या सव कमचा-यांना यावष  दवाळ त 
र. .१५,०००/- मानधन दे यात याव.े   
 
मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेस हत मंजूर कर यात येत आहे.       
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
      ठराव मांक - ५५०                    वषय मांक -  ३ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 
    संदभ :-१) मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 

                 २) मा. थायी सिमती ठराव .७५६७ द.०५/०८ /२०१४ 
 

          घंटागाड  कमचा-यांना सन २०१३-२०१४ सालाक रता र. .१५,०००/- (पंधरा 
हजार पये फ ) दपावलीिनिम  ब स र कम वनापरतावा वशेष बाब हणून अदा करणेस 
(एका वषाम ये सहा म ह यांपासून पूण वषापयत सलग काम केले अस यास व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे तसेच ऑफ सर ऑफ वक माण ेवग . ३ 
व ४ चे कमचार , सुर ा अिधकार  कमचार /घंटागाड  कमचार  इ. यांचेसाठ ह  योजना सु  
करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच मागील वष  या कमचा-यांना र. .१३,०००/- दवाळ त 
मानधन दे यात आले होते या सव कमचा-यांना यावष  दवाळ त र. .१५,०००/- मानधन 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.     

अनुकूल-८१      ितकूल-० 
अशी मते पडली  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 

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

                                        वषय मांक -  ४ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
  

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३  

                  द.०३/०९/२०१३ 

                       २)   मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 
               ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

   ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५०४ द.०५/०७/२०१४ 

                  ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३३ द.०५/०८/२०१४ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ तावासोबत 
नमुद केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेली आहे यास तसेच मनपा िमळकत वाटप 
िनयमावली २०१३ मधील भाग-५ म ये िमळकत विनयोगाचा ाधा य म ठर वणेत आला 
आहे. तथा प सदर नमुद १ ते ७ ाधा य वगासाठ  जा हर िन वदे ारे काह  वगासाठ  
िन वदा ा  न झालेस कंवा कमी सं येत ा  झा यास इतर आर ीत वगासाठ  या 
िमळकती वाटप करणेचे अिधकार मा.महापािलका सभेला असतील. याम ये या आर ीत 
वगासाठ  शासन िनणय/आदेश असतील याला बाधा न येता मा.महापािलका सभेस िनणय 
घेता येतील यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िमळकत वाटप िनयमावली बरेच दवसांपूव  दलेली आहे. भूिम आ ण जंदगी वभागाने 
२०१३ला िमळकत वाटप िनयमावली केली होती, ती आम याकडे दली होती. मागील 
िमट ंगम ये याद  मािगतली होती, ती आ ा आम याकडे दली आहे. ह  याद  प रपूण नाह . 
साधा व सो पा उपाय हणजे येक नगरसेवकाने आप या वभागातील महापािलके या 
इमारतींब ल मा हती वचारलेली असती तर सहज ती याला मा हत िमळाली असती. आपला 
कोणीतर  कमचार , स हअर ितथे आला, याने मा हती काढली, ती अपूण आहे. या ठकाणी 
मा या भागाब ल बोलायचे झालेतर, िचंचवड गावाब ल बोलायचे झालेतर या भागात अनेक 
यापार  गाळे यातून सुटलेले आहेत. ते का सोडले आहेत. जाणूनबुजून सोडले आहेत का अशी 
मला शंका आहे. मा या सहकार  नगरसे वका मा.अ नी िचंचवडे यांना याची क पना होती. 
मी सहा.आयु  ी.खांडकेकर यांना सांिगतल,े चांगला उप म आहे. परंतू कोणीतर  भाडे 
खातोय. आ ण आपण बांधून मोकळे झालोत. वसुली कती झाली, भाडे कती आहे. स या 
ितथे काय उ ोग चालू आहेत?याची आप याला काह  मा हती आहे का नाह . अगद  अधवट 
मा हती दलेली आहे. ४/५ गाळे असताना एकच गाळा दला जातो. आपले बांध यासाठ  पैसे 
गेले आहेत. या ठकाणी ये ांसाठ  बांधलेले अनेक गाळे आहेत. यांची इथे न द नाह . मी 
वतः जाऊन न द केली आहे. महापािलकेची अनेक डांगण ेआहेत. यांचे नाव नाह , गाव 

नाह . काय चालले आहे हे. आप या ॉपट ब ल आपण जाग क नसाल, सजग नसाल तर या 
महापािलके या इमारतींम ये कोणीह  येऊन आपले ऑफ स उघडेल. दकान टाकले तर  आ य ु  

वाटायला नको. येक इमारतीचे जतन केल ेपाह जे. याची वसूली केली पाह जे. अ पूघरवर 
खूप चंड, को यावधी पये खच केल.े पंपर  िचंचवडमधील े णीय थळांपैक  ते एक आहे. 
आज काय अव था आहे. कशासाठ  आपण एखा ा य ला, सं थेला डो यापुढे ठेवून क येक 
वषा या कालावधीसाठ  देतोय. याचे इतके लाड झाले आहेत. आ ा या या द तीसाठ  ु
आपण पैसे देतोय. आपला अिभमान वाढवणा-या अशा या गो ी आहेत. जे पॉ टस आहेत् , ते 
इतरां या हातात देऊ नका. आयु  साहेब, आमचे चुकलेतर  तु ह  या ठकाणी चालक आहात, 
तु हाला अिधकार आहेत. आ ह  एखादा वषय केला, ठराव केला तर  तो अंमलात आणायचा 
का नाह  ते तु ह  ठरवणारे आहात. हणून आप या हातात जे काह  आहेत, ितथे यासाठ  
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तडजोड क  नका. आप या मालम ा आहेत, या प  नमूद केले या नाह त. जोपयत 
आप या सव मालम ा, इमारती, जिमनी, दकानेु , शाळा जे सव काह  आहे, ते जोपयत नमूद 
होत नाह , याची न द होत नाह , तोपयत हा वषय आप यापुढे आणू नय.े हा वषय पुढ ल 
िमट ंगपयत तहकूब ठेवावा, अशी प ने यांना व सभागृहाला मी वनंती करते.     
 
मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४  तहकुब करणेत यावा.  
 
मा.साधना जाधव  – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
      ठराव मांक - ५५१                    वषय मांक -  ४ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३  

        द.०३/०९/२०१३ 

         २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 
      ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

    ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५०४ द.०५/०७/२०१४ 

         ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३३ द.०५/०८/२०१४ 

      
वषय . ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 
अनुकूल-८१      ितकूल-० 

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

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

            वषय मांक -  ५ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

   द.०४/०९/२०१३ 

२) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

४) मा.महापािलका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 

                  ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 
 

            पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण,देहू,आळंद , हंजवाड , हाळंुग े मोई, मा ं जी व 
इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपूव  सव 
पदािधकार  यांची बठैक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली. सदर 
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बैठक त मनपा ह ी या उ रेकड ल १४ गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ गावे मनपा 
ह त समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत आली आ ण सदर ह वाढ चा ताव 
मा.शहर सुधारणा सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेबाबत चचा झाली तथा प 
स : थतीत मनपा ह ला लागून असलेली गावे मनपा ह त समा व  करणे यो य होईल. 
यानुसार खालील नमुद मनपा ह या उ रेकड ल आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोजे, देहू, 

व ठलनगर आ ण मनपा ह या प मेकड ल गहंजेु ,जांब,ेमा ं जी, हंजवाड , माण,नेरे,सांगवडे ह  
मनपा ह ला लागून असलेली एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.   
 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.शिमम पठाण  – वषय मांक ५ तहकूब करणेत यावा अशी सूचना मांडते. 
 
मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
      ठराव मांक - ५५२                    वषय मांक -  ५ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

   द.०४/०९/२०१३ 

२) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

४) मा.महापािलका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 

                  ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 

 
वषय . ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 
 

अनुकूल-८१      ितकूल-० 
 

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

            वषय मांक - ६ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  

                 द.०७/१०/२०१३ 

              २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
              ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

                 ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
                 ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 

  
       पंपर  िचंचवड मनपा ह या उ रेकड ल आ ण मनपा ह ला लागून असलेली ७ गावे 
आ ण मनपा ह या प ीमेकड ल ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  
करणेबाबत ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह त समा व  करावयाचे गांवे- 
मनपा ह या उ रे कड ल ७ गावे- आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई,िनघोजे, देहू, व ठलनगर. 
मनपा ह या प ीमे कड ल ७ गांवे- हंजवड , जांब,े माण, मा ं जी, नेरे, गहंजेु , सांगवडे 
वर ल माणे ताव प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वय ेमा.शहर 
सुधारणा सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार 
ी. दलीप मो हते यांनी द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, 

कु ळ , िनघोजे, िचंबळ , केळगांव, सालुं ,े महाळंुग,े खराबवाड , नाणेकरवाड , मेदनकरवाड , 
कडाचीवाड  या गावांचा पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समावेश होणेबाबत वरोध केला 
अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा ह त समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत 
ामपंचायती या ठरावाची त जोडली आहे. तुत वषय मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला 

अस याने या वषयासोबत मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  
मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणसे मा यता देणते आहे.  

 
मा. ा लांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.शिमम पठाण – वषय मांक ६ तहकूब करणेत यावा अशी सूचना मांडते. 
 
मा.अ णा भालेकर - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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      ठराव मांक - ५५३                    वषय मांक -  ६ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  

                 द.०७/१०/२०१३ 

              २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
              ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

                 ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
                 ५) मा.महापािलका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 

 
वषय क्र. ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 
अनुकूल-८१      ितकूल-० 

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

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
       
      वषय मांक - ७ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

        संदभ–१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३  

 द.१९/१०/२०१३ 

          २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 

                ३) मा.महापािलका सभा ठ. .५२४ द.०५/०७/२०१४ 

                ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५४० द.०५/०८/२०१४ 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म य े कासारवाड  येथे मनपामाफत मैलापाणी 

शु करणासाठ  ट पा . १,२ व ३ अस ेएकुण तीन Sewage Treatment Plant आहेत. सदर 
लॅ टम य ेस थती सवसाधारण ७४ ते ८० एम.एल.ड . मैलापा यावर या केली जाते. 
स थतीत यायु  पा याचा पुनवापर काह  माणात मनपाचे उ ानासाठ  करणेत येतो व 
उव रत पाणी नद पा ाम य ेसोडणेत येते. CME येथे कासारवाड  STP पासून पं पंग ारे पाणी 
पुर वणे या कामाचे अंदाजप क तयार केल ेअसून सदर कामाची एकुण अंदाजप क य र कम 
२,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव  कळ वलेल े आहे. यानंतर यांनी 
दनांक २५/०७/२०१३ रोजीचे प ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम मनपाकडे 
डपॉझीट हणून जमा करणचेी, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, 
द तीकामीु  ित म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेली आहे. तसेच सदरचे 
काम यांनी वर त पूण क न देणेबाबत कळ वलेल े आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME 
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यांचेकडून सन २०१३-१४ चे अंदाजप कानंतर ( हणजे २५ जुल ै २०१३ रोजी) प  िमळाल े
असून या वभागामाफत सदर कामाचे खचासाठ ची तरतुद या वषा या मनपा या 
अंदाजप काम य े करणेत आलेली नाह . परंतू सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम 
CME कडून मनपाकडे जमा होणार असलेन े या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न 
घेणेस येणारे अंदाजे सुमारे र. .२,४८,००,०००/- चे र कमेस शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 

 

मा. ा लांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय सभागृहापुढे गेले १० 
म ह यांपासून येतो आहे. कमीत कमी २० वेळा हा वषय सभागृहापुढे आला आहे. ट केलेले 
वॉटर सीएमई यांना दे याबाबत हा वषय आहे. याब ल दमत नाहु . परंतू पंपर  िचंचवड 
महापािलका व सीएमई या दोन सं थांमधील हा वषय आहे. याचा सद यांम ये आपापसांत 
गैरसमज हायला नको. हा मा या वॉडातला वषय आहे. तु ह  कशाला बोलता. आयु  
साहेबांनी या वषयाचा खुलासा करावा, हा कोणा या वॉडातला वषय आहे का. दोन 
सं थांमधील वषय आहे, हा गैरसमज पसर वला जातो आहे. याचा खुलासा करावा. हा वषय 
कोण लांबवतोय. हा वषय थांबव यासाठ  मी का हणतो. या सीएमई सं थेला आपण पाणी 
ायचे हणतोय. यां या बोपखेल मधील ह तून नागर कांना जाता येता येत नाह . र याची 

अव था फार वाईट आहे. गेले दोन अड च वष मी सात याने मागणी करतोय. ख डे बुजवा. 
पण ख डे बुजवले नाह . दहा म हने वषय तहकूब ठेवून सु ा ते करत नाह त. कती ास 
देतात. द यम वागणूक देतातु . याचा वचार आपण केला पाह जे. दहा दवसांपूव  
ए झ युट ह इं जिनअर िनकम साहेब, संजय कुलकण  साहेब व मी वतः १२ तारखेला गेलो 
होतो. १३,१४,१५ व १६ या चार दवसांत मी वतः ख डे बुजवल.े सीएमईकडून झाले नाह . 
आजतागायत तसे काह  झालेल े नाह . महापौर साहेब या वतः सीएमई या ह त आ या 
हो या. यांनी प र थती काय आहे ती पा हली आहे. महापौर साहेब आपण यो य तो िनणय 
यावा. हा वषय तहकूब करा. मा य क  नका. मा.महापौर साहेब, आपण नागर कां या 
हताचा िनणय यावा.  
 
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मैलाशु करणातून ट केलेले 
पाणी सीएमई यांना देणे हा वषय अनेक वेळा सभागृहापुढे आला आहे. यांची ह  मागणी 
आहे. ती मोफत आहे. यां या भागातील लोकांसाठ  र ता आहे. र यावर ल ख डे बुजवले 
गेले पाह जेत. परंतू मी वनतंी करते, खरेतर यांना पाणी ाव.े मैलापाणी शु द करणातील 
पाणी नद त सोडले जाते ते हा याची हॅ यू काह च रहात नाह . सीएमई यांना पाणी दलेतर 
चांग या कारची र कम िमळेल. हा मह वाचा पॉईट असलातर  र यांवर ल ख डे बुजवून 
देणे हा सु ा मह वाचा भाग आहे. यात सीएमई व पंपर  िचंचवड महापािलका यां यात 
कुठेतर  सम वय साधला गेला पाह जे. माझी आप याला वनंती राह ल क , याचा खुलासा 
करावा. कती दवसांत ख डे बुजवणार आहेत. तु ह  यांना पाणी सु ा दले पाह जे. यापुढे 
तुमची व महापौरांची पूण जबाबदार  असेल. यके वेळ  कती दवस हा वषय येणार. वषय 
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कतीवेळा तहकूब करणार. बोपखेल इथे जाऊन अव था बघा. अनेक नागर कां या गा या 
लप झा या आहेत. काह  लोक या ख यांम ये पडून जखमी झाले आहेत. आपलेच लोक 

आहेत. आपण सु वधा दली पाह जे. ितथ या नागर कांकडे आपण दल  का कू रतोय. 
दोघांम ये सम वय ध न हा वषय करावा.  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.संजय काटे यांनी 
सांिगतलेले बरोबर आहे. गे या माच म ह यापासून आ ह  वतः ितथ या अिधका-यांना 
भेटलो. ले टनंट कमांडंट यांनी सांिगतल,े हा रोड आहे, तो डपाटमटकडून क न या. 
याआधी महापािलकेने ख डे बुज व यासाठ  गा या घेऊन मु म घेऊन गेले होते. दोघांनाह  

परत पाठवून दल.े इथे मु म टाकायचे नाह . ते हा आ ह  सांिगतल,े ठक आहे. आ ह  रोडचे 
टडर काढले आहे. आम या मायसेसम ये जेवढे रोड आहेत, याच संदभात हा रोड आहे. 
बोपोड  ते दापोड  हा रोड क न देतो. हा श द यांनी आम या समोर दला होता. आ ण 
वनंती केली होती, आ हाला आधार काड मशीन आणून ा. आपण दोन मशी स ितथे द या. 
ितथे तीन हजार लोकांनी, थािनक लोकांनी, या लोकांनी सु ा आधार काड काढल.े हे 
झा यानंतर यांचे माच म ह यात टडर िनघाल.े यां या मायसेसम य ेइतका छान र ता 
केला. अ यंत सुंदर र ता केला. तो माच म हना गेला. आ ा हा माच म हना गेला. यांनी जो 
श द दला होता तो यांनी पाळायला पा हजे होता. यांनी र ता केला नाह . कायदे कडक 
आहेत. िमिलटर या ह म ये आहे हणून आप या नागर कांना सु वधा ायची नाह  का. 
आप या ह तून िमिलटर या मोठ मो या गा या जात असतात. भाजी मंडईतून भाजी घेऊन 
जातात. असे असताना हा वषय गेले २/३ म ह यांपासून पड ंग आहे. ितथे नागर कांना जा या 
ये यासाठ  िनयम आहे. या र यांवर ल ख यांत पडून एखादा मुलगा कंवा माणूस मरेल. 
यानंतर ख डे बुजवायचेत का. यानंतर िमिलटर  यांना वचारायचे का. नागर कांना सु वधा 

देताना वरोध करायचा हा यांचा कायदा आहे. एखा ाला घर बांधू देत नाह त. रोड क  देत 
नाह त. यांना सेवा दे यापासून वंिचत ठेवता. या िमिलटर  अिधका-यांना यासाठ  नोट स 
ावी. यांना नागर कांना सु वधांपासून वंिचत ठेवता येणार नाह . कमांडंट यांना बोलवून सांगा, 

जो रोड आहे, तो पूव या व हवाट चा र ता आहे. बोपखेलमधील नागर कांचा र ता आहे. 
जोपयत आपण ाँग पाऊल उचलत नाह त, तोपयत यांना काह  फरक पडणार नाह . 
िमिलटर  अिधका-यांवर ताबडतोब कारवाई करावी. तुम याकडून यांना नोट स जाऊ देत अशी 
माझी आप याला वनंती आहे.   
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा इतका ज हा याचा वषय आहे. मा.नाना 
काटे असतील कंवा दापोड तल े नगरसेवक असतील, दर वेळ  आपण सु ा यांना काह  फॅिसिलट ज 

पुरवतो. पंपर  िचंचवड महापािलका यांना ट केलेल ेपाणी देणार, व ते आप याला पैसे देणार हा मु ा 
वेगळा आहे. परंतू र याची द तीु  करण े हे सु ा काम आहे का नाह . िमिलटर  हे क  सरकारचे 

डपाटमट आहे. यां या वषयी आ हाला फार आदर आहे. संर त े  हणून असल े तर  ४०,००० 

माणस े रोडवर येता जाता िमळतील. एक हजार माणस े र याव न दगावली आहेत. तु ह  यां या 
जीवनाची यव था क न देऊ शकता का. २०० ख यांतल े ३ ख डे बुज वणार. यांना होत नसेलतर 
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आ हाला करायला ा. कोणतेह  साधे ेनेज लाईनचे काम पूण केल ेनसेल कंवा लॅट धारकांना ेनेजचा 
ास होत असेलतर आपण यांना ास होतो हणून याचे प याचे पाणी बंद क . आपण यां या वषयी 

अस ेकाह  बोलू शकत नाह . परंतू आप या लोकांना र ता नीट देणार नसतील तर प या या पा याब ल 

काय करायला पाह जे. नाक दाब यानंतर त ड उघडणार असेल तर आपण कुठेतर  नाक दाबायला िशकल े

पा हजे. आम या नगरसेवकांची बदनामी होते आहे. गेल े९ म हन ेहा वषय तहकूब ठेवतोय. अपघातात 

बोपखेलमधील दोन माणस े गेली तर  आ ख े कुटंबू  उ व त होईल. कती वष झाली आहेत. कुठेतर  

पोटितडक न े वषय सोडवला पा हजे. यातून माग काढला पाह जे. र ता द तु  करायला, द तीु  

करायला परिमशन ा. नाह तर आ हाला तुमचे प याचे पाणी बंद कराव ेलागेल अस ेसांगा. नागर कांची 
मागणी आहे. ते मा याकडे येवून आ ा बोलून गेल.े आपण प याचे पाणी का ायचे. आम या 
नागर कांनी का ख यात पडायचे. बोपखेल े येथे आर ण आहे, ितथे ते आप यासाठ च आल े होते. 

यां यासाठ च कुठेतर  तु ह  यांना नोट स देणार आहात का. करता येणार आहे का याचा खुलासा 
करावा. आ ा तु हाला वचारायचे असेल तर ते वचारा. आ ा ये याजा याला र ता देणार नसाल तर 

आ ह  तुमचे प याचे पाणी बंद करणार याचा खुलासा झाला पाह जे. कारण सभागृहाची नाहक बदनामी 
होते आहे. गेले ९ म हन े वषय पड ंग का आहे. मागील िमट ंगम य ेसु ा खुलासा केला होता. ी.संजय 

कुलकण  यांना सांिगतल ेहोते. वषयात द तीु  होईल. खोटे करायचे का होईना र ता होईल. सांगवी इथे 

हेच आहे. खडक  इथे सु ा हेच आहे. खडक त गेलोतर सं याकाळ  र ता बंद होतो. यावर कायदेशीर 

अंमलबजावणी करणार असाल तर वषय पोटितडक ने सोडवला पाह जे. हा वलंत  आहे.  
 
मा.आयु  – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह, सव स मा. सद य, हा वषय ब-याच वेळा 
सभागृहासमोर आला आहे ह  व तु थती आहे. हा वषय जा त वेळा आला नाह  पाह जे. ह  
आपली भूिमका रा तच आहे. या वषयाचा तुकडा पडला पा हजे, िनणय लागला पाह जे. हणून 
आज या स मा. सद यांनी सांिगत या माण ेमी व सद यांनी दोघांनी ितथे जाऊन चचा केली 
होती. चार दवसांत र ता करायचा, ते परवानगी देतील अस ेठरल ेहोते. यांनी कामाची सु वात 
केली अस ेमा हत होते. पाच ट के का पंचवीस ट के हा काय ाचा मु ा आहे. िस युर ट या 
नावाखाली द. १५ ऑग ट रोजी ट केल ेहोते. याचा जे काह  काम एज सीला दल ेहोते. 
यामुळे यांनी ते एकवेळ काम बंद केल ेअसेल. सद यांना मा य असेल तर यांनी कंड शनली हा 
ताव मा य केला पाह जे. हा र ता द तु  झालाच पाह जे. याची अंमलबजावणी केली जाईल. 

हणजे हा वषय परत परत सभागृहासमोर येणार नाह . ह  शासनाची जबाबदार  राह ल. याचे 
सॅट सफॅ शन सट फ केट घेऊ. यानंतर या कामाची वकऑडर देऊ. ताबडतोब र ता द तु  केला 
नाह तर एकवेळ यां या खचात कंवा आप याला परिमशन दली नाह तर हा ठराव द र  दाखल 
क .  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तु ह  नोट स ा. फ  कडक 
बोला. नागर कांना व वध सु वधा देताना वरोध करताय. एक कॉलम टाकू.  
 
मा.आयु  – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह, सव स मा.सद य, हा वषय सभागृहापुढे येऊ देत 
नसालतर परत हा वषय ये यासाठ  जेणेक न मधला माग अवलंबता येईल. 
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मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी आयु  साहेबां या भावनाचा स मान 
करतो. परंतू आयु  साहेब यांनी नागर कां या भावनेची कदर करावी एवढेच सागंतो. कारण हे 
सांग ू इ छतो, हा वषय पु हा आला तर  हरकत नाह . आदरणीय नेते शरदचं जी पवार 
साहेबसांगत असतात, शासनान े कधीह  यापार  यवहार क  नयेत. प हल े नागर कांचे हत 
कशात आहे ते पहाव.े यां या ीद वा याचा आदर ठेवून हा वषय पु हा तहकूब ठेव यात यावा.  
 
मा.†ò›.सं दप िचंचवडे  –  मा.महापौर साहेब,  सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -          
 
 ठराव मांक – ५५४    वषय मांक - ७ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

संदभ–१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३  

 द.१९/१०/२०१३ 

         २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 

              ३) मा.महापािलका सभा ठ. .५२४ द.०५/०७/२०१४ 

              ४) मा.महापािलका सभा ठ. .५४० द.०५/०८/२०१४ 

 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 
अनुकूल-८१      ितकूल-० 

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

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

      ठराव मांक - ५५५    वषय मांक - ८ 

   दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/का व/६//१७९/२०१४  

           द.१/७/२०१४ 

            २) मा.महापािलका सभा ठ. .५४२ द.०५/०८/२०१४ 
 

मनपा ह त थेरगाव स.नं.९ येथे मनपा व दलीप वगसरकर फ डेशन यांचे वतीने 
संयु  केट अकादमी क प काया वत आहे. सदर ठकाणचे वीजवापरापोट  एकूण 
र. .९०८९६४/- इतके बील थक त होते. यामुळे तेथील केटचे मैदानावर ल हरवळ व वकेट 
खराब झालेली असून पा याअभावी खराब हो याची श यता होती. याबाबत तातड ने िनणय 
घेणे आव यक होते.  
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दलीप वगसरकर फ डेशन यांनी सदरचा क प मनपा बरोबर संयु  क प अस याने 
व सदर ठकाणी उ प नाचे ोत नस याने सदर ठकाणचे व ुतबील मनपाने भरणेबाबत 
pcmc s varroc vengsarkar cricket Academy  यांचे द.२९/३/२०१४ रोजीचे प ा वये वनंती केली होती.  

सदर ठकाणी खेळाडंूना मोफत केट िश ण देणेत येत असून कोण याह  कारचा 
आिथक मोबदला घेत नसलेने सदरची सव िश णाथ  मुले मनपा प रसरातील अस याने 
तसेच सं थेची आिथक प र थती पाहता मनपा या मालक या इनडोअर टे डयमला 
असले या व ुत मीटर बल (थक त व पुढ ल काळातील) मनपाने भरणेत याव.े तसेच 
सदर या सं थेबरोबर यापूव  झालेला करारनामा द तीसाठ  यो य या बदलासह मंजुर ु
करणेबाबत मा.नगरसद य पा रत थायी सिमती ठराव .६३४० द.२८/२/२०१४ अ वये 
मा यता िमळाली आहे.  

तुत वषयाची तातड  पाहता सदर थक त व ुत बल र. .९०८९६४/- मनपामाफत 
भरणेबाबत द.११/३/२०१४ रोजी या आयु  यांचे बैठक म ये िनणय घेणेत आला आहे. 
थेरगाव येथील मनपा व दलीप वगसरकर फ डेशन संयु  केट अकादमीचे थक त व ुत बल 
र. .९०८९६०/- (नऊ लाख आठ हजार नऊशे साठ फ ) महारा  टेट इल.े ड युशन कं. 
िल. यांना अदा करणेस मा.आयु  प.ंिचं. मनपा याने . भू ज/५/का व/५७/२०१४ 
द.२१/३/२०१४ आदेशा वये मा यता दली आहे. तथा प याबाबत मा.महापािलका सभेची 
मा यता न िमळालेस सदरचा व ुत खच दलीप वगसरकर फ डेशन यांनी भरणे आव यक 
आहे. अशी अट सदर आदेशात आहे. सदरचा खच व ुत वभाग ड े य कायालय यांचेकड ल 
तरतूद मधुन केला अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा. ा लांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,आमचे आदरणीय रा वाद  प ाचे 
अ य  इथे नाह त. जो कोणी असेल ते सांगतीलच. या वषयाला वरोध नाह , न हता.  या 
वषयाला कोणाचाच वरोध न हता. तुम या स माननीय सहकार  झामाबाई बारणे यांना बरे 
नाह  हणून िनघून गे या. यांनी सांिगतल,े हे प  करा. याचा खूप बाऊ केला गेला. यांनी 
सांिगतल,े थािनक नगरसे वका असून सु ा वेश दे यासाठ  आम या िशफारशीला मह व 
दले जात नाह . यावेळ  मॅच चालू असते, यावेळ  आम या थािनक मुलांना ितथे वेश देत 
नाह त. आ हाला कोणतीह  कंमत दली जात नाह . यांनी हे सु ा सांिगतल,े ते गायरान 
आहे. थेरगावाचे ितथले मुठभर सु ा मु म कधीह  ितथून कोणाला नेऊ दले नाह . यानंतर 
वगसरकर ऍकॅडमी झाली. याला नाह  कोणी हणत न हते. फ  एवढेच सांिगतल,े थािनक 
संघटनेची िशफारस होती. ते काह  झाल ेनाह . हा वषय स माननीय ने यांपयत गेला. याचंी 
नाराजी झाली. इथे कोणतीह  चचा न होता, हे काय करण झाल,े ते महापौर साहेब तु हाला 
मा हत आहे. या वषयाला कोणाचाच वरोध नाह  आ ण न हता, एवढेच सांगायचे आहे. हा 
वषय मंजूर करा.  
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मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज आपण या ठकाणी वगसरकर 
ऍकॅडमी या लाईटबीलासाठ  पैसे देतो आहोत. खरेतर आप या शहरात एक चांगला खेळाडू 
घडवावा ह  संक पना आहे ती खूप चांगली आहे. परंतू अनेक वेळा या ठकाणी अनेक 
खेळाडंूची िशफारस केली होती. खरेतर ते खेळाडूसु ा चांग या प तीचे खेळाडू आहेत. चांग या 
प तीने खेळतात सु ा. या ठकाणी चाचणी घेत असताना खेळाडंूना सािमल केले पाह जे. अनेक 
खेळाडू चांग या कारे िस सर मा न सु ा यांची आिथक बाजू कमी असेल तर ते िसले ट 
केले जात नाह त. ह  खरेतर ददवी खंत आहेू . खेळाडंूना िसले ट कर यासाठ  काह         
मंडळ  आहेत. खेळाडू पैसे घेऊन िसले ट केले जात आहेत. सवसामा य शाळेतील खेळाडू गर ब 
असताना चांगला खेळून सु ा याला िसले ट केले जात नाह . वगसरकर ऍकॅडमीला खेळाडंूचे 
मैदान वापर यासाठ  दले आहे. आपण कोणीह  यां याकडून मू य घेत नाह . एक 
पया माणे घेतो. यांना खेळाचे मैदान वापर यासाठ  डे हलप क न दले आहे. अजूनह  

लाईटची, पा याची असो ाऊंडची अडचण आलीतर ाऊंड डे हलप करायचे असेल तर 
सात याने मदत करत आहोत. परंतू चांगले खेळाडू िसले ट झाले पाह जेत. आपली मोठ  
यं णा रा हली पाह जे. पूव  सु ा पाट  िमट ंगम ये मी हे बोललो होतो. यांना एकदा बोलवा. 
यांना मा हती झाले पाह जे. नगरसेवक काह  िशफारस करतात. चांग या खेळाडूची िशफारस 
हावी हणून नेहमी य  करत असतात. आपण यांना सूच वले पाह जे. या ठकाणी पंपर  
िचंचवड शहरातील कोण याह  खेळाडूचा एक पयासु ा घेतला नाह  पाह जे. मैदान वनामू य 
दले आहे. वनामू य दल ेअसताना कोणताह  ाचार झाला नाह  पाह जे. यासाठ  मी वनंती 
करतोय. 
 

मा. जत  ननवरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय मुळात लाईट बलासाठ  
आला आहे. आ ा मा.शिमम पठाणता नी सांिगतल,े अनेक नगरसेवकां या िशफारसी मा य 
के या जात नाह त. डा कार हा असा आहे, ितथे तं  व गुणव ा पा हली जाते. जे तं शु  
िस सर मारतात, यांचे िसले शन होते. जो अंदाधंुद  खेळतो, याचे होत नाह . खरेतर मी हे 
पा हलेले आहे. मी यांचा मु ा खोडून काढतो. वगसरकर ऍकॅडमी पंपर  िचंचवडम ये आहे पण 
पंपर  िचंचवडमधील मुले यात नाह त, हा चुक चा आरोप केला जातो आहे. माझी वनंती 
आहे, डा कारात िशफारस अ जबात क  नका. जो तं शु  खेळतो, याचे िश ण आपोआप 
होते. हा ९ लाख लाईटबील भर याचा वषय आहे. मी सात याने पा हले आहे. वतः सिचन 
तडूलकर व अ य सहकार  येथे येत असतात. या वषयात छो या-छो या गो ींवर हा वषय 
थांबवायचा असेल, आरोप करत असतील तर ते चुक चे आरोप केले आहेत. थािनक 
र हवा यांना मॅच बघ यासाठ  जायचे असेतर यांना जाता येत नाह . माझी आप याला वनंती 
आहे, या वभागाचे वभाग मुख माछरे साहेब यांना वनंती आहे क , थािनक नाग रकांना 
ितथे केट या मॅचेस बघ यासाठ  सोड यात याव.े डा धोरण बनवून ३ म हने झाल,े 
यावर काय अंमलबजावणी केलीत. मैदान दह हंड साठ  ायचे. द ड कोट  खच केल.े मदनलाल 

िधं ा मैदानाची अव था काय आहे. ह  मैदाने अशीच देऊन टाकायची. दह हांड  कर यासाठ  
हजारो पये घेतल.े या मैदानाचे मुळात नुकसान कती झाले ते पा हले का. चंड माणात           
झाल,े २ लाखांचे नुकसान झाले आहे. माझी आप याला वनंती आहे क , इथून पुढे 
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महापािलकेची मैदाने कंवा जागा कोण याह  इतर काय मांसाठ  भाडेत वावर देऊ नयेत. 
महापािलकेचे डा धोरण बन वले आहे ते राब वलचे पाह जे या मताचा मी आहे. नाह तर 
करोडो पये खच क न या मैदानाचंा काह च उपयोग होणार नाह .  
 

मा.अनतं को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा मा. जत  ननवरे जे बोलल,े ते 
अितशय यो य आहे. व तु थती हच आहे. मैदान करायला, मैदान मजबूत करायला करोडो 
पये खच करतो. कोण याह  सामा जक, धािमक काय मासाठ  ह  मैदाने भाडेत वावर 

वापरायला देतो. धािमक काय म हटला क , मंडप येतो, ख डे येतात. यानंतर ख डे, 
खा या प याचा कचरा साचतो. मैदान खराब होते. साऊंड िस ट म आली क  आजूबाजु या 
लोकांना याचा ास होतो. या छो या छो या गो ी आहेत. डा धोरण बनवले आहे, ते 
वापरतो का. या वषयी थोडेस ेकडक धोरण अवलंबवाव.े मैदान फ  डा पधासाठ  ाव.े 
कंप यांना डांगणे भा याने देतो. या कंप यांचे टनामट याू  नावाखाली गेटटगेदर चालतेू . ितथे 
टॉल लागतात. जेवणाचे पदाथ बनवले जातात. आपण एक हजाराम ये कमीत कमी लाख 
पया या गो ी भा यान ेदेतो. नवरा ी या उ सवात डांगणे भा याने देतो. मागे देखील मी 

बोललो होतो. मी गेले वषापासून पाठपुरावा करतोय. डांगणे देऊ नका. यां याकडून िलहन ू
या, करार या क , कोण याह  कारचा सेल टाकणार नाह . इतर गो ी क  नयेत. काय म 

रा ी असेल तर सं याकाळ  ६.०० पासून रा ी १०.०० पयत हॅलोजन सार या मोठमो या 
लाईटस चा वापर करतात् . याचे लाईटबील यां याकडून घेत नाह त. ३/४ तासांसाठ  
.५,०००/- लाईट बील येत असेलतर याचा दाखला घेऊन याचा उपयोग फ  खेळाडंूसाठ , 
पधासाठ च हावा.  

 

मा. वनोद नढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, माझा या वषयाला वरोध नाह . परंतू 
या अनुषंगाने आपले एका गो ीकडे मी ल  वेधू इ छतो क , इंटरनॅशनल खेळाडू, रा यातील 
नामवंत खेळाडू यां यासाठ  ४/५ वषापूव  अनेक ब कां या रकमा जाह र के या आहेत. परंतू 
मागील ३/४ वष बरेच वेळा आपले काह  खेळाडू यांनी डा वभागात च कर मारली. पेपस 
सबिमट केले आहेत. परंतू आप या डा धोरणात ह  बाब बसत नाह  असे सांगतात. नवीन 

डा धोरण अंमलात आणले आहे. या खेळाडंूना ह  र कम देत नाह त. िन तपणे 
महापािलकेसाठ  ह  अितशय ला जरवाणी गो  आहे. मा या मा हती माण े द.१९ स टबर २००८ 
रोजी जो ठराव झाला होता. ते हा अिभनव बं ा व सुिशलकुमार यांना येक  पाच लाख 
ब स दे यात आले होते. ३ लाख र कम होते ते हा रा य शासनाची परवानगी आव यक 
असते. महापािलकेने या ठकाणी शासनाची कोणतीह  परिमशन घेतली नाह . कब ड  पधसाठ  
ी. वराज लांडग,े ी. मोमीन शेख यांना र. .२,९०,०००/- ब स दे यात आले होते. केवळ 

याच खेळाडंूना ब से दे यात आली आहेत. या खेळाडंूना ब स दले नाह , यांची नावे 
मा याकडे आहेत. पाच या रा कूल पधतील खेळाडू अिनसा स यद हला ५ लाख ब ीस 
जा हर केले होते. आिशया कब ड पट  ू िनतीन घुले यांना ५ लाख दे याचे ठरले होते.  महारा  
केसर  ह .ट  बनकर यांना .२,५१,०००/- ब ीस जाह र केले होते. आंतररा ीय जलतरण पट ू
ी.अमोल आढाव यांना एक लाख, ककबॉ सगंपट ू जयदेव मान ेयांना .२५,०००, रेखा दमटे 

यांना एक लाख ब स जा हर क न सु ा ब ीस दलेले नाह . पीसीएमसी खेळाडू द क 
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योजनेत द ा य भोसल,े कृ णा नलावडे व कु.वै णवी जगताप या खेळाडंूना इंटरनॅशनल पधत 
सहभागी हो यासाठ  .१,००,०००/- िनधी दला. वशेष बाब हणून यांना िनधी दे यात 
आला. या खेळाडंूना ब स देणार आहोत, ब स ेजा हर केली आहेत, यांना का देत नाह . 
भारतात धमानंतर काय असेलतर केट हा खेळ आहे. केटकडे त णांचा कल जा त आहे. 
परंतू इतर खेळांकडे त णांचे ल  वेध यासाठ  आपण या काह  ब स योजना जाह र करतो, 
ती यांना ा. ऑिल पक पधत आपली पदक सं या सु ा वाढेल आ ण या खेळाडंूना 
ो साहन देखील िमळेल. एवढ च वनंती मी या ठकाणी करतो. 

 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,आ ा खरेतर ह  यथा मांडली आहे. 
पंपर  िचंचवडचा डा वभाग आहे. असे वाटतच नाह  का पंपर  िचंचवडचे नाव झळकले 
गेले पाह जे. आ ा मा. जत  ननवरे यांनी सांिगतल.े मा.उ हास शे ट  यांना सु ा हच गो  
बोलायची होती, हे खरे आहे. आ ा खुलासा झाला पा हजे, दह हांड साठ  कती ाऊंड दले होते. 
यातून आप याला कती उ प न िमळाले आ ण आ ा ाऊंड खराब झा यानंतर कती खच 

करणार आहोत का. डा अिधकार  यांना प हले वचारा, यांना डा धोरण कळते का. डा 
धोरण बनवताना ते वतः होते आहेत का. यांना डा धोरण कळत असलेतर याची 
अंमलबजावणी ते तंतोतंत करतात का. या ाचा आ ाच खुलासा झाला पाह जे. जर डा 
धोरणात िलह ले आहेत, कोणतेह  डांगण जथे बनवले आहे, ते कोणालाह  भाडेत वावर 
ायचे नाह . आज सांगा जथे दह हांड चे ो ॅम झाले ितथ या दा या बाट या कोणी 

उचलाय या. तु हाला हजार पये कमी पडलेत का. आज आपण का हणून दह हांड साठ  
ाऊंड भा याने दल.े ाऊंडवर पोिलस भरती झाली. मा.द ा सानसारखा सहकार  पोिलस 

भरतीसाठ  पुढाकार घेतला. मुलांना चांग या प तीने ेिनंग दे यासाठ  वखच केला. यातून 
२२ मुले िसले ट झाली. महापािलकेने असा कोणता ोजे ट राबवला का. पंपर  िचंचवडमधील 
पोिलस भरतीसाठ  िश णासाठ  काह  डा िश क नेमावेत. यांना डांगणे ावीत. सगळे 
मबस आले पाह जेत अशातला भाग नाह . जे डा अिधकार  आहेत, यांना हे धोरण कळाले 
का. ते यांनी बनवले होते का. यात ाऊंड भा याने देणे हा वषय आहे का. खुलासा करावा. 
ह  डांगणे आहेत, यां यावर पयवे क असलेतर  काह  उपयोग नाह . ह               
ट मच बदली करा. सगळ  टम बदली करा. आमचे सहकार  मा.रामदास बोकड यांना वचारा. 
ते डा सिमतीचे सभापती असताना डोके आपटआपटन गेले तर  यां या हाती काह  आले ू
नाह . निशबान े आर ण यांचे झाले आहे. डा धोरणात काय ठरले आहे. एक उदाहरण 
सांगते, महापािलकेचे अिधकार  कसे असतात. एक डांगण आहे. याला पूव पासून टेज 
आहे. ितथे एक वॉल आहे. आधार काड योजना िनघाली. आपण द याु  के या. आधार काड 
दल.े यानंतर महाभागांनी यांचे फोटो जाळून टाकल.े अ रशः दा या बाट या पड या 
हो या. फ टर फोडले होते. नागर कांनी सूचना दली होती, ितथे लाय र  चालू करा. लाय र  
चालू कर यासाठ  आजह  ितथे यो य टाफ नाह . डांगणावर साधी लाय र  सु  करताना 
एवढा ास दला. हजार पयासाठ  डांगणे भा याने देतात. आता दांड या आला. मुलांनी 
खेळायला कुठे जायचे. आज धनु व ेची ज हा तर य पधा होती. यांना खेळायला ाऊंड 
न हते. ते वणवण भटकत होते. ते जथे ॅ ट स करत होते, ितथे तुमचे बांबू आणून टाकले 
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होते. मी तुम याकडे फोन क न कं ले ट केली होती. तु ह  धोरण आणताना तु ह  तुम या 
मनाने करा. सभागृहाचा वेळ कशाला घालवताय. आमची परिमशन असताना डा धोरणासाठ  
जवळजवळ पाच मा.महापािलका सभा तहकूब के या. एक वॉड या, ितथे कती डागंणे 
आहेत. एक डांगण असेल तर ते अ जबात ायचे नाह . तु ह  ठरवा.                 
याचा वरोध नाह . दोन ाऊंड असतील तर एक ाऊंड सभेसाठ , सां कृितक काय मासाठ  
ठेवा. कोणाला लावणी क  देत. एक ाऊंड खेळासाठ  ठेवा. पण ाऊंडवर तसा खच क  
लागा. या भागात एकच ाऊंड असेल तर कसे काय भा याने देतो. धोरणात काय टाकले 
आहे, कोणतेह  डांगण ायचे नाह . का ायचे नाह  याचा खुलासा होऊ दे. नंतर मला 
बोलायचे आहे. धोरण बनवताना माछरे साहेब न हते. मी नाव घेतले नाह  हणजे याचा अथ 
असा नाह  होत. यानंा मा हत नाह . तीनदा धोरण बदली करायला यां याकडे फाईल दली.   
 

मा.अित र  आयु  - मा.महापौर साहेब, सव उप थत स मा.सद य, आदरणीय गटने यांनी 
जो  वचारला आहे, तो शाहनगरमधील डांगणासंबंधी आहेू . 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी किम र यांना फोन केला 
होता. मी सग या भागातील लोकाचंा वचार केला आहे. मी तुम याशी फोनवर बोलले हणजे 
हा वषय आ ा होऊ शकत नाह . मी धोरणा वषयी वचारले आहे.  
 

मा.अित र  आयु  – मा.महापौर साहेब, सव उप थत स मा. सद य, आप या धोरणात दोन 
भाग आहेत. व वध डा धोरणे आहेत. मनपा या बहउ ेशीय मैदाने देणे याचा सब लॉज ु
दोन मधील २ चा १ आहे. यात हटले आहे, मनपाची बहउ ेशीय मैदानेु  डासाठ  उपयोगात 
आणता येतील. अपवादा मक प र थतीत धािमक, सां कृितक व अ य काय मांसाठ  डा 
मैदाने भा याने दे याचा अिधकार मा.आयु  कंवा यांनी ािधकृत केले या अिधका-याला 
राहतील. मा.आयु  यासं हे अिधकार आहेत.  
 

मा.आयु  – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, हा मोठा से सट ह वषय आहे. यात धम 
भावना पण अडकले या आहेत. दरवष  सालाबाद माणे क  ायचे नाह  याचा सु ा वचार 
करावा लागेल. सभागृह सावभौम आहे. आपण पॉिलसी डसीजन घेतो यात काह  वाद नाह . 
वेगळे धोरण करायचे अिधकार आप याला आहेत. या वषयाबाबतीत वचारपूवक आ ण जे 
यो य आहे याची खा ी क न खा ी होत असेलतर कोण याह  सां कृितक गो ीसाठ  डांगण 
ावे लागते हे यो य नाह . सवानी िमळून ठरवले पाह जे. तीन डांगणे असतील तर दोन 

खेळांसाठ  ती देता कामा नय.े एखादे दसरेु  डांगण राखून ठेवले पा हजे. एखा ा खेळासाठ  
असेल तर खेळ कम इतर गो ींसाठ  असे करत असाल तर डांगण करताना 
दांड या,दह हांड साठ  डांगणे रकामे आहेत. यांना डांगण दले नाह तर ते प लक 
लेसम ये जातील. ते डांगणावर गेले नाह तर फूटपाथव न चालणा-यांना अडथळा होईल. 
हणून याबाबतीत किमट  आहे अशी किमट  थापन करता येईल. बाक  डा धोरण चांगले 

असेल तर एवढे मु े पाह जेत. येक वॉडात इतर काह  मु े येतात. यावर कायम व पी 
सो युशन काढ यासाठ  सवानी िमळून सो युशन काढलेतर आ ह  सु ा खुष होऊ व या 
धोरणा माणे आ हाला देखील करता येईल.  
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मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, किम र यांनी छानपकै  गोलगोल 
ग पा मार या आहेत. एकच धोरण आणल.े तु हाला याचा अिधकार ठेवला आहे. तु ह  सांगा, 
आ ह  आमचे धोरण वापरणार आहोत. आ ह  दह हांड या, दांड या या वरोधात नाह . परंतू 

डांगणाची परिमशन देताना याची कती वाट लागणार आहे. एकाला परिमशन देता,      
दसु-याला परिमशन देताना वचार करता. असा दजाभाव होता कामा नयेू . आ ा मदनलाल 
िधं ा मैदानाची काय अव था आहे. फूटबॉल मॅचेससाठ  मी उ ाटनाला गेले होते. ितथे इतक  
वाईट प र थती आहे. जर एखादा मुलगा लप झाला असतातर या या आई-वड लांची 
कंड शन काय झाली असती आ हाला मा हत नाह . पंपर  िचंचवडम ये मोठ  ाऊंडस आहेत् . 
ज हा तर य पधा होतात. तु ह  ठरवा. मी कोण याह  काय मा या वरोधात नाह . जे 
होणार ते जनक याणासाठ च होणार आहे. परिमशन देताना असा दजाभाव क  नकाू . तु हाला 
सग या वषयांत आ ा जसे केले गेल,े तसे धोरण करावे लागले. आ हाला १२८ नगरसेवकांना 
परिमशन ावी लागेल. जशी मला परिमशन दली. तुमचे २अचे धोरण टाकणारे कोण आहेत? 
हे धोरण अवलंबणार असाल तर सव प ांचे १२८ नगरसेवक यांनी यांनी मागणी केली 
यांना २ अ चा अवलंब क न आ हाला मैदाने दली पाह जेत. यावेळ  तु ह  सांगायचे नाह  

दसु-या नगरसेवकाचा मैदान दे यासाठ  वरोध आहे. मी यावेळ  याचे ऐकणार असे होणार 
नाह . द ती पाह जे तर ु यात क न या, पण सग यांना ा. मग या डांगणाची वाट 
लागू दे. यानंतर खच कर यासाठ  सु ा तयार  ठेवा. आ ह  एक हजार भाडे देणार आहोत, 
दहा लाख खच करायचा असेल तर  तु ह  मंजुर  दली पा हजे. ितथे मांडव टाकला यामुळे 
द तीसाठ  दहा लाख खच यासाठ  सु ा परिमशन दली पाह जेु . धोरण आणणार असालतर 
धोरण या श दाचा अथ सभागृहात सग यां या ल ात आला पा हजे. माझे सहकार  डा 
े ात काम करतात. यांना अनुदान ड लअेर होते. यात कती अट शत . वरोधी प नेते 

यांना गोल गोल फरवून कोणतेह  अनुदान देऊन टाकले नाह त. आ ा ते बोलल.े दांड याला, 
दह हांड ला ाऊंड देता आले पाह जे. उ ा लोकांना सु ा ाऊंड देता आले पा हजे. ल नाची 
कायालये कमी पडत आहेत तर ाऊंड भा याने ायचे आहे. मा या नाती या ल नासाठ  मी 
उ ा ाऊंड मागणार आहे. तु हाला धोरण िन त करावे लागणार आहे. माझे जे सहकार  
आहेत. मा. वरोधी प नेते आहेत. माणसा या श दाला सु ा कंमत असली पा हजे. खेळाडू 
खेळत असतात हणून का फ  वतः या मनाला वाटले तरच ायचे. समोरची १२८ माणसे 
ओरडणार यांना ायचे नाह . यांचा वचार करायचा नाह . खेळाडू तयार झाले पा हजेत. 
खेळाडंू माणे यानंा मानधन दले पाह जे. आप याकडे क डे साहेब होते. यांची आठवण येते 
कारण यांनी डा धोरण खूप छान प तीने केले होते. आ णासाहेब मगर टे डयमवर तु ह  
अचानक जा. ितथे कचराकंुड  नसेलतर सांगा. आ ा लगेच जा. एवढे मोठे टे डयम आहे. या 
जागेची कंमत बघा. आज शू य कंमतीत आहोत. सगळे नगरसेवक आरडाओरडा करतात. 
वषय आजच मंजूर करायचा आहे. परंतू नगरसद य काह  हणत असतील तर आम या 
लोकांची पर ा या. आमचे लोक पास झाले नाह त तर ेिनंग कोस सु  करावा. एखा ा 
मुलाचे िसले शन झाले नसले हणजे याने ॅ ट ससाठ  डांगण मागायचे नाह  हे यो य 
आहे का? संबंिधत कुटंब यां याकडे नुसू ती लाईटह  नाह . पंपर  िचंचवडमधील मुले घडली 
पाह जेत. या व ा यावर खच करावा लागेल. गरज शोधून पैसे देऊ. या महापािलके या 
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शाळेतील व ाथ  असेल, मोलमजुर  करणारे गर ब पालक असतील, यांना पैसे देऊ. परंतू या 
ऍकॅडमीत नगरसेवकाचा मान राखला पाह जे. वचारले पाह जे. याचे हणणे ऐकून घेतले 
पाह जे. या ीकोणातून ऍकॅडमीतील लोकांना सांगा. थोपटे साहेबांनी सांिगतल.े ते कधी 
बोलत नाह त. यांना ितथे वचारत सु ा नाह त. यासाठ  यांनी चार हेलपाटे मारल.े एकदा 
आप या लोकांबरोबर िमट ंग सु ा घेऊ दे. या लोकांना पण सहकाय क  दे व हा वषय मंजूर 
करावा.   
 

मा.राहल जाधवू  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खूप चांगला वषय सभागृहापुढे आला 
आहे. मंगलाता चे मी मनापासून अिभनंदन करतो. परंतू एक खंत वाटते,मंगलाता ना जर 
समा व  गावातली नात भेटली तर कोण या मैदानावर ल न लावायचे हे शासनाने सांगाव.े 
९७ साली १८ गावे महापािलकेत समा व  झाली. मंगलाता ना १८ समा व  गावातली नात 
भेटली तर आयु  साहेब आपण यांना कोणते ाऊंड  देणार याचा खुलासा करावा. आज 
मनाला खंत वाटते, इत या दवसांत आ हाला आम या मुलांना खेळ यासाठ  ाऊंड देऊ 
शकलो नाह . आर ण टाकले आहे, सव काह  झाले आहे. काह  काह  जागा ता यात सु ा 
आ या आहेत. स मा. नगरसद यांकडून ायोर ट ने काह  आर णे घेतली पाह जेत. आ हाला 
नगरसेवक होऊन द ड वष झाल.े एकाह  ाऊंडचे आर ण पूणपणे ता यात घेतलेले नाह . 
यामुळे बरेच वेळा खेळाचे मैदान नस यामुळे मुलातील खेळाडू घडत नाह . यासाठ  लवकरात 

लवकर करणार असालतर खेळाचे मैदान असेल गाडन असेल िनवडून आ यापासून मागणी 
करतोय. परदेशी साहेब आल,े आ ा तु ह  ितसरे आयु  आलात. हणून पु हा माग ण 
करतोय. येक गावात एक गाडन, एक ाऊंड छान वकिसत झालेले आ हाला पा हजे. परंतू 
आप याला िमळत नाह . काह तर  आ ासन देऊन २०१२ची िनवडणूक िनवडून आलो आहोत. 
वरोधी प ात असलो तर  स ाधार  रा वाद  प ाचे नगरसेवक सु ा समा व  गावांतील आहेत. 
यां या सु ा अपे ा पणू केले या नाह त. क येक प ाचे नगरसेवक सभागृहात आलेले 

असतात. येक समा व  १८ गावांम ये भागात एक गाडन व एक खेळाचे मैदान झाले 
पाह जे. ते लवकरात लवकर कराव.े कादािचत या १८ समा व  गावातंील नात वय १८ वष पूण 
झा यानंतर ल नाला आ यानंतर मंगलाता बरोबर आ ह  सु ा भ य द य ल न लावू शकतो. 
आपण मला बोलायला संधी दलीत याब ल मनसेकडून ध यवाद! 
 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण खुलासा करावा. दरवेळ  
आर णावर बोलतो. खेळाचे मैदान असो. मी गेले दोन अड च वषापासून पाठपरुावा करतोय. 
काय ो हजन केली होती याचा खुलासा करावा. मग भागाम ये िमट ंग घेतली. ायो रट  
िल ट झाली. सग या गो ी झा या. न क  आपण काय करतोय याचा कृपया खुलासा हावा.  
 

मा.द ा सान े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा डांगण भा याने दे या या 
वषयावर चचा चालू झाली आहे. मी आम या प ने यांचे मनापासून आभार य  करतो. परंतू 
मला एक खंत वाटते क , या माणे ढ , परंपरा, आदश घडवून दला आहे. लोकमा य टळक 
यां या मा यमातून गणपती उ सव असेल नवरा  असेल दह हांड  असेल, सां कृितक काय म 
यां या मा यमातून डांगण भा याने ायचे असे धोरण ठरवून दले आहे. परंतू मला आयु  
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साहेब व सभागृहाला  वचारायचा आहे क , गेले १५ ते २० वषापासून हे सगळे काय म 
राबवतोय. या काय मांतून, मंडळांतून कायकता घडत असतो. आ ह  देखील कोण यातर  
मंडळा या मा यमातून घडलो आहोत. सामा जक ढ  परंपरा जतन कराय या आहेत. 
कालांतराने आप याला रावणदहन काय, गणपती उ सव काय, हे पुढ ल पढ  वस न जाईल. 
या परंपरा जतन के या पाह जेत. हणून हे समाजापुढे आणत असतो. शासनाचे िनदश आहेत, 
कोणताह  काय म सावजिनक चौकात यायचा नाह . आ ह  यावेळ  पोिलस परिमशन 
यायला जातो, यावेळ  आ हाला बंधनकारक असते. पोिलसांकडून असे सांिगतले जाते, एकतर 

बंद जागा असावी. कंपाऊंड या आतम ये असावी. सावजिनक र यावर काय म घेऊ नयेत. 
हणून हा काय म ाऊंडवरच यावा लागतो. यािशवाय दसरा पयाय आम यासमोर नाहु . 

धोरणा मक िनणय घेतला तर र यावर काय म यायला सु वात केली तर आपले अिभनंदन 
करेल. आपण ाते आहात. आप याला सव गो ींची जाण आहे. आप याला वनंती आहे, ह  
आर णे आम या लोकांची कोणाचीतर  आहेत. कवड मोल कंमतीने ती आम याकडून घेतलेली 
आहेत. आ ह  जागा उपल ध क न डे हलप क न देत असतो. यावेळ  या नागर कां या 
हतासाठ च द या गे या पाह जेत. लोकांसाठ  हे काय म करा. लोक भा यान ेआणत नाह त. 
बघा या. गणपती बघायला ित कट ठेवतात आ ण आ हाला यातून काह तर  िमळते असहे  
नाह . हे काय म मंडळा या सावजिनक खचातून केले जातात. यातून सामा जक बोधन 
घडते. हे काय म ाऊंडवर करायचे बंद करायचा य  केलातर मंडळे जे काम करतात, 
समाजातून या ढ  परंपरा बंद करा या लागतील. गणपती, नवरा ी उ सव कोणी क  नये अस े
जा हर कराव ेलागेल. ितथे िस युर ट  ठेवावी लागेल, ितथे झोप या पडतील. मी सहमत आहे, 
शेत, हरवळ चे ाऊंड नसाव,े जे महापािलकने डे हलप केलेले नसाव.े खेळाचे मैदान असेल तर 
हरकत नाह . खेळ, काह  डा कार होत असतील तर ते सोडून मोकळे ाऊंड असेल तर दे 
ायला हरकत नाह . असे आनंदाने ड लरेशन कराव.े शहरातील सगळे काय म बंद करावेत. 
ाऊंडची वगवार  करावी. मा.राहल जाधव यांनी सांिगतलेू , ह  अितशय गंभीर बाब आहे. 

आम या भागातील लोकांनी ठरवले तर मु कल आहे. मी गेले १० वषापासून नगरसेवक आहे. 
गेले ५ वषापासून यां यासाठ  बोलतोय. येक वॉडात एक हॉ पटल असेल, शाळा असेल, 

डांगण कंवा उदयान असेल ते वकिसत कराव.े ओरडून ओरडून घसा कोरडा पडायला 
लागला आहे. आजून कती ब बलायच. आमची अजून अड च वष राह ली आहेत. याच 
कामासाठ  पु हा िनवडून यायचे का असे वाटतेय. शाळा मांक ९२ हे े व तीत मी अनेक 
वेळा गेलो. शाळा अितशय सुंदर बनवली आहे. मा.एकनाथ थोरात यां या वॉडात अनेक वेळा 
मागणी क न ह  सुंदर शाळा बनवली. मूळ मालकाची शाळा होती, ती पाडली. ािधकरणा या 
जागेत बांधली. ती डे हलप क न सुंदर बांधली. मी या शाळेतील व ा याना सा ह य ा असे 
अनेक वेळा र जाक पानसरे असतील, माछरे साहेब असतील या अिधका-यांना सांिगतले आहे. 
आ ह  सांिगतले या वषयाचे गांिभय अिधका-यांकडे अ जबात नाह . या जागेवर बसायची या 
अिधका-यांची पा ता नसावी. कुठे कुठे काह  शु लक शु लक काम ेअसतील. मी अनेकवेळा 
सांगतो. मग शाळेचे ाऊंड नीट क  शकत नाह  का. या शाळेत प हलीपासून सातवीपयत 
एकूण सातशे ते आठशे व ाथ  आहेत. खाली पा कग आहे. याचा मटेन स क  शकत 
नसाल, शाळेत मािगतले या व तू देत नसाल, डा सा ह य देत नसाल तर यापे ा ददवी ु
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गो  काय आहे. टेरेसवर ल लज बदलण,े ेनेज पाईपलाईन बदलण,े याला एक वष लागल.े 
मैदानाची पूव बाजू सपाट करण करण,े शाळेला पकर नाह त. अित. आयु  यांना १५ ऑग ट 
या आधी दोन दवसांपूव  मी क पना दली होती, शाळेला पकर नाह त. िचखली, मोरे 

व ती, अशा शाळांना पकर सेट ावा लागतो असे सांिगतले होते. दर वेळ  काह  काय म 
असला क  आ हाला शाळेला पकर सेट ावा लागतो. यापे ा चुक चे धोरण कोण या शाळेत 
असेल असे मला वाटत नाह . माझी आप याला वनंती आहे क , शाळे या मा यमातून 
संगणकाची मागणी असेलतर आयु  साहेबांनी सांिगतले होते, भा याने देतो. ते कसे देता 
येतील ते  बघा. मी उ ा आणून देतो. कोण कोण शाळेला पीकर भा याने देतात ते कशा 
प तीचे असतात. या शाळेत सवसामा य कुटंबातील मुलेू  आहेत, ीमंतांची नाह त. एखादा 
व ा घडला पाह जे. ितथे मुले घडली पाह जेत. गोरगर बांची मुले िशकत असताना ितथे अशी 
बेकार अव था असेल तर यापे ा दयनीय अव था काय असेल. उ ा वधान सभेत, िनवडणूक 
आयोगा या सु ा काय ात आहे, र यावर सभा यायची नाह . अशी िनवडणूक आयु ांची 
ऑडर आहे. या सभासंंदभात ाऊंडचा उपयोग करत नसतील, तस ेधोरण राबवायचे असेल तर 
पंपर  िचंचवडम ये कोण याह  प ाची सभा ाऊंडवर होता कामा नये अशी मी उपसूचना 
मांडतो. कोण याह  राजक य प ा या सभेला ाऊंड ायचे नाह  असे काह  क  नका अशी 
वनंती आहे. ामु याने प ने यांना सांगू इ छतो क , पयाय काढावा. हे ाऊंड लोकांसाठ च 
असतात. ते सावजिनक काय मासाठ  उपयोगात यावेत. ितथे ाऊंडवर नागर कच येऊन 
थांबणार आहेत. हणून हे ाऊंडस यासाठ  दे यासाठ  असावेत अशी वनंती करतो् .  
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, वगसरकर ऍकॅडमी या संदभात आलेला 
वषय मंजूर करायचे सभागृहाने ठरवले आहे. या ऍकॅडमी या संदभात बोलत आहोत. पंपर  
िचंचवडम ये चांग या कारचे ाऊंड कदािचत ाय हेट अस यामुळे ते चांगले मटेन होते आहे. 
.९०,०००/- चे लाईट बील मोफत कर यासाठ  हा वषय आला आहे. या ाऊंडचा आदश 

बाक  ाऊंडसाठ  घेतला पा हजे. मदनलाल िधं ा टेड यमसाठ  एक कोट ं यावर खच केला 
आहे. हे टेड यम ािधकरणात आहे. म ट पपज ाऊंड आहे. केट, फूटबाल, अथलेट क 
सग या कारचे खेळ ितथे खेळले जातात. व ाथ , मुले खेळत असतात. आपण वगसरकर 
ऍकॅडमीसारखे ाऊंड का क  शकत नाह . ाऊंड युट फूल बनवले आहे. कमिशयल टॅ स 
नाह . पंपर  िचंचवडमधील खेळाडंूना चांग या भावनेने तयार कर यासाठ  य  करत आहोत. 
म ये म ये ाऊंड भा याने देतात. परंतू यािशवाय पयाय नाह . ितथे डा कार िशकवणारे 
कोचेस आहेत. यांना सु ा मानधन ावे लागणार आहे. वगसरकर ऍकॅडमी यांनी जे केट 
ाऊंड तयार केले आहे. ते पंपर  िचंचवडम ये खेळाडू तयार हावेत. कॉमन वे थ पधा 

झा या हो या यात देशाला खूप मेड स गो ड, िस हर मेड स िमळाल.े शासनाने खेळाडंूना 
पंचवीस लाख, प नास लाख ब ीस दले आहे. आप याकडे असे खेळाडू तयार का होऊ नयेत. 
अशी एखाद  सं था इंटरे ट घेत असेल तर आप याला टे डयम मोफत करायला काय हरकत 
आहे. लाईटबील हा फार मोठा वषय नाह . या ठकाणी चांग या मेर टमधील खेळाडू तयार 
होत असतील तर यासाठ  ाधा य दले पा हजे. गर ब घरातला चांगला खेळाडू तयार होत 
असेल तर न क च झाला पाह जे. उ ा उ हास शे ट ंचा मुलगा चांगला खेलत नाह  तर  
टमम ये आला पाह जे. तर ते चुक चे आहे. मी चचत भाग घेतला. बोकड साहेबांनी बरेच वेळा 
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य  केला. पण यश वी झाले नाह त. एक साधे टडर काढताना ए सवायझेड मा हतीचा शूज 
यायचा तर कशाला यां यात पधा घडवून आणाय या. एका ऍथेले टक शूज घे यासाठ  

टडरम ये कॉ ट टाकली. यामुळे टडर ओपन करता आले नाह . अशा प तीने टडर लोट 
केलेतर टडरचा रेट आढळून यणेार आहे. पोटस संदभात डा अिधकार  केपेबल आहेत असे ्
वाटत नाह . ाऊंड बनवायला ए सवायझेड ठेकेदार येणार, ॅक कसा असावा हे याला मा हती 
नसते. साईज मा हत नसते. याची कतीवेळा चचा केलीतर  उपयोग नाह . इथे बेिसकली 
टॅलटेड, टे नकल माणूस आव यक आहे. आज तु ह  आहात. खांडकेकर साहेब ३ वष आहेत. 
अिधकार  कती वष आहे अस े नसते. ितथे अिधकार  ड हएशन असणारा, खेळाची आ ड 
असणारा पा हजे. आजह  वगसरकर ऍकॅडमी तशीच आहे. आ ा मगर टेड यम बघा. याची 
अव था काय आहे. का डे हलप क  शकत नाह  पंपर  िचंचवड शहराला मोठमो या अवाडस ्
नॅशनल ले हलवर िमळतात. कोण या बेिससवर अवॉडस ् देतात याचा  पडतो. र ते, 
लाईटसची एवढ  आव यकता आहे का. कब ड  या खेळाला कती लॅमर आलेला आहे. पाससे 
िमळत न हते. बरे कब ड ला एवढा लॅमर आलेला आहे. मग आपले २५० ते १००० कोट ंचे 
बजेट का क  शकत नाह . आप या व ा याना तयार करायचे असेलतर मग अशा प तीने 
करा. वरोधी प ने यांनी खंत य  केली आहे. आपण इंटरनॅशनल खेळाडंूचा कती मोठा 
अपमान करतो. मा.अ जत ग हाणे यांनी .३०,००,०००/- खच केल.े लाख नी ब से दली. 
मग आपण यांना शाबासक  देणे गरजेचे वाटत नाह  का. िधं ा टेड यमचे बॅडिमंटन कोट 
गेले सहा म हने बंद आहे. बजेट खच करायला ॉ लेम आहे का. ६/६ म हने बॅडिमंटन कोट 
बंद आहे. काह  ठकाणी चांगले आहे. काह  ठकाणी द ती करायला इतका ॉ लेम आहेु . 
ऑनलाईन करतोय. शंभर ट के व ा याना लुटायचे काम चालले आहे. व ाथ  फज देतात. 
यां याकडूनच शूज या, यां याकडूनच बॅट या. एक माणूस एक तासासाठ  ाऊंड बुक 

करतो. म ह याला .१२००/- भाडे देतो. पण तो म ह याला .२०,०००/- कमवतो. ितथे तो 
माणूस ऑनलाईन बुक ंग करतो. ितथे डिलंग करायला उ हास शे ट  नावाचा माणूस 
ऑनलाईन बुक ंग करतो. टेिनसम ये आईवड लांना सग यांना वाटते, माझा मुलगी सािनया 
िमझा हावी. येकाची लाईन लागायला लागली आहे. ितथे एक कोच नेमला आहे. तो 
एकटाच कोच चार वाज यापासून नऊ वाजेपयत येकाला बोलवतो. येकाकडून तीन ते चार 
हजार फ  घेत असतो. कसे होणार छान. आपण हणतो डा धोरण, डा धोरण. एका 
टमची बेिसकली तयार  केली पाह जे. डा िश क, टाफ यांचे कौतुक कती करावे तेवढे 
कमीच आहे. शहरात महापौर चषक घेणे यातच यांचे काम संपलेले आहे. या यापे ा काह च 
काम यां याकडे नाह . रझवशन कसे टाकतात. १९९५ चे रझवशन आहे, जागा अजून 
ता यात नाह . २० वष झालीतर  जागा ता यात येत नाह  तर सोडून ा. मालकाला तर  खुष 
करा. पु हा घेऊ शकत नाह . ऍवाड क  शकत नसाल तर परत देऊन तर  टाका. याला अथ 
नाह . भोसर  इथे िसंथेट क ाऊंड आहे. याची प र थती बघा. डा वभागाची काय 
प र थती आहे. कोण या बेिससवर आशा लावतोय क , आपले खेळाडू आंतररा ीय लेवलवर 
जावेत. होऊ शकत नाह . हणून वगसरकर ऍकॅडमीसारखी ऍकॅडमी असेल तर यांना म ये 
ाऊंड ा. यानंा सांगा, खेळाडू तयार करा. आ हाला अिभमान आहे क , कती कौतुक करतो. 

दह हंड ला कती सेले ट जला बोलवतो. उ ा आप या खेळाडूला सेले ट  हणून बोलवा. 
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आप याकडे ाऊंड नाह . संजय गांधी ाऊंड व मदनलाल िधं ा ाऊंडवर मॅचेस घे यासाठ  
दवसभरासाठ  बुक करावे लागते. मटेन स करायला पाह जे. डे फनेटली टे नकल माणसाला, 
डपाटमटला एक हेड देऊन टाका. वॉचमन नसतो. दा या पाटया चालतात. या ठकाणी अंधार 
असतो. र ता नाह , कंपाऊंड नाह . यामुळे या सग या गो ी होत असतात. माझी पेशल 
वनंती आहे क , शहरात हे थ कॉ शस भरपूर झाले आहेत. मुले, िसिनअर िसट झन, यांना 
खेळायला, बॅडिमंटन कोट नाह . मॅ समम बॅडिमंटन कोट तयार करा. जेणेक न लोक हे थ 
कॉ शस होतील. लोक वॉक ंगसाठ  जातात. डे फनेटली पु यासारखे वातावरण होईल. पु यात 
गणेश कला, नेह  टेड यम, सणस ाऊंड इथे ॅ स आहेत, हे ॅ स वाहत असतात. एवढे 
ले डज, ये  नागर क वॉ कंग करत असतात. आप याकडे फ  दगा टेकड  आहेु . ग लीबोळात 
ॅक डे हलप करा. आर णातील ॉपट जचा ताबा या. नाह तर परत देऊन टाका. मैदानात 

अननेसेसर  बांधणार मग कचरा होणार. वगसरकर ऍकॅडमीचे बील माफ करा. व हा वषय 
मंजूर कर यात यावा.  
 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण मला बोलायला द याब ल 
शतशः आभार मानतो. खरेतर डांगणसंदभात चचा करतोय. महापािलकेकडे जे धोरण 
करतात. सां कृितक धोरण असू दे, डा धोरण अस ूदे. हे मनपाचे महारा ाचे.ददव आहे ू क , 
यां या घरात कधी कोणी केट खेळला नसेल, .जो कधी कोणता खेळ खेळला नसले हे 

लोक धोरण तयार करतात. मग ते कोण याह  प तीने मा हती घेतात. मा हतीचा आधार घेऊन 
धोरण तयार करतात. व तारपूवक श द योग क न आम या हातात देतात. लॉस ॉफ टचा 
वषय डाम ये कसा येतो. लॉस ॉफ टवर डा कार चालत असता तर नेम या 
धोरणाम ये काय ते व तारपूवक वचार क न आम या ता यात दले पाह जेत. डा हे 
उ प नाचे साधन आहे का. आपली ाय हेट िलिमटेड कंपनी आहे का. हे कोण ठरवणार. या 
ाऊंडमधले हेच ाऊंड या, तेच ाऊंड या. नेह  टेड यम इथे मोठमो या इंटरनॅशनल 
पधा सु ा झा या आहेत. पाक गची यव था नसेल, कुठे काय नसेल, कशा प तीने कुठे 

चाललो आहोत. मी असेल, तुपे साहेब असो, आ ह  रिसक आहोत. कायकत आहोत. 
ना य े ात गेले २० वषापासून काम करतोय. हणजे आ हाला सा ह यातले फार कळते 
अशातला भाग नाह . आ ह  काह ह  करतो. याचा अथ आ हाला यातील खूप कळते अशातला 
भाग नाह . कोणीतर  फुटबॉलब ल मा हती वाचून घेऊन येतो. आ ण पोपटासारखे बोलत 
असतो. जसे आ हाला काह च कळत नाह  काय. समाजात काह तर  एट ह कराव ेअसे 
कोणीच नाह  का. डांगण उ प नाचे साधन आहे का. काय चचा करतो आहोत आपण. 
भारतातील एकंदर ना यगृहे उ प न देतात का. मग ती बंद करायची का. मुलभूत सु वधा 
गरजा पुरव याचे काम महापािलकेचे आहे. ाऊंडचा अथ काय, ाऊंड हणजे ितथे प लक 
लेस आहे. अ याव यक गो ी/घटना घडू नयेत, प लक लेसम ये लोकांना ास होऊ नये 
हणून खबरदार  यायची. लाईटस,् पीकरचा वषय पूण केला तर , वगसरकराचे नाव घेऊन 

चचा करणे उिचत नाह . परंतू वनंती आहे, मुळात धोरण, िनयम पाह जे. धोरण का ठरवायचे 
ते ठरवले पाह जे. सां कृितक धोरण ठरवताना मी तुपे साहेबांना हणालो. मला तेवढा वेळ 
देता आली नाह . मी या े ातील साधा कायकता आहे. मला फार कला े ातले ान नाह  
पण कला े ातली कंवा डा े ातली जी मा यवर मंडळ  आहेत. यांना फोन करता येत 
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नाह . कला े ात दवसागणीक मोशन होत नाह . ितथे कतृ वच िस  करावे लागते. 
आप याला वाटते, महापािलकेत बसले हणजे सगळे शासक य प तीने याच डो या या 
रतीने पाहत आहेत. जशी यांची उ नती होते, याचप तीने मग कोणालाच हॅ य ू नाह . 
केट कारातला एखादा खेळाडू आलातर ठक. यांची उंची नाह . ते हणतात, दोन तासांनी 

या. जरा बाहेर बसा. आयु  साहेब, यांचे  कौ सलींग या. यांना सं कार िशकवा. नेमके 
कशासाठ  करतो आहोत व आपण काय आहोत. हा चचचा वषय नाह . बालेवाड साऱखे 
टेड यम लोकांसाठ  घेतो. उखडले तर उखडले काय फरक पडतो. ते पु हा करा. यासाठ  .१० 

कोट ंची तरतूद क न ठेवा. बाक चे खच कमी करा. कोणतेह  धोरण काह  नाह . डा 
काराम ये मा.उ हास शेट  यांनी सांिगत या माणे महापौर चषक पधा भरवणे हणजे डा 

धोरण. महो सव करण.े हणजे सां कृितक धोरण राब वण.े उदाहरण,नंद कशोर कपोते 
यां यासारखा जागितक कत चा माणूस, प ाकर तोडकर  संिगत ना या े ातील आहेत. ते 
वसंतराव देशपांडे यांचे िश य आहेत. यांना बोलवतो का. काह  नाह . ते काय विश याचे   
माणूस आहेत. पु.ल.देशपांड या घर  जावनू पाया पडलेली ह  मंडळ  आहेत. आप या भ श  
िश पात छ पती वाकलेले आहेत व तुकाराम महाराज वरती आहेत. यातून काह तर  या. 
कोण याह  डा कारात तु ह  मनु याला इतका ास देता याची परत तुम याकडे यायची 
इ छा होत नाह . वरोधी प ने यानंा सांिगतले आहे. बं ा, सुशीलकुमार इथे हणतील, मग 
आ हाला राह लेले चेक ा. ितथे बोलत जातील. पद गेले क  ित ा परत कधी येत नाह . ह  
चचा सोडून ा. नेमके धोरण हणजे काय याचा व तारपूवक लेखाजोखा सांगा. अजून 
पुर कार िमळालेले खेळाडू आहेत. बॉ संगवर पु तक वाचून भाषण करणे हणजे मी 
बॉ संगचा खेळाडू झालो का. बॉ संगमधले खेळाडू आहेत. यांना बोलवा. नामवंत य ं ना 
स मानपूवक घर  जाऊन फोन क न न हे. ीमंत महापािलकेची आप याला म ती आहे. 
यांचे सं कार, वचार आप याकडे अ जबात नाह त. धोरण ठरवताना यो य माणसे बसवा. 
या कामासाठ  जे आहेत ते यांना दलेच पाह जेत, ते ा. डा हे काह  आप या उ प नाचे 

साधन नाह . ठेकेदार जे आपले द क पू  आहेत. काम उशीरा झाले तर  एकाला तर  
आजपयत दंड केलात का. ह  गो  गांिभयाने या. हे सव करत असताना मूळ सं कृती जतन 
करायचे काम देखील आपले आहे. आपले मा.उ हास शे ट  व मी एकाच कॉलेजमधल े खेळाडू 
आहेत. आयु  मला भेटत नाह त हणून मी अज केला नाह  असे श य आहे का. हणून मी 
काम करायचे सोडून देतो का. असे कोणीह  सांगू शकत नाह , या ाऊंडवर हेच या, या 
ाऊंडवर तेच या. आंतररा ीय दजा या डा कारांत नेह  टेड यमवर मोटो ॉस होत 

असेलतर अजून कती उ व त करायचे. दजदार ाऊंड करा. डा सिमती करा, यांना 
मानधनावर ठेवा. यां याकडे सव करायला ा. यांना सांगाव,े या ाऊंडवर हे करा, या 
ाऊंडवर हे करा. दरवेळ  अपमान करतो. ितथपयत जायला काय द य असतात, काय संघष 

करत असतो हे तोच सांगू शकतो. जो जाणकार आहे यांची किमट  असावी. थाप य या 
माणसांना थाप य क  ा. व ुत या माणसांना कुठे करंट करायचे ते मा हत असते, यानंा 
तेच काम ा. खेळा या या भूिमत एवढे पद यु र आहेत. ितथे कतृ वाची पूजा केली जाते. 
बैठक त भौितक गतीची चचा कुठे जात नाह . जा त वेळ चचा करत बस यापे ा वषय 
मंजूर झाला असेल तर, डा धोरणासंदभात नामवंत डापटंचा स मान ू करा. ऍथेलेट क 
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असले ऍथेलेट कची किमट  करा, बॉ संगचा असेल या यासाठ  बॉ संगची किमट  करा. 
यांना ठरवू दे, कुठे काय करायचे ते. 

 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,इथे दलीप वगसरकर फाऊंडेशन या 
वषया या अनुषंगाने सवजण आपआपले मत मांडत आहोत. मा.उ हास शे ट , मा.भाऊसाहेब 
भोईर यांनी मु े मांडले आहेत. खरेतर मा. दलीप वगसरकर ऍकॅडमीचा अितशय चांगला वषय 
मंजूर झाला पाह जे आमची भावना आहे. शहरात ाय हेट ऍकॅडमी चांग या प तीने चालू 
शकते, तर एवढे बजेट आपण खच करतो. परंतू य ात याचे आऊटपुट काय येते? दरवष  
महापौर चषक घेतोय, दरवष  पधा होते, याचा येक खेळाडूला काय उपयोग होतो. डा हे 
सग यात बोगस डपाटमट आहे. सग यात खाल या दजाचा कोणता वभाग असेलतर डा 
वभाग आहे. खालून प हला असा यांना पुर कार दला पाह जे. यांना काम करायची इ छा 
नाह . यां या बु ला गंज लागला आहे. यांची मता नाह  असे लोक ितथे काम करतात. 
काह  लोकांना तर अिधकार नाह त. अनेक वभागांत डा वषयाचे ान असणारे खेळाडू 
आहेत. कोणीसु ा सूचना केलीतर यांना डा वभागांत या. शहरातील डापटंना ो साू हन 
िमळाले पाह जे. या शहराची एवढ  मोठ  लोकसं या आहे. पुणे शहरात डा या वषयाकडे 
खूप चांग या प तीने पाह ले पाह जे. आप या शहरात जी काह  मोजक  डांगणे आहेत, ती 
सुधारा. मगर टेड यम इथे २/३ वषापूव  टडर काढल.े याचे काम कती वष चालाव.े २/३ 
वष कामे चालली होती, या कामाला सहा म हने लागतात. अशी मानिसकता अिधका-यांची 
असेल तर खेळाडू कसे घडणार. लोकसं येचा वचार केलातर कती डांगणे अपे त आहेत. 
पूव  मुलांना खेळायला शहराम ये मोक या जागा हो या. आज तशी प र थती राह लेली नाह . 
त ण पढ ला मोबाईलवर खेळण,े ट. ह . पाहणे या पिलकडे मुलांना कोप राह लेला नाह . 
अपण यांना चांगली डांगणे उपल ध क न दलीतर शहरात चांगले खेळाडू न क  घडू 
शकतात. कब ड ला कती मोठे लॅमर आले आहे. महापािलकेकडे इतका चंड पैसा आहे. एक 
ॉपर टागट क न शहरात चांगले खेळाडू घड व यासाठ  य  करावेत. आपण य  केला 

आहे. डा बोिधनीचे काम अितशय उ कृ  चालते. आपण केले नाह  असे नाह . परंतू डा 
बोिधनीम ये महापािलके या वेगवेग या शाळामंधून अनेक मुले घेतली जातात. यांना चांगले 

डे हलप केले जाते. वेगवेग या ठकाणी डा बोिधनी करावी. या ठकाणी अितशय सामा य 
कुटंबातील व ाथ  आहेतू . कब ड  पधा चालू आहे. अनेक खेळाडू डा बोिधनींतून िशकून 
गेलेले आहेत. यांना अितशय चांगले ो साहन दले जाते. आ ा मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी 
सूचना मांडली होती. यांना खरोखरच खेळाची आवड आहे, यांना घेतल ेजाव.े शहरात अनेक 

डापट आहेतू .  ऑफ लास स ला ायला ते इ छुक आहेत. पंपर  िचंचवडमधील 
खेळाडंूची प र थती सुधारावायची असेल, यांना तयार करायचे असेल तर खूप लोक न क  
पुढे येतील. यांनी महारा ासाठ  योगदान दलेले आहे. ते आप या शहरात उपल ध आहेत. 
यांचा उपयोग शहरात आपण क न घेतला पाह जे. ड .पी.ची आर णे वकिसत केली आहेत. 
य ात डासाठ  असलेली कती आर णे ता यात घेतली गेलीत. ती य ात डे हलप 

झालीत का. आमची सूचना आहे, जर बजेट नसेल तर गाडनचे आर ण असेल ती आर णे 
डासाठ  वापरावीत. यासाठ  खूप खच येत नाह . येकाला वाटते, मा या वॉडात एखादे 
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टेिनस कोट असाव,े हॉक  ाऊंड असाव.े केट ंग कोट असाव,े याचे लॅिनंग केले पाह जे. 
नेमक  गरज काय. कशा प तीने आर णे वेगवेग या ठकाणी वकिसत हावीत. ािधकरणात 
वेगवेग या खेळांसाठ  आर णे डे हलप करायचे ठरवल.े वेगवेगळे खेळ घेतो आहेत. तसेच 
महापािलकेत सु ा केले पाह जे. इं ायणी नगरचे ाऊंडवर इतका चंड खच केला. ते 
यव थत मटेन होते का. मुळ च होत नाह . चांगले लोक नेमलेतर न क  मटेन होईल. पण 
तसे होत नाह . आपण को यावधी पये आर णावर खच करतो. य ात ितथे कुठेह  
वॉचमन नाह . ह  आर णे कशासाठ  वापरली जातात. आयु  साहेब, यासाठ  रा ी ह जट 
करा. तु हाला कळेल काय धंदे चालतात. अितशय ददवाची बाब आहेू . ठरा वक आर णे 
असतील तर तुम याकडे खरोखर िस युर ट  आहे का. कुठलीह  नाह . काह पण उ ोग करायचा. 
कुठलीह  िस युर ट  नाह . माझी तु हाला कळकळ ची वनंती आहे क , यासंदभात आपण 
बारकाईने ल  घालाव.े नवीन लोक अपॉ ट करा, यांना सूचना करा. डा वभाग साफ क न 
टाका. यासंदभात वारंवार बैठका या. शहरातील चांगले खेळाडू घडवू शकतो. यासंदभात ल  
घालावे व आमची अपे ा पूण करावी अशी वनंती आहे.  
 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मंगलाता चे मनापासून कौतुक 
करते, अिभनंदन करते. चांगला वषय माडंला. काह  लोकांनी वषय भरकटवला. परंतू वषय 
चांगला आहे. ािधकरणात हाडा इथे फरलात तर दसेल या मोक या जागा हो या, ितथे मंद रं 
झाली आहेत. म े दार  झाली आहे. लहान मुलांना खेळायला म जाव केला जातो. मुलांनी कुठे 
खेळायचे. काह  मंडळ ं या नावावर सातबारा झाला आहे. दरवष  ितथेच काय म केला जातो. 
आपण यांचे नोकर नाह  आहोत. जे आप याकडे परिमशनसाठ  प हल ेआल,े यांनाच परिमशन 
दली पा हजे. तु ह सु ा राजक य दबावात येता. एखा ान ेकाय म केला असेल तर तो दरवष  
ितथेच काय म करतो. बाक यांना संधी िमळणार नाह  का. ितथे अशा कारे सातबारा दे याचे 
काम बंद करा. लहान मुल-ेमुलींना, त णांना खेळ यासाठ  ाऊंडचा वापर झाला पाह जे. 
बाजार करण झाल े आहे. एक कडे आपण हणतो,आप याकडे उ प नाचे साधन नाह  का. 
दसर कडेु  लाखो पये खच क न केलेल े ाऊंड हजार पयात ठरा वक लोकांना  ायचे. यांना 
देताना मुळात मग तु ह  आलटपालटनू ू  ा. सग यांना समान संधी िमळू शकते. यव था 
करायची तर खु या मनान ेकरा. चौकासाठ  जसे िनयम लावत असाल तर तस े ाऊंडसाठ  लावत 
नसालतर तु ह  या लोकशाह त राहता याची मला लाज वाटते. प हली परिमशन घेतलेली 
असताना तु ह च खो घालता. याच जागेवर दसु-याला परिमशन दली या कारे काम करता 
असाल तर याचा मी िनषेध करते. चौक हणजे सातबारा नाह . सावजिनक ठकाणी प ह यांदा 
परिमशन दली असेलतर तु हाला परिमशन नाकारायची गरज नाह . मंगलाता नी यां या 
वॉडातला वषय मांडला याला मी आवजून अनुमोदन देते. दरवष  येक वेळ  एकच काय म 
होणार असेल तर तस ेझाल ेनाह  पाह जे. येकाला संधी िमळाली पाह जे. खेळाचे मैदान आहे, 
ितथे वेगवेगळे काय म होत असतील तर तस ेझाल ेनाह  पाह जे. आम याकडे इं ायणीनगर 
भागात िसंथेट क ॅकसाठ  .१५ कोट  खच केल.े आज या मैदानावर जाऊन पहा. ितथे दा या 
बाट या, जुगार सगळे कार चाल ू झाल े आहेत. कोणाला बोलायची सोय नाह .               
वॉचमनचे वय अस ेआहे क  याला सांगून उपयोग नाह .  पोिलसांना सांिगतल ेतर ते हणतात, 
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महापािलकेला सांगा. महापािलकेला सांिगतल ेतर हणतात पोिलसांना सांगा. आपण विमंग पूल 
इथे झोपडप ट  पुनवसन क प केला. आता गोध या वाळत घातले या दसतात. बाजूला ाऊंड 
होते. यासाठ  स वा कोट  खच केल ेहोते. आज ितथे िचखलान ेमाखले या अव थेत मुले बॅट 
बॉल खेळत असतात. पैसे कमवल ेपाह जेत. पण जे पैसे टाकतात या सवसामा य नागर कांना 
वचारा, यांचे काय मत आहे. तु ह  परवान या देता. तुमचा ड .जे. ढाण ढाण रा ी १० वा. पयत 
वाजत असतो. सवसामा य नागर कांना दजाभावाचीु  वागणूक देतात. काय म भरव तीत चाल ू
असतो. याला काह तर  िनयम लावा. िनयम लावायचा नाह . बेभानपण े खच करताय. याच 
पैशाचे जतन करायची जबाबदार  आमची नाह . तुमची सु ा आहे. ितथे डांगणासाठ  परिमशन 
ायची आहे. मी कोण याह  हंद ूसणां या, कुठ याह  जाती या वरोधात नाह . पण तु हाला 

सवाना परिमशन ावी लागेल. मा.उ हास शे ट  यांनी सांिगतल,े बॅटिमंटनसाठ  ऑनलाईन 
परिमशन देता. वेगवेग या नावान ेपरवान या घेतात. सवामाग ेएकच य  आहे, तो काय करतो 
ते सु ा बिघतल ेपाह जे. तोच कार आपली जेवढ  े ागृहे आहेत, ितथे सु ा होतो. यांचे बुक ंग  
आधीच झालेल ेअसतात. आपण दसु-या, ितस-या आठव यात गेलात तर काय म झाला का 
नाह . नाह  यांनी काय म र  केला. म ह यातून १५ ते २० वेळा एखाद  य  बुक ंग करत 
असलेतर ती जबाबदार  कोणाची आहे. याच कामाचे पैसे घेतल े पाह जेत. माझी वनंती आहे 
एकूण ह  सातबारा प त बंद करा. नाह तर सग यांना समान संधी ा. 
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,आज एका चांग या आ ण गंभीर 
वषयाला वा यता फोडलेली आहे. तु ह  हा वषय अ यंत गंभीरपण े या अस ेमला तु हाला 
सांगण ेआहे. हा वषय मा.मंगलाताई कदम यांनी सु  केला. मा.िसमाताई सावळे जस े हणा या, 
या माण ेखरे बोलायला काळ ज असावे लागते. घाव सोसावा लागतो. आज डांगण सवाना, 

सव उप मांना ओपन अस ू शकत नाह . दांड यान े डांगण खराब होत नाह . सावजिनक 
काय मांमुळे डांगण खराब होत नाह . ह  डांगण ेलाखो करोडो पये खच क न, करदा यांचे 
पैसे टाकून करतो, याची अशा कारे वाट लागताना बघत बसलोलतर आपण यात दोषी आहोत. 
या ठकाणी माझ े वतःचे वैय क मत आहे, डा वभाग बरखा त क न टाकावा. भाग 
सिमतीची बैठक झाली तर, यात स या काह च काम े नाह त. नामकरण करण े हा एकमेव 
काय म दसतो. दोन भाग सिम या वाढ यामुळे नगरसेवकांची सं या कमी झालीतर  ते ितथे 
येत नाह त. आल ेतर  र याला काय नाव ायचे, ब ड ंगला काय नाव ायचे एवढेच काम आहे. 

डा वभागाला भाग तरावर जबाबदार  वाटनू  दलीतर िन तपण ेितथे अिधकार  असतात. ते 
नगरसेवकांना वेळ देऊ शकतात. इकड या अिधका-यांना या वभागात काम करायला कंटाळा 
आला आहे. यांना बदली पाह जे. यांचा इंटरे ट फ  नगरसेवका यापुढे ग डा घोळव यात 
असतो. महापौर चषक असेल तर डा वभागातील कमचार  कुठेह  दसत नाह . मा.अ जत 
ग हाण े हणाल,े डा बोिधनी उ म चालली आहे. ितथे जाऊन बघा. जे हा डा बोिधनी सु  
झाली यावेळ  असलेली व ाथ  सं या, यावेळचे िश क व आ ा घटलेली व ाथ  सं या व 
काय म यात खूप तफावत आहे. इथेसु ा व ा याकडे दलू  होते आहे. या अपे ेपोट  क डे 
साहेबांनी डा बोिधनी सु  केली होती. एकह  अस े िश ण नाह , ितथे यव थत चालत नाह . 
िश कांना ेक दला जातो. ितथेह  मोठे लॉ बंग आहे. आ ह  जेवढे राजकारण करत नाह , तेवढे 



56 
 
राजकारण इथे मो या माणात डा वभागात आहे. डा धोरणावर बोलत असताना अनेक 
वषयांना पश केला गेला. जलतरण तलाव या वषयाकडे मी ल  वेधू इ छते. मा या वॉडात 
एक जलतरण तलाव द ड दोन वषापूव  सु  केला आहे. मी अित र  आयु  यांना अनेक वेळा, 
वारंवार प  दले. ितथे ले रकल जॉबसाठ  लोक पाठवता. ते पाव या देत नाह त. ित कटाचे पैसे 
डायरे ट कॅश घेतात. ित कट दले जात नाह . लेड जसाठ  टाईम मु हेबल असतो. या टाईमला 
यायचे नाह , दसु-या दवशी वेग या टाईमला यायचे. कारण मे म ह यात ऑनलाईन बुक ंग होते. 
यात सगळे फ स होते. आपलेच लोक सांगतात. थािनक नागर कांना पोह यासाठ  म जाव 

केला जाईल तर याचा उपयोग काय. ितथे िस युर ट  नाह . या ठकाणी अनेक वेळा प  दल.े 
या डांगणात विमंगपूल आहे, बॅडिमंटन हॉल आहे, सभागृह आहे. जॉिगंग ॅक आहे. 

रेिसडे शयल वभागात हे सभागृह आहे. ितथे िस यरु ट ची गरज आहे. चारह  बाजंूनी बंगले 
अस यामुळे रा ीचे उ ोग चालतात. येक नगरसेवकाला या गो ीला त ड ाव ेलागते. याला 
उ र काय देणार. िस युर ट  देणार नसालतर ॉपट  कशासाठ  डे हलप करतो. ॉपट ला चार 
ॉपट  असताना ितथे िस युर ट  िमळत नाह  ह  अ यंत शमनाक गो  आहे. ए हरे ट वीर यांना 

सभागृहान े .२२,८०,०००/- मंजूर केल े होते. शहरा या िशरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. 
आपण यांचा मान ठेवत नाह . पण अपमान करतोय. .३ लाख पे ा अिधक र कम मंजूर चा 
अिधकार शासनाला अस यामुळे य ात .२,९०,०००/- मंजूर केल.े नंतर यांना सांग यात 
आल,े ते सं थेला दल ेजातील. य ला देता येणार नाह . ते ए हरे ट वैय कच चढल े  होते. 
यांनी याचंा सगळा इितहास लेखी दला आहे. यांनी फोटो दाखवल ेहोते. वषय मंजूर क न 
कती वष झाली. यांचा अपमान केला गेला आहे. मग आपण काय करतोय. कशासाठ  करतोय. 
कोण याह  माणसाला ब ीस जाह र करतो. दसु-या दवशी पेपरम य े बातमी येत असते. 
या माण ेनागर क वाचतात. यांना समजते या लोकांना र कम िमळाली आहे. यांना दसु-

याकडून मदत होत असेल तर होत नाह . यांना वाटते, यांना महापािलकेन ेमदत केली आहे. 
आप या नाकतपणामुळे या लोकांना त ड दाबून बु यांचा मार सहन करावा लागतो आहे. शहरात 
गोरगर ब नागर क यांना ल नकायासाठ  सां कृितक भवन भा यान े दे याची, सां कृितक 
धोरणातून संक पना दली होती, ती सु वातीला राब वली होती. पीसीएनट ड एन ेसु ा सां कृितक 
भवन अ पदरात भा यान े दे याची योजना राब वली होती. येकाला गाडन कायालय े परवडत 
नाह त. जा तीत जा त भाडे देऊन काय म क  शकत नाह . अशा वेळेला कोणी भा यान े
घेतलेतर अशीच यव था सु ा केली पाह जे. जेणेक न गोरगर बांची यव था क  शकतो. डा 
वभाग कतीह  ब बललो तर  काह  करणार नाह . मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी सािंगतल,े मा. जत  
ननवरे यांनी चांगली सूचना मांडली. आ ह  बोललो हणजे आ ह  शहाणे आहोत अशातली गो  
नाह . स ाधार  प ात या लोकांची ह  अव था असेलतर कारभार कोण या दशेन ेचालला आहे 
याचाह  वचार कर यासारखी गो  आहे. येकान ेबोलायचे. तु ह  काह  उपाययोजना करायची 
नाह  हे कुठेतर  थांबल े पाह जे.. आयु  साहेब, तु ह  या वषयावर गांिभयान े वचार करावा. 
सग यांची सूचना तयार करावी. एका भागात दोन/तीन डांगण ेअसतील तर या डांगणांचा 
वापर कसा करावा याची योजना ठरवा. जथे डांगण नाह  ितथे काय केल े पाह जे. कोणाची 
मोनोपॉली झाली नाह  ना. हे राजक य या घातक आहे. आयु  साहेब, तु ह  कोणाला नाह  
हण ू शकत नाह . हा तुमचा वीक पॉ ट असावा. आपण चावड वर उ र देत नाह ,आपण 
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सभागृहात उ र देताय. मी मागेच तु हाला हणाल ेहोते, उस गोड लागला हणून तो मुळासकट 
खाणारे आहेत. हा वषय अजडावर नाह . अशा कारचे उ र खूप महागात पडेल. मा.मंगलाता नी 
सांिगत या माण ेतु हाला १२८ नगरसेवकांचे नाव िलहाव ेलागेल. याचा िनणय आजच आ ा करा. 
या ाऊंडची कशा कारे व हेवाट लावणार आहोत. नगरसेवकांनी या- या सु वधा मािगत या 
आहेत. कती ेडसेपरेटर केलेत, कती उ डाणपूल केलेत या याशी नागर कांना काह  देण-ेघेणे 
नाह . जी-जी आर ण ेआहेत, ती डे हलप झाली पाह जेत. तो नागर कांचा अिधकार आहे हणून 
ितथे पयाय प हला हातात या. जथे जे  काह  श य आहे, ते लवकर झाल े पाह जेत. 
यायामशाळा बांधून ठेव या आहेत. मा या भागात तीन यायामशाळा आहेत. एकाच ठकाणी 
तीन यायामशाळा झा या आहेत.  एक/दोन बंद क न वेगळे काह तर  क  हणून सूचवणारे 
आहेत. काह  होत नाह . आम यासारख े िसिनअर नगरसेवक सु न होतात. आम या मागणीला 
अथ नसेल तर नवीन िनवडून आले या नगरसेवकांचे काय होईल, होणार. येक वषयात 
गांिभयान े या. पदािधकार , अिधकार  देशोदेशी फ न येतात, ितथे जाऊन बघतात. 
बालेवाड साऱख े डांगण असताना मोठमो या लोकांची ितथे ल न ेहोतात. उ प नाचे साधन ह  
दसरु  द यमु  बाजू आहे. पा याचा तुटवडा पडला यावेळ  तु ह  दवसाआड पाणी केल.े जे हा 
महापािलका रसातळाला जाईल, यावेळ  तु ह  वचार कराल. या ाऊंडचे काय भाडे घेऊ, काय 
उपाययोजना करायला पाह जे. वा टोळे झा यावर करणार असालतर महापािलकेला कोणीह  वाचवू 
शकणार नाह . घरात या काय मासाठ  एक हॅलोजन लावला तर   यान े लाईट या बीलात 
तातड न े फरक पडतो. तु ह  हायमा क वापरा. यावेळ  सबमीटर लावल े पाह जेत. 
एमएसईबीकडून या. राजक य अस ूदेत कंवा कोणीह  अस ूदेत. या याकडून या लाईटबीलाचे 
पैसे घेतल ेगेले पाह जेत.  महापािलका  हे बील  भरते ते आ ह  सोडणार नाह . मी काह  करणार 
नाह . येकाला येकाची िभती आहे. मला मोशन पा हजे. मला इथे बदली पाह जे. आ हाला 
परिमशन सगळे ा. सगळे एकमेकांवर रा हल ेआहेत. या माणसाकडे ए झ पशन पॉवर आहे. ह  
तुमची जबाबदार  आहे. आ ह  बोलतो, याचे िमिनटस ् रेकॉड होतात. यापुढे याचे काय होते 
का. यावर काय अंमलबजावणी होते. आ ह  बोललो, येक नगरसेवक बोलला, याची 
अंमलबजावणी येणा-या काळात झाली पाह जे. इथे आ ा या आ ा डांगण धोरण कशा कारे 
करणार, यांची िमट ंग घेणार आहोत का. यात या- या नगरसेवकांना इंटरे ट आहे यांना 
बसवून यांची िमट ंग या. भाग तरावर अिधका-यांना अिधकार ा  क न ा. जेवढे 
अिधकार  डा वभागात आहेत, यांना बोलवून २/३ वषातल े याचें काम यांना दाखवायला 
सांगा.    
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला जा त बोलायचे नाह . मदनलाल 
िधं ा टेड यमची ओळख करायची आहे. आकुड  भागात हे एकमेव पोटस ् ाऊंड आहे. गेले चार 
वषापासून आ ह  लॉन करायला सांिगतल ेहोते. यानुसार टडर झाल.े .६० लाखाची काम ेसु  
करायला लागल.े एक वष डांगण बंद आहे. लॉनचे काम कर यात आले. ॉनचे उ ाटन झाल े
पण या माण े याचे मटेन स झाल ेनाह . यामुळे आजची ह  प र थती आहे. थाप यवाले 
हणतात डाकडे जा. थाप य हणते आमचे काम आ ह  फ  करायचे, देखभाल फ  डा 
वभाग करणार. मटन स कोण करणार. या यासाठ  चीफ इं जिनअर आहेत. ऍ डशनल किमशनर 



58 
 
यां याकडे मी कमीत कमी दहा चकरा मार या असतील. येक जण जबाबदार  झटकतो आहे. 
शाळां या डा पधा चाल ूहोतील. ते बोलवायला आल ेहोते. तशा प र थतीत ितथे फ  िचखल 
व माती आहे. ६० लाख खच केला होता. ह  ठेकेदाराची चूक आहे. लॉन कुठे गेला, लोक आ हाला 
वचारतात, ाऊंडम य े काय प र थती आहे. पोटस ् ाऊंडसारख े दसत नाह . गावातील 
शेतासारख े दसते. ऍड शनल किमशनर उ ा डा वभागात ह जट करा. अजून ६ म हन ेथांबा. 
तु ह  जाऊन रपेअर ंग करा. मला लाज वाटते, मी गेले ३० वषापासून नगरसेवक आहे. मा या 
वॉडातील ाऊंडची अशी प र थती आहे. कोणी ल  देत नाह . आम यासार या सग या 
नगरसेवकांना फ  फेकून देतात. काय चालल े आहे. अस े काम कुठेह  बिघतलेल े नाह . 
अकाऊंटॅ बिलट  नाह . अिधका-यांनी चांगल ेकाम केलेतर डबल इ मट या, पण चूक केलीतर 
पिनशमट ा. अिधका-यान े चूक केलीतर यांना हेच सभागृह वाचवते. यामुळे अिधका-यांना 
िभती वाटत नाह . इतका केअरलेसपणा कुठेह  नाह . ाय हेट कंपनी असतीतर दो ह  अिधका-
यांना कामाव न काढल ेअसते. चौकशी करा. जबाबदार  फ स करा. या साठ लाखासाठ  कोण 
जबाबदार आहे? 
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयावर चचा करावी का नाह . 
कारण चचा कर यासारख ेकाह  रा हलेल ेनाह . डा वभागाचे आम याकडे अ जबात ल  नाह . 
एका यायामशाळेला बांधून २ वष झाली. दोन/तीन खो या बांध या हो या. या 
यायामशाळेसाठ  मैदान मािगतल ेहोते. ताबा न झा यामुल ेिमळाल ेनाह  का. ताबा नाह  हणून 
दोन/तीन वषापासून भांडतोय. डा वभागाकडे गेलोतर ते हणतात भूिम आ ण जंदगी 
वभागाकडे जा. आम याकडे काह च नाह  कमीत कमी आहे ते तर  पूण ा. एवढ  आर ण े
टाकली आहेत. आ या पंपर  िचंचवडचे आर ण च-होली इथे सग यात जा त  दसल ेआहे. 
मोकळ  जागा दसली ितथे आर ण टाकल.े सग या गो ींसाठ  च-होली इथे काह च वरोध नाह . 
अड च वष झालीतर  एकह  ाऊंड झाल ेनाह . कुठेह  यायामशाळा नाह . अ यावत विमंग टँक 
नाह . कशासाठ  नगरसेवक झालो. यायला जायला र ता सु ा नाह . कुठ याह  गो ीसाठ  तरतूद 
देत नाह त. नेमाण ेनावाचा कोण माणूस आहे. यायामशाळा कधीह  लगेच उघडले या दस या 
नाह त. तो कोण माणूस कधी दसलाच नाह . कृपा क न माझी आप याला कळकळ ची वनंती 
आहे क , एकतर तुम या कारक द त आर ण े डे हलप करा. आम या कारक द त नाह  पण 
तुम या कारक द त तर  डे हलप करा. यायामशाळा सा ह याची प हली न द करा. 
चो वसावाड साठ  मटेर अल आजपयत िमळाल े नाह , का िमळाल े नाह . थाप य वभागाची 
एवढ च चूक झाली. यायामशाळा बांधली, ते हणतात, आप या नावावरच नाह . कमीत कमी 
याचा पाठपुरावा करावा. आपण यात ल  घालाव.े एकंदर त कमीत कमी एकतर  यायामशाळा, 

एकतर  ाऊंड व गाडनचे काम कराव ेअशी वनंती आहे. जे मटेर अल आहे याची चौकशी करा. 
यासाठ  धोरणच नाह , धोरणाचे डटे स नाह त. मला काह च मा हत नाह . ितथे कोणी येत 

नाह .  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, चार/पाच वष झाली, मी ओरडतेय. 
टेिनस व केट ंग ाऊंडचे उ ाटन झाल.े आ ा या डांगणाची अव था काय झाली आहे, ते 
पूणपण ेपा याखाली आहे. िसंथेट क कोट आहे. ितथे िस युर ट  नाह . मा.अ जत ग हाण ेयांनी 
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सांिगतल.े िस युर ट चा  फार गंभीर आहे. ाऊंड शेजार  विमंग टँक आहे. विमंग टँक बंद 
असेलतर तो िस युर ट  ितथे उपल ध नसतो. रा ी ७.०० नंतर ाऊंडवर जाण ेमु क ल असते. 
सुलभाता नी सां कृितक भवनाचा वषय काढला. सां कृितक भवनाचे उ ाटन होऊन सहा म हन े
झाल.े ते गोरगर बांना लोकानंा ल नासाठ  उपल ध क न ाव े कंवा ये  नागर कांसाठ  उपल ध 
क न ाव.े याची भाडे आकारणी अस े हणत नाह . डपॉ झट हणते. .१५,०००/- भाडे 
आकारल ेजाते. मी वचारल,े दवसासाठ  कती वेळ ो ाम असेलतर .१५,०००/- भाडे आकारल े
जाते. दवसासाठ  पंधरा हजार आकारल ेजातात. आप याकडे छान ॉपट  झाली पाह जे.  आज 
तीन/चार म हन ेपण याचे मेटेन स झाल ेनाह . वॉश बेिसनची सोय नाह  का. .१५,०००/- का 
आकारल े जातात. या दवशी लोकांना लगेच भा यान े ायचे होते, ितथे िस यरु ट  उपल ध 
न हती. मॅडमनी मला फोन केला. मला ल नाची तयार  करायची आहे. चौकशी क न भाडे 
आकारणी कमी कर यात यावी. सग या भागांत सां कृितक भवन  ऑफ कॉ ट म य े दल े
जाते. मग असा दजाभावू  का करता. मा या भागात .१५,०००/- का आकारतात? 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डांगणाचा वषय सवा या 
ज हा याचा वषय आहे. मा याकडे डांगण आहे पण अशा प तीन ेकोणतेह  काम क  दल े
नाह  याचा मला अिभमान वाटतो. संत तुकारामनगर म य े डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डांगण 
आहे. पण ितथे कोण याह  प तीन ेवेग या प तीन ेसां कृितक काय मांसाठ  काम दलेल ेनाह . 
आ ह  येक मंडळाला समजावून सांगतो, अस ेकाम क  नका. ते डांगण हणनू आपण 
वापरणार आहेत. माझी वनंती असेल क , गणेशो सव असेल, नवरा ो सव असेल               
यासाठ  अस ेकाह  सां कृितक पॉट तयार केल,े ते उपल ध क न दलतेर जा त उपयु  होईल. 

मा या भागात यायामशाळेचा वषय वेगळा आहे. गेले अड च वषापासून मागणी आहे, मा या 
भागातील म हलांसाठ  एक यायामशाळा उपल ध क न ा. अड च वषापासून ठराव केला आहे. 
अजूनह  याची अंमलबजावणी आजपयत झालेली नाह . ितथे कोण याह  प तीन ेम हलांसाठ  
साधन े दलेली नाह त. सां कृितक भवनासारख े जजाऊ सां कृितक भवन आहे. ितथे कोणताह  
रखवालदार नाह . मा या इथे ड.वाय.पाट ल इं जिनअर ंग कॉलेज, निसग कॉलेज इथे आहे. ितथे 
आज कोणाचाह  ताळेबंद नाह . यामुळे याचा पा कगसाठ  वापर केला जातो. महापािलके या 
िमळकती कोण या प तीन ेवापराय या. याचा चांगला उपयोग होत नसेल तर कोण या प तीन े
काम करायचे. याचे उ र मला हव ेआहे. मा याकडे चरस, गांजाचे जाळे िनमाण झाल ेआहे. 
मा या भागात फुलेनगर झोपडप ट  आहे. नेह नगरची झोपडप ट  आहे. या झोपडप ट तले 
टोळके जजाऊ सां कृितक भवनात बसलेल ेअसतात. आज मी आठव यातून २/३ वेळा रा ी 
पोिलस चौक त बसलेली असते. अड च वषापासून रखवालदार मागतोय मला दलेला नाह . 
अित र  आयु  यांना हा ए रया दाखवला आहे. रलायंस मोबाईलचा टॉवर लावलेला आहे. ितथे 
सुर ार क नाह त. ितथे लोक दा  पीत बसलेल े असतात. बाजूला रेिसडे शयल झोन आहे. 
मा या मुलींना अवा य भाषेत उ रे िमळतात. माझा  आहे, आ ह  जायचे कुठून. दा या 
बाट या व न फेक या गे या. या ये  नागर कांना लाग या हो या. मी संत तुकाराम नगर या 
पोिलस चौक त चार एफआरआय दलेले आहेत. वारंवार दाखवल ेआहे. मला म हलांना या जजाऊ 
सां कृितक भवनाचा यो य वापर करायचा आहे. एवढ  छान वा तू आहे. याचा पूरक उपयोग 
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जनतेसाठ  यव थत र या झाला पाह जे. यासाठ  ितथे िस युर ट  पाह जे. डांगण ेवाढवून, 
नुसतीच सं या वाढवून उपयोग होणार नाह . याचा खुलासा हावा. या सां कृितक भवनाचे आपण 
काय करणार आहात याचे उ र िमळाव.े  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी गेल े दोन वषापूव  
यायामशाळा सा ह याची मागणी केली होती. अजून एकह  सा ह य िमळालेल े नाह . कारण 
वेगवेगळ  दली जातात. आ हाला आमची लाज वाटायला लागली आहे. कृपया या वषयावर 
बोलाव.े  
 
मा.आयु  – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, डा या वषयावर महासभा इतका वेळ बोल ू
शकते ह  अितशय चांगली बाब आहे. मी वतः शासक य प लक कूलम य े िशकलो आहे. 
तालुका लेसमधून शाळेत गेलो यावेळ  केट काय ते मा हत न हते. बा केट बॉल, खोखो, 
कब ड , टेबलटेिनस कुठला कोणताह  बॉल मा हत न हता. तर सु ा शासक य खचातून ते कूल 
होते. ितथे सगळ  साधन े होती. यामुळे मला येक खेळ खेळता आला. हाताळता आला. 
मह वाचे हणजे यावेळ  मी कॉलेजम य ेगेलो यावेळ  व ापीठाम य ेकॉलेजचे ितिनधी व 
करता आल.े बा केट बॉलम य,े खो-खोम य े देखील ितिनिध व केल ेआहे. देशातील है ाबाद 
असेल, कानपूर असेल, उ जैन असेल सगळे युिन हिसट  कॅ पस अटड क न आलो आहे. डा व 
या याशी रलेटेड गो ी कती आव यकता आहे हे मी वतः खेळाडू अस यामुळे हे सांगायची 

आव यकता नाह . तथा प, डे हलप नंतर यावेळ  ऍनॅिलिसस केल,े शासक य कंवा इंटर कूल 
असेल कोणता तर  हॉलीबॉल असायचा. कोणतीह  गेम असेल, शासक य खचातून इत या गेमस ्
उपल ध होऊ शकतात हे यावेळ  कळाल.े मनपामाफत आपण चांगल े डासा ह य व ाऊंडस ्
उपल ध क न देऊ शकतो. महापािलकेकडे पैसा आहे, इ छा आहे. मनपाकडे आर णातील जागा 
आहे. महापािलकेत एवढ  जनता असते क  ती याचा उपभोग घेऊ शकते. यामुळे डाधोरण 
आणखी राबव याची, चांगल े ाऊंड तयार केलेतर याचा गैरवापर टळेल, जनतेन े याचा फायदा 
यावा यासाठ  वशेष य  कर याची गरज आहे यात दमतु  नाह . गे या ५/६ म ह यांत दररोज 

बाक  काम ेभरपूर होती यामुळे डाकडे पाह जे तेवढे ल  ायला वेळ िमळाला नाह . परंतू 
सवा या भावना बिघत या तर या अितशय ती  आहेत. वायसीएम हॉ पटलब ल असेल कंवा 

डाब ल असेल यामुळे यात वशेष ल  देऊन ब-याच ठकाणी थळ पाहणी क न, 
या ठकाणी बैठका घेऊन जे काह  करणे श य आहे ते कर याचा य  राह ल. परवा १२ उ ाटन े

मा.मु यमं यां या ह ते केली, यात एक आपल ेआहे. बाक  डा व डा वषयाची झालेली 
आहेत. ािधकरण झालेतर मो या माणात डा वषयक गो ी वकिसत करायचे ठरवलेल ेआहे. 
शहरात जेवढे विमंग पूल आहेत, तेवढे कुठेच दसल ेनाह त. दोन/तीन विमंग पूल बिघतल,े 
थो या फार माणात ब-याच अंशी ते चांगल ेआहेत. शहराला जस ेचांगल ेर ते ा  झालेत, तशी 
गाडनची चांगली पा भूमी अस यामुळे गाडन चांगल े मेटेन कराव े अस े स मा. सद य व 
महापािलकेचे व न आहे. याच माण ेचांगल े ाऊंड एट करायला व विमंग पूल अस याची 
था आहे. याचा फायदा बरेच लोक घेतात. ऑनलाईनचा ग धळ काय तो बघता येईल. एवढे 

लोक विमंगसाठ  जातात तेह  दसु-या शहरात बघायला िमळणार नाह . लोकांना विमंग 
कर यासाठ , खेळ यासाठ  वेळच नाह . या ठकाणी तो आहे ह  चांगली बाब आहे. याचा अथ 
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सुखव तू कुटंबातीलू  लोक इथे राहतात. अदर ऍ ट ह ट ज मधून ते डा  याचा पाठपुरावा 
करतात. यामुल ेया संगी हे सांगावेस ेवाटते, जस ेपयावरण धोरण आपण करणार आहोत. तस े

डा व आरो य या दो ह  मह वा या गो ी आहेत. यासु ा ामा णकपण ेकरायचा य  राह ल. 
सग यां या मो या-छो या अडचणी दरू करायचा य  राह ल. आर णाबाबतीत सवाना ओपनली 
सांग ू इ छतो क , आप याकडे ड .पी. रझवशनम य ेजी आर ण ेआहेत ती जा तीत जा त 
जनतेला उपल ध क न देण,े यासाठ  आप याकडे चार पयाय आहेत. ट ड आर देऊन, आर ण े
ता यात घेऊन, एफएसआय देऊन यासाठ  लोक तयार आहेत. या यित र  कले टर ऑफ सकडे 
न जाता अ ॉस द टेबल रेड रेकनर दर, या यित र  शेवट  कोणी जागा ता यात देत नसेलतर 
संबंिधत जागा मालकाकडून भूसंपादन करण.े याची ायोर ट  ठरवली पाह जे. ायोर ट  ठरवली 
तर  महापािलके या काह  मयादा आहेत, याचा सवानी वचार केला पाह जे. बजेटम ये 
नगररचना वभागाला १०० कोट  देतो. जागांचे रेट आकाशाला िभडणारे आहेत. यासंदभात बैठक 
घेऊन म यम माग हणून ट ड आर घे याची तयार  असेलतर अ फ़ॉम, ब फ़ॉम घेऊन जा. यात 
नवीन काह  नाह . एक गाडन, एक वॉड, एक ल े ाऊंड अस ेकरता येईल. या माण ेपुढे जाता 
येईल. पैशांची कमी आहे. जा तीत जा त ट ड आर घेऊन आर ण ेता यात घेता येतील. नाह तर 
एफएसआय घेऊन ायोर ट  ठरवा. एकदम ४/४ आर ण ेघेऊ नका. आर ण ेता यात घे याब ल 
काह  दमतु  अस याचे कारण नाह . थायी सिमती अ य  आज इथे नाह त. यांनी या 
वषयाव न थायी सिमती अ रशः डो यावर घेतोली होती. ते सु ा खेळाडू आहेत. तीन लाख, 
पाच लाख असा घोळ आहे. हणून सरसकट ब-याच लोकांचा वरोध आहे. काह  लोक 
कागदप ांमुळे राह ल े असतील. यामुळे माछरे साहेबांना प  सूचना आहेत. काह  अडचण 
नसेलतर शंभर ट के पैसे दे यात यावते.  
 

मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ापयत ९५ या ड.पी.ला मा यता 
िमळाली आहे. १९९५ पासून आ ापयत बिघतल ेतर कमीत कमी ९५ ट के आर णांत अनिधकृत 
बांधकाम ेझाली आहेत. जागा ता यात घेतले या नाह त. पण काह  आर ण ेट ड आर, एफएसआय 
या मा यमातून ता यात आलेली आहेत. मनपा या नावाचे सात बारा झाल ेआहेत. तर सु ा ितथे 

काह  अित मण े झाली आहेत. हे मी अनेकवेळा बोललो आहे. ह  अित मण े काढा. पण ह  
अित मण े काढायची सु ा अिधका-यांची मानिसकता नाह . ७/१२ असताना अनेक ठकाणी 
यवसाय चाल ूआहेत. दसरु  दकानेु  चाल ूआहेत. माझी वनंती आहे, जथे महापािलके या जागा 
ता यात आले या आहेत, या ठकाणी अित मण ेताबडतोब काढावीत ह  वनंती करतो.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -        

 
अनुकूल-८१      ितकूल-० 

 
अशी मते पडली  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 
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मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते.  

 
ठराव मांक – ५५६                          वषय मांक – ९ 

दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 

संदभ– १)  मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जा. .दविन/६/का व/७०/२०१४   

        द.०४/०८/२०१४ 
 

 मा.उ च यायालय, मुंबई यांनी ीमती जय ी डांग े व द पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व इतर या जन हत यािचका .२०७/२०१० या सुनावणी म ये द.४ 
ऑ टोबर २०१३ रोजी महानगरपािलकेस िनदश दलेले आहेत.  यानंतर मनपाने केललेी 
कायवाह  व याबाबत या अंमलबजावणीसाठ  येणा-या अडचणीबाबत सादर केले या 
ित ाप ाचा वचार क न दनांक ०५/०५/२०१४ रोजी मा. उ च यायालयात तपिशलवार 

चचा व सुनावणी झालेली आहे. याअनुषंगाने मा. उ च यायालयाने द. ०५/०५/२०१४ रोजी 
ामु याने खालील िनदश दलेले आहेत.  

 
(१) मा.उ च यायालयाचे िनदशानुसार महापािलका प रसरात स या ६६००० पे ा 

जा त अनिधकृत बांधकामे असुन यांची या ी वचारात घेता महापािलकेकडे 
स या असलेले तां क व अतां क अिधकार  व कमचार  यांचेकडे स या नेमून 
दलेली इतर कामे व अनिधकृत बांधकामांवर करावयाची कारवाई यांची तुलना 
करता सदर मनु यबळ कमी असुन या अित र  व कालब द कायवाह साठ  
वाढ व पदांची आव यकता असून याबाबतचा ताव मनपाने तयार क न 
यास महासभेची मा यता घेणेची कायवाह  पूण क न यांचेकड ल ताव 

अंितम मा यतेसाठ  शासनास आदेशा या दनांकापासून दोन म ह यात सादर 
करावा. 

  
(१) म.न.पा.ने शासनाकडे सादर केले या नवीन पद िनिमती या तावास रा य 

शासनाने यापुढ ल ९० दवसात मा यता देणेबाबतची कायवाह  पूण करावी. 
  

(२) महापािलकेकडून महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे                   
कलम ५३(१) नुसार नोट स द यानंतर जर संबंिधत य ने सदर अिधिनयमाचे 
कलम ५३(३) नुसार िनयिमतीकरणाकामी अज के यानंतर सदर करण 
लवकरात लवकर  िनकाली काढणे व यानुसार पुढ ल यो य ती कायदेिशर 
कायवाह  करण.े  

 महारा  शासनाकड ल २ माच २००९ या शासन िनणयातील ठळक िनदश खालील 
माणे आहेत- 
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संरचना मक सुधारणा – 

(१)  थािनक वरा य सं थांम य े अनिधकृत बांधकाम /अित मण िनयं ण व   
िनमूलनासाठ  सम पत, स म यं णा िनमाण करणेः- 

(अ) अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमलून पथक िनमाण   
  करण े

(आ) नागर  पोलीस  ितिनयु वर महानगरपािलकांक रता अिनवाय   
(२)  नागर  गु ांसाठ  वतं  वशेष पोलीस ठाण े थापन करण े
(३)  नागर  गु ांसाठ  वतं  याययं णा थापन करण े
वर ल ठळक िनदशामधील मु ा  (I) मधील (२) “ नागर  गु ांसाठ  वतं  वशेष 

पोलीस ठाण े थापन करण े ” वतं  पोलीस पथकास मा यता िमळणेबाबत प  . 
शासन/१अ/का व/७४२/२०१३, द.१०/०७/२०१३ अ वय े  ताव शासनाकडे पाठ व यात 

आलेला आहे. सदर करणी महापािलकेकडून था/शअ/पीए/५२९/२०१३ दनांक 
२३/१०/२०१३ अ वये मरणप  पाठ वणेत आले आहे. अ ापह  सदर करण शासन तरावर 
लं बत आहे.  

  “ थािनक वरा य सं थांम य े अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व 
िनमूलनासाठ  सम पत, स म यं णा िनमाण करण”े यासाठ  वतं  पदे िनमाण करण ेव 
यास शासनाची मा यता घेण ेआव यक आहे.  या कामी आव यक या पदिनिमतीचा ताव 

सादर कर यात येत आहे.  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  गट ‘क’ मधील असून महानगरपािलकेबाबतची 
भौगोिलक मा हती खालील माणे आहे- 
महानगरपािलकेचे े फळ                  १७७.३० चौ. क.मी.  
महानगरपािलकेची सन २०११ या जनगणनेनुसार लोकसं या      १७,२९,३५९  
महानगरपािलका े ात एकुण तर य िनवडणूक भाग सं या  ६४  
नगरसद य सं या              १२८+५( वकृत) 
े ीय  कायालये सं या       ६ 

िमळकतींची सं या माच २०१४ अखेर           ३,८०,३२७ 
येक िनवडणूक भागिनहाय अंदाजे सरासर  लोकसं या   २७,०२१  

 महानगरपािलका ह तील अनिधकृत बांधकाम / अित मण िनयं ण व िनमूलनासाठ  
उपाययोजना करणेसाठ  स थतीत थाप य वभागाचे किन  अिभयंता, उपअिभयंता व 
कायाकार  अिभयंता यांचे माफत कारवाई कर यात येत आहे. तसेच, स थतीत बीट 
िन र क हणून मनपाचे िनवडणूक वाड िनहाय कायरत असलेल ेआरो य िन र क / िमटर  
िन र क / करसंकलन िन र क कामकाज कर त आहेत. तथा प, सदर यं णा वर ल 
कामकाजात य त अस यामुळे मनपा या वकास कामांवर व इतर नागर  सु वधावंर वपर त 
प रणाम होत आहे. सबब अनिधकृत बांधकामांवर ल कायवाह  / कारवाईसाठ  महापािलकेकडे 
सम पत यं णा असणे आव यक आहे.   
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 याबाबत मा. उ च यायालयाने दोन म ह यांचे कालावधीत महापािलकेने अंितम िनणय 
घेऊन नवीन पद िनिमतीचा ताव शासनाकडे सादर कर याचे बंधनकारक केले आहे. 
महापािलकेकड ल पद िनिमतीचा तावाचा तपशील खालील माणे राह ल.  
 स थतीत मनपा काय े ातील अनिधकृत बांधकामांवर/अित मणावर थाप य 
वभागामाफत कारवाई कर यात येत आहे. याम य ेअनिधकृत बांधकामाचा पंचनामा करणे, 
अनिधकृत बाधंकामधारकास नोट स तयार क न य  बजा वण,े संबंिधतांवर गु हा दाखल 
करणे व यासाठ  आव यक कागदप ांची पूतता करणे, अनिधकृत बांधकाम य  िन कासन 
करणे, या संदभात संबंिधत पोलीस टेशन येथे आव यकतेनुसार हजर राहण,े व मा. 
यायलयात सुनावणीसाठ  हजर राहणे,इ. कामकाजाचा अंतभाव आहे. काह  करणी अनिधकृत 

बांधकामास नोट स बजा व यानंतर संबंिधत अनिधकृत बांधकामधारक महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयमातील तरतूद नुसार सदर बांधकाम िनयमीतीकरणासाठ  महारा  ादेिशक 
िनयोजन व नगररचना अिधिनयम मधील कलम ५३(३) नुसार मनपा या बांधकाम परवानगी 
वभागाकडे करण सादर करतो. बांधकाम परवानगी वभाग मा. शहर अिभयंता यां या 
अिधप याखाली वतं  कामकाज करते. यामुळे सदर वभागाकडे अशा कारे 
िनयिमतकरणासाठ  ा  झाले या करणांबाबत झाले या िनणयाबाबत थाप य वभागास 
क पना नस यान ेकायदेिशर अडचणी िनमाण हो याची श यात नाकारता येत नाह . 
  यासाठ , बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमूलन 
यासाठ  एक त वतं  क  िनमाण के यास कामकाजात सुसु ता राहन िनमाणू  होऊ शकणा-
या कायदेिशर अडचणी टाळ या जाऊ शकतील. 
      अनिधकृत बांधकामांना कायदेशीर तरतुद स अनुस न नोट सा देण,े तदनुषंिगक सव 
कायवाह  पूण करण.े सदर कामाची या ी मोठया माणावर असुन यावर रतसर कायदेशीर 
तरतुद स अनुस न कायवाह  कर यासाठ  काह  वषाचा कालावधी लागणार आहे. या कामी 
कायदेशीर कायवाह /कारवाई ह  सात याने व िनरंतर चालू ठेवणेसाठ  सदर बाबतची जबाबदार  
महापािलकेम ये बांधकाम परवानगी वषयक कायवाह  या वभागाकडून होत आहे याच 
वभागातील संबंिधत े ासाठ  िनयु  असले या पदिनदिशत अिधका-यांना यांना देणे यो य 
होईल. िनयु  केले या भागासाठ चे पदिनदिशत अिधकार  हे बांधकाम परवानगी देण,े सदर 
भागातील अनिधकृत बांधकामाबाबत आव यक ती कायदेशीर रतसर कायवाह/ कारवाई करणे 
ह  जबाबदार  याच पदिनदिशत अिधका-या या िनयं णाखाली ठेव यास याची भावी 
अंमलबजावणी होऊ शकेल.  
वर ल नमूद केल े माण े मा.उ च यायालयाचे आदेश व शासनाचे िनदशानुसार अनिधकृत 
बांधकाम / अित मण िनयं ण व िनमूलनासाठ  उपाययोजना करणेसाठ  वतं , सम पत, 
स म यं णा िनमाण  करणेसाठ  सोबत या प रिश  क  नुसार   व वध संवगातील न याने 
िनमाण करावयाची पद सं या अिधकार /कमचार  सं या िन त कर यात आलेली आहे व 
यासाठ  लागणारा संभा य आ थापना वषयक खचाचा तपशील प रिश  इ माणे सादर 

करणेत आलेला आहे.  
 वर ल प रिश  क व यासोबतचे प -१ याम य ेनमूद अिधकार  / कमचार  यांची 
कायप दती व जबाबदार  व हत कर यात आली असून याचे कृपया अवलोकन हाव.े 
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 ता वत वभाग एकुण दोन क ात वभागला जाईल- 

१) बांधकाम परवानगी व अनिधकृत  
बांधकाम/अित मणावर ल िनयं ण क  

२) वभागाचा आ थापना क  
 वर ल क ांची सं  कायप दती व जबाबदार  खालील माण-े 
   बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मणावर ल िनयं ण क ः- 
 सदर क ाचे कामकाज मा. शहर अिभयंता यांचे िनयं णाखाली असेल. येक  दोन 
े ीय  कायालयासाठ  एक कायकार  अिभयंता, येक  दोन े ीय  कायालयासाठ  १ नायब 

तहिसलदार, येक दोन े ीय  कायालयासाठ  ७ उपअिभयंता, येक वाडासाठ  १ किन  
अिभयंता, येक े ीय  कायालयासाठ  २ स हअर, १ आरेखक,१ अनुरेखक, येक वाडासाठ  
१ बीट िन र क / थाप य अिभयां क  सहा यक, येक े ीय  कायालयासाठ  १ 
कॉ यूटर ऑपरेटर, १ िल पक, १ अित मण िन र क,१ वायरमन, १ लंबर,१ वे डर, १ 
जेसीबी/पोकलॅन ऑपरेटर, २० मजूर, इ. या माणे व वध संवगातील पदे आव यक आहेत. 
सहा े ीय  कायालयांसाठ  एकुण पदसं या बाबतचे प रिश  क सोबत जोडले आहे. व 
यासाठ  संभा य वा षक आ थापना खचचा त ा प रिश  इ माणे सोबत जोडला आहे.  
 चिलत प दतीनुसार, बांधकाम परवानगी करणांचे कामकाज सदर क ामाफत 
कर यात येईल. तसेच, वाडात बीट िन र कास आढळून आले या अथवा इतर त ार ारे  
उपल ध झाले या अनिधकृत बांधकाम/अित मण करणांबाबत संबंिधत बीट िन र क सदर 
करणाबाबतचे सव कागदप  ेउपल ध करण,े स व तर पंचनामा क न सदर करण संबंिधत 

किन  अिभयंता (बा.ंप.) यांचेकडे पुढ ल कायवाह साठ  देण,े संबंिधत किन  अिभयंता यांनी 
सदर करणाची खातरजामा क न संबंिधत अनिधकृत बाधंकाम/अित मणधारकास कायदेिशर 
नोट स तयार करण े व संबंिधत उपशहर अिभयंता (बा.ंप.) यां या वा र न े सदर नोट स 
संबंिधतास बजा वण,ेसदरचे अनिधकृत बांधकाम धारकाने काय ातील तरतूद नसार मनपाकडे 
िनयमीतीकरणासाठ  करण सादर के यास याबाबतची छाननी क न करणाबाबत िनणय 
घेण,े नोट स मधील व हत मुदत संप यानंतर संबंिधताने अनिधकृत बांधकाम वतः काढन ू
घेत यास अनिधकृत बांधकामधारका व द गु हा दाखल करण,े पोलीस संर णासाठ  
प यवहार व वारंवार पाठपुरावा करण,े पोलीस संर ण उप बध झा यानंतर य  
िन कासनाची कारवाई करण.े केले या कारवाईचा अहवाल व र ांकडे सादर करण,े या संपूण 

येबाबत ठरले या ट यांनुसार अनिधकृत बांधकामाबात या संकेत थळावर िनयिमत मा हती 
अ ावत करण,े दाखल केले या गु ाबाबत मा. यायालयात सुनावणीसाठ  वेळोवेळ  उप थत 
राहण,ेइ याद  कामकाज सदर क ामाफत करणे ता वत आहे.  
वभागाचा आ थापना क  
 सदर क ाम ये नायब तहिसलदार, लेखापाल, उपलेखापाल, मु यिल पक, िल पक इ. 
पदांचा समावेश असेल. सदर क ामाफत संपूण क ाचे मािसक वेतन काढण,े वाहन इंधन व 
द ती व इतर आ थापना वषयक कामकाज करु णे ता वत आहे.  
 सदर सम पत क ासाठ  नविनिमत पदावर िनयु  कमचा-यांना कमान ५ वष या 
क ाकडेच काम करणे बंधनकारक ठेवणे उचीत रा हल. 
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 वर नमूद केले माणे महारा  शासनाकड ल २ माच २००९ या शासन िनणय व मा. 
उ च यायालयाने दले या द. ०५/०५/२०१४ रोजी या िनदशांचे तपशीलवार ववेचन व 
अवलोकन करता अनिधकृत बांधकाम/ेअित मण िनमुलनासाठ  न याने सम पत यं णा 
िनमाण करणेसाठ  याबाबतचा ताव मनपाने तयार क न यास स म सिमतीतची 
मा यता घेणेची कायवाह  पूण क न यांचेकड ल ताव अंितम मा यतेसाठ  शासनास 
आदेशा या दनांकापासून दोन म ह यात सादर करण ेबंधनकारक आहे. व याबाबतचा पू ता 
अहवाल ित ाप  व पात मा. उ च यायालयास द. ४ जुलै २०१४ रोजी सादर करावयाचा 
आहे. मा.उ च यायालयाने िनदश द यानुसार वह त मुदतीत हणजेच ३० जून २०१४ पयत 
सदर बाबतचा ताव रा य शासनाकडे मा यतेसाठ  सादर न के यास मा. उ च 
यायालया या आदेशाचा अवमान हो याची श यता नाकारता येत नाह .  
यासाठ  सदरचा वषय मा यतेसाठ  नजीक या होणा-या मा. महापािलका सभे पुढे ठेऊन 

मा यता घेणे आव यक आहे. 
  यानुसार, मा. थायी सिमतीने ठराव . ७०१४, द. १२/०६/२०१४  अ वये  
सम पत, स म यं णेसाठ  न यान ेपदे िनमाण करण ेव याअनुषंगाने येणा-या वाष क संभा य 
खचास (सोबत या प रिश  क व इ  म ये नमूद केले माण)े  मा यता िमळणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस केलेली आलेली आहे. 
 तथा प, सदरचा वषय द.०४/०७/२०१४ रोजी झाले या मा.महापािलका सभेने ठराव 
मांक ४८७ अ वये द र  दाखल केला आहे. यास अनुस न मा.उ च यायालयाने द. 

३०/०७/२०१४ रोजी या आदेशा वये सदर वषय माहे ऑग ट २०१४ म ये होणा-या 
मा.महापािलका सभे या काय मप ीकेवर ठेव यास आदेिशत केले आहे. याअनुषंगाने सदरचा 
वषय मा. उ च यायालया या दनांक ३०/०७/२०१४ या आदेशा वये माहे ऑग ट २०१४ 
म ये होणा-या मा. महापािलका सभेसमोर वचाराथ ठेवणेत येत असून यास मा यता देणते 
येत आहे. तसेच मा.उ च यायालया या दनांक ३०/०७/२०१४ रोजी या आदेशातील प र छेद 
.९ नुसार मा. उ च यायालयाचे दनांक ०५/०५/२०१४, दनांक ०८/०७/२०१४ व दनांक 

३०/०७/२०१४ रोजीचे आदेशाचें देखील अवलोकन करणेत आले आहे. 
 

( मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दविन/६/का व/७०/२०१४ दनांक ४/८/२०१४ 
व मा.महापािलका सभा ठराव मांक  ५५६ द.१९/८/२०१४  चे लगत  ) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८ 
प रिश  क  

बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क   
मनपा आ थापनेवर न याने िनमाण करावयाचा सेवक वग  

 

अ. . पदनाम वेतन ेणी 
अिधक मा य 

भ  े

आव यक 
पद सं या 

स ा 
अ त वातील 

पदे 

न याने िनमाण 
करावयाचे पदे 

शेरा 

१ शहर अिभयंता १५६००-३९१०० 
ेड पे ७६०० 

१ १ ०   
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२ कायकार  अिभयंता  १५६००-३९१००  
ेड पे ६६०० 

३ १ २   

३ उपअिभयंता १५६००-३९१००  
ेड पे ५४०० 

२२ ३ १९   

४ किन  अिभयंता ९३००-३४८००  
ेड पे ४६०० 

७२ १० ६२   

५ बीट िनर क/ 
थाप य 

अिभयां क  सहा. 

५२००-२०२००  
ेड पे २८०० 

७२ ० ७२   

६ स हअर  ५२००-२०२००  
ेड पे २८०० 

१२ १२ ०   

७ आरेखक ५२००-२०२००  
ेड पे ४२०० 

६ ६ ०   

८ अनुरेखक ५२००-२०२००  
ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

९ कॉ पूटर ऑपरेटर ५२००-२०२००  
ेड पे ४३०० 

६ ६ ०   

१० नायब तहिसलदार ९३००-३४८००  
ेड पे ४४०० 

३ ३ ०   

११ िल पक ५२००-२०२००  
ेड पे २४०० 

२७ २७ ०   

१२ उपलेखापाल ९३००-३४८००  
ेड पे ४३०० 

३ ३ ०   

१३ अित मण 
िनर क 

५२००-२०२००  
ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

१४ मजूर ५२००-२०२००  
ेड पे १९०० 

१२० १२० ०   

१५ लघुलेखक ९३००-३४८००  
ेड पे ४३०० 

३ ३ ०   

१६ िशपाई ५२००-२०२००  
ेड पे १९०० 

१४ १४ ०   

१७ वाहन चालक ५२००-२०२०० 
ेड पे २४०० 

७ ७ ०   

१८ जेसीबी/पोकलेन 
ऑपरेटर 

५२००-२०२००  
ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

१९ वायरमन ५२००-२०२००  
ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

२० लबंर ५२००-२०२०० 
ेड पे २४०० 

६ ६ ०   
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२१ वे डर ५२००-२०२००  
ेड पे २४०० 

६ ६ ०   

  एकुण   ४०७ २५२ १५५   
  

                 सह /- 
               आयु  

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

            पंपर , पुणे १८.  
 
    

मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दविन/६/का व/७०/२०१४ दनांक ४/८/२०१४ 
व मा.महापािलका सभा ठराव मांक  ५५६ द.१९/८/२०१४  चे लगत) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८  
प रिश  क 

बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क   
मनपा आ थापनेवर न याने िनमाण करावयाचा सेवक वग 

अ. . पदनाम वेतन ेणी 
अिधक मा य 

भ  े

आव यक पद 
सं या  

स ा 
अ त वातील 

पदे  

न याने 
िनमाण 

करावयाचे 
पदे  

शेरा 

१ कायकार  अिभयंता  १५६००-३९१००  
ेड पे ६६०० 

३ १ २   

२ उपअिभयंता १५६००-३९१००  
ेड पे ५४०० 

२२ ३ १९   

३ किन  अिभयंता ९३००-३४८००  
ेड पे ४६०० 

७२ १० ६२   

४ बीट िनर क/ 
थाप य 

अिभयां क  सहा. 

५२००-२०२००  
ेड पे २८०० 

७२ ० ७२   

  एकुण   १६९ १४ १५५   
           
 

  सह /-                                   

आयु  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर , पुणे १८.     
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(मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दविन/६/का व/७०/२०१४ दनांक ४/८/२०१४  व 
मा.महापािलका सभा ठराव  मांक ५५६ द.१९/८/२०१४  चे लगत) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८ 

प रिश  इ 

बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क   

मनपा आ थापनेवर न याने िनमाण करावयाचा सेवकांचा संभा य वा षक आ थापना खच  

 

अ. . पदनाम वेतन ेणी 
अिधक मा य 

भ  े

न याने 
िनमाण 

करावयाचे 
पदे  

संभा य वा षक खच / 
आिथक भार र कम 

पये 

शेरा 

१ कायकार  अिभयंता  १५६००-३९१००  
ेड पे ६६०० 

२ १४५८८६०   

२ उपअिभयंता १५६००-३९१००  
ेड पे ५४०० 

१९ ११८९०५८०   

३ किन  अिभयंता ९३००-३४८००  
ेड पे ४६०० 

६२ ३१३११४८८   

४ बीट िनर क/ 
थाप य 

अिभयां क  सहा. 

५२००-२०२००  
ेड पे २८०० 

७२ २३८९७९५२   

  एकुण   १५५ ६८५५८८८०   
 
 

             सह /-  
                       आयु  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर , पुणे १८.     
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( मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५५६ द.१९/८/२०१४  चे लगत  ) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८ 

प  - १ 
बांधकाम परवानगी व अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  क  

अिधकार  / कमचार  यांची कायप ती व जबाबदार  
बीट िन र क / थाप य अिभयां क  सहा यक  :-  

१. संबंिधत उपअिभयंता यांचे िनयं णाखाली कामकाज करावयाचे आहे.  
२. कोण याह  बीट म ये अनिधकृत बांधकाम, अित मण, अनिधकृत फेर वाले इ. नागर  

गु हे घडू नयेत या ीने संबंिधत बीट िन र क यांनी नेमून दले या बीट म ये ग त 
घालणेचे कामकाज करावे.  

३. बीट िन र काने बीट म ये चालू असले या बांधकामाचे मनपाकड ल बांधकाम 
परवानगीचे कागदप  इ. ची तपासणी क न आव यक परवानगी घेतली नसेल अशा 
करणांचा तपशील / अहवाल संबंिधत उपअिभयंता यांचेकडे लेखी व पात 

िनदशनास आणून दे यात यावा.  
४. अशा कारचे अनिधकृत बांधकाम करणा-या मालकाचे संपूण नाव व प ा, अनिधकृत 

बांधकामाचा स व तर प ा / ठकाण, अनिधकृत बांधकामाचे वणन, सदर 
बांधकामधारकाचे कागदप े (मालक  ह काचे कागद प े,इ.) इ. मा हतीसह अहवाल 
स व तर पंचनामा, फोटो सह बीट िन र काने उपअिभयंता यांचेकडे सादर करावा.  

५. याच माणे बीट मधील अनिधकृत  हो ड ज व फेर वाले याबाबतचा तपशील / 
अहवाल संबंिधत उपअिभयंता यांचेकडे लेखी व पात िनदशनास आणून दे यात 
यावा.   

६. भाग तरावर बीटिनहाय न दवह  ठेवणेत यावी आ ण बीट िन र क यांनी या न द 
वह म ये यांचे बीट मधील अनिधकृत बांधकाम, अित मण, अनिधकृत फेर वाले इ. 
नागर  गु ांशी संबंिधत घटनां या दैनं दन न द  ठेवणेत या यात.  

७. बीट िन र काने नेमून दले या काय े ाम ये कामकाज करणे बंधनकारक राह ल. 
८. वर ल माणे कायवाह  न के यास संबंिधत बीट िन र कास जबाबदार धरणेत येईल.   
९. बीटमधील अित मण/अनिधकृत बांधकामांची एकह  घटना िनदशनास न आ यास, 

याचीह  सु प  न द बीट न दवह म ये कर याची जबाबदार   बीट िन र काची 
राह ल. 

१०. संबंिधत किन  अिभयंता यांचेकडून अनिधकृत बांधकामधारकास बजा व याची नोट स 
ा  झा यानंतर सदर नोट स संबंिधतांस बजा वण.े 

उपअिभयंता :- 
१. नेमून दले या काय े ातील ा  होणा-या बांधकाम परवानगी करणांबाबत 

िनयमानुसार कायवाह  करण.े 
२. उपरो  माणे बीट न द वह म ये संबंिधत बीट मधील न द वले या अनिधकृत 

बांधकाम, अित मण, अनिधकृत फेर वाले, अनिधकृत  हो ड ज, इ. नागर  गु ांशी 
संबंिधत घटनां या न द ं पैक  अनिधकृत बांधकामां या यित र  इतर करणांबाबत 
उपअिभयंता यांनी े ीय कायालय तरावर उपल ध अित मण वरोधी पथकामाफत 
कारवाई करावयाची आहे. 

३. बीट िन र कांनी बीट र ज टरम ये न दवले या करणांची /घटनांची व सदर 
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करणांबाबत सादर केले या कागदप ांची शहािनशा करणेकामी उपअिभयंता यांनी 
संबंिधत भागाचे किन  अिभयंता यांचेकडे दे यात यावी. संबंिधत किन  अिभयंता 
यांनी सदर करणांबाबत यांचा अहवाल अ वलंब सादर करणेकामी उपअिभयंता यांनी 
सूचना / आदेश पार त करावेत.  

४. संबंिधत किन  अिभयंता  यांनी ा  करणांबाबत शहािनशा के यानंतर व तुिन  
अहवाल २४ तासांत उपअिभयंता यांचेकडे सादर करावा. 

५. अनिधकृत बांधकामां या करणांबाबत उपअिभयंता यांनी वर ल माणे ा  झाले या 
अहवालावर शहािनशा क न, अनिधकृत बांधकामांबाबतची खा ी झा यानंतर सदरचे 
करणांवर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद  नुसार पुढ ल आव यक 

ती कायदेिशर कायवाह  करावी.  
६. आव यकते नुसार अनिधकृत बांधकामधारका व  संबंिधत किन  अिभयंता यां या 

सहकायाने गु हा दाखल करण.े 
७. आव यकते नुसार गु हा दाखल केले या करणांबाबत पोिलस टेशन व यायालय 

येथे संबंिधत किन  अिभयंता यां यासह हजर राहण.े 
८. अनिधकृत बांधकाम, अित मण, अनिधकृत फेर वाले व अनिधकृत  हो ड ज इ. या 

सव करणांबाबत संबंिधत किन  अिभयंता, बीट िन र क व पथक यां या माफत 
कायदेिशर कारवाई करणे.  

९. उपअिभयंता यांनी संबंिधत किन  अिभयंता व बीट िन र क यांचेबरोबर सम वय व 
वर ल माणे कामकाजाचा आढावा घे यासाठ  यां या अ य तेखाली सा ा हक 
बैठक चे िनयोजन करावे.  

१०. सदर बैठक चा वृ ांत शहर अिभयंता, े ीय कायालयाचे संबंिधत कायकार  अिभयंता 
आयु  ितिनधी व मा.आयु  क ास वेळोवेळ  सादर करावा. 

११. वर ल बाबत केले या कारवाईचा अहवाल वेळोवेळ  संबंिधत कायकार  अिभयंता 
यां याकडे सादर करणे  

किन  अिभयंता :- 
१. नेमून दले या काय े ातील ा  होणा-या बांधकाम परवानगी करणांबाबत िनयमानुसार 

कायवाह  करण.े 
२. किन  अिभयंता यांना नेमून दले या काय े ातील अनिधकृत बांधकाम/अित मण बाबत 

बीट िन र काकडून संबंिधत उपअिभयंता यां या माफत ा  झाले या करणांबाबत य  
थळ पाहणी क न शाहिनशा करणे.  

३. सदर करणातील बांधकाम अनिधकृत अस याचे आढळून आ यास सदर अनिधकृत 
बांधकामधारकास काय ातील तरतुद नुसार नोट स तयार क न यावर संबंिधत उपअिभयंता व 
कायकार  अिभयंता (बां.प.) यांची वा र  घेण.े  

४. तदनंतर सदर नोट स संबंिधत बीट िन र क यां याकडे संबंिधतास बजा व यास देण.े 
५. अनिधकृत बांधकाम, अित मण, अनिधकृत फेर वाले व अनिधकृत  हो ड ज इ. या सव 

करणांबाबत संबंिधत उपअिभयंता यां या समवेत बीट िन र क व पथक यां या माफत 
कायदेिशर कारवाई करणे. 

६. िन कासन कारवाईसाठ  पोलीस संर णासाठ  पोलीस वभागाकडे प यवहार करण.े 
७. वर ल बाबत केले या कारवाईचा अहवाल वेळोवेळ  संबंिधत उपअिभयंता यां याकडे सादर 

करणे  
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कायकार  अिभयंता –  
 
१. नेमून दले या काय े ातील ा  होणा-या बांधकाम परवानगी करणांबाबत िनयमानुसार 

कायवाह  करण.े 
२. बीट िन र क यांचेकडून संबंिधत उपअिभयंता व किन  अिभयंता यां या माफत अनिधकृत 

बांधकामाबाबत या ा  झाले या करणांबाबत कायकार  अिभयंता यांनी तातड ने उिचत 
कायवाह  यांचे अिधप याखालील उपअिभयंता, किन  अिभयंता या पदिनदिशत अिधकार  व 
पथक यांचेमाफत करावी. जसे, संबंिधत करणाबाबत व हत नमु यात स व तर फोटोसह 
पंचनामा करणे, महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानुसार संबंिधतांना नोट स बजा वण,े 
संबंिधत य  नोट स कालावधीत आव यक कागदप  े सादर क  न शक यास या 
करणांवर िनयमानुसार पुढ ल आव यक कारवाई (एफ.आय.आर. दाखल करण,ेिन कासन इ.)  

करावी.   
३. कायकार  अिभयंता तथा पदिनदिशत अिधकार  यांनी यांचे अिधप याखालील उप अिभयंता व 

किन  अिभयंता या पदिनदिशत अिधकार  यांचेमाफत अनिधकृत बांधकामां व द केले या 
कारवाईचा दैनं दन अहवाल “अनिधकृत बांधकाम यव थापन” या अनिधकृत बांधकामा या 
संगणक य णालीम ये (Dashboard) यांचे अिधप या खालील कॉ युटर ऑपरेटर 
यांचेकडून अ ावत करावा.   

४. कायकार  अिभयंता यांनी संबंिधत उपअिभयंता, किन  अिभयंता व बीट िन र क यांचेबरोबर 
सम वय व वर ल माणे कामकाजाचा आढावा घे यासाठ  यां या अ य तेखाली सा ा हक 
बैठक चे िनयोजन करावे.  

५. सदर बैठक चा वृ ांत शहर अिभयंता, संबंिधत आयु  ितिनधी व मा.आयु  क ास वेळोवेळ  
सादर करावा.                                          

६.  
२२२२२२२२२                                                     सह /- 

आयु , 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  – ४११०१८ 
 
 
मा. दा लाडें -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 
 यानंतर सदर ठराव  मतास टाकणेत आला असता- 
 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
-------- 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय माकं १० वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते.  
 

ठराव मांक – ५५७                               वषय मांक – १० 

   दनांक - १९/८/२०१४      वभाग – मा.आयु  
 

    संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ . थासंक/६/का व/५६४/२०१४  

            द.०४/८/२०१४   
 

 ०१ ए ल २०१३ पासुन थािनक सं था कराची (Local Body Tax)  अंमलबजावणी सु  
झालेली आहे. सन २०१३-१४ म ये थािनक सं था कर प दतीत एकूण ८८८.५५ कोट  इतके 
उ प न िमळाले आहे. याम ये ए कॉट फ  चे उ प न र. . १५.९६ कोट  इतके उ प न 
िमळाले आहे. 

                                             (Amt. on Cr.)             

YEAR LBT STAMP DUTY ESCORT 

२०१३-१४ ७५३.७५ ९२.६७ १५.९६ 
२०१४-१५ 

(Up to July) 
२७६.७४ २४.६२ ४.७६ 

  
    मा. धान सिचव सो, नगर वकास वभाग (न व-२) यांनी दनांक १८ जुलै २०१४ 

रोजी रा यातील सव मा.आयु  सो यांचेबरोबर आयोजीत केले या ए कॉट फ  बाबतचे 
बैठक त ए कॉट हा जकातीचा भाग होता, यापूव च जकात जावुन एल.बी.ट . आला आहे. 
जकातीम ये ना यावरती गाडया थांब वण,े यामुळे वेळ व इंधन यांचा अप यय होत होता ते 
टाळ यासाठ  LBT ची णाली आणली. परंतु, ए कॉट गोळा करणेसाठ  ना यावरती गाड  
थांब वणेत येते, यामुळे जकात जावुन LBT येणेचा उ ेश प रपूण होत नस याने पारगमन 
शु क (ए कॉट फ ) वसूली १५ ऑग ट २०१४ पासून बंद करणेबाबत सूचना दले या आहेत.  
तसेच ए कॉट फ  पासून िमळत असले या उ प नाची तूट भ न काढणेसाठ   LBT चे दरात 
सुधारणा करणेबाबत सूिचत केले आहे. ए कॉट फ  वसूली बंद के यास वा षक १६ कोट  तूट 
मनपास होणार आहे. 

 मा. धान सिचव सो यांचे सूचनेनुसार सदर उ प नाची तूट भ न काढणेकामी LBT  
दरात सुधारणा करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ९९ (ड) तसेच 
थािनक सं था कर िनयम २०१० मधील िनयम २३ मधील तरतूद नुसार शासन मा यतेकामी 

पञ . थासंक/६/का व/५६३/२०१४ दनांक ०४/८/२०१४ अ वये ताव सादर केला आहे. 
तसेच ए कॉट फ  ची वसूली दनांक १५ ऑग ट २०१४ रोजी म यराञी पासून बंद करणेत 
येत आहे. 

 तर  सदर वषय मा.महापािलका सभेपुढे मा हतीसाठ  सादर केला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 
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मा. ा लांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

        अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

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

                                     वषय मांक – ११ 
दनांक - १९/८/२०१४      वभाग – मा.आयु  

 

  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ .पअक/१/का व/३६२/२०१४  

          द.४/०८/२०१४  
 

  कच-यावर वेगवेगळया कार या या करणेत येणारा कचरा डेपो तसेच केवळ डंपींग 
कर यात येत असलेला कचरा डेपो याचा वचार क न यापासून र हवास अथवा अ य  
अनषुंिगक वापर कर यासाठ  सुर ा अंतर आव यक अस यास ते कती असाव?े या व त सम 
अनुषंिगक बाबींवर शासनास िनणय घे यासाठ  व मान कचरा डेपो या सभोवताल या माती, 
पाणी, हवा यां या दषणाबाबत शा ञो  अ यास क न आरो या या ीने अंतर ु
सुच वणेकामी या ञेातील NEERI सार या शासक य त  सं थेची नेमणूक क न याचा 
अहवाल शासनाकडे पाठ वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल पञ . 
टपीएस-१८९३/१०५०/ . .३४१/न व-१३, द.१४/०५/२०१३ चे पञानुसार िनदश दलेले आहेत. 
यानुसार NEERI, नागपूर या सं थेची थायी सिमती ठराव . ३५०५ द.०४/०६/२०१३  

अ वये नेमणुक स मा यता  घेऊन . २४/०९/२०१३ रोजी कामाचे आदेश दे यात आलेले 
आहेत. 

 NEERI, नागपूर यांचेमाफत कचरा डेपो या सभोवताल या माती, पाणी, हवा यां या 
दषणाबाबत आव यक चाच या व तपास या करणेकामी माहे ु डसबर २०१३ व फे ुवार  २०१४ 

म ये य  भेट देऊन माती, पाणी, हवा इ याद ं या आव यक चाच या / तपास या घेणेत 
आ या, यानुसार NEERI, नागपूर यांनी बन वलेला अहवाल द. ३१.०७.२०१४ रोजी मनपास 
ा  झालेला आहे. सदर अहवालाबाबत पुढ ल यो य तो िनणय घेणकेामी महारा  शासनाकडे 
दनांक ०१/०८/२०१४ रोजी सादर करणेत आलेला आहे. सदर अहवालाचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.    

 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते.    
 
मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब,स मा.आयु  साहेब, िनर  सं थेचा ५०० मी.चा बफर 
झोन, ना वकास ेञाची मयादा कमी क न ३०० मी. कायम ठेवणेचा जो काह  अहवाल आहे 
तो सभागृहाम ये अवलोकनाथ या ठकाणी आलेला आहे. त पुव  या भागातील नागर कां या 
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भावनेची पा भूमी आप यासमोर या ठकाणी मांडणे उिचत समजतो. मोशी कचरा डेपोचा वषय 
जर आलातर या ठकाण या नागर कां या भावना या अ यंत ती  असतात. याच कारण 
संपुण शहराचा कचरा हा केवळ मोशी कचराडेपो म ये टाकला जातो. २०१० म ये संबंधीत 
ड .पी. जाह र झाला याबरोबरच पुनावळे या ठकाणी कचरा डेपोचा ड .पी. सु दा या ठकाणी 
होता. या संदभात या काह  हरकती सुनावनी होती या कचराडेपो या संबंधी तो डेपो 
थलांतर त हावा, बफर झोन कमी हावा सन २०१० पासून या ठकाण या नागर कांनी 

आंदोलन केलेले आहे. या आंदोलनाम ये बंडाता या कराडकर असतील, वजय कोळसे पाट ल 
असतील आ ह  सवानी या ठकाणी कचरा डेपो थलातंर त हावा, बफर झोन कमी हावे 
हणून २०१० पासून आंदोलन केल.े यानंतरचा ड .पी. यावेळेस जाह र झाला यावेळेस 
या ठकाण या सवात जा त नागर कांनी हरकती न द व या आ ण या या  सुनावणीम ये सव 

नागर कांना बोलावलं व यांनी आपआपल मत मांडल. आ ण नगररचना पुणे या वभागा या 
मा यमातून अहवाल या ठकाणी सादर झाला. या अहवालाम ये सु दा या ठकाणचा बफर 
झोन कमी करावा. नागर कां या आरो याना अ यंत ञासदायक आहे या ठकाणचा कचरा डेपो 
थलांतर त का क  नये अशा कारचा अहवाल पुणे नगररचना या मा यमातून शासनाला देणेत 

आला.  परंतु हा अहवाल सादर करत असताना या ठकाण या नागर कांची मागणी होती क  
बफर झोन हा शंभर ट के कमी झाला पा हजे. या ठकाणी मोठया माणात नागर  व ती येते 
जवळ जवळ १५ हजार लोकसं या, आ ण जवळ जवळ ३५० कुटंबे या ठकाणी वा त याला ू
राहतात महापािलकेची दहा आर ण या ठकाणी आहेत. अनेक अिधकृत परवानगी घेतले या 
िमळकती सु दा या ठकाणी आहेत. हणून आमची या ठकाणी मागणी होती क  सव थमत: 
तु ह   िनर  सं थेला या सूचना करायला पा हजे हो या. पुनावळे या ठकाणचा जो कचरा डेपो 

तावीत आहे या ठकाणी आ ह  िन मा कचरा ोसेससाठ  या ठकाणी िश ट करणार 
आहोत. हणजे ५० मी. बफरझोनची मयादा या ठकाणची कमी झाली असती.  याच माणे  
हॉटेल वे ट पासून बायोगॅस तयार करणे हा जो ोजे ट आहे याचे सु दा  टडर  प लश 
झालेले आहे. िनर  सं थेला याची क पना दली असती, तसे पञ यांना दले असतेतर मला 
वाटतं १०० मी. मयादेचा बफरझोन अजून कमी झाला असता. आ ण याची अंतीम मयादा 
२०० मी. राह ली असती. तर  याबाबतची आपण अहवाला या सोबत अजून मा हती पुरवली  
तर हे अजून बफरझोन कमी होईल.  संपुण शहरातील कचरा या ठकाणी आणला हणून 
यावर अनेक कारचे आंदोलन झालेले आहेत आ ण पुढे या मागणीचा वचार केला गेला नाह तर 
भ व यात सु दा अशा कारचे आंदोलन करणार आहोत. पुनावळे या ठकाणी कचराडेपो वर त 
चालू करावा, शासनाला सु दा पैसे दलेले आहेत व ती जागा आपण घेतलेली आहे. तसेच 

येक भागाम य े वतंञ कचरा डेपो सु  करावा. सहा भागाम ये सहा ठकाणी कचराडेपो 
व पुनावळयाम ये कचराडेपो सु  केलातर या ठकाण या नागर कांचे आरो य अबाधीत होईल. 
या सूचनांची गांभीयाने दखल यावी व या ठकाण या नागर कांना नागर  सु वधा कशी देता 
येईल याची आपण अंमलबजावणी करावी एवढ च सूचना या ठकाणी करतो.   
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मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. धनंजय आ हाट 
यां या भागातील हा वषय आहे. या याम ये मोशी कचरा डेपो भोवती ३०० मी. अंतराची 
आव यकता आहे अशी िशफारस िनर  या सं थेनी केलेली आहे. आ ण या यानंतर कळवलयं 
क  ीन बे ट तयार के यानंतर ३० ते ४० मी. बफरझोन कमी होईल. पुढे सांगीतले आहे क   
अजून काह  यव था के यानंतर  ७० ते १०० मी. कमी होईल असे िमळून २५० ते २७० मी. 
कमी होईल असे सुच वलेले आहे. बफरझोनचा एवढा बाऊ आ ण कचराडेपोचा एवढा ऊहापोह 
या भागाम ये झाला आ ण यापुव  बफरझोन याचे लॅनींग ऑथोरेट  आप याकडे असताना, 
लॅन मंजूर झालेला आहे. बफर झोन नंतर झालेला आहे. आ ण आता ३०० मी. या 
िशफारशीनंतर असे िचञ उभे रा हलेले आहे. आदशनगर, खानदेशनगर हा जो रेसीडे शीअल 
भाग आहे या ठकाणी एक ते दड गुंठे जिमनी घेवून लोक राहतात तेथील वकास कामा या 
सु वधा आपण बंद केले या आहेत.  या ३०० मी. मुळ तो भाग आता यातून वगळला जात 
नाह . आता ३०० मी. झा यामुळे आजूबाजू या र का या जिमनी कोणा यातर  मालक या 
असतील या जिमनीना संर ण िमळाले आहे. येक वेळेस शासनाकडे जावे लागणार.  तर  
अशा कारचे काह  करता येईल का हे बघाव.े िनर  सं था मदत करणार आहे. बफर झोन कमी 
कर यासाठ  काय काय उ द  आहेत, आप याला या याम ये कती खच होणार आहे. आपण 
बघतो क  बाहेर या देशाम ये कचरा डेपो सगळ कडे आहे जेथे माणस तेथे कचरा आहे. परंतु 
ू आवूट ड पीचे र ते सु दा केलेले आहेत. आपण या कचरा डेपो पासून जात असताना 

आप याला कळत सु दा नाह  क  आपण या कचरा डेपो या बाहेर पडलोय हणून.  कंवा 
या यावर सु दा वकास काम केली गेलेली आहेत. पण आपण कुठेतर  कमी पडतोय. तेथील 

लोकांवर अ यायाची भूमीका आहे असे वाटते. ३०० मी. ची िशफारस असताना आमचा र हवास 
भाग आतातर  यातून सुटलेला नाह . घाईघाईने आचारसं हता लागू हो या या अगोदर आपण 
ह  िशफारस केलेली आहे, ती कोणीतर  राजक य हेतूने ेर त आहे. जर या याम ये घरे 
सोडवायची असतीलतर आप याकडून काय य  केला जाणार आहे. अजून कती दवस 
लागणार आहेत याचा सु दा खुलासा या ठकाणी होणे गरजेच आहे. पुढची जी या आहे 
याला कती वेळ लागणार आहे.  

 
मा.मंदा आ हाट - मा.महापौर साहेब, मोशी कचराडेपोम ये गे या तीन वषापासून राबवले या 
वेगवेगळया क पामळेु या भागातील ञास कमी झालेला नाह . याच माणे िनर या 
अहवालाम ये या ववीध उपाययोजनेमूळे ५०० मी. चा ३०० मी. बफर झोन कमी करावा असे 
दलेले आहे. कचरा डेपोम ये राबवले या कंपो , यापुव या कच-याचे शा ञो  सॅनीटर  
इ. क प यश वीपणे राबव याने बफर झोन कमी झालेला आहे याब ल पयावरण वभागाचे 
कायकार  अभीयंता व भोसर  वधानसभेचे आमदार मा. वलासशेठ लांडे यांचे मी सव थम 
अिभनंदन करते. तसेच सूच वले या उपाययोजना राबव यास हा क प अजून कमी हो यास 
मदत होईल यासाठ  आव यक बजेट देवून हा क प राबवावा ह  नं  वनंती आहे. हा वषय 
मंजूर करावा. ध यवाद.  
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मा. वमल जगताप – मा.महापौर साहेब, भागा या िमट ंगम ये मी सारखा वषय मांडत 
असते. यावेळेला आयु  साहेब आपण वॉडाम ये आलात या दवशी घाण काढलेली होती, खुप 
सुंदर केलेले होते तु हांला वाटलच नाह  क  या ठकाणी खूप घाण आहे हणून. लोकव ती 
आहे, लोक राहतात, लोक हणतात क  आयु  साहेब आले यावेळेला कती व छता होती. 
मा या वॉडातील कचराडेपो काढला पा हजे.  
 
मा.महापौर – आयु  साहेब खुलासा करतील.  
 
मा.आयु  – स मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृह. एकतर आप या महारा ात सगळ कडेच 
अशा कारचे डंपींग ाऊंड आहे. येक ठकाणीच बफर झोन आहे असे नाह . आप याकडे 
५०० मी. चा बफर झोन लागू केलेला होता. याब ल रा यशासना या सूचने माणे आपण 
िनर  या नागपुर या सं थेकडे गेलो यांचा अहवाल ा  क न घेतला जो आपण शासनाला 
सु दा दलेला आहे. या अहवालाम ये यांनी काय र मंडेशन दलेले आहे याची मा हती 
स मा. सभागृहाला हावी हणून हा वषय आज आपण या ठकाणी ठेवलेला आहे. मी 
सभागृहाला सांगू इ छतो क , शासन तरावर देखील धान सिचव, नगर वकास वभाग यांचेशी 
माझे बोलणे झालेले आहे आ ण यांनी हा अहवाल ा  झा याबरोबर ता काळ यावरती शासन 
िनणय घेईल असे सांगीतलेले आहे. या अहवालाव न असं दसतयं क , ५०० मी. चे ३०० मी. 
कर यास शासनाला कंवा महापािलकेला वेगळ काह  क  घे याची गरज नाह .  उवर त ३०० 
मी. कमी कुठपयत होईल, आणखी २०० मी. कमी करता येईल यासाठ  तीन ते चार गो ी 
करायला सांगीतले या आहेत. आज मी एवढंच सद यांना सांगू इ छतो क , ३० मी. ह म ये 
झालेले आहे. बाक या गो ी याचा खच काढ यात येईल याचे अंदाजपञक तयार कर यात 
येईल यासाठ  शासक य मा यता घे यासाठ  आप याकडे येवू जेणेक न उवर त काम पुण 
क . हे मा हती तव आलेले आहे मा यतेसाठ  आप याकडे येणार आहे. 
 
मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माण े उपसूचना मांडते - १. डेपो भोवती 
सुमारे ३० मीटर ं द चा ीन बे ट (वृ ारोपन) तयार केलसे अंदाजे सुमारे ३० ते ४० मीटर 
बफर झोन कमी होईल. २. कचराडेपोचे यो य यव थापन, व छता, चालन, देखभाल रोज या 
कच-यावर माती पसरण,े मेकॅिनकल कंपो ट लॅ टची मता ८०० टन ितद न इतक  
वाढवण,े दैनंद न कच-यावर कायम व पी दगधीनाशक फवारणे इ याद  उपाययोू जना के यास 
अजून ७० ते १०० िमटर अंतर कमी होऊ शकेल. ३. अ याधुिनक तंञ ानावर आधा रत िलचेट 
टमट लॅ ट उभार यास व याम ये रासायिनक बर इ याद  के यास अजून ४० ते ७० 

िमटर अंतर कमी होईल. ४. ओ या कच-याचे अलगीकरण याम ये हॉटेल वे ट इ याद वर 
बायोगॅस क प याच भागात/वॉडात या करणे या उपाययोजना राबव यास अजून ५०  
िमटर बफर झोन कमी होईल. 
     वर ल सव बाबीसाठ  येणा-या खचास मा यता देणसे तसेच यानुसार सदरचा बफरझोन 
५० िमटरपयत कमी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 
 यानंतर उपसूचने माणेचा द त ठराव मतास टाकणेत आला असताु - 
 

ठराव मांक- ५५८                            वषय मांक – ११ 
   दनांक - १९/८/२०१४      वभाग – मा.आयु  
 

   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ .पअक/१/का व/३६२/२०१४  

            द.४/०८/२०१४  

कच-यावर वेगवेगळया कार या या करणेत येणारा कचरा डेपो तसेच केवळ डंपींग 
कर यात येत असलेला कचरा डेपो याचा वचार क न यापासून र हवास अथवा अ य  
अनषुंिगक वापर कर यासाठ  सुर ा अंतर आव यक अस यास ते कती असाव?े या व त सम 
अनुषंिगक बाबींवर शासनास िनणय घे यासाठ  व मान कचरा डेपो या सभोवताल या माती, 
पाणी, हवा यां या दषणाबाबत शा ञो  अ यास क न आरो या या ीने अंतर ु
सुच वणेकामी या ञेातील NEERI सार या शासक य त  सं थेची नेमणूक क न याचा 
अहवाल शासनाकडे पाठ वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल पञ . 
टपीएस-१८९३/१०५०/ . .३४१/न व-१३, द.१४/०५/२०१३ चे पञानुसार िनदश दलेले आहेत. 
यानुसार NEERI, नागपूर या सं थेची थायी सिमती ठराव . ३५०५  द.०४/०६/२०१३  

अ वये नेमणुक स मा यता  घेऊन द.२४/०९/२०१३ रोजी कामाचे आदेश दे यात आलेले 
आहेत. 

NEERI, नागपूर यांचेमाफत कचरा डेपो या सभोवताल या माती, पाणी, हवा यां या 
दषणाबाबत आव यक चाच या व तपास या करणेकामी माहेु  डसबर २०१३ व फे ुवार  २०१४ 

म ये य  भेट देऊन माती, पाणी, हवा इ याद ं या आव यक चाच या / तपास या घेणेत 
आ या, यानुसार NEERI, नागपूर यांनी बन वलेला अहवाल द. ३१.०७.२०१४ रोजी मनपास 
ा  झालेला आहे. सदर अहवालाबाबत पुढ ल यो य तो िनणय घेणकेामी महारा  शासनाकडे 
दनांक ०१/०८/२०१४ रोजी सादर करणेत आलेला आहे. सदर या अहवालाचे अवलोकन करणेत 
येत आहे तसेच १. डेपो भोवती सुमारे ३० मीटर ं द चा ीन बे ट (वृ ारोपन) तयार केलेस 
अंदाजे सुमारे ३० ते ४० मीटर बफर झोन कमी होईल. २. कचराडेपोचे यो य यव थापन, 
व छता, चालन, देखभाल रोज या कच-यावर माती पसरण,े मेकॅिनकल कंपो ट लॅ टची 
मता ८०० टन ितद न इतक  वाढवण,े दैनंद न कच-यावर कायम व पी दगधीनाशक ू

फवारणे इ याद  उपाययोजना के यास अजून ७० ते १०० िमटर अंतर कमी होऊ शकेल. ३. 
अ याधुिनकतंञ ानावर आधा रत िलचेट टमट लॅ ट उभार यास व याम ये रासायिनक 

बर इ याद  के यास अजून ४० ते ७० िमटर अंतर कमी होईल. ४. ओ या कच-याचे 
अलगीकरण याम ये हॉटेल वे ट इ याद वर बायोगॅस क प याच भागात / वॉडात या 
करणे या उपाययोजना राबव यास अजून ५०  िमटर बफर झोन कमी होईल. 
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वर ल सव बाबीसाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे तसेच यानुसार सदरचा 
बफरझोन ५० िमटरपयत कमी करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक- ५५९                            वषय मांक – १२ 

दनांक - १९/८/२०१४      वभाग – मा.आयु  
 

   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ .लेखा/८/का व/१२८/२०१४  

           द. ०७/०८/२०१४  
 

 सहसंचालक (म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखाप र ा, रायगड भवन, ७ वा मजला, 
से टर-११, सी.बी.ड .बेलापूर, नवी मुंबई- ४०० ६१४. यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन 
२०११-२०१२ चे लेखाप र ण केललेे असून अहवाल सादर केलेला आहे. यानुसार थम 
अनुपालन अहवाल संबंिधत वभागाकडून ा  क न घे यात आलेला आहे. 

 मुंबई थािनक िनधी लेखा अिधिनयम १९३० चे िनयम १० (१) अ वये मा.सहसंचालक 
(म.न.पा.ल.ेप.) थािनक िनधी लेखाप र ा यांचेकडे सदर थम अनुपालन अहवाल सादर 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

मा. दा लांडे -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते.   

   

मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, याची मा हती दयावी. 
आप याकडून कोणकोणते उपाय योजीलेले आहेत. आप याकडून जे राहन गेलेलेू  वषय आहेत, 
िनधी माग याचे, कंवा आप याकडून िनधी िमळव याचे. कोणकोण या बाबतचे अनुदान आपण 
शासनाकडून घेवू शकतो? याची काह  सुची तयार केलेली आहे का?  कारण अनेक अनुदान 
अशी आहेत क  ती यायची राहन गेलेली आहेतू . हा वषय अनुपालनासाठ  आलेला आहे. 
याची मा हती दयावी.   
 

मा.महापौर - मु यलेखापाल खुलासा करतील. 
 

मा.भोसले (मु यलेखापाल) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह हा वषय 
महारा  शासना या व  वभागा या सहसंचालक (म.न.पा.ले.प.) यांनी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे सन २०११-१२ चे लेखाप र ण केलेल े होते आ ण या लेखापर णानुसार 
यांचा अहवाल आप याला ा  झालेला आहे आ ण या  अहवालावर आपण आपले हणणे 

मांडलेले आहे. ते आप या मा यतेने यां याकडे पाठवायचे आहे.  हा वषय ऑड ट या 
संदभातील आहे.  
 

मा.महापौर - आयु  साहेब खुलासा करतील.  
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मा.आयु  – मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृह. हा ऑड ट यारा काढलेला आहे. शासनाकडून 
कती  िनधी िमळतो असे वचारलेले आहे. याम ये आप याला तीन मह वाचे सोसस आहे 
यात र ते िनधी, दिलतव तीचा िनधी िमळतो हा थोडयाथोडया माणात िनधी िमळत असतो.  

तीन िनधी माग या वषापयत ा  झालेले आहेत. याचा तपशील देता येईल परंतु  हा 
ऑड टचा मु ा आहे. ऑड ट यारा काढलेला आहे याचा क लाय स आपण करणार आहोत. 
 

मा.द ा य साने – मा.महापौर साहेब, यापुव  दहा-पंधरा दवसा पुव या वतमानपञाम ये आले 
होते क  मा ती भापकर, माजी नगरसेवक यांनी ऑड ट मधील अनेक ञुट , ७०० ते  ८०० 
कोट  अहवालाम ये दसत नाह  असा जो वषय या ऑड टम ये आहे. या ञुट  काय आहेत 
या कळू दया यात.  याला कोण दोषी आहे, कोणाकडून पैसे घेणे देणे हा वषय आहे. 
 

मा.आयु  - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृह. स मा.सद य काकांनी वचारलेला वषय आहे 
तो या ऑड टपे ा वेगळा आहे. हे थािनक िनधी लेखापर ण आहे. आप याकडे तीन-चार 
कारचे ऑड ट होतात. याम ये आप याकडे ए.जी.चे ऑड ट होते. फडांचे ऑड ट होते.  

आपण जो  उप थत केला तो इ टरनल ऑड टचा आहे. आप याकडे मु यलेखापर क 
असतात यां याकडे पथक असते ते आप या सव फाईली बघून काह  यारा काढतात.  मा ती 
भापकर यांनी वचारलेली मा हती आपण देणारच आहोत. यावेळेला महापािलका झाली 
यावेळेला १९८५ पासून आजपयतचे दरवष चे यांनी ऑड ट यारा काढलेला आहे.  माग या 

२५ वषा या ऑड टम ये एकूण १००० यारा असतील यापैक  ५० ट के यारा आपण िनकाली 
काढलेले आहेत उरलेले ५० ट केचा जो हशोब यांनी दलेला आहे याम ये दोन कार येतात 
एक शासक य आ ण दसरा वसुलीचा यारा असतोु . शासक य यारा असेलतर शासक य 

या आहे याबाबतची २५ वषा या ४०० ते ५०० या या-याची बेर ज यांनी केलेली  आहे. 
या संगी एवढेच सांगेल क  हे इ टरनल काम आहे. ५० ट के यारे सोपे सोपे होते ते यांनी 
पुण केले आहेत  आता आपण यांना टागट दलेले आहे. यांची दर आठवडयाला बैठक 
यायची आहे. सव एचओड ना याचे प रपञक काढतो आहोत, येक एचओड कडे लेखापाल 
कंवा उपलेखापाल आहे यां यावर  ह  जबाबदार  देतो आहोत. समजा यां याकडे  ५०० यारे 
असतीलतर येकाकडे ५० ते ६० येतील ते यांनी यु दपातळ वरती िनकाली काढावे अशी 
अपे ा आहे. परंतु हे फार वषापुव चा बॅकलॉग आहे तो माग या एक वषाचा, दोन वषाचा, तीन 
वषाचा आहे असंह  नाह . आ ण सायमेनटे शली यांनी माग या तीन वषाचे ऑड ट पण पुण 
करावे असे सांगीतलेले आहे.  
 

मा.द ाञय सान े– मा.महापौर साहेब, ७०० ते ८०० कोट चे आहे. २५ वषाचे सांगता. ऑड ट 
ञुट  राहतात, आपण न क  कुठ या दशेने चाललो आहोत.  या ञुट  आहेत या ७०० ते 
८०० कोट या आहेत. माझी वनंती आहे क  या काह  ऑड टम ये ञुट  आले या आहेत, जे 
काह   आरोप झालेले आहेत, ते िस द कर याचा य  केलेला आहे. ७०० ते ८०० कोट चा 
ॉड आहे असं यांच हणण आहे. वधानसभे या इले शनम ये तु हांला दोन-तीन मह ने वेळ 

आहे तर  पुढ या जी.बी.म ये हा वषय सभागृहापुढे यावा. चुक चे असेलतर तसंह  आपण 
सांगाव अशी माझी वनंती आहे. आ ण दसर  माझी वनंती आहे क  हा वषय थोडासा वेगळा ु
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आहे आपण सहा वेगवेगळे भाग केलेले आहे या ठकाणी अिधकार  कमी आहेत, िशपाई कमी 
आहेत, यंञणा कमी आहे. परवा भागाम ये वषय झालेला आहे याला अनुस न सांगतो क  
आप याकडे र  पद आहेत, डॉ टरांचे सु दा र  पद आहेत. नऊ नंबरचा पदिनिमतीचा 
वषय आहे. डॉ टरांचा वषय आहे याला अनुस न पदिनिमतीचा वषय घेता आलातर, 
थाप य वभाग, पाणीपुरवठा वभाग, आरो य वभाग, वदयूत वभाग, आम या भागामधील 

याद  तसेच ामीण भागाचे दोन भाग केलेले आहेत, अ, ब याम ये अिधका-यापासून िशपाया 
पयत कमचार  कमी आहेत,  जे अिधकार  पा हजेत ते भागाम ये िमळत नाह त. तसे होत 
नसेलतर अ- अ-च राह दयावाू . आ हांला जो माणूस पा हजे तो अ हेलेबल होत नाह . 
आरो यासाठ  एक माणूस दलेला आहे. २० हजार लोकसं या आहे, ेकुली एकच दलेला आहे 
तोह  आठवडयातून एक वेळा येणार. मला सांगायचे होते क  या वषयाला अनुस न काह  पद 
घेता आलेतर यावे.   
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा वषय 
लेखापर ण अहवाल सादर करावयाचा आहे. तो सादर कर यासाठ  सहा म ह याचे टाईम 
िलमीट दलेले होते ते संपत आलेले आहे. आ हांला सांगीतलेतर आ ह  सगळया गो ी 
करायला तयार आहोत.  यात ञुट  राहता कामा नय.े हा वषय वेगळा आहे. द ा साने जे 
बोलले तो ऑड टचा वषय वेगळा आहे, लेखापर णाचा वषय वेगळा आहे. आ ह  परवा 
मा हती घेतली यावेळेला सांगीतले २०११-१२ चे लेखापर ण कळवायचे आहे. यांनी 
सांगीत यानंतर परत तु हांला काह  द ती सुचवायचीु  असेलतर अिधकार  लोकांची किमट  
असली पा हजे. या किमट ने यव थीतर या याचा फॉलोअप पुढे केला पा हजे. आज भोसले 
साहेब येथे आहेत काह  दवसानी ते िनघून जातील परत आ ह  भोसले साहेबांना कुठं 
बोलवायचे. लेखापर ण जे आहे ते यव थीत झाल पा हजे. टॅ ड ंगलाच खरंतर ऑड ट 
किमट  असली पा हजे. टॅ ड ंगला ऑड ट किमट  असलीतर हा ७०० ते ८०० कोट चा कुठेह  
ग धळ होणार नाह . ऑड ट याच वषयावर तेथे तु ह  ऑड ट किमट  नेमा. मग तु ह  बघा 
इतका चोख कारभार होईल पारदशक कामकाज चालेल पण मानसीकता असली पा हजे. 
माझीतर आहे, सभागृहाची पण असू शकते. परंतु अिधकार  लोकांची असली पा हजे टॅ ड ंगला 
ऑड ट किमट  असली पा हजे. या ीकोनातून या वषयाला मंजूर  देतोत, यव थीत 
कामकाज हाव.े यव थीत असे लेखापर णाचे काम असावे एवढ च वनंती आहे. 
      

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-     
                                                                                              

  अनुकूल- ८१              ितकूल- ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      -----       
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक- ५६०                              वषय मांक – १३ 

दनांक - १९/८/२०१४        वभाग – मा.आयु  
   

 संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ लेखा/३५/५६३/२०१४ 

            द.०७/०८/२०१४ 

    चौथा महारा  व  आयोगाचे अ य  मा. ी.जे.पी.डांगे (आय.ए.एस) यांनी यांचे िश  
मंडळासह पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस दनांक १०/०६/२०१२ रोजी भेट देवून चौथा 
महारा  व  आयोगासंबंधी व वध वषयावर चचा के यानुसार १ ते १० मु याची मा हती तयार 
क न मा.सह सिचव चौथा महारा  व  आयोग यांना पञ .लेखा/३५/का व/२९८/२०१२ द. 
११/०७/२०१२ अ वये पाठ वणेत आली होती.  मा.सह सिचव चौथा महारा  व  आयोग 
यांचेकड ल दनांक १५/१२/२०१२ या अधशासक य पञानुसार सदर वषयसुचीस 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी कळ वले असुन यानुसार सदर वषयसुचीस 
मा.महापािलका सभा ठराव .२८२, दनांक ०९/०५/२०१३ अ वये मा यता घे यात येवून 
माह ती यापूव  पाठ वणेत आली आहे. 
       मा. ी.जे.पी.डांगे (आय.ए.एस) अ य  चौथा महारा  व  आयोग यांनी दनांक 
१६/०७/२०१४ रोजी वभागीय आयु  पुणे वभाग येथे आयो जत बैठक म ये दले या 
सुचने माणे १ ते १० मु याची सुधार त मा हतीस पु हा मा.महापािलका सभेची मंजूर  घेवून 
यासह मा हती व  आयोगाकडे पाठ व यात यावी अशा सुचना द या अस याने यास 

मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा. दा लांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 

  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता — 

अनुकूल-८१              ितकूल- ० 

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

मा.समुन नेटके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक- ५६१                            वषय मांक – १४ 

   दनांक - १९/८/२०१४      वभाग – मा.नगरसिचव 
मा. डा सिमती 

अ) दनांक २/४/२०१४, १६/४/२०१४ व ७/५/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत  
            येत आहे. 

   ब)  दनांक २/८/२०१४ ( वशेष सभा) चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
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मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 

     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

अनुकूल-८१            ितकूल- ० 

  अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ----- 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

                                वषय मांक – १५ 

दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  
 
       संदभ- १)  मा.आयु  यांचे जा. .वै /२/का व/९०२/२०१४ द.१९/०८/२०१४ 

 
वषयाचा सं  आशय  

वाय.सी.एम. णालयाम ये काया वत असले या म.े बी ऐलकेअर संचिलत कॅथलॅब 
सु वधेचा राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत समावेश क न याअंतगत होणा-
या या/श यांक रता पंपर  िचंचवड शहरातील महानगरपािलके या ह तील पा  
लाभा यावर होणा-या या/श यांसाठ  य  रकमेची भरपाई म.े बी ऐलकेअर यांना 
महानगरपािलकेमाफत क न देणेबाबत तसेच याकामी म.े बी ऐलकेअर यांचेसमवेत 
करारनामा करणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेण.े  
वषयाचा स व तर तपिशल 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पवळे व केसर  िशधाप काधारक 
नाग रकांसाठ  यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजना १ मे २०१४ पासून लागू कर यात आलेली आहे. सदर योजनेअंतगत उपल ध 
असले या ९७२ काराचे उपचारांपैक  ३७८ कारचे उपचारांची सु वधा वाय.सी.एम. 

णालयाम ये उपल ध आहे.  

यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये बी ऐलकेअर संचिलत दयरोग क  
काया वत असून याचाह  राजीव गांधी योजनेम ये समावेश करणकेामी मा.महापािलका 
सभेने ठराव . ४४६ द. १८/०१/२०१४ अ वये मा यता दलेली आहे. महानगरपािलकेने 
बी ऐलकेअर साठ  ठरा वक दर ठर वले आहेत. सदर दर हे राजीव गांधी जीवनदायी 

योजने या दरापे ा जा त आहेत. परंतु बी ऐलकेअर यांनी यांचे द.८/०४/२०१४ रोजीचे 
प ा वये राजीव गांधी योजनेअंतगत असले या दराम ये दयरोग वभागाची सेवा पुर वणे 
यांना श य नस याचे कळ वलेले आहे. यामुळे राजीव गांधी जीवनदायी योजना व बी 

ऐलकेअरचे महानगरपािलकेने मा य केलेले दर यामधील फरका या  पडणा-या अित र  
बोजाची भरपाई महानगरपािलकेमाफत क न द यास यांनी कॅथलॅब राजीव गांधी 
योजनेअंतगत उपल ध क न दे यास सहमती दश वलेली आहे.  
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राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेम ये दयरोगा या १४० कार या या / 
श यांचा समावेश होतो. यापैक  ५४ कार या या/श या ा म.े बी ऐलकेअर 
संचिलत कॅथलॅब वभागाम ये कर यात येतात. तसेच बी ऐलकेअर यांचेमाफत सादर 
कर यात आले या मागील ३ वषा या या/श यांचे त याचे अवलोकन करता 
राजीव गांधी अंतगत असणारे दर व बी ऐलकेअर यांचेकड ल दराची तफावत ह  वषाकाठ  
अंदाजे २ कोट  पये इतक  अस याचे दसून येते.  

परंतु याम ये पांढरे, पवळे व केसर  रेशनकाड धारक नाग रक, महानगरपािलकेचे 
कमचार  व पी.सी.एम.ट . चे कमचार  यांचाह  सहभाग आहे. सदरचे णांची सं या वजा 
करता सदरचा २ कोट ंचा अंदा जत खच हा र. . १.५ कोट  ( पंपर  िचंचवड शहराचे 
ह तील राजीव गांधी योजनेअंतगत पा  पवळे व केसर  रेशनकाडधारक नाग रकांचे 
उपचारापोट ) इतका हो याची श यता आहे.  

 
मे. बी ऐलकेअर 

यांचेमाफत 
कर यात येणा-या 

या / 
श यांची मागील 
३ वषाची सरासर  
अंदा जत सं या 

(१) 

सदर कंया / 
श यांक रता 

महानगरपािलकेमाफत 
िन त कर यात 
आले या दरानुसार 
होणार  र कम (२) 

सदर कंया / 
श यांक रता 
राजीव गांधी 
योजनेअंतगत 
असले या 

दरानुसार होणार  
र कम (३) 

मांक २ व ३ 
मधील तफावत 

१०३६२ ३९७२२९६७/- १९०९६०००/- २०६२६९६७/- 

 

            तथा प, उपरो  बाबींचा वचार करता महानगरपािलके या ह तील राजीव गांधी 
जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत पा  ठरणा-या णांक रताच म.े बी ऐलकेअर यांना भरपाई 
अदा कर याचा िनणय घेत यास सदरची र कम ह  २ कोट ंव न कमी होऊन अंदाजे १.५ 
कोट  पयत वा षक इतक  होऊ शकते. यामुळे राजीव गांधी योजनेअंतगत दाखल होणारे 
शहरातील नाग रकांक रताच रकमेची भरपाई म.े बी ऐलकेअर यांना कर यात यावी. तसेच 
पंपर  िचंचवड शहराचे ह बाहेर ल णांवर होणारा खच योजनेअंतगत समा व  असले या 
दराम ये म.े बी ऐलकेअर यांनी करावा लागेल अशी अट नमूद क न म.े बी ऐलकेअर 
यांचेसमवेत करारनामा करणे संयु क होईल. या अट स म.े बी ऐलकेअर यांची तयार  आहे.  

    सबब, वाय.सी.एम. णालयाम ये काया वत असले या म.े बी ऐलकेअर संचिलत 
कॅथलॅब सु वधेचा राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत समावेश क न याअंतगत 
होणा-या या/श यांक रता पंपर  िचंचवड शहरातील महानगरपािलके या ह तील पा  
लाभा यावर होणा-या या/श यांसाठ  राजीव गांधी योजना व महानगरपािलकेमाफत 
मंजूर कर यात आले या दरामधील फरका या रकमेची भरपाई म.े बी ऐलकेअर यांना 
महानगरपािलकेमाफत क न देणेबाबत तसेच याकामी म.े बी ऐलकेअर यांचेसमवेत 
करारनामा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
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मा. दा लांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, पंपर  िचंचवडचे काह  नागर क असतील या 
लोकांना राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअंतगत हाट या ऑपरेशनसाठ ची अशा वेगवेगळया 
कार या ऑपरेशनसाठ  पैसे देत असतात, ऍ जीओ ाफ  असेल, वॉल बदली करणे असेल, 

एक लेन चोकअप असेल, दसर  असेल यात कुठ या प दतीचा वॉल टाकणार अु सेल 
यासाठ  येणारा खच आ ण राजीव गांधी योजनेमधुन िमळणारा खच आ ण उरलेला खच 

कसा पडे करणार हा खुलासा झाला पा हजे. खुलासा झाला नाह तर आप याला या प दतीने 
उपसूचना दयावी लागेल. या गो ीचा यव थीतर या खुलासा झालातर आ हांला 
यव थीतर या उपसूचना देता येईल जेणेक न पंपर  िचंचवड या नागर कांना या गो ीचा 
लाभ िमळाला पा हजे.   
 
मा.महापौर – आयु  साहेब खुलासा करतील. 
               
मा.आयु  – मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृह. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेवर स व तर 
चचा केलेली आहे. ह  चांगली योजना आहे. ९७२ रोगावर वलाज के यास याचे पैसे 
इ शूर स कंपनी देते. यापैक  जवळपास ३७८ कारचे उपचारांची सु वधा वाय.सी.एम. 

णालयाम ये उपल ध आहे. ह  योजना १ मे पासून सु  केलेली आहे.  परंतु यापैक  ५४ 
कार या या/श या ा म.े बी ऐलकेअर संचिलत कॅथलॅब वभागाम ये कर यात 

येतात. हाट या आजाराचा बी ऐलकेअरम ये सहभाग नस यामुळे याचा फायदा जनतेला 
देता येत नाह . राजीव गांधी जीवनदायी योजनेम ये आप याला मा हती आहे क , शहरातील 
सव पवळे रेशनकाडधारक आ ण  केशर  रेशनकाड धारकांचा समावशे होतो. आपण जर 
कुठ याह  ामीण भागाचे अनॅलेसेस केलेतर १०० ट के पैक  फ  दहा  ते बारा ट के पांढरे 
काडधारक आहेत आ ण बाक  ९० ते ९२ ट के लोक हे पवळे कंवा केशर  रेशनकाडधारक 
आहेत. याचा अथ असा आहे क  सवच जनतेला याचा फायदा िमळतो. मग हा फायदा जर 
आपण देत असू तर ३७८ च का, याम ये आणखी हाटचे ५४ ला का नाह .  याचाह  
फायदा आपण आप या जनतेला दला पा हजे जेणेक न हे बी ऐलकेअर कंवा 
वायसीएमम ये यांचे उपचार घेतील.  ऑफ कॉ टची टमट िमळेल हणून 
ऐलकेअरम ये या काह  क स ्आहेत या सु दा या योजनेम ये समा व  झा या पा हजेत 
या ीने आपण चाचपणी केली तर एकच अडचण आहे क   बीवाले तयार न हते, ते 
हणाले क  तु ह जर १०० पये ठर वले असतीलतर राजीव गांधी जीवनदायी योजनेम ये या 

केसेससाठ  कंवा या ऑपरेशनसाठ  ८० पये आहेत यामुळे आमचे २० पयाचे नुकसान 
होते मग २० पये कोण देणार,  आता आ हांलाह  श य नाह  हणून आता आ ह  
महापािलका सभेसमोर असा ताव ठेवलेला आहे क  ८० पये इ शुर स कंपनी, रा यशासन 
देणार आहे फ  २० पये आपण टाकायचे आहेत. जेणेक न बी ऐलकेअरचे सु दा नुकसान 
होणार नाह  आ ण आपल फ  २० पयाच योगदान रा हल. २० पयाचा हशोब केलातर 
जवळपास एकूण दड कोट  होईल यापे ा जा त होईल असे नाह . याकामी महापािलका 
सभेची मा यता आव यक आहे. हणून हा वषय महासभेसमोर आलेला आहे.  माझी वनंती 
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अशी राह ल क  दड कोट म ये  आप या शहरातील ५४ हाटशी रलेटेड आहे याचा फायदा 
जनतेला देवू शकू. मॅ झीमम दड कोट  आहे कदािचत यापे ा कमीह  खच होईल तेवढा 
आप याला करावा लागेल.    
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, आपण जर पंपर  िचंचवडमधील र हवाशानंा हा लाभ 
देणार असूतर मग पवळे आ ण केसर च काडधारक का?  याम ये पांढरे काडधारक का घेणार 
नाह त, कारण ते सू दा आपले टॅ सधारकच आहेत. 
 
मा.आयु  – मा.महापौर मॅडम, राजीव गांधी जीवनदायी योजनेम ये रा यशासनाने जी  
वमा पॉलीसी केलेली आहे याम ये तेवढेच पाञ आहेत. रा यशासना या योजनेम ये ९० 
ट के  जनता क हर होते ते केले पा हजे व याबरोबर आपली इ छा असेलतर १० ट केसाठ  
आपण क . 
 
मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह. मी रा य शासनाचे 
अभीनंदन करते क  यांनी राजीवगांधी जवीनदायी योजना सु  क न गोरगर ब जनतेला 
आधार दलेला आहे. मोठया माणाम य ेजवळ जवळ  ९७२ आजारा या याद चा याम ये 
समावेश केलेला आहे. खरं हणजे ते देतात  पण आप याकडे यायला नाह य. मला असं 
वाटते क  ३७८ आजारा संबंधी वलाज करणार आहोत. याम ये  कॅ सर, हाट या बाबत 
काह  आजार असेल, पॅरेलेसेस, ेनटयूमर असे मोठमोठे आजार जे इलाज करायला लागतात 
ते तसेच कडनी ा सपर ट आहे कंवा कडनी फे यूअर झा यानंतर तसेच गयनीकचे काह  
आजार आहेत. मोठया माणात याम ये खच होत असतो. डॉ.रॉयने सांगावे क  हे जे मोठे 
आजार आहेत ते या ३७८ म ये समा व  केलेले आहेत का?  का फ  सद , खोकला, 
एखादयाचा पाय फॅ चर झाला असे आहेत.  १ लाख ५० हजाराम ये ते होणे श य नाह .  जे 
मोठे आजार सांगीतलेले आहेत याचा अंतभाव केलेला आहे का. बी हॉल सटर आप याकडे 
आहे याम ये ते नया पैसा सु दा कमी करत नाह त. आम या सारखे गेल,े खुप वनवनी 
केलीतर दोन हजार पय ेकमी करतात.  आपण यांना जागा दलेली आहे, ते युिनट आपण 
सु  क  शकत नाह त का? आपण बी ऐलकेअरला या आप या योजनेम ये समा व  केलेले 
आहे का? हणजे यां याकडून आ ह  हा फायदा घेव.ू जे हा पेशंट घेवून जातो ते हा आ ह  
तेथे सांग.ू आ ह  याचा फायदा घेतो परंतु ते का ल  आहे. आ ह  दादानंाह  सांगीतलेल 
आहे हणजे ज हा िनयोजन किमट म ये बोललेलो आहोत क  खुप कमी लोकांना याचा 
लाभ िमळतो. आप याकडे आम या बरोबर असले या लोकांना तु ह  सवलत देतात.          
परंतु बी ऐलकेअर युनीट जे आहे ते फार मह वाचे आहे, तेथून आ हांला सवलत िमळणं 
फार मह वाचे आहे. या ठकाणी खुप खच होतो, बाक  ठकाणी आयसीयूम ये सवलत देतात 
या ब ल वाद नाह य. परंतु कोणते मोठे आजार आहेत ते सांगाव.े 

 
मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब,याम ये हाटशी संबंधीत जे काह  आजार असतील 
ते तुमची जी याद  आहे ती याद  बघीत यानंतर या याद म ये  तो आजार बसणार नाह  
अशा प दतीच या आजाराच नाव घेतात आ ण सांगतात क  तुमचा आजार हा याम ये 
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बसत नाह . बी केअरम ये आपण ती याद  दयालच परंतु याम ये सांगीतल पा हजे क    
हाट या संबंधीत जो काह  आजार असेल या सगळया आजाराच िनदान तेथे झाले पा हजे.   
पठाणताई हणतात ते अगद  बरोबर आहे, बी केअरला ाय हेट हॉ पटलपे ा हाटचे जे 
उपचार होतात ते महागडे आहेत आ ण दोन हजार एवढेच कमी केले जातात. आपली जी 
िनयमावली आहे या माणे यांना आपण जागा दलेली आहे याम ये एकूण बीला या  
कती ट के माफ केले पा हजे कंवा पपंर  िचंचवड शहराम ये राहणा-या नागर कांसाठ  तु ह  
जे काय बील देतात या या ५० ट के बीलात सुट पा हजे. तु ह  माग या दोन तीन वषा या 
बीलाचा आढावा बघा यांची मागची बील काढा आ ण कती सुट दली ते बघा. या प दतीने 
ती सुट या हॉ पटलमधून िमळत नाह . यामुळे आपण आपले जे ऍ ीमट आहे या माणे 
यांनी कायवाह  केली पा हजे. दसर  मह वाची गो  अशी आहे कु , पवळे रेशन काड 

माग या पाच वषापासून िमळत नाह त, पवळे राशनकाड दे याची प दत माग या पाच 
वषापासून बंद झालेली आहे. दहा वषा पुव  पवळे रेशन काड होते. यानंतर दसर  याद  ु
आलेली आहे दा र य रेषेखालील लोकांची यांना पवळे रेशनकाड दलेले नाह . यामुळे 
माग या पाच वषाम ये पवळे रेशनकाड जे काह  एक दोन ट के दले असतील ते 
बेकायदेशीर असतील कंवा हाट या ऑपरेशनसाठ  टे परर  दलेले आहेत. याला पयाय हणून 
उ प नाचा दाखला वगैरे जर ठेवलातर या माणपञाम ये न द करावी क  याच उ प न 
एक लाखा या कमी कंवा लाखापयत असेल.  
 
मा.डॉ.रॉय (आरो य वै क य अिधकार )-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह.  
राजीव गांधी जीवनदायी योजना आपण १ मे पासून सु  केलेली आहे आ ण ते हापासून 
माग या तीन म ह यात ८५०५ पेशंट वायसीएम म ये दाखल झाले या पैक  ५५०७ पेशंटना 
मोफत उपचार दलेले आहे. राजीव गांधी योजनेम ये ९७२ आजार आहेत यापैक  
आप याकडे ३७८ आजारावर टमट होते. उवर त जे आहे ते राजीव गांधी योजनेत पाञ 
असेल कंवा नसेल तर पण टमट देतो. आजार हणजे मोठे-छोटे असे नाह य.े सपदंश 
झाला या य ला हे ट लेटर लागलातर तो राजीव गांधी योजने म ये येतो नाह तर नाह . 
राजीव गांधी योजनेम ये जे पाञ ठरतील यांना मोफत उपचार करणार आहोत.               
    
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. राजीव गांधी 
जीवनदायी योजना आप या शहराम ये आप या वायसीएमम ये बी ऐलकेअर येथे चालू 
कर यासंदभातील वषय आहे, वषय अतीशय चांगला आहे. बी ऐलकेअरम ये दया या 
संदभात यावेळेला ऑपरेशनसाठ  पेशंट येतो याची तपासणी, अमंक-तमंक करेपयत याची 
कंड शन नसते.  परंतु राजीव गांधी जीवनदायी योजनेमुळे  लोकांना  आधार आलेला आहे.  
माग ेमी बोललो होतो माझा एक नातेवाईक आहे या या दयाच ऑपरेशन होतं, तेथे ींग 
संदभातील वषय होता ींग चांगली टाकायची असेलतर पैसे दयावे लागतील.  ती जर टे ट 
बी ऐलकेअरम ये झालीतर गर ब लोकांनी करायच काय? यासाठ  काय करता येईल हे 

बघावे यावर आपली देखरेख असणे आव यक आहे.  आप या शहरात केसर   रेशनधारकांना, 
आताच सांगीतल आहे क  पवळ रेशनकाड बंद झालेल आहे. केसर  रेशनकाडधारक 
शहराम ये जेवढे रेशनकाड आहेत ते ब-याचशा रेशनींग अिधका-यांनी ते रेशनकाड 
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आप याकडे ठेवलेले आहेत. यांच बँकेचे पासबुक दलेले नाह त, आधारकाड दलं नाह  
हणून ते कागद स या यां याकडे पडून आहेत. आजार कोणालाह  सांगून येत नाह .  

आचानक एखादया माणसाला आजार आलातर, दवाखा याम ये जायची वेळ आलीतर  
यां याकडे ते काड नसते. या माणसाला काड िमळवून दे याची सोय महापािलका माफत 

काह  करता येईल का? आपण लोकां या जीवनाशी संबंधीत वषय करतो. करोडो पये 
वायसीएमम ये खच करणार आहोत. यां या पयत पोहच यासाठ  जे काड लागते ते काडच 
यां याकडे नसेलतर या योजनेचा काय उपयोग आहे. करोडो पये यां या बीलासाठ  आपण 

वायसीएम म ये खच करणार आहोत हणून ते काड या लोकांपयत कसे पोहचेल या 
संदभात आप याला काह  करता आलेतर त करणे गरजेचे आहे. यासाठ  तु ह  कायदया या 
चौकट या बाहेर जावुन काह  करता आलतर सभागृह तुम या पाठ शी आहे, ते आपण 
िन त कराव. आप या शहराम ये मोठमोठे हॉ पटल आहेत. िनरामय हॉ पटल आहे, बला 
हॉ पटल आहे, आयुवद क हॉ पटलम ये टल ग हॉ पटल आहे. एवढे मोठमोठे हॉ पटल 
एवढे पैसे लावतायेत क  भरमसाठ. तेथून आयसीयू मधून पेशंट काढायचा असेलतर आ ह  
रॉय सर असतील, भगत सर असतील यांना फोन क न वायसीएमम ये जागा आहे का 
आपला एक पेशंट आहे असे वचारतो. वायसीएमम य ेबरेचसे गोरगर ब आयसीयू अस यामुळे 
जगतायेत, लोक वाचतायेत. परंतु आयसीयूची देखील आप याकडे कमतरता आहे. यावेळेस 
डले हर  होते, ते लहान बाळ कुपोशीत असेलतर या बाळाच वजन कमी भरतय यामुळे 
यांना पेट ची गरज असते. यात हॉ पटलचे डॉ टर सांगतील तसे करतात. या लोकांना 

उ र देता देता नाक नऊ येते. यासंदभात ल  घालाव.े राजीव गांधी जीवनदायी योजना 
अंमलात आ यापासून आप या भागातील लोकांना चांग या चांग या सेवा दया यात. 
नागर कांना काड यां या पयत कसे पोहच वता येतील हे बघाव,े ध यवाद.  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या ठकाणी 
मला एक मा हती तु हांला सांगायची होती क  आ नी व म कांबळे या मुलीने रशीयाम ये 
एमएमबीएस आ ण एम.ड  केलेले आहे ह  िचंचवडची मुलगी आहे. समाजक याण तफ  तीचे 
पुण िश ण झालेले आहे आ ण वशेष हणजे प हला एक लाख पयाचा चेक आप या 
महापािलके या नागरव ती वभागामधून तीला दलेला आहे. तीची सुरवात आप या 
महापािलकेतून झालेली आहे. यामुळे नागरव ती वभागाचे, महापौरांचे, आयु ांचे मी 
अभीनंदन करते. ती मुलगी आली असती परंतु तीला चार मह यासाठ  द लीला ेनींगसाठ  
जायला सांगीतलेले आहे,  ती मुलगी आ यानंतर आप याला भेटणार आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आप या योजनेतून 
एक लाख या मुलीला िमळाले आ ण ती डॉ टर होवून रशीयामधुन आलेली आहे. हणूनच आ ह  
नेहमी हणतो क  आप या या योजना आहेत या खुप चांग या ले हलला आहेत, मग ती डा 
वभाग असू देत, म हला बालक याण वभाग असू देत, उदयान वभाग असू देत कोणतेह  वभाग 
असू देत ते सव वभाग काय म होणे गरजेच आहे. आप या सव टमने खुप चांगले काम 
केलेतर पंपर  िचंचवड सारख खुप सुंदर आ ण चांगल दसर शहर होणार नाहु , इतक सुदंर शहर 
आपण क  शकतो. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतून मघाशी सांगीतले पंपर  िचंचवड शहरातील 
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सव िसनीअर डॉ टरांची िमट ंग लावावी यांना वनंती करावी क  आठवडयातील तुमचा फ  
एकच दवस आ हांला दयावा, ते आप याकडे यायला तयार आहेत ते जर जा त दवस जा त 
वेळ देणार असतीलतर यांना मानधन व पाम ये दयावे ते पे ोल खच क न जर आप याकडे 
येणार असतीलतर, आप याला वेळ देणार असतीलतर यांना कमीत कमी २५ हजार मानधन 
दयाव.े ते सु दा कमी आहेत, कारण एक डॉ टर जर एका ऑपरेशनला उभा रा हलातर कमीत 
कमी एक ते दड लाख एका टाईमींगची यांची ऑपरेशनची फ असते. परंतु ते आप या 
वायसीएमम ये येवून सवसामा य लोकांसाठ  सहकाय करणार असतीलतर यांना कमीत कमी 
एक हजार ऐवजी पंचवीस हजार मानधन कराव. कारण आप याकडे जे सेवाभावी वृ ीने येणारे 
डॉ टर आहेत यांना २५ हजार मानधन कराव.े आप याकडे काह  पेशंट ऍडमीट होतात, या 
पेशंटला एमआरआय, सीट  कॅन कराव लागतं, हे िसट कॅन करायला सांगीतलतर यावेळेला 
आप या सवलतीचा रेट काय?  कंवा राजीव गांधी योजनेतून तो माणूस जाणार असेलतर ते एकूण 
पेमट कोण करणार हा सु दा  आहे, तो सु दा वषय आहे हणून मी मगाशी हणल क  या 
वषयाला मी उपसूचना देणार आहे. िशवाय वायीसीएम असेल, तालेरा असेल, जजामाता 
हॉ पटल असेल इतर ठकाण या ओपीड  असतील इतर ठकाणचे णालय असतील, शहरासाठ  
मी बोलते यां यासाठ  जो टाफ लागणार असेल जसं मगाशी द ा सानेनी सांगीतल क  आप या 
काह  लोकांवर मोशन या बाबतीत अ याय झालेला आहे. यांचे मोशन झाले पा हजे. लाक 
लोक आहे यांना मोशन दया, एक ते दड वष स हस रा हलेली आहे  यांना मोशनपासून 
वंचीत ठेवू नका. पगाराम ये काह  फरक पडणार नाह . फ  यांना जाता जाता समाधान होईल 
क  मला या महापािलकेतून एक मोशन िमळाल.े तो सु दा वषय खुप दवसाचा पे ड ंग आहे  
तोह  वषय घेतला गेला पा हजे.   

     मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- राजीव गांधी जीवनदायी योजनतगत पाञ होणा-या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पवळे व केशर  रेशनकाड धारक णांना (लाभा याना) 
एम.आर.आय व सीट  कॅनसाठ  यशवंतराव च हाण मृती णालयातील बी एलकेअर येथे 
रेफर करणेत आले नंतर येणा-या खच र कमेची ितपुत  महानगरपािलकेमाफत क न दे यास 
मा यता देणेत येत आहे.     
  
मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 
    यानंतर उपसूचने माणेचा द त ठराव मतास टाकणेत आला असताु -  
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ठराव  मांक – ५६२              वषय मांक – १५ 
दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  

 

        संदभ- १)  मा.आयु  यांचे जा. .वै /२/का व/९०२/२०१४ द.१९/०८/२०१४ 
 

वषयाचा सं  आशय  

वाय.सी.एम. णालयाम ये काया वत असले या म.े बी ऐलकेअर संचिलत कॅथलॅब 
सु वधेचा राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत समावेश क न याअंतगत होणा-या 

या/श यांक रता पंपर  िचंचवड शहरातील महानगरपािलके या ह तील पा  
लाभा यावर होणा-या या/श यांसाठ  य  रकमेची भरपाई म.े बी ऐलकेअर यांना 
महानगरपािलकेमाफत क न देणेबाबत तसेच याकामी म.े बी ऐलकेअर यांचेसमवेत करारनामा 
करणेक रता मा यता देणेत येत आहे.  
वषयाचा स व तर तपिशल 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पवळे व केसर  िशधाप काधारक नाग रकांसाठ  
यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना १ मे २०१४ 
पासून लागू कर यात आलेली आहे. सदर योजनेअंतगत उपल ध असले या ९७२ काराचे 
उपचारांपैक  ३७८ कारचे उपचारांची सु वधा वाय.सी.एम. णालयाम ये उपल ध आहे.  

यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये बी ऐलकेअर संचिलत दयरोग क  
काया वत असून याचाह  राजीव गांधी योजनेम ये समावेश करणेकामी मा.महापािलका सभेने 
ठराव . ४४६ द. १८/०१/२०१४ अ वये मा यता दलेली आहे. महानगरपािलकेने बी 
ऐलकेअर साठ  ठरा वक दर ठर वले आहेत. सदर दर हे राजीव गांधी जीवनदायी योजने या 
दरापे ा जा त आहेत. परंतु बी ऐलकेअर यांनी यांचे द.८/०४/२०१४ रोजीचे प ा वये 
राजीव गांधी योजनेअंतगत असले या दराम ये दयरोग वभागाची सेवा पुर वणे यांना श य 
नस याचे कळ वलेले आहे. यामुळे राजीव गांधी जीवनदायी योजना व बी ऐलकेअरचे 
महानगरपािलकेने मा य केलेले दर यामधील फरका या पडणा-या अित र  बोजाची भरपाई 
महानगरपािलकेमाफत क न द यास यांनी कॅथलॅब राजीव गांधी योजनेअंतगत उपल ध क न 
दे यास सहमती दश वलेली आहे.  

राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेम ये दयरोगा या १४० कार या या / 
श यांचा समावेश होतो. यापैक  ५४ कार या या / श या ा म.े बी ऐलकेअर 
संचिलत कॅथलॅब वभागाम ये कर यात येतात. तसेच बी ऐलकेअर यांचेमाफत सादर 
कर यात आले या मागील ३ वषा या या / श यांचे त याचे अवलोकन करता राजीव 
गांधी अंतगत असणारे दर व बी ऐलकेअर यांचेकड ल दराची तफावत ह  वषाकाठ  अंदाजे २ 
कोट  पये इतक  अस याचे दसून येते.  

परंतु याम ये पांढरे, पवळे व केसर  रेशनकाड धारक नाग रक, महानगरपािलकेचे 
कमचार  व पी.सी.एम.ट . चे कमचार  यांचाह  सहभाग आहे. सदरचे णांची सं या वजा 
करता सदरचा २ कोट ंचा अंदा जत खच हा र. . १.५ कोट  ( पंपर  िचंचवड शहराचे ह तील 
राजीव गांधी योजनेअंतगत पा  पवळे व केसर  रेशनकाडधारक नाग रकांचे उपचारापोट ) 
इतका हो याची श यता आहे.  
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मे. बी ऐलकेअर 

यांचेमाफत 
कर यात येणा-या 

या / 
श यांची मागील 
३ वषाची सरासर  
अंदा जत सं या 

(१) 

सदर कंया / 
श यांक रता 

महानगरपािलकेमाफत 
िन त कर यात 
आले या दरानुसार 
होणार  र कम (२) 

सदर कंया / 
श यांक रता 
राजीव गांधी 
योजनेअंतगत 
असले या 

दरानुसार होणार  
र कम (३) 

मांक २ व ३ 
मधील तफावत 

१०३६२ ३९७२२९६७/- १९०९६०००/- २०६२६९६७/- 
 
         तथा प, उपरो  बाबींचा वचार करता महानगरपािलके या ह तील राजीव गांधी 
जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत पा  ठरणा-या णांक रताच म.े बी ऐलकेअर यांना भरपाई 
अदा कर याचा िनणय घते यास सदरची र कम ह  २ कोट ंव न कमी होऊन अंदाजे १.५ कोट  
पयत वा षक इतक  होऊ शकते. यामुळे राजीव गांधी योजनेअंतगत दाखल होणारे शहरातील 
नाग रकांक रताच रकमेची भरपाई म.े बी ऐलकेअर यांना कर यात यावी. तसेच पंपर  िचंचवड 
शहराचे ह बाहेर ल णांवर होणारा खच योजनेअंतगत समा व  असले या दराम ये म.े बी 
ऐलकेअर यांनी करावा लागेल अशी अट नमूद क न म.े बी ऐलकेअर यांचेसमवेत करारनामा 
करणे संयु क होईल. या अट स म.े बी ऐलकेअर यांची तयार  आहे.  

 सबब, वाय.सी.एम. णालयाम ये काया वत असले या म.े बी ऐलकेअर संचिलत 
कॅथलॅब सु वधेचा राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत समावेश क न याअंतगत 
होणा-या या / श यांक रता पंपर  िचंचवड शहरातील महानगरपािलके या ह तील पा  
लाभा यावर होणा-या या / श यांसाठ  राजीव गांधी योजना व महानगरपािलकेमाफत 
मंजूर कर यात आले या दरामधील फरका या रकमेची भरपाई म.े बी ऐलकेअर यांना 
महानगरपािलकेमाफत क न देणेबाबत तसेच याकामी म.े बी ऐलकेअर यांचेसमवेत करारनामा 
करणसे मा यता देणेत येत आहे तसेच राजीव गांधी जीवनदायी योजनतगत पाञ होणा-या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पवळे व केशर  रेशनकाड धारक णांना 
(लाभा याना) एम.आर.आय व सीट  कॅनसाठ  यशवंतराव च हाण मृती णालयातील बी 
एलकेअर येथे रेफर करणेत आले नंतर येणा-या खच र कमेची ितपुत  महानगरपािलकेमाफत 
क न दे यास मा यता देणेत येत आहे.   
 

अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      -------  
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मा.सुमन नेटके-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

                                               वषय मांक – १६ 
दनांक - १९/८/२०१४      वभाग – मा.आयु  

 
संदभ- १) मा.आयु  यांचे पञ . था/इ /ेका व/७०७/२०१४ द.१९/०८/२०१४  
 

      पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण,िनगड  यां याकडून पोिलस ठाणे 
बांध यासाठ  ड ट सटर येथील लॉट न.ं ४ मधील २२.०५ आर जागा पोिलस वभागाकडे 
ह तांतर त करणेची कायवाह  चालू आहे. याबाबत पोिलस वभागाकडून द. ७/७/२०१४ 
या प ा वये कळ वले आहे. सदर ठकाणी महानगरपािलकेमाफत पोिलस टेशनसाठ  इमारत 

बांधणेबाबत महानगरपािलकेचे धोरण आहे.  
      वषयांक त कामाचा सन २०१४/१५ चे अंदाजप कांम ये समावेश नाह , सदरचे काम 
तातड ने करणे आव यक अस याने वषयांक त कामाचा सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात 
वशेष योजना लेखािशषाअंतगत न याने समावेश करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरणामाफत अशा व पाचे काम वाकड येथे करणेत येणार असून 
याचे े फळ ८४० चौ.मी. आहे. याचधत वर सदर कामाचे सा.बा. वभागाचे सन २०१३-१४ 

चे दरसुचीनुसार ढोबळ अंदाजप क तयार केले असून र. . २,३०,००,०००/- इतका खच 
अपे त आहे. यानुसार सदरचे र. . २.३०,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता घेणे 
आव यक आहे.  
     तर  वषयांक त कामाचा सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात वशेष योजना 
लेखािशषाअंतगत न याने समावेश करणे व यासाठ  येणा-या र. . २,३०,००,०००/- चे खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते.  

मा.आशा सुपे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- दघी भारतमातानगर व 
प रसरातील नाग रकांना भोसर  आळंद  र याला ये यासाठ  र ता नाह . स थतीत नाग रक 
क या र याने भोसर  आळंद  र याला येतात.  परंतू सदरचा र ता क चा अस यामुळे व 
स या पावसाचे दवस अस यामुळे ब-याच वेळा नाग रकांची वाहने िचखलात व पा यात 
अडकतात.  यामुळे भारतमातानगर ते भोसर  आळंद  र ता स थतीत दघी गायरानातून 
सरळ पुढे करणे आव यक आहे. सदरचे काम करणेसाठ  म.न.पा.चे सन २०१४-२०१५ चे 
अंदाजपञकात तरतूद नाह . यामुळे भोसर  आळंद  र ता ते दघी भारतमातानगर र ता दघी 
स.नं. ७६,७७ गायरानातून (रेडझोन मधून) कर यास व यासाठ  लागणा-या सुमारे र कम 
पये ८०,००,०००/- (र. .ऐंशी लाख पये फ ) एवढया र कमेस शासक य मा यता 

िमळ याचे वषय व सदर कामाचे नांव मनपाचे सन २०१४-२०१५ या अंदाजपञकात समा व  
कर यास व वषयाचे गांभीय ल ात घेता याबाबत ता काळ कायवाह  कर यास मा यता देणेत 
यावी. 
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मा. दा लांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 
 
मा. शांत िशतोळे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह तील मौजे सांगवी येथील स.नं. ८३ मधील मनपा या ता यात असणारा 
मोकळ  जागा या योजनाकर ता असणा-या भूखंडावर सांगवी पोलीस टेशन बांधणेकर ता 
र कम . ५०,००,०००/- ( .प नास ल )  खच करणेसाठ  शासक य मा यता देणेत यावी व 
या माणे अंदाजपञक २०१४-१५ म ये यो य ते लेखािशष िनमाण क न कामाचा व तरतूद चा 

समावेश करणेस मा यता देणेत यावी.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.         
 
मा.उ हास शे ट  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना वकार या आहेत. 
 
      यानंतर उपसूचनां माणेचा द त ठराव मतास टाकणेत आला असताु  - 
 
 ठराव मांक – ५६३                वषय मांक – १६ 

    दनांक - १९/८/२०१४      वभाग – मा.आयु  
 
संदभ- १) मा.आयु  यांचे पञ . था/इ /ेका व/७०७/२०१४ द.१९/०८/२०१४  
 

      पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण,िनगड  यां याकडून पोिलस ठाणे 
बांध यासाठ  ड ट सटर येथील लॉट न.ं ४ मधील २२.०५ आर जागा पोिलस वभागाकडे 
ह तांतर त करणेची कायवाह  चालू आहे. याबाबत पोिलस वभागाकडून द. ७/७/२०१४ 
या प ा वये कळ वले आहे. सदर ठकाणी महानगरपािलकेमाफत पोिलस टेशनसाठ  इमारत 

बांधणेबाबत महानगरपािलकेचे धोरण आहे.  
           वषयांक त कामाचा सन २०१४/१५ चे अंदाजप कांम ये समावेश नाह , सदरचे 
काम तातड ने करणे आव यक अस याने वषयांक त कामाचा सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात 
वशेष योजना लेखािशषाअंतगत न याने समावेश करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरणामाफत अशा व पाचे काम वाकड येथे करणेत येणार असून 
याचे े फळ ८४० चौ.मी. आहे. याचधत वर सदर कामाचे सा.बा. वभागाचे सन २०१३-१४ 

चे दरसुचीनुसार ढोबळ अंदाजप क तयार केले असून र. . २,३०,००,०००/- इतका खच 
अपे त आहे. यानुसार सदरचे र. . २.३०,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता घेणे 
आव यक आहे.  
            तर  वषयाकं त कामाचा सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात वशेष योजना 
लेखािशषाअंतगत न याने समावेश करणे व यासाठ  येणा-या र. . २,३०,००,०००/- चे खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे तसेच दघी भारतमातानगर व प रसरातील नाग रकांना 
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भोसर  आळंद  र याला ये यासाठ  र ता नाह . स थतीत नाग रक क या र याने भोसर  
आळंद  र याला येतात.  परंतू सदरचा र ता क चा अस यामुळे व स या पावसाचे दवस 
अस यामुळे ब-याच वेळा नाग रकांची वाहने िचखलात व पा यात अडकतात.  यामुळे 
भारतमातानगर ते भोसर  आळंद  र ता स थतीत दघी गायरानातून सरळ पुढे करणे 
आव यक आहे. सदरचे काम करणेसाठ  म.न.पा.चे सन २०१४-२०१५ चे अंदाजपञकात तरतूद 
नाह . यामुळे भोसर  आळंद  र ता ते दघी भारतमातानगर र ता दघी स.नं. ७६,७७ 
गायरानातून (रेडझोन मधून) कर यास व यासाठ  लागणा-या सुमारे र कम पये 
८०,००,०००/- (र. .ऐंशी लाख पये फ ) एवढया र कमेस शासक य मा यता िमळ याचे 
वषय व सदर कामाचे नांव मनपाचे सन २०१४-२०१५ या अंदाजपञकात समा व  कर यास 
व वषयाचे गांभीय ल ात घेता याबाबत ता काळ कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत 
आहे तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील मौजे सांगवी येथील स.न.ं ८३ मधील 
मनपा या ता यात असणारा मोकळ  जागा या योजनाकर ता असणा-या भूखंडावर सांगवी 
पोलीस टेशन बांधणेकर ता र कम . ५०,००,०००/- ( .प नास ल )  खच करणेसाठ  
शासक य मा यता देणेत येत आहे व या माणे अंदाजपञक २०१४-१५ म ये यो य ते 

लेखािशष िनमाण क न कामाचा व तरतूद चा समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.              

अनुकूल- ८१   ितकुल- ० 
   अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 

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

 
                                                वषय मांक – १७ 

  दनांक - १९/८/२०१४        वभाग – मा.आयु  
 
             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . नर व/१७/ पंपर /१४१/२०१४ 
                      दनांक १६/०८/२०१४               
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील िचंचवड येथील स ह नंबर २५४ ते २५८ या 
मनपा या मालक या  जागेवर BSUP योजनेअंतगत झोपडप ट चे जागेवर पुनवसन क प 
मनपा राब वत आहे.  सदर क पाम ये एकुण ६७२ गाळे (६ इमारती ) बांधावयाचे आहेत. 
यापैक  ५ इमारतीचे बांधकाम पुण वास आलेले आहे. 
     उपरो  वषयािधन  जागेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन १९७८ चे मंजूर 
वकास योजनेनुसार आ.  :- १३१ भाजी मंडई व शॉपींग सटर, आ. :- १३२ खेळाचे 
मैदान,आ. :-१२५ मा यिमक शाळा, आ. :- १२६ ाथिमक शाळा. आ. :-१२७ उ ान, या 
योजनाची आर णे होती. उ  आर णांची जागा भूसंपादन कायदया वये सन १९८६ साली 

महानगरपािलके या ता यात िमळा या आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन १९९५ 
या सुधार त मंजूर वकास योजनेनुसार या ठकाणी आर ण .२५३ अ वये मा यिमक शाळा 

व आर ण . २५४ अ वये ाथिमक शाळा आ ण आर ण . २५१ अ वये भाजी मंडईसाठ  
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या योजनासाठ  आर णे कायम केली आहेत. तदनंतर महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ माणे शासन िनणय :- टपीएस-१८९८/६४/ . .७/९८/ 
न व-१३ द:- २२ जुन १९९८, अ वये “मा यिमक व ाथिमक शाळेसाठ ” आर त जागा 
मैलाशु द करण क प या योजनाथ वापरणे तव आर णाचे योजनात बदल कर याचा 
फेरबदलाचा ताव शासनाने मंजुर केला आहे. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने आर ण . २५१ भाजी मंडई आर णाचे एकुण 
४७०१.६० चौ.मी. ेञामधील ३१४९.८६ चौ.मी. ेञात बी.एस.यु.पी.योजनेतंगत ३ इमारतीचे 
बांधकाम केले असून भाजीमंडई आर णासाठ  १५५१.७४ चौ.मी. ेञ कायम ठेवले आहे. तसेच 
आर ण . २५३ मैलाशु द करण क ाचे एकुण २४८२१.५० चौ.मी. ेञामधील ५२३७.२३ 
चौ.मी. ेञावर बी एस यु पी योजनेतंगत ३ इमारती ता वत के या असून यापैक  दोन 
इमारतीचे काम केले आहे. 
 शासन िनदेश द. २४/१२/२००८ व शु द पञक द. २०/०५/२०१० यास अनुस न 
महानगरपािलका बी एस यु पी योजनेसाठ  २.५ एफ एस आय अनु ेय  क न योजना राबवू 
शकते.  परंतू  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने बी एस यु पी योजना मंजुर वकास 
योजने या आर त जागेवर राब व यामुळे सदर क पातील इमारतींना भोगवटा पञ दे यास 
कायदेिशर अडचणी येत आहेत. यामुळे या क पातील सदिनका लाभाथ ना वाटप करणे 
श य होत नाह .             
 सदर क पाबाबत मा.उ च यायालयात जन हत यािचका .७४/२०१३ दाखल आहे. 
सदर क प पुण वास ने यासाठ  व लाभाथ ना घरकुले वाटप करणे श य हो यासाठ  मंजुर 
वकास योजनेत फेरबदलाची कायवाह  क न क पाची जागा आर णातुन वगळून िनवासी 
वभागात समा व  करणे म ा  आहे. 

सबब मौजे िचंचवड स.नं. २५४, २५५ पैक  ( िस.स.नं.४५०९, ११९३ पैक  ) मधील 
आर ण . २५१ भाजी मंडई या एकुण आर णाचे ४७०१.६० चौ.मी. ेञापैक  बी.एस.य.ुपी. 
योजनेतंगत क प राब वलेले ३१४९.८६ चौ.मी. ेञ आर णातून वगळून िनवासी वभागात 
समा व  करणे आ ण स.नं.२५६, २५७,२५८ पै. (िस.सं.न.ं११९३ ते ११९७ पै.) मधील आर ण 
.२५३ मैलाशु द करण क  ेञ २४८२१.५० चौ.मी.यामधील क प भूखंड ञे ५२३७.२३ 

चौ.मी. यामधील पवनानद चे िनळ  पुररेषेतील ४२५.८७ चौ.मी. ेञ वगळून उवर त ेञ 
क प भूखंडाचे उ रेकड ल ४२५.८७ चौ.मी. असे एकुण ५२३७.२३ चौ.मी. ेञ आर णातून 

वगळुन िनवासी वभागात समा व  करणेसाठ  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची या मा.महापािलका सभे या मंजूर ने काया वत 
करणे म ा  आहे.  सोबत मंजूर वकास योजनेत ता वत करावयाचे फेरबदल दश वणारा 
वकास योजनेचा भाग नकाशा मा हतीसाठ  सोबत जोडला आहे यानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या जु या ह चे सुधार त मंजूर वकास योजनेत महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास, फेरबदलाची सव 
वैधािनक कायवाह  क न फेरबदलाचा ताव शासनास मा यतेसाठ  सादर कर यास आयु , 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.सुमन नेटके-  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 
मा.संजय वाबळे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-  मौजे रहाटणी येथील 
स.नं. ५९ पैक  जागातील आर ण .६४९, उ ान येथील जागेवर मोठया माणात िनवासी घरे 
आहेत व स.नं. ७२, ७३ पैक , आर ण .६४५, दवाखाना व सुितगृह यांचे आर ण असून 
िन या जागेवर ग रबांची घरे असून जवळच एक कलो िमटर या आत जजामाता हॉ पीटल व 

तुतीगृह आहे.  ह  घरे गर ब कुटंबातील क कर  कामगारांची अस याने ते बेघर होऊ नयेत ू
हणून सदर आर णाची जागा िनवासी वभागात समा व  करणेकामी म. .अिधिनयम व न.र. 

अिधिनयमचे कलम ३७ नुसार कायवाह  करणेस व तसा अहवाल शासनास पाठ व यास 
मा.आयु  यांना अिधकार दान कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देते.                         
 
मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- स.नं.२२ मधील 
राहलनगर येथील झोपडप ट धारकांची सन ू १९९० साली पंपर  येथुन सुमारे ५०२ कुटं बयांचे ू
पुनवसन कर यात आले आहे. यावेळ  हणजे सुमारे २५ वषापूव  या झोपडप ट धारकांना 
केवळ १२५ वेअर फूटांची घरे दली गेली. आता या झोपडप ट धारकांची मुले मोठ  झाली 
आहेत.  यांची ल ने होऊन यांना मुले झाली आहेत. यामुळे २५ वषापूव या १२५ वेअर 
फूटां या  घरांम ये सदरचे कुटंब राह शकत नाह  तसेच सदरचे ू ू राहलनगर हे अिधकृत ु
र हवाशी असून देखील यांचे जे.एन.एन.यू.आर.एम. अंतगत अ ाप पुनवसन कर यात आलेले 
नाह . १९९० साली दे यात आले या इमारतीचे लॅब हे आता गळतायेत. यामुळे सदर घरां या 
िभंतीम ये पाणी मु न या इमारती आता मोडकळ स आले या आहेत. या ठकाण या 
इमारतीं या ज यांचे व लोखंड  कठडे गंजून िनखळून गेले या आहेत.  यामुळे अंध, वृ द 
लोकांना वर या मज यावर जाणे धोकादायक बनले आहे.  सदर इमारतीची गॅरंट  आता संपली 
आहे. यामुळे महापािलकेने वेळ च ल  दले नाह  तर भ व याम ये सदर या इमारती 
कोसळून मोठ  ज वत व व  हानी हो याची श यता आहे. सदर स.ेनं. २२ हे रेड झोन 
बािधत अस यामुळे आहे याच ठकाणी या नाग रकांचे पुनवसन होऊ शकत नाह . यामुळे 
शहरातील अ य भागाम ये अजमेरा, मासुळकर कॉलनी येथे मनपा या मालक ची सुमारे दोन 
एकर जागा नागर कांसाठ  घरे या योजनासाठ  आर त आहे. या ठकाणी सदर नागर कांचे 
पुनवसन क न देणेस मा यता देणेत यावी.  
 
मा.द ाञय सान े-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
मा. वनोद नढे  - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे रहाटणी येथील 
स.नं. ११४ पैक  जागातील आर ण . ६४२, लहान मुलांचे खेळाचे मैदान व स.नं. ७५ पैक , 
आर ण .६४४, ाथिमक शाळा यांचे आर ण आहे. सदर जागेवर मोठया माणात िनवासी 
घरे आहेत.  ह  घरे गर ब कुटंबातील क कर  कामगारांची अस याने ते बेघर होऊ नयेत ू
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हणून सदर आर णाची जागा िनवासी वभागात समा व  करणेकामी म. . अिधिनयम व 

न.र. अिधिनयमचे कलम ३७ नुसार कायवाह  करणेस व तसा अहवाल शासनास पाठ व यास 
मा.आयु  यांना अिधकार दान कर यास मा यता देणेत यावी. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
 
मा. मोद ता हणकर  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
मा. दा लांडे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- भाग . ३१ दघी 
येथील स.नं. २ म ये आर ण . २/१२१ ह  जागा संप व पंप हाऊस साठ  मनपा या वकास 
आराखडयाम ये आर त केलेली आहे. तसेच स.नं.८२ म ये आर त .२/११८ ह  जागा 
क युिनट  सटर व सां कृितक क  तथा वाचनालय यासाठ  आर त करणेत आलेली आहे. 
वर ल आर णाची जागा मनपाने ता यात घेतलेली नाह . सदर जागेस वकास आराखडयाम ये 
आर ण पड यापुव  गोरगर ब नाग रकांनी राह यासाठ  घरे बांधलेली आहेत. यामुळे 
आर णाची जागा ता यात घेत यास गर ब नाग रक बेघर होतील. यामुळे वर ल दो ह  
ठकाणची आर णे र  करणेस व वषयाचे गांभीय ल ात घेता याबाबत ता काळ कायवाह  
कर यास मा यता देणेत यावी.  
 
मा.आशा सुपे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनलेा अनुमोदन देते. 
 
मा.अनुराधा गोफणे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  भोसर  वॉड 
.३३ गवळ नगर येथील स ह न.ं२०० पै. आर ण .४०७ खेळाचे मैदान येथील एकुण ९५ 

गुंठा जागेपैक  ८५ गुंठा मनपा या ता यात आलेली आहे. सदर प रसराम ये पा याची टाक  
नाह . स या पांजरपोळ येथून पाणीपुरवठा केला जातो. सदर ठकाणी न याने टाक  बांधलेस 
पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होईल व नाग रकांचा कायम व पी प या या पा याचा  सोडवला 
जाईल. याक रता भोसर  स ह न.ं २०० पै. आर ण . ४०७ खेळाचे मैदान येथील एकुण ९५ 
गुंठा जागेपैक  ८५ गुंठा मनपा या ता यातील जागेपैक  अंदाजे २० गुंठा जागा पा याची उंच 
टाक  बांधणेस आर त करणेत यावी यासाठ  महारा  ादेिशक अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये आर णाचे फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   
  
मा.अिनता तापक र  – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देते.    
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मुळ वषय मंजूर कर यास हरकत नाह . 
भाजीमंडई या या आर णावर ब ड ंग कशी काय झालेली आहे. वषय पास करावा,  असा  
आहे क , महापािलके या आर ीत जागेवर, भाजीमंडई या आर ीत जागेवर  ब ड ंग कशी 
काय बांधलेली आहे. ब ड ंग परमीशनने कसे काय ब ड ंग परमीशन दल.े ब ड ंग परमीशन 
वभाग नगररचना वभागाचे ऍड हाईज घेते. नगररचना वभागाने ड हाईज का दल.े 
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कमीशनर साहेबानंी वषय देताना वचार केला का? कॉप रेशनने ब ड ंग परमीशन कसं दल.ं 
हे आम या ल ात का अपण आणुन दलेल नाह . तु ह  असा वषय आणला क  चुक घडलीच 
नाह .  महापािलकेनी आर ीत जागेवर ब ड ंग कशी बांधली. असाच एक झोपडप ट  पुनवसन 
क प रेडझोनम य े केला. आ ह  कोटात जावू शकलो नाह त, सीमा सावळे कोटात गे या 
यानंतर इ वॉयर  झालेली आहे. आर ीत जागेवर बांधलेतर अती मण पाडायला तु ह  

जाता. तु ह  इ वॉयर  केलेली नाह  यावेळेला नगररचनाम ये कोण अिधकार  होते. 
नगररचनेनी काय ऍड हाईज दल,े ब ड ंग परमीशन कोणी दल.े यावेळेला आयु  साहेब 
कोण होते. या चुका केले या आहेत. वत: एवढ  मोठ  चुक करायची आ ण नंतर तशीच 
गुंडाळायची.  याम ये वषय पास करा पण इ वॉयर  हायला पा हजे. हा वषय मंजूर करावा. 
वषय पास करत असताना याम ये प  मे शन करा क  याम ये कमीशनरनी इ वॉयर  
करायला पा हजे. इ वॉयर  के यानंतर याम ये जे अिधकार  दोषी असतील यां यावर 
कारवाई हायला पा हजे. नंतर यांना जनरल बॉड ने वाचवलेतर वाचवू दया आम याकडे नेते 
लोक वाचव याम ये ए सपट आहेत. पण इ वॉयर  हायला पाह जे. यां यावर कारवाई 
करायला पाह जे. गे या िमट ंगम ये दोन चुक चे ठराव पास केलेले आहेत, ते द त नाह  ु
केलेतर प लक कोटात जाणार आहे, आ ण याब ल सु दा कोटात जाणार. हणून आपण 
आपली चुक सुधारावी. याम ये सु दा इ वॉयर  करावी. वषय पास करत असताना इ वॉयर  
ऑडर करावी. महापौर मॅडम तुमची शेवटची िमट ंग आहे. या शेवट या िमट ंगम ये अशा 
लोकांना तु ह  साथ देवू नका. वषय पास करत असताना इ वॉयर  ऑडर करावी, आ ण 
याम ये कमीशनर सु दा र पॉ सीबल आहेत. नाह तर आप या कॉप रेशनम ये काय होत क  
य.ूइंजीनीअरवर करवाई होणार आ ण कमी र, डे युट  कमीशनर सगळे लोक सुटतात असे 
हायला नाह  पाह जे ह  फार मोठ  चुक आहे, आर ीत जागेवर तु ह  ब ड ंग कशी बांधता 
एवढा अंदाधंुद  करभार कसा काय?  याची इ वॉयर  हायला पा हजे आ ण दोषी अिधका-
यावर कारवाई हायला पा हजे.  
 
मा.आयु  – मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृह. मा.कुमार साहेब यांनी जी चुक झालेची गो  
िनदशनास आणून दलेली आहे ती व तु थती आहे. याबाबतीत ऑलरेड  स मा.सद या मॅडम 
हायकोटात गेले या आहेत यामुळे हे करण मा.हायकोटामधुन आलेले आहे. आता परत 
हायकोटात जा याची गरज नाह . मा.हायकोटाने या सव गो ीची न द घेतलेली आहे. आ ण 
हायकेटाला आ ह  प  सांगीतले आहे, आमची चुक झालेली आहे हा सोशल ोजे ट आहे. 
६७२ गाळयां या इमारती बांधले या आहेत, चार इमारती पुण झाले या आहेत व एक रा हली 
आहे, हणून मा.उ च यायालयाला वनंती होती पाचवी ब ड ंग बांधु दयावी. उरले या सव 
ब ड ंग वाट दया यातू . आ ण हा जो प लक मनी आपण ब ड ंगम ये घातलेला आहे 
या ठकाणी ते सव कुटंब गेलीतर सवाचे भलं हेईल व ती वनंती माू .हायकोटाने मा य केलेली 

आहे आ ण आ हांला डायरे शन दले या आहेत. 
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, हे कोणा या काळाम ये झालेले आहे यांचे नाव 
सांगाव.े  हायकोटाने ऑडर दलेली आहे ती आ ह  मानतो. हा वषय पास करावा व यांनी 
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चुक केलेली आहे यां यावर काय कारवाई केलेली आहे हे सांगाव.े  सगळयांना मा हती आहे 
चुक झालीतर  वाच वणारे लोक आहेत. चुक झाली असेलतर पनीशमट हायला पा हजे. 
यावेळेला कोण अिधकार  होते यांचे नाव सांगाव,े नाव ड लेअर करावे.      

 
मा.आयु  – मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृह. मी फ  सभागृहा या िनदशनास हे आणून 
देतो क  या दोन तीन चुका झाले या आहेत याची मा.उ च यायालयाने न द घेतलेली आहे. 
यानंतर आप याला डायरे शन दलेले आहेत क  तुमची चुक झालेली आहे ती द त करावी ु
यासाठ  ३७ कराव,े यामुळे ह  या आपण सु  केलेली आहे. यामुळे हा वषय 

महापालीका सभेसमोर आला. आणखी चार ब ड ंग पैक  एक ब ड ंग थांबवा, तीच रटडर 
करा, अ ह  रटडर केलेल आहे. यामुळे या सभागृहासमोर या काह  गो ी आहेत या मी 
समोर ठेवतोय. मा.उ च यायालयाने डायरे शन दलेले आहेत या माणे हा ताव आलेला 
आहे. कलम ३७ ची आव यकता आहे यासाठ  आप या समोर वषय आलेला आहे सभागृहाने 
िनणय यावा. यास आप या मा यतेची आव यकता आहे नंतर शासनाकडे ताव जाईल.  
 
मा.गोर  लोखंडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , सभागृहातील माझे सव सहकार . या गर ब 
माणसासाठ  हा पुनवसन क प या शहराम ये राब वला गेललेा आहे ते वाट पाहत आहेत क  
नवीन घरात आ ह  कधी जाणार. गर ब माणस याम ये राह यासाठ  गेल ेपा हजेत. वषय 
मंजूर करावा पण, पण या शहरात जे जे पुनवसनाचे क प झालेले आहेत  या सव पुनवसन 
क पाची चौकशी करावी. एखादया आर ीत जागेवर जर ब ड ंग परमीशन देत असालतर ते 

यो य नाह . तु ह  सवसामा य माणसाला वेठ स धरता आ ण तुम या अिधका-यांनी केलेल हे 
कृ ये  याचे समथन तु ह  आज करता. एसआरएचे िनयम कुठ लावायचे, पाञ अपाञ कडून 
पैसे खायचे हा धंदा आप या पालीके या अिधका-यांनी सरासपणे आ ण वषापासून केलेला आहे.  
नवगुणे हणून नावाचा एक माणुस होता, िचंचवड या वेताळनगर मधील एका माणसाने 
आ मह या केली आहे. या पुनवसन क पाम ये तु हांला न याने बघ याची गरज आहे, हे 
यामुळे मी सांगतो क  जो क ाकडून, आ ण रा याकडून िनधी आप या महापािलकेला येतो, 
गर ब व ती या नावाखाली लाखो पये आलेले आहेत. ामु याने ह  गर ब माणस झोपडप ट  
म ये राहणारे माणस आहेत. झोपडयातली माणसं मो याला चालतात, झोपडयातली माणस 
मतदानास चालतात.  पण  शासक य माणसास या ठकाणची जाणीव राहत नाह , तेथे काह  
जनावरं राहत नाह तर गर ब माणसच राहतात. अनेकवेळा असे पुनवसनाचे वषय येतात 
यावेळेला महापािलके या अिधका-यांनी एसआरए या नावाखाली, एसआरएची कुठलीह  

िनयमावली फायनल झालेली नाह . नगर वकास अंतगत ती मॅ◌ाड फकेशनसाठ  मंञालयात 
पडून आहे, परवा शहर सुधारणा सिमतीम ये हा वषय चचला आलेला होता आ ह  वचारले 
अशी अ य चुक कशी क  शकता? यावेळेला यांनी आ हांला सांगीतल,े एसआरएचे िनयम 
होते असे सांगीतले आहे, जेथे एसआरएची िनयमावली फायनल नाह  तेथे एसआरए या 
नावाखाली तु ह  मोठमोठे गु हे खपवता का?  ह  महापािलका ाचाराचे कुरण झालेले आहे.  
एखादया तर  अिधका-यास तुम या कार कद म ये िश ा लावा यािशवाय हे शासन 
सुधारणार नाह . या महापािलकेचे टॅ स पाने एक-एक पया लोक भरतात. आ णासाहेब 



100 
 
मगर यां या काळात भरती झालेली आहे, हे डे जर लोक आहेत. यामुळे एखादयालातर  
तुम या काळात कामाला लावावे यािशवाय हे सुधारणार नाह त. आ ह  आदरनीय 
यायालया या िनणयाचे वागत करतो. हा वषय मंजूर करावा परंतु या अिधका-यांने 

पुनवसन क पाम ये आर ीत जागेवर परमीशन दले यांची चौकशी करावी, आ ण जे कोणी 
संबंधीत दोषी असतील यां यावर कारवाई करावी आ ण हा वषय मंजूर करावा. 
 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह. कोटाने िनदष द यानंतर 
आपण कारवाई करतो. आयु ांना या ठकाणी एक सवाल आहे, एक कडे आताच आप यावर 
हायकोटा या द याने अिधकार  नेम याची वेळ आलेली आहे. याम ये आपण आर ीत 
जागेवरचे बाधंकाम प हले काढणार आहोत. यायालय पण कसा याय करते ते बघा, एक कडे 
आर ीत जागेवरचे बांधकाम काढा हणून आपण कमचा-यांची िनयु  करतो आ ण दसर कडे ु
तु ह  सं था आहात हणून तूम यासाठ  ३७ करा हणते. सं था हणून तु हांला वेगळा 
याय आ ण आ ह  गर ब आहोत, आ ह  चुक ने आर णाची जागा वकत घेतली तेथे गुंठा 

अधा गुंठयाम ये बांधकाम केलेल े आहे, ते आमच बांधकाम पाडायला माञ आ ह  याच 
सभागृहाने यायालया या द यामुळे आता परवानगी दलेली आहे. आताच माझे बंधु गोर  
लोखंडे यांनी सांगीतल आहे क , इ वॉयर  झाली पाह जे. आर.एस.कुमार, हेञे साहेब, उ हास 
शे ट  आ ह  सगळयांनी या वषयाला परवानगी दली होती. या वषया या संदभात माझा 
पञ यवहार झाला.  एकतर २५ कोट च डायरे ट काम दल,ं टडर काढायला पाह जे होतं, टडर 
न काढता या ठकाणी तु ह  डायरे ट काम दल आहे. दसर हु णजे आर णा या जागेवर, 
या सं थेनी खरोखर िनयम पाळायला पाह जे होते या सं थेनीच िनयम पायदळ  तुडवलेत हा 

दसरा गु हाु . तीसरा कायतर एसआरएचे अिधकार आप या बांधकाम परवानगीने वापरले या 
संदभात यावेळेस कमीशनरांना पञ दल,ं सभागृहात याचे ो र झाले आ ण ो र 
झा यानंतर शासनाने अ यंत िनल जपणाने मला उ र दली, क  हे आ ह  क  शकतो, 
आ ह च परवानगी देवू शकतो. मी यावेळेस कमीशनरांना वचारल होत क  बांधकाम 
परवानगीचे जे शहर अिभयंता आहेत ते एसआरएचे सीईओ कधीपासून झालेले आहेत. साहेब, 
वृ पञाम ये या या बात या आ या, मी वारंवार याचा पाठपुरावा केला. माझा पाठपुरावा 
कर यामागच दसरंु  एक कारण सांगते, एक कडे आर णावरची बांधकाम काढायची हणून 
आपण पाठपुरावा करतो आ ण दसर कडे जे गोरगर ब आहेतु , तु हांला कोणी घर बांधायला 
लावल नाह , ते झोपडयात सुखी आहेत परंतु तु ह  यांना देणार असालतर कमान अिधकृत 
घर दया. आर ीत जागेवर तु ह  बांधकाम क  नका, आ ण समजा करायच असेलतर ३७ ची 
कायवाह  पह ली केली पाह जे ती कायवाह  पह ली न करता बांधकाम केल,े नंतर आपण हे 
ह तांतरण क  शकत नाह  हे आप या ल ात आ यानंतर कोटाकडे आप याला वनवनी 
करावी लागली. हणजे तुम याकड या येक चुकावर आ ह  पांघ न घालायचं आ ण कोट 
सु दा तुम या बाजूने आहे यांनी सांगीतल ३७ करा. मग एखादया केसेसम ये आपण 
फ डे ह ड करतो, स मा. राजन पाट ल यानंी मा या ब ल फ डे ह ड केल, पसनली 
फ डे ह ड केल क  सीमा सावळेनां असं वाटत क  या काप रेट आहेत, कोटाने यांना झापल. 

आपण फ डे ह ट वाचा, हणजे मी या सभागृहाची सद य आहे आ ण माझा एक अिधकार , 
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यांनी क  डायरे ट २५ कोट च काम दल, यांचा उ ेश सफल होत नाह  कंवा यांना याच 
े ड ट िमळत नाह  हणून हाय कोटात फ डे ह ड करतो क  या केसम ये या अ लीकंट 

आहेत या वत:ला काप रेटर समजतात, समजतात हणजे काय? मी काप रेटर आहेच, मी 
िनवडून आलेली आहे. तुम या चुकावर आ ह  पांघ न घातल नाह  हणून तु ह  आ हांला उभ ं
करणार. साहेब, मला या ठकाणी अप याला असं सांगायच आहे क  कोटाकडे आपण वनंती 
करा क , आम या अनेक आर ीत जागेवरती बांधकाम झालेले आहेत. ६७ हजार बांधकाम 
आहेत आपणच मा हती अिधकाराम ये मा हती दलेली आहे. माग या सभागृहात सु दा ह  
मा हती आलेली आहे. ती सगळ  बांधकाम िनयमीत करणार? या सगळयाच ३७ करणार? जो 
िनयम तु हाला लागू असेल तोच िनयम सवसामा य नागर कांना सु दा लागू असला पा हजे. 
एकाला एक िनयम आ ण दसु-याला दसरा िनयम नाह  चालणारु . तु ह  सं था हणून काह च 
िनयम पाळत नाह त. तु हांला कायदाच नाह . गोरगर बां या नावाखाली कती आ ण कसा 
कसा खेळ करणार आहोत. रेडझोन आहे, रेडझोन आहे, रेडझोन आहे, आ ह  कधी बोललो हो.  
शभंर लोकांना तु ह  परवानगी नाकारली या यानंतर आ ह  या वषयी तुम याकडे 
पञ यवहार केला. तु ह  आमचा पञ यवहार नाकारला आ ण मग आ हांला कोटात जाव 
लागल. तु हांला जर परवानगी िमळत असेलतर आ हांला सु दा परवानगी िमळ व याचा 
पुणपणे अिधकार आहे आ ण मग तुमचा रेडझोन आला. आता आ ह  सांगतोत क  
झोपडप ट वासीयां या वरोधातला हा वषय नसुन हा शासना या वरोधातला वषय आहे. 
तुम या ाचाराचा वषय आहे आ ण हणून आ ह  कोटात आहोत. साहेब, एक कडे ६७२ 
लोकांची याद  आपण तयार केली आपण शासनाकडे मंजूर ला पाठवली, शासनाने मंजूर केली, 
आहो, मंजूर के यानंतर आता आपण पाञ-अपाञतेच नाटक काढतात. आता पाञ-अपाञते या 
कागद तपास याच काम चालू आहे. ते गर ब आहेत ते तुम या दारात मागायला आले होते 
का? तुम या दारात ठ या मांडुन बसले होते का? अजीबात नाह . तर  तु ह  केलयं ना, मग 
एकतर रतसर करा. आ ण यांना कोणाला कळवळा होता यांनी सांगाव, शासनाला 
सांगीतल पाह जे. क  तुमची ६७२ लोकांची जी याद  शासनाकडे गेली होती याच लोकांना घर 
िमळाली पाह जेत. वैय क नाव घेवून लीगेशन केले जाते. मला आनंद आहे क  मी काह तर  
चांगल करतेय, सुरवातीला सगळयांना वाईट वाटत असलतर  नंतर ते चांगल िस द होत. 
मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब.  जसं या याम ये आपण ३७ करणार आहोत तसं या 
या लोकांची, नागर कांची घर आर ीत जिमनीवरती आहेत यां यासाठ  सु दा शासना या 

वतीने तु ह  ठराव मांडला पाह जे. यांच सु दा ३७ क न आपण कोटात यांना सु दा दलासा 
दला पाह जे. कारण ते सु दा या शहराचे करदाते नागर क आहेत, यां याकडून ती पट 
करवसुली करता. माग यावेळेस शहरा य  बोलले होते क , आओ जाओ घर तु हारंा ह या, 
खुप लोकांनी यां या बोल याचा वपयास केला, यां या सांग याचा अथ एकच होता जो 
याय यांना, तोच याय यानांह  दयावा. झोपडप ट वासीयांना जर आपण प क  घर देत 

असूतर आमची प क  घर पाड याचा तु हांला अिधकार काय? आ ण यांचे घर िनयमीत होत 
असेलतर सगळयांची घर िनयमीत झाली पाह जेत. ध यवाद. 
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मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच आमचे बंधु 
गोर नाथ लोखंडे यांनी अतीशय पोटतीडक ने वषय मांडला. माझा ज म देखील 
झोपडप ट म ये झालेला आहे. पंपर  चौकाम ये असणार  झोपडप ट , या ठकाणी 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याचंा पुतळा बसलेला आहे. या ठकाणी माझा ज म झालेला आहे. 
या ठकाणाहन चोवीस तासाची नोट स देवूनू , राञी नोट स भेटते, सकाळ  अित मणा या 

गाडया लागतात आ ण बोर बी तार बांधुन यांना गाडयाम ये टाकून से टर नंबर २२ येथे 
गाळयाम ये टाकल जात. १९९१ साली मी तो ञास सहन केलेला आहे. मी देखील 
अित मण या गाड म ये बसून माझा बोर बी तार बांधुन या ठकाणी गेलेलो होतो. आजपयत 
मी तीथंच राहतो. आज या पर सराम ये शासनाकडून काह तर  योजना आणावी हणून आ ह  
जेएनएनयूआरएम या नावाखली पुनवसन क प राब वला गेला. झोपडप ट  सुधार सिमतीचा 
सभापती अस यामुळे मला या पर सराम ये योजना राब व याच ेय िमळाल.ं या भागात 
राहणा-या लोकांना प क  घर कुठतर  भेटतील असा आ म व ास, आ ण या आ म व ासाने 
या पर सराम ये काम करत असताना, या ठकाणी पुनवसन क प राब वला गेला 
या ठकाणी असणा-या लोकांच पुनवसन कर यात आल.ं अशाच म ये अचानक आडवी मांजर 

गे यासारख झाल, एखादं चांगल काम करत असताना एखाद  अडचण येते ती आडचण आली 
आ ण रेडझोनचा वषय या ठकाणी िनमाण झाला आ ण आहे ती काम जागेवर थांबली गेली. 
आज मला एकच सांगायच आहे क  या पर सराम ये राहणा-या लोकांचा काय दोष? काय 
गु हा केला या लोकांनी. आज यांची घर मोडकळ स आलेली आहेत, पाणी घरात गळतय,ं 
घर गळतायेत, लोकांना राहायला जागा नाह , एवढयाशा घराम ये कसेतर  ते राहतात. कुटंब ू
मोठ  झालेली आहेत यांच पुनवसन केल पाह जे, या सगळया गो ी मी वत: पाहतोय, 
या ठकाणी राहतोय, मी वत: अनुभवतोय. आता या भागात रेडझोन आ यामुळे तो वषय 

कधी माग  लागेल ते मला सांगता येत नाह . चोवीस तासाची नोट स देवून या ठकाणी 
झोपडप ट ला िश ट केल. १२९ व.ेफुटा या घराम य,े यात संडास, बाथ म आतम येच. 
या घरात कोण जात न हंत. या लोकांना या ठकाणी नेवून टाक या गेल,ं आज यांची 

अपे ा आहे क  आ हांला घर भेटल पाह जे. आतातर रेडझोन आहे आ ण देणार कस.ं आज 
शहराम ये कुठे िनळ  लाईन आहे, कुठे लाल लाईन आहे, कुठे पवळ  लाईन आहे. आज या 
झोपडप ट च पुनवसन दसर कडे झाल पाह जेु . हे होत असताना रेडझोन आहे. साहेब, आपण 
आता सांगीतल माग या टाईमाला चुक झाली, अशी चुक आप या काळात झाली. ७५ मी. 
पाईन रोडच काम ािधकरणान चालू केलेल आहे, पावसाळयाचा सीजन आ ण या 

पावसाम ये या ठकाण या झोपडप टयाना काढल.ं आ ण मा या भागाम ये काह  ओपन 
जागा आहेत या ठकाणी या झोपडया नेवून टाक या. काह  लोकांना प या प या याम ये 
दले आहेत जे पाञ राह ले यांना प या याम ये दले पण बाक चे जे टाकले गेल ेतेथे आज 
थोडासा जर  पाऊस झाला तर  या पाऊसाम ये कंबरे एवढे पाणी या लोकां या घराम ये 
साठलेले आहे. रञ र राबवून जे.सी.बी लावून या पा याची वाट काढन दलीू . तोच वषय, 
रेडझोनमुळे पुनवसन होणार नाह , र या या झोपडया काढन या ठकाणी टाक याू , तेथे 
झोपडया वाढत चाल या आहेत. उदया तु ह च हणणार झोपडप टया नगरसेवक वाढवतात, 
काह  संबंध नाह  नगरसेवकांचा वाढ व याम य.े आज ािधकरणाची झोपडप ट  मा या वॉडात 
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टाकली, ािधकरणाकडून आपण काय जागा घेतली. ािधकरणाकडून जागा घेतलीतर या 
जागेवर झोपडप टयांच पुनवसन झाल पाह जे. मा या वॉडातील लोकांना सु वधा देतांना मला 
अडचणी येतात. मी हागनदार मु  ऐर या केला होता आज ते लोक र यावर बसतात, 
या ठकाणी यांना संडास नाह त. दगधी वाढत चाललेली आहेु . आज शासना या चुक या 

कारभारामुळे या ठकाण या नागर कांना भोगाव े लागते. रेडझोनची कोटात केस आहे, 
या ठकाण या लोकांच पुनवसन करता येत नाह . तर  या ठकाणी दसर  झोपडप ट  पाठवली ु

गेलेली आहे. यामुळे ािधकरणा या भागातली ािधकरणाकडून जागा यावी. आ ण 
या ठकाणी पुनवसन करता येईल का याचा मला खुलासा करावा. दसर  गो  हणजे ु
या ठकाणची राहलनगर झोपडप ट  ू ५०२ घर स.ेनं. २२ म ये टाकलेली आहेत, या लोकांच 

पुनवसन हो याची गॅरंट  नाह . शहराम ये कुठ जागा असेल, मा या अंदाजाने ठाकरेताई 
हणा या आम याकडे आजमेराम ये दोन ए कर जागा आहे, आम या झोपडप ट मधले 

सुिश ीत लोक आहेत, चांगले लोक आहेत या भागाम ये यांच पुनवसन कराव.े 
 
मा.सुजाता पालांडे   - मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना वकार या आहेत.  
 

यानंतर उपसूचनां माणेचा द त ठराव मतास टाकणेत आला असताु -  
 
ठराव मांक- ५६४                           वषय मांक – १७ 

      दनांक - १९/८/२०१४            वभाग – मा.आयु  

 
            संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . नर व/१७/ पंपर /१४१/२०१४ 

               दनांक १६/०८/२०१४  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील िचंचवड येथील स ह नंबर २५४ ते 

२५८ या मनपा या मालक या  जागेवर BSUP योजनेअंतगत झोपडप ट चे जागेवर पुनवसन 
क प मनपा राब वत आहे.  सदर क पाम ये एकुण ६७२ गाळे (६ इमारती ) बांधावयाचे 

आहेत. यापैक  ५ इमारतीचे बांधकाम पुण वास आलेले आहे. 
     उपरो  वषयािधन  जागेवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन १९७८ चे मंजूर 
वकास योजनेनुसार आ.  :- १३१ भाजी मंडई व शॉपींग सटर, आ. :- १३२ खेळाचे 
मैदान,आ. :-१२५ मा यिमक शाळा, आ. :- १२६ ाथिमक शाळा. आ. :-१२७ उ ान, या 
योजनाची आर णे होती. उ  आर णांची जागा भूसंपादन कायदया वये सन १९८६ साली 

महानगरपािलके या ता यात िमळा या आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन १९९५ 
या सुधार त मंजूर वकास योजनेनुसार या ठकाणी आर ण .२५३ अ वये मा यिमक शाळा 

व आर ण . २५४ अ वये ाथिमक शाळा आ ण आर ण . २५१ अ वये भाजी मंडईसाठ  
या योजनासाठ  आर ण े कायम केली आहेत. तदनंतर महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ माणे शासन िनणय :- टपीएस-
१८९८/६४/ . .७/९८/न व-१३ द:- २२ जुन १९९८, अ वये “मा यिमक व ाथिमक 
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शाळेसाठ ” आर त जागा मैलाशु द करण क प या योजनाथ वापरणे तव आर णाचे 
योजनात बदल कर याचा फेरबदलाचा ताव शासनाने मंजुर केला आहे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने आर ण . २५१ भाजी मंडई आर णाचे एकुण 
४७०१.६० चौ.मी. ेञामधील ३१४९.८६ चौ.मी. ेञात बी.एस.यु.पी.योजनेतंगत ३ इमारतीचे 
बांधकाम केले असून भाजीमंडई आर णासाठ  १५५१.७४ चौ.मी. ेञ कायम ठेवले आहे. तसेच 
आर ण . २५३ मैलाशु द करण क ाचे एकुण २४८२१.५० चौ.मी. ेञामधील ५२३७.२३ 
चौ.मी. ेञावर बी एस यु पी योजनेतंगत ३ इमारती ता वत के या असून यापैक  दोन 
इमारतीचे काम केले आहे. 
 शासन िनदेश द. २४/१२/२००८ व शु द पञक द. २०/०५/२०१० यास अनुस न 
महानगरपािलका बी एस यु पी योजनेसाठ  २.५ एफ एस आय अनु ेय  क न योजना राबवू 
शकते.  परंतू  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने बी एस यु पी योजना मंजुर वकास 
योजने या आर त जागेवर राब व यामुळे सदर क पातील इमारतींना भोगवटा पञ दे यास 
कायदेिशर अडचणी येत आहेत. यामुळे या क पातील सदिनका लाभाथ ना वाटप करणे 
श य होत नाह .             
 सदर क पाबाबत मा.उ च यायालयात जन हत यािचका .७४/२०१३ दाखल आहे. 
सदर क प पुण वास ने यासाठ  व लाभाथ ना घरकुल ेवाटप करणे श य हो यासाठ  मंजुर 
वकास योजनेत फेरबदलाची कायवाह  क न क पाची जागा आर णातुन वगळून िनवासी 
वभागात समा व  करणे म ा  आहे. 

सबब मौजे िचंचवड स.नं. २५४, २५५ पैक  ( िस.स.नं.४५०९, ११९३ पैक  ) मधील 
आर ण . २५१ भाजी मंडई या एकुण आर णाचे ४७०१.६० चौ.मी. ेञापैक  बी.एस.य.ुपी. 
योजनेतंगत क प राब वलेले ३१४९.८६ चौ.मी. ेञ आर णातून वगळून िनवासी वभागात 
समा व  करणे आ ण स.नं.२५६, २५७,२५८ पै. (िस.सं.न.ं११९३ ते ११९७ पै.) मधील आर ण 
.२५३ मैलाशु द करण क  ेञ २४८२१.५० चौ.मी.यामधील क प भूखंड ेञ ५२३७.२३ 

चौ.मी. यामधील पवनानद चे िनळ  पुररेषेतील ४२५.८७ चौ.मी. ेञ वगळून उवर त ेञ 
क प भूखंडाचे उ रेकड ल ४२५.८७ चौ.मी. असे एकुण ५२३७.२३ चौ.मी. ेञ आर णातून 

वगळुन िनवासी वभागात समा व  करणेसाठ  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची या मा.महापािलका सभे या मंजूर ने काया वत 
करणे म ा  आहे.  सोबत मंजूर वकास योजनेत ता वत करावयाचे फेरबदल दश वणारा 
वकास योजनेचा भाग नकाशा मा हतीसाठ  सोबत जोडला आहे यानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या जु या ह चे सुधार त मंजूर वकास योजनेत महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास, फेरबदलाची सव 
वैधािनक कायवाह  क न फेरबदलाचा ताव शासनास मा यतेसाठ  सादर कर यास आयु , 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच मौजे रहाटणी येथील स.नं. ५९ पैक  जागातील आर ण .६४९, उ ान येथील 
जागेवर मोठया माणात िनवासी घरे आहेत व स.न.ं ७२,७३ पैक , आर ण .६४५, 
दवाखाना व सुितगृह यांचे आर ण असून िन या जागवेर ग रबांची घरे असून जवळच एक 
कलो िमटर या आत जजामाता हॉ पीटल व तुतीगृह आहे.  ह  घरे गर ब कुटंबातील ू
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क कर  कामगारांची अस याने ते बेघर होऊ नयेत हणून सदर आर णाची जागा िनवासी 
वभागात समा व  करणेकामी म. .अिधिनयम व न.र. अिधिनयमचे कलम ३७ नुसार 
कायवाह  करणेस व तसा अहवाल शासनास पाठ व यास मा.आयु  यांना अिधकार दान 
कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच स.ंनं. २२ मधील राहलनगर येथील झोपडप ट धारकांची सन ू १९९० साली  पंपर  
येथुन सुमारे ५०२ कुटं बयांचे पुनवसन कर यात आले आहेू . यावेळ  हणजे समुारे २५ 
वषापूव  या झोपडप ट धारकांना केवळ १२५ केअर फूटांची घरे दली गेली. आता या 
झोपडप ट धारकांची मुले मोठ  झाली आहेत. यांची ल ने होऊन यांना मुले झाली आहेत. 
यामुळे २५ वषापूव या १२५ केअर फूटां या घरांम ये सदरचे कुटंब राह शकत नाहू ू  तसेच 

सदरचे राहलनगर हे अिधकृत र हवाशी असून देखील यांचे जेु .एन.एन.यू.आर.एम. अंतगत 
अ ाप पुनवसन कर यात आलेले नाह . १९९० साली दे यात आले या इमारतीचे लॅब हे आता 
गळतायेत. यामुळे सदर घरां या िभंतीम ये पाणी मु न या इमारती आता मोडकळ स 
आले या आहेत. या ठकाण या इमारतीं या ज यांचे व लोखंड  कठडे गंजून िनखळून 
गेले या आहेत.  यामुळे अंध, वृ द लोकांना वर या मज यावर जाणे धोकादायक बनले आहे.  
सदर इमारतीची गॅरंट  आता संपली आहे. यामुळे महापािलकेने वेळ च ल  दले नाह  तर 
भ व याम ये सदर या इमारती कोसळून मोठ  ज वत व व  हानी हो याची श यता आहे. 
सदर स.ेनं. २२ हे रेड झोन बािधत अस यामुळे आहे याच ठकाणी या नाग रकांचे पुनवसन 
होऊ शकत नाह . यामुळे शहरातील अ य भागाम ये अजमेरा, मासुळकर कॉलनी येथे 
मनपा या मालक ची सुमारे दोन एकर जागा नागर कासंाठ  घरे या योजनासाठ  आर त 
आहे. या ठकाणी सदर नागर कांचे पुनवसन क न देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच मौजे रहाटणी येथील स.नं. ११४ पैक  जागातील आर ण . ६४२, लहान मुलांचे 
खेळाचे मैदान व स.नं. ७५ पैक , आर ण .६४४, ाथिमक शाळा यांचे आर ण आहे. सदर 
जागेवर मोठया माणात िनवासी घरे आहेत.  ह  घरे गर ब कुटंबातील क कर  कामगारांची ू
अस याने ते बेघर होऊ नयेत हणून सदर आर णाची जागा िनवासी वभागात समा व  
करणेकामी म. . अिधिनयम व न.र. अिधिनयमचे कलम ३७ नुसार कायवाह  करणेस व तसा 
अहवाल शासनास पाठ व यास मा.आयु  यांना अिधकार दान कर यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

तसेच भाग . ३१ दघी येथील स.नं. २ म ये आर ण . २/१२१ ह  जागा संप व 
पंप हाऊस साठ  मनपा या वकास आराखडयाम ये आर त केलेली आहे. तसेच स.नं.८२ 
म ये आर त .२/११८ ह  जागा क युिनट  सटर व सां कृितक क  तथा वाचनालय यासाठ  
आर त करणेत आलेली आहे. वर ल आर णाची जागा मनपाने ता यात घेतलेली नाह . सदर 
जागेस वकास आराखडयाम ये आर ण पड यापुव  गोरगर ब नाग रकांनी राह यासाठ  घरे 
बांधलेली आहेत. यामुळे आर णाची जागा ता यात घेत यास गर ब नाग रक बेघर होतील. 
यामुळे वर ल दो ह  ठकाणची आर णे र  करणेस व वषयाचे गांभीय ल ात घेता याबाबत 

ता काळ कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
तसेच भोसर  वॉड .३३ गवळ नगर येथील स ह न.ं२०० पै. आर ण .४०७ खेळाचे 

मैदान येथील एकुण ९५ गुंठा जागेपैक  ८५ गुंठा मनपा या ता यात आलेली आहे. सदर 
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प रसराम ये पा याची टाक  नाह . स या पांजरपोळ येथून पाणीपुरवठा केला जातो. सदर 
ठकाणी न याने टाक  बांधलेस पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होईल व नाग रकांचा कायम व पी 
प या या पा याचा  सोडवला जाईल. याक रता भोसर  स ह न.ं २०० पै. आर ण . 
४०७ खेळाचे मैदान येथील एकुण ९५ गुंठा जागेपैक  ८५ गुंठा मनपा या ता यातील जागेपैक  
अंदाजे २० गुंठा जागा पा याची उंच टाक  बांधणेस आर त करणेत यावी यासाठ  महारा  
ादेिशक अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये आर णाचे फेरबदलाची कायवाह  करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

अनुकूल- ८१       ितकुल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 

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

  दनांक - १९/८/२०१४     वभाग – मा.आयु  

 
       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . नर व/१७/ पंपर /१४२/२०१४ 
                दनांक १६/०८/२०१४  
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म य े लोकशाह र आ णाभाऊ साठे यांचा 
पुणाकृती पुतळा बस वणेसाठ  मातंग दिलत बहजनु  समाज वारंवार मागणी कर त आहे. 
      यास अनुस न जागबेाबतची मा हती खालील माण े-     

 अ) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या िनयोजन व िनयंञण क ा अंतगत  
असले या जागेपैक  से टर . २२ येथील सुमारे ३९ हे टर जागा ािधकरणाकडून दनांक 
०३/०५/१९७६ रोजी महानगरपािलके या ता यात आलेली आहे. से. .२२ या म.न.पा. तफ 
तयार केले या जागे या ल-ेआऊट म य ेसदर जागेपैक  मुंबई-पुण ेहायवेलगत सुमारे ११५०० 

व.ेमी.जागा जकात ना या या वापरासाठ  करणेत येत होती. ािधकरणाकड ल १९९७ या 
मंजूर ड .पी.चे अवलोकन केल ेअसता सदर जागा वापर हा सावजिनक व िनमसावजिनक 
वापरासाठ  दश वणेत आलेला आहे. जकातना यासाठ या वापर कमी झा यान े इतर 
वभागांकडून सदर जागेची मागणी करणेत आलेली होती. 

तथा प थाप य, बी.आर.ट . वभागान े सोबत जोडणेत आले या नकाशात दश वणेत 
आले माण ेजकात ना या या जागेत बी.आर.ट . टॅ झीट टेशनचा ता वत आराखडा तयार 
केलेला आहे. सदर आराखडयाअंतगत कै.अ णाभाऊ साठे पुतळयासाठ  व पुतळयासभोवतीचे 
सुशोिभकरणासाठ  सुमारे ६५०.० चौ.मी. जागा ता वत केलेली आहे. स थतीत वर नमूद 
जागा म.न.पा. या ता यात आहे ती सदर पुतळयासाठ  देय होऊ शकते.   

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  मधील संत तुकारामनगर येथील महारा  
शासना या अंगीकृत असले या मौजे  पंपर  येथील स ह न.ं १७८ ते १८६, िसस.नं. ५२०२ 
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मधील हाफ कन महामंडळा या सुमारे ७० एकर जागेमधील पाच एकर जागेम ये लोकशाह र 
आ णाभाऊ साठे यांचा पुणाकृती पुतळा बस व याची मागणी वारंवार महानगरपािलकेकडे होत 
आहे.  सदर जागा ह  शासक य असलेने हाफ कन महामंडळा या सुमारे ७० एकर जागेमधील 
पाच एकर जागा महारा  शासनाकडून लोकशाह र आ णाभाऊ साठे यांचा पुणाकृती पुतळा 
बस व यासाठ  वनामु य पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ता यात घेणेकामी मा.महापािलका 
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

तर  हाफ कन महामंडळा या सुमारे ७० एकर जागेमधील पाच एकर जागा महारा  
शासनाकडून लोकशाह र कै.आ णाभाऊ साठे यांचा पुणाकृती पुतळा  बस व यासाठ  वनामु य 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ता यात घेणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. 

तर  संत तुकारामनगर येथील सदरची शासक य जागेची तातड  ल ात घेता, सदरची 
जागा शासनाकडून वनामु य िमळणेबाबतचा ताव शासनास सादर करणेस मा यता देणेत 
येत आहे  

 
मा.अनुराधा गोफणे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 
मा.द ाञय सान े – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- देह आळंद  रोडु , 
(पूव-प म) िचखली चौक कमानीवर तुकाराम महाराजांचा टाळ टाकलेले िश प, मा.िशवाजी 
महाराजांचे िश प व मा. ाने र महाराजांचे िश प बस वणेस मा यता देणेत यावी.  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 
मा.मंदा आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पुणे आळंद  पालखी 
मागावर वडमुखवाड  स.नं. ७८ येथे उभारावया या संत नामदेव महाराज व संत ाने र 
महाराज यां या भेट वर आधार त समुहिश पासाठ  िश पां या सं येतील वाढ, युर स 
बस वण,े वागत कमान बांधण,े रटेिनंग वॉल बांधण,े िसमािभंतीची उंची वाढ वण,े जागेचे 
समतलीकरण करणे इ. कामासाठ  क पाचे सुधार त अंदाजपञक य खच र कम पये २० 
कोट  फ  या र कमेस सुधार त मा यता देणेत यावी.  
  
मा.अ णा भालेकर  – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 
 
मा.सुमन नेटके - मा.महापौर साहेब, आ णाभाऊ साठचा वषय घेतलेला आहे.  आ ह  िनवडून 
येवून आड च वष झालेले आहेत. आड च वषापासून मुत  पुणाकृती तयार झालेली आहे ती 
बस व यासाठ  जागा उपल ध होत नाह . यासाठ  आ ह  वारंवार वनंती करत होतो क  
लवकरात लवकर जागा उपल ध क न मुत  बस व यात यावी. आज वतंञ चळवळ तील 
लोकांची जागृती कर यासाठ  आ णाभाऊ साठे यांचा पुणाकृती पुतळा शहरात उपयु          
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ठरणार आहे.  हणून मी आपणास वनंती करते क  आपण  लवकरात लवकर जागा ठरवून 
हा पुतळा बसवून यावा अशी वनंती करते. 
 
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु , सभागृहातील सव सहकार  आ ण अिधकार  
वग.  गे या अनेक वषापासून या शहरातील मागासवग य समाजाचा अ यंत ज हाळयाचा हा 
वषय आहे. अनेक वषापासून या शहराम ये काबाडक  करणारा हा दलीत समाज या  
झोपडप टयाम ये राहतो आ ण जे आरा य दैवत आहे, फुल,े शाहू, आंबेडकर, आ णाभाऊ या 
वचारां या बरोबर हा बांध या गेलेला आहे. आ ण हणून गे या अनेक वषापासूनचा असा लढा 
होता क  आ णाभाऊंचा एक पुतळा िनगड ला होता.  या ठकाणी रझ हशन आले तो पुतळा 
हालवावा लागणार क  काय, नवीन पुतळा तयार झाला आ ण मग जागेचा शोध सु  झाला. 
अनेक राजक य प ानी राजक य भांडवल केली. अनेक वेळेला आ णाभाऊना सु दा 
राजकारणात वापरल. पण आ णाभाऊ वरती ेम करणारा एक, फुल,े शाहू, आंबेडकरांचा 
कायकता हणून या शहराम ये आ णाभाऊ साठचा पुणाकृती पुतळा असावा आ ण मग या 
पुतळयासाठ  जागेची शोधा शोध सु  झाली.  काल परवा महापौर साहेब आ ण आयु  साहेब 
यां या उप थतीम ये आपण आ णाभाऊ साठचा महो सव शहराम ये महापािलके या वतीने 
महापािलके या खचाने तो साजरा केला. या ठकाणी मा.आयु  साहेब आले होते आ ण महापौर 
मुख हो या आ ण  सगळया समाजा या समाज बांधवाची मागणी होती, एकतर काह  जणांचा 

मत वाह होता क  िनगड या जकातना यावरची र कामी झालेली जागा आहे या जागेवर 
दयाव.े  काह  जणांनी सांगीतले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां या पुतळया या मागे जागा दयावी, 
आ ण काह  समाज बांधवानी असं सांगीतल क  हाफक न इ टटयूटची जागा आहे तेथील 
जागा आ णाभाऊ साठे यां या पुतळयासाठ  दयावी. मा.महापौरांनी वेळोवेळ  पाठपुरावा केलेला 
होता. येकवेळेला महो सवाम ये हा  वचारला जायचा. यां या भाषणातून देखील याचा 
ऊहापोह  हायचा. यावेळेला प ह यांदा आयु  साहेब आले होते आ हांला बरं वाटल. एका 
शासकानं येवून आ हांला अिभमानानं सांगीतल क , थोडयाच दवसाम ये याची इ वॉयर  

करायला सांगतो आ ण दोन तीन जागा कुठे आहेत या देता येतील का, या यो य आहेत का, 
या सगळया गो ीचा ऊहापोह क न आ ण ख-या अथाने आज समाधान असं वाटते क  हा 
वषय या ठकाणी आलेला आहे. दोन ठकाण या जागा सुच व यात आले या आहेत. हाफक न 
इ टटयूटची जागा शासनाकडे मंजूर साठ  पाठवून दे याच आ ासनह  दे यात आल.ं 
िनगड ची जागा देता येते असंह  झाल. शासनाचे आभार मानावे तेवढे कमी आहेत, न क च 
कमी आहेत. फुल,े शाहू, आंबेडकरांचे वचार या महारा ाम य,े या शहराम ये टकले पा हजेत, 
आ णाभाऊंचे वचार टकले पा हजेत हणून ख-या अथाने उ मतेच एक सामाजीक रचनेचं 
पाऊल या महापािलकेनी  टाकलेलं आहे. अनेक समाज बांधवाची अशी वनंती आहे क , 
िनगड ची जागा छोट  पडेल आ ण हणून पाच ए कर जागा आहे तेथे आ णाभाऊ साठच 
मारक असेल या ठकाणी एक सुस ज वाचनालय असेल, एक कायालय असेल, अ यासीका 

असेल. गर ब समाजाची माणस या ठकाणी ख-या अथाने युपीएससी, एमपीएससीचा अ यास 
करतील, तुम या सारखे मोठे अिधकार  होतील, मोठया खुच त बसतील आ ण गर ब माणसाचा 
स मान होऊन झोपडप ट म ये सु दा ख-या अथाने दवा लाव या यासाठ  हणून शासनाने 
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उचललेले हे पाऊल आहे. आ ण हणून फुल,े शाहू, आंबेडकरां या महारा ाम य े या 
महानगरपािलकेनी उचललेल हे पुढच पाऊल आहे. आज लोबल जगाम ये वावरत असताना 
सु दा एक सामाजीक समता आपण वचारात घेतली. माझ असं हणण आहे क  जर आपण  
हाफक नची पाच ए कर जागा िमळालीतर या ठकाणी आ णाभाऊ साठे यांचे मारक आ ण 
या सगळया अ यासीका आ ण आ णाभाऊ साठचे वचार पुढे घेवून जा यासाठ  एक 
डांगण, समाजासाठ  उठ याबस यासाठ  जागा आ ण यांचा एक पुतळा तेथे हावा हणून 

हाफक नची जागा घेणेत यावी अशी मी शासनाला वनंती करतो आ ण थांबतो, जय ह द, 
जय महारा .  
 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना वकार या आहेत.  
          
मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब ऐितहासीक वषयाला मंजूर  दलेली आहे याब ल मी 
आयु ांचे, महापौरांचे मनापासून अिभनंदन करते. आयु  साहेबांना या ठकाणी येवून जा त 
दवस झालेल ेनाह त. अ यंत कमी काळात आ णाभाऊ साठे याचंा पुतळा या इमारतीम ये 
आहे. आ ण यांना ख-या अथाने आप या मा यमातून सुटका िमळणार आहे.                      
आ ण हाफक न या पाच ए कर जागेम ये या नवीन ठकाणी यांचे पदापण होणार आहे.  

येक गो ीला काळ आ ण वेळ यावा लागतो असे हणलेतर  काह  वावग ठरणार नाह . आज 
महापौरांची शेवटची बैठक आहे. आ ण आयु  साहेब आपला ऐितहासीक हा प हला िनणय  
आहे. पण आप याला मा हती आहे क  जे हा मुंबईम ये इंद िमलची जागा भांडन क न ती ु
जागा िमळवावी लागली. आप याकडून हा वषय आपण आता रा यशासना या कोटाम ये 
न तपणे ढकललेला आहे. पण येणा-या काळाम ये समाजबांधवाना माझं एकच सांगण आहे 
क  हा वषय येथून मंजूर झालेला आहे. परंतु पुढे मंजूर हो यासाठ  येकांना आप या 
सगळया उप थतांना य  हे िन तपणे करावे लागणार आहेत. आपण िनगड या संदभात 
या ठकाणी सांगीतल आहे, आम या काह  समाज बांधवा या भावना जोडले या आहेत 
या ठकाणी आ णाभाऊ साठे वसाहत आहे या ठकाणी आ ह  दरवष  महो सव साजरा करतो. 

तर  तीकडची जागा सु दा जा तीत जा त िमळेल या जागेसाठ  आप याला य  करायचा 
आहे. महापौरां या बाबतीत मी दोन िमनीटे बोलेल, आज यांची शेवटची िमट ंग आहे. 
सभागृहातील जुने सभासद हणून १९९७ साली प ह यांदा आ ह  िनवडून आलो होतो. 
एकदातर आ ह  िनवडून आ यानंतर आमचा प वरह त एक मोठा म हलांचा ूप एक मैञीनी 
हणून आमचा ूप झालेला आहे. या यापैक  काह  आज माजी नगरसेवीका हणून आहेत 

परंतु आजह  आ ह  संपकाम ये आहोत. आ ण एक वेगळ  ओळख आ ह  सामाजाम ये 
ठेवलेली आहे क  राजकारणात मैञी असावी पण मैञीत राजकारण असू नय.े अशा कारे 
महापौरांनी या ठकाणी िनभावलेले आहे यासाठ  मी सभागृहा या वतीन महापौरांचे अिभनंदन 
करेल. आपण वरोधी प  हणून या ठकाणी कोणाला वागणूक दलेली नाह . खास क न 
िमट ंग भरपूर तहकूब झाले या आहेत. योगेश बहल यांनी पायंडा पाडलेला होता िमट ंग तहकूब 
कराय या नाह त ते पाळलेले आहे. यां या वड लांचे िनधन झा यानंतरह  यांनी िमट ंग 
घेतलेली होती. याच माणे या ठकाणी आपण काम करत असताना गावक  भावक या 
राजकारणाक रता आप यावर दबाव येत असेल, क  सभा तहकूब झाली पा हजे कंवा अनेक 
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कारण असतील यात जायच नाह  परंतू ३३  िमट ंग आपण महापौर झा यापासून अिधकृत 
घेतले या आहेत व ५० ते ६० िमट ंग तहकूब झा या असतील. परंतु आपण येक नवीन 
नगरसवेक असतील कंवा जुने नगरसवेक असतील या नगरसेवकांना बोल याची संधी पूरेपूर 
दलेली आहे. बजेट या िमट ंग या वेळेस व तृत चचा करत असताना सु दा आपण या ठकाणी 
बसून सगळयांच ऐकूण घेतलेल आहे. या ठकाणी बसून ऐकूण घे याची जी मता  
आप याम ये आहे ती वाख यासारखी आहे. मैञी हणूनच मी आज बोलले आहे, परंतु भावना 
कधीह  दाबून ठेवू नयेत. उदयाच राजकारण काय होईल कस होईल हे कोणाला मा हती नाह य.    
परंतु आज जे बोलले ते उदया बोलू शकेल असे नाह  यामुळे आज आप या सवा या 
परवानगीने मा. महापौरांचे मनापासून अिभनंदन करते.  आपली कार कद चांगली गेलेली आहे. 
ध यवाद. 
 
मा.योगेश बहल -मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह, एक चांगला िनणय आज या या सभेम ये 
होत आहे. वशेषत: महापौर हणून आपण आ ण आपले पालकमंञी व रा याचे उपमु यमंञी 
मा.अजीतदादा पवार यांना सु दा हे िश मंडळ भेटले त हा यानंी सांगीतले क  हा िनणय 
ताबडतोब या जी.बी.म ये हायला पा हजे. १ के खाली हा वषय दाखल केला. मा.महापौर, 
आयु  आपले व सव प ा या सद यांचे मी आभार मानतो. आ णाभाऊ साठे यांना मानणारा 
जो समाज आहे आ ण यांचे जे कायकत आहेत यांना सु दा मी मनापासून ध यवाद देतो.  
यांची िचकाट  आ ण इत या वष या वषयासाठ  ते भांडतात.  माझी यांना पण एक न ं 
वनंती आहे क  हा ठराव आपण करतो ती हाफक न महामंडळाची जागा आहे. आ ण  ठराव 
महापािलका करते शासन या यावर िनणय घेणार आहे. वा त वक पाहता आपण दान दयायच 
काम करतोय परंतु ते दान आप या खशातून न देता दसु-या या खशातून देतोय, अशी 
प र थती आहे. परंतु िनणय का होईना आपण घेतोय. आप या महापािलकेची जी जागा आहे, 
माझा सांगायचा ता पय असा आहे क , आपण िनणय चांगला घेतोय. आपण याचा पाठपुरावा 
कर याची गरज आहे. पाठपुरावा क न या प ट यूलर महामंडळाकडून हा वषय मंजूर क न 
घेवून शासनाने याम ये ह त ेप करावा लागणार आहे आ ण मग ह  जागा महापािलकेकडे 
वग के यानंतर पुढचे डे हलपमट होणार आहे त पुव  या समाजा या सव स माननीयांना 
माझी अशी वनंती आहे क  जोपयत आप या ता याम ये जकात ना याजवळची जी जागा 
आहे यात आप याला काह  अिधकची जागा  देता येते का हे बघावे व या ठकाणी 
यव थीतर या पुतळा बसवून चांगले सुशोभीकरण क न जे सहा गुंठे दे याचं जाह र केलेल 
आहे, अिधकची देता आलीतर आणखी उ म आहे. परंतु जी ह काची आ ण ता यातली 
आप या हाताम ये जागा आहे ती अगोदर िमळवू यात आ ण ते करत असताना हा सु दा 
पाठपुरावा आपण क  यात. कारण ते महामंडळ आहे यांचीह  किमट  वेगळ  आहे यातह  
शासनाचा ह त ेप लागेल, वग करण असेल मग हे करत असताना ती जागा सु दा आपण 
सोडू नये अशी माझी वनंती आहे आ ण महापािलकेनी सु दा याम ये पुढाकार घेवून हे 
सुशोभीकरण कराव.े बाक चे सव मा यवरांनी सांगीत या माणे आपण तेह  य  करावेत ह  
जागा ता यात घेवून याह  जागेचा य  चालू ठेवूयात अशा कारची वनंती करतो आ ण  
पुन:  एकदा सव सभागृहाचे आभार मानतो, ध यवाद. 
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यानंतर उपसूचने माणेचा द त ठराव मतास टाकणेत आला असताु  -   
         

ठराव मांक – ५६५                             वषय मांक – १८ 
दनांक - १९/८/२०१४             वभाग – मा.आयु  

 
       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . नर व/१७/ पंपर /१४२/२०१४ 
               दनांक १६/०८/२०१४ 
   
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म य ेलोकशाह र आ णाभाऊ साठे यांचा पुणाकृती 
पुतळा बस वणेसाठ  मातंग दिलत बहजनु  समाज वारंवार मागणी कर त आहे. 
      यास अनुस न जागेबाबतची मा हती खालील माण-े 

 अ) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या िनयोजन व िनयंञण क ा अंतगत 
असले या जागेपैक  से टर . २२ येथील सुमारे ३९ हे टर जागा ािधकरणाकडून दनांक 
०३/०५/१९७६ रोजी महानगरपािलके या ता यात आलेली आहे. से. .२२ या म.न.पा. तफ 
तयार केले या जागे या ल-ेआऊट म य ेसदर जागेपैक  मुंबई-पुण ेहायवेलगत सुमारे ११५०० 

व.ेमी.जागा जकात ना या या वापरासाठ  करणेत येत होती. ािधकरणाकड ल १९९७ या 
मंजूर ड .पी.चे अवलोकन केल ेअसता सदर जागा वापर हा सावजिनक व िनमसावजिनक 
वापरासाठ  दश वणेत आलेला आहे. जकातना यासाठ या वापर कमी झा यान े इतर 
वभागांकडून सदर जागेची मागणी करणेत आलेली होती. 

तथा प थाप य, बी.आर.ट . वभागान े सोबत जोडणेत आले या नकाशात दश वणेत 
आले माण ेजकात ना या या जागेत बी.आर.ट . टॅ झीट टेशनचा ता वत आराखडा तयार 
केलेला आहे. सदर आराखडयाअंतगत कै.अ णाभाऊ साठे पुतळयासाठ  व पुतळयासभोवतीचे 
सुशोिभकरणासाठ  सुमारे ६५०.० चौ.मी. जागा ता वत केलेली आहे. स थतीत वर नमूद 
जागा म.न.पा. या ता यात आहे ती सदर पुतळयासाठ  देय होऊ शकते.     

ब) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  मधील संत तुकारामनगर येथील महारा  
शासना या अंगीकृत असले या मौजे  पंपर  येथील स ह न.ं १७८ ते १८६, िसस.नं. ५२०२ 
मधील हाफ कन महामंडळा या सुमारे ७० एकर जागेमधील पाच एकर जागेम ये लोकशाह र 
आ णाभाऊ साठे यांचा पुणाकृती पुतळा बस व याची मागणी वारंवार महानगरपािलकेकडे होत 
आहे.  सदर जागा ह  शासक य असलेने हाफ कन महामंडळा या सुमारे ७० एकर जागेमधील 
पाच एकर जागा महारा  शासनाकडून लोकशाह र आ णाभाऊ साठे यांचा पुणाकृती पुतळा 
बस व यासाठ  वनामु य पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ता यात घेणेकामी मा.महापािलका 
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

तर  हाफ कन महामंडळा या सुमारे ७० एकर जागेमधील पाच एकर जागा महारा  
शासनाकडून लोकशाह र कै.आ णाभाऊ साठे यांचा पुणाकृती पुतळा  बस व यासाठ  वनामु य 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ता यात घेणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. 
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तर  संत तुकारामनगर येथील सदरची शासक य जागेची तातड  ल ात घेता, सदरची 
जागा शासनाकडून वनामु य िमळणेबाबतचा ताव शासनास सादर करणेस मा यता देणेत 
येत आहे तसेच देह आळंद  रोडु , (पूव-प म) िचखली चौक कमानीवर तुकाराम महाराजांचा 
टाळ टाकललेे िश प, मा.िशवाजी महाराजांचे िश प व मा. ाने र महाराजांचे िश प बस वणेस 
मा यता देणेत येत आहे तसेच पुणे आळंद  पालखी मागावर वडमुखवाड  स.नं. ७८ येथे 
उभारावया या संत नामदेव महाराज व संत ाने र महाराज यां या भेट वर आधार त 
समुहिश पासाठ  िश पां या सं येतील वाढ, युर स बस वण,े वागत कमान बांधण,े रटेिनंग 
वॉल बांधण,े िसमािभंतीची उंची वाढ वण,े जागेचे समतलीकरण करणे इ. कामासाठ  क पाचे 
सुधार त अंदाजपञक य खच र कम पये २० कोट  फ  या र कमेस सुधार त मा यता देणेत 
येत आहे.       

अनुकूल- ८१           ितकूल- ० 
    अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------ 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.         
 

ठराव मांक – ५६६                   वषय मांक – १९ 
दनांक - १९/८/२०१४       वभाग – मा.आयु  

     
      संदभ-१) मा.आयु  यांचे पञ .नर व/का व/१५/ पंपर /८८/२०१४ द.१९/०८/२०१४  
 

 मे.इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट या जागेतुन 
मनपा या  सुधार त मंजूर वकास योजनेतील ४५.०० मी ं द र या या दो ह  सोसायट ं या  
बािधत २२८५ चौ. मी. े ामुळे सदर प रसरात बी.आर.ट .एस. ची क  शासन पुर कृत 
योजना रखडली असलेने सदरची जागा खाजगी वाटाघाट ारे ता यात घेणेकामी आयु  यांचे 
अ य ते खाली दनांक १७।०६।२०१४ रोजी बैठक आयो जत करणेत आलेली होती. सदर 
बैठक म ये म.े इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट  यांना 
यांचे बांधकामासाठ  र कम . ६,२५,००,०००।– (र कम . सहा कोट  पंचवीस लाख फ  ) 

अदा करणे बाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. तसेच सदर यवहारात होणारे अदलाबदल र ता 
बािधत े  २२८५ चौ. मी. े ाबाबतचे द त (deed of exchange) न दणी करणेकामी 
लागणार  आव यक टँ प युट  व न दणी शु क यांचा खच महानगरपािलकेने करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 

 
अनुकूल- ८१      ितकूल- ० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
       ------  
 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून ह  सभा संप याचे जाह र कर यात येत आहे.       
 
 
 

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/९८५/२०१४ 
दनांक – १५/१२/२०१४ 
 

        
        नगरसिचव  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११०१८ 
 
 
 

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


