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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २५ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.१२.२०१८                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर - २०१८ ची मािसक मा. महापािलका 
सभा गु वार दनांक २०.१२.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  
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२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव        उपमहापौर  
३) मा. वीनल क पल हे े 
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६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 
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११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
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१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे र व ल मण 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा. अडॅ. िनतीन ाने र लांडग े

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
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३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३६) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३७) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३८) मा.मंगला अशोक कदम 

३९) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
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४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४२) मा.संजय बबन नेवाळे 

४३) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४४) मा.भालेकर वण महादेव 
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६६) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
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६९) मा.जय ी वसंत गावडे 
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७३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७५) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७६) मा.कदम िनक ता अजुन 

७७) मा.सदं प बाळकृ ण वाघेरे 

७८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७९) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८०) मा.नढे वनोद जयवंत 

८१) मा.पाडाळे िनता वलास 

८२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८३) मा.पवार मिनषा मोद 

८४) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८६) मा.िनलेश हरामण बारण े

८७) मा.वाघमारे अ नी व म 

८८) मा.दशले रेखा राजेश 

८९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
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९१) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९२) मा.कामठे तुषार गजानन 

९३) मा.च धे आरती सुरेश 

९४) मा.क पटे सं दप अ ण 

९५) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९६) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९७) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९८) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९९) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१००) मा.कुटे िनमला संजय 

१०१) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०२) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०३) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०४) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०५) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०९) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११०) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१११) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११२) मा.संतोष बबन कांबळे 

११३) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११४) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११५) मा.हषल म छं  ढोरे  
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११६) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११७) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२०) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

 
         यािशवाय मा. ावण हड कर – आयु , मा. संतोष पाट ल - अित र  आयु  (१), 
मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-
मु यलेखाप र क, मा.च हाण- शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, मा.िनकम, 
मा.सवणे- .सह शहर अिभयंता, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दु रगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, 

मा.लोणकर, मा.खोत - सहा.आयु , मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.दांगट- .सहा.आयु , मा.िशदे-
शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा य.)     

मा.लडकत, मा.गलबले, मा.ओंभासे, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.पवार-कायकार   
अिभयंता, मा.दगडे- पशु वैदयक य अिधकार , मा.आगळे- शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा 
अिधकार , मा.माने-लेखािधकार  (पीएमपीएमएल), मा.डॉ.पंड त-अिध ाता (वायसीएमएच)     
हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.     
       ----                              
मा. महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   वग, 

प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  
आहे.  
           १)   पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळाकर ता ४०० सीएनजी, बीआरट , नॉन एसी 
बसेसची खरेद कर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ४० % ह या माणे ४०० पैक  १६० 
बसेससाठ  आव यक र कम पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळ यांचेकडे वग करणेस मा यता 
देणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  
यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

        अनुकूल - ९९                         ि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 केले.  

                                    -----------  
मा. द ा य साने – मा. महापौर साहेब, कायप केवर वषय येऊ दया. 
मा. महापौर – ऐनवेळचा वषय दाखल क न घेणेत आला आहे.  
मा. ानदेव थोरात – स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा सभागृह आज 
आप या इथ ंमा.सदािशवराव खाडे, अ य  नवनगर वकास ािधकरण पंपर  िचंचवड शहर 
यांचा स कार आयो जत केला आहे. यापूव  ते पुण े ज हा िनयोजन मंडळाचे सद य होते, 
वृ ािधकरण सद य पंपर  िचंचवड, िश णमंडळ सद य पंपर  िचंचवड, सलग तीन वेळा 
भारतीय जनता पाट चे संघटन सरिचटणीस, मागील वेळेस ते शहराचे भारतीय जनता पाट चे 
शहरा य  होते. असे प  व े , कुशल संघटक मागील तीस वषापासून भाजपाचे स चे 
कायकत आहेत आ ण यां या काळात ख-या अथाने भारतीय जनता पाट या देशात आ ण 
क ात स ा आली असे ते मा. सदािशवराव खाडे यांचे वागत करावे. तसेच आपले स मा. 
सद य केशवराव हनुमंत घोळवे यांची सु दा सद य, महारा  रा य कमान वेतन स लागार 
मंडळ यावर िनवड झालेली आहे. यांचा सु दा मी थोड यात प रचय क न देतो. ते २० वष 
सलग कामगार चळवळ म ये रा हलेले स चे कायकत आहेत. थरमॅ स कामगार संघटनेम ये 
उपा य  सरिचटणीस व सलग पाच वेळा यांनी अ य पद भूष वले आहे. अ य पद  राहून 
यांनी कामगारांचे  सोड वले आहेत. तसेच आयएलओ व झलड येथे भारता या वतीने 
ितिनधी व कर याचा बहुमान यांना िमळालेला आहे. व ड कॉ फर स, अिशयाई कॉ फर स 

भारत देशा या वतीने कामगार ितिनधी हणून यांनी जमनी, इटली, जपान, िसंगापूर, 
थायलंड, मलेिशया, ीलंका, ा स, वडन अशा ३६ देशाम ये यांनी भारता या कामगार 
संघटनेच नेतृ व केलेले आहे आ ण हजारो नागर कांना वेतनवाढ करार दलेले आहेत. तसेच 
देशातील प हली आयएसओ िनिमती ह  यां या काळाम ये झालेली आहे. आंतररा ीय व 
रा य तर य असे ३१ पुर कार मा.केशव घोळवे यांना िमळालेले आहेत. यांचा आज आप या 
महानगरपािलकेतफ वागत व स कार हावा, ह वनंती.  

मा.भाऊसाहेब भोईर - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा सभागृह  या 
तावाला अनुमोदन देत असताना मी देखील स कारा या िनिम ाने मा या भावना य  
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कर त आहे. खरतर सदािशव खाडे हे दुस-या प ाम ये असून देखील आमचे अ यंत जवळचे 
िम  आ ण बंध ूआहेत. खरतर एवढा उशीर का झाला. कारण का मी सु वातीलाच यांची 
अ य पद  िनवड झा या झा या या ठकाणी सभागृहाम ये स मानाने बोलावून यांचा 
स मान करावा, अशी प हली मागणी मीच केलेली होती. याचे कारण सदािशव खाडे हे 
भारतीय जनता प ाचे काम कर त असताना वदयाथ  दशेतून राजक य जीवनाम ये पदापण 
के यानंतर एखादया य कडे पा ह यानंतर तो कोण या पदावर आहे हे या या वेशभूषेहून 
कळत.े पण सदािशव खाड या कत वा या मा यमातून कंवा काम कर या या प दतीमुळे 
अजात श ु व असलेले हे य म व य ं या भेट याने सु दा कळायच ं क  ह  य  
कोण या प ाची आहे. काह  य ंना पदाने ित ा िमळते. काह  लोकांना पद िनमाण 
के यानंतर ित ा िमळते. पद िनमाण क न शहराम ये ित ा ा  केलेले सदािशव खाडे 
असे हे य म व आहे. पदे कशी िमळतात राजकारणाम ये. पदासाठ  काय करावे लागते. 
कती वाट पहावी लागते. खरं आमची आ ण यांची अव था एकच होती. परंत ु एकनाथ 
पवारांनी जा त मनावर घेतले हणून यांना लवकर सगळयांनी िमळून संधी दली. यामुळे 
एकनाथ पवारांचे देखील मी अिभनंदन करतो. मा. ल मणभाऊ जगताप यांचे देखील मी 
अिभनंदन करतो आ ण मा. महेशद्ादा लांडगे यांचे देखील मी अिभनंदन करतो. आता तु ह  

येक वेळेला बोलताना माग काय झालं, माग काय झाल.ं ते आम याकडे होते यावेळेस 
यांनी काय केल असेल, आता जे काय होतंय ते आम या मुळे होतेय अशातला काह  कार 

नाह . परंत ुजे काय चालल ंहोते ते यव थत चाललंय. तु ह  फ  पहायची भूिमका या. 
सदािशव खाडे हे अ य  झा यामुळे िन त पणे आता आप याला काय काम क न घेता 
येईल यावर  आपण वचारमंथन क . कारण का क  कशा प दतीने काम के यानंतर खरतर 
मी एकदा आयु ांना बोललो होतो क  सव सु वधा कारण तो ठराव मी २००१ साली पास 
केला होता. ािधकरण ह म ये महानगरपािलके या सव सु वधा उपल ध कर यासाठ  जी 
सारखी सारखी एनओसी लागते ती एकदाच एनओसी घेऊन टाकलेली होती. आता ते 
ोसड गम ये बघतील मी जो ठराव पास केला होता तो. परंत ु नेहमी अनिधकृत बांधकाम 

चाल ूअसताना आयु ांच ेमत पडत क  आपली ह  नाह . पण सु वधा सगळया आपण देतो. 
आ ण अनिधकृत बांधकामे ह  अगद  जोमाने चालू आहेत. ह  शहराम ये दोन सं थामधली 
साप क भावना िनमाण झालेली आहे ती द ूर कर यासाठ  मधले दुवा हणून सदािशव खाडे 
अ यंत उपयु  अ य  हणून आहेत. अनेक गो ी आहेत. देणी आपण लागतोय तसे घेणी 



9 
 

,   

पण लागतोय. आ ण हणून आयु साहेब सम वय साधा, कारण का क  कधी ना कधी तर  
तो भाग डलीट केला जाईल. या ठकाणी अनिधकृत बांधकामांची सं या जा त आहे. वकास 
महानगरपािलकेने केलेला आहे. याचे कुठेतर  आता सदािशव खाडना घेऊन तु ह  वचार 
विनयम क न ताबडतोब िनणय या. ािधकरण ह म ये यांना कशाला ह म ये ठेवता 
मग. सगळ  सु वधा जर आपण उपल ध क न देत असतील आ ण अनिधकृत बांधकामे जर 
जोमाने चाल ूअसतील. आप या सगळया सुखसोयींवर जर ताण पडत असेल तर एकदाच 
वषय यांना बरोबर घेऊन संपु ात आणा. सदािशव खाडे आप याला खूप ित ा करावी 
लागली या पदासाठ . आपण खूप क  केले. क  करणारा कायकता हणून अथात याच 
तु ह  कधी भांडवलह  केलेल ंनाह . अनेक लोकांना तु ह  पाट म ये घेतले. पाट म ये घेऊन 
सवानी संमती दली. तुम याम ये रा य प  काय असतो ते पंचवीस वष मलाह  मा हती 
आहे. या सव ने यांचा सम वय साधून कोणताह  गट जर  असला तर  तटाम ये न जाता 
तंटयाम ये न जाता आपण गट आपला अबाधीत ठेऊन भारतीय जनता प ाची ितमा 
हणून आप याकडे पा हले जाते. हणून मी रा वाद  कॉ े या वतीने आपले मनापासून 

अिभनंदन करतो. आ ण आ ह  आ यानंतर य गत हणून नाह  पण आ ह  आ यानंतर 
आमचह  ािधकरणामधले काम कर त जा, चुक चे नाह . नाह तर तुम यावर बरेच जण टपून 
बसलेत हे ल ात ठेवा. हणजे तुम यातली लोक नाह  हणत हा बाहेरची लोक हणतोय. 
हणून यामुळे तु ह  समजून या. चांगला काम करा. कती वष िमळाले यापे ा 

िमळाले या संधीच ंसोन कर याची मता तुम याम ये आहे. कारण का तर तु ह  अबोल 
आहात. अजात श  ूतर िन त आहेत. आम यासारखे िम  तुमच ेआहेत. यामुळे तु ह  
काळजी क  नका. आयु  साहेब सगळयाचेच ऐक याची मन थती यांनी ठेवलेली आहे 
यामुळे तेह  तुमचे ऐकतील. ते कधीच कोणाला दुखावणार नाह त. अशी ते शपथ घेऊनच 

आलेले आहेत. यामुळे ते सु दा चांग या प दतीने काम करतील, दशा देतील. आ ण 
भ व यातील वाटचालीम ये जे काह   असतील मा. महापौर मी तु हाला वनंती करतो क  
सभागृहा या वतीने ािधकरण ह चा जो वाद चालू आहे या सु वधा आपण देत असताना 
यावर िनयं ण आपले नाह  यावर अंकुश ठेव याचे काम देखील भ व याम ये दो ह  

सं थांनी िमळून एक त र या करावे. सदािशव खाडे आप याला पद िमळणे, प हला ठराव 
मीच मांडला होता. आता अनुमोदन दे याची संधी िमळाली. ठराव मांड याची लीगली संधी 
यांनी घेतली. परंत ुआ हाला सवानाच आनंद तेवढा आहे. आप याला भ व य काळासाठ  
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सुयश िचंतीतो. चांगले आरो य आप याला लाभो. आ ण आप याला चांगली या ठकाणी 
भ व याम ये पु हा संधी दे या या कोनातून असं काम कराव क  आप याला पु हा एकदा 
परत संधी िमळेल अशा प दती या भावना य  करतो आ ण माझे दोन श द संप वतो.                      

मा.सिचन िचखले - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा सभागृह. खरतर 
आताच भाऊसाहेबांनी जो वषय मांडला आ ण सभागृहासमोर आपले सवाचेच आदरनीय 
सदािशव खाडे आज या ठकाणी उप थत आहेत. खूप आनंदाची गो  आहे. गेली १५ 
वषापासून ािधकरणामधले हे पद र  होते. आ ण ािधकरणामधले जे र हवासी असतील 
यां या खूप मह वा या अड अडचणीपासून ते वंिचत होते. आ ण शासनाकडे गे यानंतर 

सु दा शासन यव थतपण े नागर कांना उ रे देत न हते. आ ण यामधील दुवा आज 
खाडेसाहेबां यामाफत आप या सवाना भेटलेला आहे. भाऊसाहेबांनी एक चांगली सुचना आज 
आप यासमोर मांडली आहे. क  ािधकरणा या ह म ये जी असणार  घरे आहेत. यां या 
सु वधा आपण पुर वतो हणजे लाईट असेल, र ता असेल,  पाणी असेल सगळया सु वधा 
आपण पुर वतो. या सव घरांचे या सव भूमीचे आप या महानगरपािलके या े ाम ये 
वग करण हावे अशी आमची मागणी आहे क  जेणेक न याचे िनयं ण पूण पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे असेल. आ ण येणा-या दवसांम ये आपली वाटचाल खूप चांग या 
प दतीची जाओ अशी मी मा या वतीने, महारा  नविनमाण सेना पंपर  िचंचवड शहरा या 
वतीने मी आपणांस खूप खूप शुभे छा देतो आ ण थांबतो. ध यवाद. 

मा.नामदेव ढाके - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा सभागृह. आज 
आप या सभेसमोर पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे नविनवािचत अ य  मा. 
सदािशव खाडे सर यांचा आज इथ ंआप या सवा या वतीने स मान केला जातोय. सरां या 
ब ल या ठकाणी बोलायच ं झाले तर गे या अनेक वषापासून पंपर  िचंचवड शहराम ये 
भारतीय जनता पाट चे संघटन वाढ व याचे काम खाडे सरां या मा यमामधून झाले आहे. ड  
वाय पाट ल कॉलेज आकुड  येथे काम कर त असताना आप या िम मंडळ या बरोबर या 
शहराम ये भारतीय जनता पाट चे काम गे या पंचवीस वषापासून या ठकाणी खाडे सरां या 
मा यमातून झाल.ं गे या वीस वषापासून मी सु दा खाडे सरांबरोबर भारतीय जनता पाट चे 
काम या ठकाणी करतो. म यंतर या काळाम ये युतीचे शासन असताना खाडे सरांना 
िनयोजन मंडळाचे सद य या ठकाणी केले गेले. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे  
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वृ ािधकरणाचे सद य ते रा हलेले आहेत. भारतीय जनता पाट या संघटनेम ये दोन वेळा 
सरिचटणीस आ ण भारतीय जनता पाट चे शहरा य  यां या काळाम ये या ठकाणी  
माग या िनवडणूका, वधानसभा आ ण लोकसभा या िनवडणुका सव कायक यानी अितशय 
चांग या प दतीने पार पाड या आ ण रा याम ये आ ण क ाम य ेसर या वेळेला अ य  
होते या वेळेला दो ह  वधानसभा आ ण लोकसभेम ये भारतीय जनता पाट चे सरकार 
आले. खर हणजे खाडे सरां या ब ल बोलायचे असेल तर आ ह  बिघतल ंक  अितशय 
िमतभाषीय आ ण कठोर भूिमका कदािचत संघटनेसाठ  एखादया वेळेला आपली भूिमका 
मांडत असताना समोर याला काय वाटेल परंत ु संघटना डोळयासमोर ठेवून पाट चे हत 
डोळयासमोर ठेवून कायक याचे कुठ याह  कारे मन न दुखावता सांभाळून घे याचे काम 
गे या वीस-पंचवीस वषाम ये खाडेसरां या मा यमातून झाले.  आ ण मला वाटत ंक  ड  वाय 
पाट ल कॉलेजम ये काम करणारा एक ा यापक यांना भारतीय जनता पाट ने पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे अ य पद दले. मला असं वाटत ंक  यो य य लां 
यो य संधी या ठकाणी भारतीय जनता पाट या मा यमातून िमळाली आहे. सवसामा य 
कुठ याह  फळाची अपे ा न करता गे या पंचवीस वषापासून सात याने खाडेसरांनी या 
शहराम ये संघटन वाढ वले. कायक याना जोड याचे काम यांनी या ठकाणी केलेले आहे. 
आ ण भाऊसाहेबांनी सांिगतल ंक  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण असेल कंवा 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका असेल. अनेक वेळेला सामा य माणूस कामा या मा यमातून 
या ठकाणी जातो. या पंपर  िचंचवड या वकासाम ये जसे महानगरपािलकेचे मोठे आपले 

काम आहे. परंत ुआजूबाजूचा प रसर जर बिघतला ािधकरणा या मा यमातून वकिसत 
झाले या पेठा आहेत. याच ंजर का सम वय चांग या प दतीने  कर याचे काम या ठकाणी 
खाडेसरां या मा यमातून होईल. आमचे जे काह  वषय असतील खर हणजे या शहराम ये 
अनिधकृत घरांचा वषय सरां या मा यमातून माग या बैठक म ये देखील तो मांडला. जे 
काह  सातबा-यावरती नावे असतील ािधकरणा या मा यमातून जे काह  घरे बांधलेली 
असतील. या ठकाणी तो वषय सु दा सर थोडे दवसातंच सोड वणार आहेत. हणजे सरां या 
मा यमातून महानगरपािलका आ ण नवनगर वकास ािधकरणाचा दुवा येणा-या काळाम ये 
सरां या मा यमातून मोठे काम या शहराम ये आप या महानगरपािलकेला हातभार लाव याचे 
काम सरां या मा यमातून होईल. नागर कां या सम या ािधकरणाम ये बािधत शेतक-
यां या कंवा अनिधकृत घरां या सम यांसाठ  सु दा कंवा आम या सार या वॉडाम ये काह  



12 
 

,   

िनयोजन कर त असताना कुठलेह  ड पी र ते असतील या ठकाणी आर ण नसेल 
या ठकाणी माग या वेळेस खाडेसरांनी आम या वा हेकरवाड या भागाम ये १७ भाग 
मांकाम ये  शाळा न हती. सरां या मा यमातून या ठकाणी भूखंड दला. गाडनसाठ  सु दा 

भूखंड ािधकरणा या मा यमातून सरांनी पुढाकार घेऊन दला. असे अनेक वषय आहेत ते 
सरां या मा यमातून येणा-या काळाम ये आम या नागर कांना याचा फायदा होईल अशी 
या ठकाणी मला अशा वाटते. आ ण आजचा जो स कार या ठकाणी सरांचा केलेला आहे. या 
सरां या स कारा या मा यमातून सर न क  आप या स काराचे चीज या पंपर  िचंचवड या 
वकासाम ये करतील ािधकरणा या मा यमातील मला या वषयी शंका नाह . यांचे मी 
या ठकाणी अिभनंदन करतो. आ ण आपले नगरसद य मा.केशव घोळवे यांची जी काय 
महारा  रा य कमान वेतन स लागार मंडळा या सद यपद  िनवड झालेली आहे याचा 
प रचय क न देत असताना यांनी सांिगतल.ं कमान वेतन आज आपण जे बघतोय. 
कमान वेतना या मा यमातून सव सामा य संघट त कामगारां या काय दशा आहेत. आ ण 
या सव गो ींचा यांचा जो काह  अनुभव आहे. अनेक देशांम य े जाऊन असंघट त 
कामगारां या संदभाम ये कंवा कमान वेतना या संदभाम ये सात याने भूिमका मांडणारे 
केशवजी घोळवे यांना रा य शासना या स लागार मंडळाम ये सद यपद  घेत याब ल मला 
वाटत ं संघट त कामगारांचा वषय मोठया माणावर यां यावर झालेला अ याय दूर 
कर यासाठ  केशवराव घोळवे या कामगार े ाम ये पंपर  िचंचवड शहराम ये अितशय 
उ लेखनीय काम करतात यांचा सु दा या ठकाणी स मान होतोय. मी आदरनीय केशव 
घोळवे कामगार नेते आप या तमाम सव कामगारां या वतीने पंपर  िचंचवडम ये यांचे 
या ठकाणी अिभनंदन करतो. यांना शुभे छा देतो. ध यवाद.  

मा. बाबु उफ ेमकुमार नायर - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. 
सभागृह. आज सभागृहा या वतीने पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे नविनवािचत 
अ य  मा. सदािशव खाडे साहेब यांचा आपण सवजण स कार करणार आहोत. मला वाटतं 
क  चौदा वषाचा वनवास संपलेला आहे ािधकरणाचा. सभागृहा या वतीने मी खास मा. 
मु यमं ी देव  फडणवीसजी तसेच पालकमं ी िगर ष बापटजी, चं कांत दादा पाट ल, 
पंकजाताई मुंडे, थािनक दो ह  आमदार जे आहेत. ल मणभाऊ जगताप आ ण महेशदादा 
लांडगे, अमरजी साबळे, सिचन पटवधन, आ ण भारतीय जनता पाट चे सव नेते एकनाथ 
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पवार या सवानी हातभार लावून मह वाचा िनणय ािधकरणा या संदभात झालेला आहे. 
आ ण या यातूनह  मह वाचा भाग हणजे मु यमं यांनी सव नागर कांना पण दलेले आहेत 
क  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा या प दतीने वकास भारतीय जनता पाट या 
मा यमातून होणार आहे. याच प दतीने ािधकरणाचा देखील वकास होणार आहे. आ ण 
खाडेसरांसारखा ामा णक आ ण स चा एकिन ावंत भारतीय जनता पाट या कायक याला 
ािधकरणाचे अ य  क न नवीन या भागाचा वकास कर याचा यांनी मनोदय या 

मा यमातून य  केलेला आहे. मी सभागृहा या वतीने यांना हाद क शुभे छा देतो पुढ या 
कायासाठ , ध यवाद. 

मा. राहुल कलाटे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा सभागृह. आज 
या ठकाणी मा.सदाभाऊ खाडे यांना ािधकरणाचे अ य  पद िमळा याब ल सभागृहा या 
वतीने यांचा स मान करणेत येत आहे. मा. केशवजी घोळवे यांचा देखील स मान आपण 
सभागृहा या वतीने कर त आहोत. मी थमत: मा या प ा या वतीने मा. सदाभाऊंचे व 
केशवराव यांचे अिभनंदन करतो. आ ण आपण आताच सांिगतले क  १४ वषाचा जो 
ािधकरणाचा जो वनवास होता. हणजे रामानंतर मला वाटत क  सदाभाऊंनी वनवास 

काढला क  काय. आज पीएमआरड एम ये वलीनीकरणाचा घाट या ािधकरणाचा घातला 
गेला होता. सदाभाऊ आ ह  सवानी पोटतीडक ने याला वरोध केला होता, या यावर 
मतदान घेतल. मला वाटत ंक  कदािचत आप या निशबात होते यामुळे मु यमं यांनी तो 
वषय बाजूला ठेवला. तीस वष प ाचे काम के यानंतर असं वाटल ंहोत ं  क  सदाभाऊंच ं
काय होणार. परंत ु प ाने ता नी यांना जो याय दला. हा याय देत असताना एकच 
अपे ा आहे. बेसीकली ािधकरणाचे घर आ ण या शहराचा सुिनयो जत वकास करणेत आला 
होता परंत ु या मध या काळाम ये आपणच आ ासने देखील दलेली आहेत. तर  आपण 
आप या मा यमातून काम कर त असताना या ािधकरणाचे आधीचे बरेच  आहेत. 
घरांचे रे युलायजेशन असेल, रंग रोड असेल, यानंतर साडेबारा ट केचे वषय असतील. मी 
सु दा साडेबारा ट केचा बाधीत शेतकार  असताना मला वाटत ंक  ािधकरणाचा परतावा 
घेऊन आपण सु वात केली होती. अशा ािधकरणा या मा यमातून जो दलालांचा, ब डरांचा  
सुळसुळाट झालाय या यावर अंकुश ठेव याचे काम भ व याम ये ड  वाय पाट ल सार या 
सं थेम ये नावाजले या सदाभाऊंनी करावे. अशी मी सभागृहा या वतीने यां याकडून अपे ा 
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य  करतो. यांचे अिभनंदन करतो आ ण केशवजीचे देखील आज कामगारां या े ाम ये 
मोठे काम अस याने यांनी देखील या शहरातील कामगारांचे  सोडवावेत. अशी 
यां याकडून अपे ा य  क न पु हा एकदा अिभनंदन करतो, ध यवाद.  

मा.ॲड.मोरे र शेडगे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा सभागृह    
गे या तीस वषापासून यां या नेतृ वाखाली यां या सोबत काम केले, यां या 
मागदशनाखाली काम कर त आहोत असे आमचे सवाचेच नेते सदािशवराव खाडे यांची पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या अ य पद  िनवड झाली. ख-या अथाने अ यंत 
साधी राहनीमान असलेले परंत ु प व े पणा, परखड आ ण संघटनेच चंड ान असलेले 
खाडेसर यांचे मागदशन आम या सव कायक याना वेळोवेळ  लाभले आहे. मा. पंत धान 
नर  मोद  पंत धान झा यानंतर महारा ाम ये सवात जा त प  संघटनेची जी सद य 
न दणी असते ती संपुण महारा ाम ये मांक एकची यां या अ य तेखाली झाली. सवात 
जा त प  संघटनेच काय असेल केवळ खाडे सरां या नेतृ वाखाली झाले आहे. यां यासारखे 
अनेक कायकत यां या मागदशनाखाली घडले. आज आ हाला खुप आनंद होतोय क  
खाडेसरांची या ािधकरणाचे अ य पद  िनयु  झालेली आहे. मी सव नगरसद यां या 
वतीने यांचे अिभनंदन करतो.  

मा.मंगला कदम - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा सभागृह. आज 
आपण ािधकरणाचे अ य पद  यांची िनवड झाली असे ये  सदािशवजी खाडे यां या 
स कारा या िनिम ाने आपण बोलत आहोत. व माझे सहकार  केशवजी घोळव ेयांची कमान 
वेतन स लागार मंडळा या सद यपद  िनवड झा याब ल यांचाह  स कार आपण इथे 
करणार आहोत. खाडेसरां या बाबतीत बोलताना मी खरच सांगेन क  माणूस यावेळेला काम 
करत राहतो या माणसाला या पदाला कंवा या य ला यावेळेस याय िमळतो यांनी 
खरच खूप चांगल ंकाम खूप वषापासून केले. आ ण प ाने याची दखल घेऊन तु हाला हया 
मोठया पदावर काम कर याची संधी दलेली आहे. मग तो कोण याह  प ाचा अस ूदे. काम 
करणा-याला १०० ट के चांगली संधी िमळत असते. या वेळेला आप या निशबात असते 
यावेळेलाच ती पदे िमळतात परंत ु आप याला पद िमळा यानंतर आपण या खुच वर 

आहोत. मला असं वाटत नाह  क  तु ह  मा या आधीपासून राजकारणाम ये काम करताय. 
मी तु हाला सांग याइतक  सु दा मी मोठ  नाह य. अस ं मी वत:ला समजते. परंत ु
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यावेळेला आपण या खुच वर बसतो. या खुच वर काम करताना न क  तु ह  या पंपर  
िचंचवडचा वचार करताल ह  मी नागर कां या वतीने तुम याकडे अपे ा य  करते. पंपर  
िचंचवड या नागर कांना खरच अस ंवाटल ंपा हजे क  आप यातला माणूस यावेळेला या 
खुच वर बसतो ते हा तु ह  कुठलह  प ीय काम करणार आहे अस ं मला वाटत नाह . 
सगळया बरोबर आजपयत तु ह  काम केलेले आहे. मग सगळयांची कामे करणार ना 
आप या खुच वर बस यानंतर. मनापासून मा या वतीने दोघांचेह  कौतुक करते. केशवजी 
घोळवे सु दा मा या वॉडातलेच सहकार  आहेत. यांनी सु दा कामगारां या कमान 
वेतनासाठ  सगळया कंप याम ये जे कामगार आहेत यांना कमान वेतन िमळत नाह . 
या यावरती स लागार हणून तु ह  आहात. यां यासाठ  चांग या प दतीने काम करा. 

प ह यांदा काप रेशनपासून सु वात करा. अशा मी तु हाला शुभे छा देते. आ ण खाडेसाहेब 
तु हाला देखील मनापासून, मा या कुटंूबाकडून पंपर  िचंचवड रा वाद  कॉ ं ेस या वतीने, 
शहरा या वतीने  शुभे छा देते, ध यवाद.  

मा. योिगता नागरगोजे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा सभागृ  खरच 
आज अिभमानाची गो  आहे क  खाडेसरांची पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या 
अ य पद  िनवड झाली आहे. याब ल यांचा सभागृहा या वतीने स मान ठेवला आहे. 
तसेच आमचे छोटेबंध ु केशवदादा घोळव े कामगार वेतन स लागार मंडळाम ये सद यपद  
िनवड झाली आहे. याब ल यांचाह  स मान होतोय. ह  खूप आनंदाची गो  आहे. दोघेह  
बंध ुमीतभाषीय आ ण कुशल संघटक हणून गेली क येक वषापासून काम कर त आहेत. 
आताच कोणीतर  हणले क  मुंढे साहेब गे यानंतर खाडे साहेबांचे काय. पण मुंढे साहेबां या 
वचारावरती आमचे खाडेदादा काम करतात या यामुळे आयु याम ये यांना कुठेह  काह  
कमी पडणार नाह . तर दादा तुम या दोघांचेह  मी खूप खूप अिभनंदन करते. आ ण तु हाला 
दघआयु य लाभो तुम याकडून चांगली काय घडोत अशी मी ाथना करते, ध यवाद.            
मा. झामाताई बारणे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह आज 
या ठकाणी या सभागृहा या वतीने पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे अ य पद  
सदािशवराव खाडे यांची िनवड झालेली आहे याच माण ेआज या ठकाणी केशवराव घोळवे 
खरोखर एक चांग या य ची या ठकाणी िनवड झालेली आहे. आ ण आप या पंपर  
िचंचवड शहरामधून एक तुम याकडे चांग या प दतीने लोक पहात असतात. कारण 
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ािधकरणाचा वषय आप या सगळयांनाच मा हती आहे. पंपर  िचंचवड ए रयाम ये अनेक 
भागाम ये ािधकरणा या अडचणी आहेत. मग िचंचवड असेल, थेरगाव असेल, वाकड असेल,  
काळेवाड चा काह  भाग असेल. अशा ए रयाम ये जो काह  ािधकरणाचा अडचणींचा भाग 
आहे. या अडचणीं या भागाकडे आपण ल  दयावे. कारण १९९२ साली मी प ह यांदा 
िनवडून आले. यावेळेस ािधकरणाचा भाग हा बहुतेक माझा वॉड हा ािधकरणाम येच 
होता. परंत ु यावेळेस ीिनवास पाट ल हे माजी खासदार साहेब हे आयु  पण होते आ ण 
ािधकरणाचे अ य  पण होते. पण लोकांना सु वधा तर दयाय या कारण नागर कांना 

सु वधा द याच पा हजेत. अशा प दतीने एक ठराव मांडलेला होता. आ ण याच ठरावानुसार 
ािधकरणाची एनओसी घेऊन या नागर कां या मुलभूत सु वधा हो या. मग पाणी असेल, 

लाईट असेल, र ते असतील. या नागर  सु वधा इकडे आयु  आ ण ितकडे अ य  
दो ह या या याम ये कारण पाट ल साहेबांना अिधकार होते हणून या प दतीने थेरगांव 
भागाम ये अशी कामे झालेली आहेत. मी खाडे साहेब आप याला पण वनंती करते क  जो 
अडचणीचा भाग आहे. या ठकाणी ािधकरणाची अडचण आहे ती आपण दूर कराल अशी 
मला पण अपे ा आहे. या ठकाणी अनेक जणांनी भावना य  करताना  मला वाटत क   
ब-याचशा वॉडाम ये अडचणी आहेत या आपण िन त ल  देऊन ािधकरणा या 
वषयावरती थोडंस आपल बार क ल  असाव.ं आ ण लोकां या सु वधांना आपण ाधा य 
दयावे एवढ च मी या ठकाणी आप याला वनंती करते. आ ण आपले सवाच े मा या 
थेरगावातील नागर कां या वतीने तु हाला दोघांना पण खूप खूप शुभे छा य  करते.  

मा. सुजाता पालांडे – स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह आ ण 
आजचे उ सवमूत  सदािशवजी खाडेसर. आज खरोखर मा या भाग मांक २० चा सव च 
आनंदाचा ण आहे आजचा. क  रा यमं ीचा दजा िमळालेले य म व आज आम या  
वॉडाम ये  आहे.  सदािशवजी खाडे यांना मी जवळ जवळ २४ वषापासून ओळखते. या २४ 
वषाम ये यांनी फ  प  संघटना, प  वाढ वणे आ ण मजबूतीकरण यासाठ  यांनी 
खंबीरतेने काम केले. आ ण एकिन  सहकार  हणूनच ते आतापयत सगळयांना मा हत 
आहेत. हे काम कर त असताना यांनी कधीह  प  सोडून कुठले काम केलेले नाह  मला 
वाटत ंएकिन ता काय असते ह  सदािशवजी खाडे यां याकडूनच िशकावी. आ ण याचेच एक 
फळ हणून क  काय आज रा यमं ी पद आम या वॉडाम ये आलंय. आज खरोखर 
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आ हाला आम या भाग मांक २० या नागर काकंडून तुम यासाठ  आ ह  कती श दात 
बोलू तेवढे कमीच आहे. कारण आम या सवाचा मान बंद ूअसणारे हे य म व हे आमचं 
आहे. आ ण याब ल आ ह  तुमचे आभार  आहोत. भाग मांक २० म ये रा यमं ी पद 
आहे. यासाठ  तुमचे कौतुकच सवजण हणतात क  तुम या हातून हे काय हाव ते काय 
हाव पण मला खा ी आहे आम या २० भाग मांकाला खा ी आहे क  आम यामधला 
माणूस चांगलेच काम करेल. आ ण या चांग या कामाची पावती न क च तुम याकडून 
आ हाला िमळेल. एवढच ंबोलत आ ण इथंच थांबते. आ ण आमचे केशवजी घोळवेसर यांना 
खरोखरच योिगता हणाली मीतभाषीय असलेले केशवजी घोळवे यांना मी गे या १०-१२ 
वषानी ओळखते. आ ण माझी मै ीण शैलजामुळे यांची माझी प हली ओळख झाली. मी 
केशवभाऊना नेहमी हणते क  केशव तुझी वा यरचना, तुझा प व े पणा, तुझी अ यास 
कर याची प दत आ ण मांड याची प दत ह  अितशय सुंदर आहे आ ण याचा उपयोग या 
सभागृहाला झाला पा हजे पण केशवभाऊ आता या यापुढे हा उपयोग कामगारांना होईल 
आ ण कामगाराना होणं हणजेच आ हांला होईल एवढंच बोलते आ ण तु हाला दोघांनाह  
मनापासून शुभे छा देते आ ण थांबते. 

मा आशा धायगुडे-शडगे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह 
आज आमचे ये  बंध ूस मा. खाडेसर यांची ािधकरणाचे अ य पद  िनवड झाली. यांना 
आज मनापासून मा या कुटंू बया या वतीने मा या वतीने एक छोट  बह ण हणून 
मनापासून तुमच ं या ठकाणी अिभनंदन करते. खाडेसर हे सामा य य म व आहे हे 
सगळयांनी सांिगतलच. अगद  याच प दतीने मी मागील १० ते १५ वषापासून खाडेसरांना 
ओळखते. अ यंत मीतभाषीय अगद  यांना कोणीह  ओरडून बोलल ंतर  अ यंत संयमाने 
उ र देणारे य म व हणून खाडेसरांची ओळख आहे. आ ण असे खाडेसर िन तच 
ािधकरणाम ये चांग या कारे काम करतील. आ ण खाडेसर सामा य कुटंूबातून आ यानंतर 

आज एक चांगले उ च पदापयत आपण एकिन ेतेमुळे गेला आहात. न क च तु ह  सगळया 
सामा य कायक याची दखल याल. आ ण तुम याकडून चांग या कारचे काम शहराचा 
वकास होईल अशी अपे ा तुम याकडून य  करते. पुन : एकदा तुमचे अिभनंदन क न 
थांबत ेजय हंद जय महारा . 
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मा.िसमा सावळे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह आज 
या ठकाणी गेली २०-२२ वष युतीम ये असताना आ ण गे या पाच वषापासून भारतीय जनता 
पाट चे शहरा य  हणून यांना मी पा हले असे आमचे बंध ु ा. सदािशवजी खाडे यांची 
महारा  शासनाने, मा. मु यमं यांनी आ ण मा. पंकजाताई मुंडे यांनी ािधकरणावर िनयु  
केली आ ण ािधकरणाचा वनवास संप वला. वनवास कधी संपला हे आप या सवानाच 
मा हती आहे आ ण कोणी संप वला तोह  मा हती आहे. मी खाडेसरांकडे एकच वनंती करेन 
क  आमचा भाग मांक ८ हा तीनचार झोपडप टया सोड या तर संपुण ािधकरणा या 
अख यार तला आहे. आ ण मा.ल मणभाऊ जगताप साहेब असतील मा. किमशनर साहेब 
असतील यांनी ािधकरणा या अंतगत येणा-या सव आर णांना ािधकरणाने वकिसत 
करावे. असं मी वत: टँड ंग चेअरमन असताना घेतलेला धोरणा मक िनणय. मी या 
धोरणाचा आ ण िनणयाचा मनापासून आदर करते कारण या ठकाणी ऍथा रट  जी आहे ती 
ािधकरणाची आहे. या भागातील जे लोक आहेत ती आप या शहराचे नागर क आहेत. 
यां याकर ता या ठकाणी वकास कामे आपण केली पा हजेत. हणून आप याकडे 

िन तपण ेलहान बह ण हणून मी आ ह धरेन आ ण मला मा हती आहे क  तु ह  पण 
माझा आ ह मा य कराल. मला मा हती आहे क  तु ह  नाह  हणणार नाह त. एवढे मोठे 
पद मं ीपदाचा दजा तु हाला िमळाला आहे. तुम यात या कायक याला या ठकाणी मनापासून  
सलाम करते. आ ण या या ने यांनी मा.पंकजाताई असतील, मा मु यमं ीसाहेब असतील, 
आप या या ठकाणचे थािनक नेते सिचनजी पटवधन असतील. या सगळयां या य ांना 
आलेले यश आ ण या यशाची फल ुती हणून आपली झालेली िनयु . आप या िनयु ला 
खूप खूप शुभे छा देते. आपण चांगल ंकराल याम ये मा या मनाम ये अ जबात शंकाच 
नाह . परत एकदा आप याला शुभे छा देते याचबरोबर कमान वेतन आयोग स लागार 
हणून आमचे लहान बंध ूकेशव घोळवची या ठकाणी िनयु  झाली आहे. कमी वेळात चांगल ं

चांगल काम करणे आ ण कमी श दात आपली भावना य  कशी करायची हे केशवकडून 
िशकले पा हजे. केशवला सु दा मनापासून खूप खूप शुभे छा. खाडेसर आपण पु हा 
मनापासून सुयश िचंतीते. आपली कारक द चांगली जोरात होऊन जाऊ दे. या दवशी 
आपण अ य  हणून या ठकाणी बसलात. खूप लोकांनी मला सांिगतल ं अगद  
ािधकरणामध या अिधका-यांनी मला सांिगतल ंक  ताई तीनच म हने. मी हणल ंका पुढे 

काय होणार आहे, नाह  पीएमआरड ए म ये वलीन होणार आहे. मी सांिगतल ंक  आ ह  जर 
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अ य  नेमला असेल तर कमान आ हाला याची पा भूमी काय असते ते आ हाला 
मा हती असते. इतकह  आ हांला गृह त ध  नका आ ण तीन म हने वगैरे काह  नाह  आ ह  
आमचा कायकाल पूण करणार आहोत. तु ह  काह  काळजी क  नका. चांगल काम होणार 
आहे. साडेबारा ट केचा शेतक-यां या जिमनीचा मोबदला दयायचा रा हलेला आहे. याकडे 
आपण ल  दयावे. याचबरोबर इं ायणीनगर व यमुनानगर भागातील जी काय आता आपण 
ा सफरचा जो वषय होता तो आपण खूप चांग या प दतीने माग  लावलेला आहे. याब ल 

सु दा आपलं या ठकाणी मनापासून अिभनंदन करते. परत एकदा सुयश िचंतीते, थांबते. 
जय हंद जय महारा .            

मा.िनतीन (आ पा) काळज े- स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
आज आपण ािधकरणाचे अ य पद  सदािशव खाडे यांची िनवड झा याब ल स कार कर त 
आहोत. मी यांना शुभे छा देतो आ ण खाडेसरां या बाबतीत बोलायच ंजर हणल ंतर मी 
लहानपासूनच ऐकत होतो क  पंपर  िचंचवड शहराम ये अितशय चांग या प दतीने भारतीय 
जनता पाट चे ते जे  कायकत हणून काम करतात. यां याबरोबर आम या गावातील 
सु दा काह  य  हो या. यामुळे कायम सरां या बाबतीत अितशय चांग या कारचे ऐकत 
होतो. परंत ु मी महापािलकेत आ यानंतर मला खूप दवस माह त न हते क  ते ड  वाय 
पाट लम ये सर हणून पण आहेत. परंत ु यांनी अितशय आप या कामाम ये चांग या 
कारे ठसा उमटवून ािधकरणाचे अ य पद यांना िमळालेले आहे. यांना माझी वनंती 

आहे. जे ािधकरण आप या आकुड  असेल, पंपर  असेल, िनगड  असेल, िचखली सव 
गावां या शेतक-यां या जवावर खर तर ते उभे रा हलेले ािधकरण आहे. कारण क  गर ब 
शेतक-यां या जिमनी एकञीत क न ािधकरण उभे रा हलेले आहे. तर  माझी आपणांस 
वनंती आहे क  शेतकर  साडेबारा ट यांसाठ  जवळ जवळ २५-३० वष झाले ते खूप भांडत 
आहेत. याम ये काह  शेतकर  इतके गर ब होते क  आज यांची खूप हलाखीची प र थती 
आहे. चांगले शेतकर  पण आहेत मोद सारखे. तर  पण सरांना माझी अशी वनंती आहे क  
यासाठ  आपण काह  तर  िन त माग काढावा. मा.मु यमं यां या आ ण थािनक ने यां या 
मदतीने यांचा  िमटवावा अशी आप याला वनंती करतो. केशव घोळवे यांनाह  शुभे छा 
देतो आ ण थांबतो, जय हंद जयमहारा . 
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मा.अिभषेक बारणे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज 
सदािशव खाडे सरांचा या ठकाणी स कार सोहळा होत आहे. सरांनी या वेळेस पदभार घेतला 
भाग मांक २३ आम या भागाम ये ७० ते ७५ ट के घरे ह  आर णाने बािधत आहेत. 
यामुळे भागातले आ ह  चारह  नगरसेवक कैलास बारण ेअसतील, अचनाताई असतील. 

आ ह  चौघेजण सरांना जाऊन भेटलो. यावेळ  सरांशी चचा के यानंतर एक ख-या अथाने 
तळागाळात या कायक याला यावेळेस या पदावर बस यानंतर यांचे जे बोलणं असतं या 
प दतीत यांनी आ हाला समजून सांिगतले क  आप या भागातील जेवढे दड गुंठयातील 
दोन गुंठयातील घरे आहेत ती िन तपण े येणा-या काळाम ये ल मणभाऊ यां या 
मागदशनाखाली मा.मु यमं या या मदतीने ती सगळ  बांधकामे आपण िनयिमत क  आ ण 
हा यांनी जो दलेला श द आहे हा आम यासाठ  खूपच सुकर श द होता. आ ण येणा-या 
काळाम ये लवकरात लवकर आम या प रसरातील बांधकामे ह  िनयिमत हावीत ह च इ छा 
या संगी आप याकडून अपे त करतो व पुन : आप याला व केशव घोळवे सरांना 
शुभे छा य  करतो. 

मा.उ म कदळे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खाडे सराचंी 
ािधकरण अ य पद  िनवड झाली या ब ल सरांचे अिभनंदन. खरतर माझा िनगड -

यमुनानगर भाग हा ािधकरणाने यापलेला आहे. आ ण अितशय अडचणी आहेत. 
िसमाता नी सांिगतले क  ा सफर असेल कंवा रेड झोन असेल अनिधकृत बांधकामे 
असतील याच माण ेसाडेबारा ट केचा  १०५ शेतकर  आम या इथ बािधत आहेत अजून 
यांना १९७२ ते १९८४ या दर यानचा साडेबारा ट यांचा परतावा िमळालेला नाह . परंत ु

सरांनी या कामांना ऑलरेड  आधीच सु वात केलेली आहे. लवकरात लवकर ते  सुटतील 
अशी मी आम या िनगड  ािधकरण यमुनानगर या वतीने अपे ा य  करतो. तसेच सरांना 
आ ण केशवजी घोळवे यांना पुढ ल वाटचालीसाठ  शुभे छा देतो आ ण या ठकाणी थांबतो, 
ध यवाद. 

मा. उषा ऊफ माई ढोरे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
खाडे साहेब हटले क  ती मुत  सगळयां या डोळयासमोर उभी राहते. खरतर ते ३५ 
वषापासून पा हले आहे. मंगलाताई आहेत, भाऊसाहेब भोईर आहेत. ते जे  आहेत यांना 
मा हती  आहेत ते महापािलकेम ये िश णमंडळाचे सभापती होते. आ ण ते हापासून हणजे 
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युवापासून ते अितशय चांग या कारे एक भाजपा कायकता हणून यांचे नाव शहराम ये 
म ये सगळयांना माह त आहे. आ ह  यावेळ  महापािलकेत आलो, मंगलाताई आ ह , १९९२ 
साली यावेळेस सदािशव खाडे हे एक वेगळे नेतृ व हणून  या ठकाणी आ हाला यांचे नांव 
ऐकायला िमळाले. आ ण ते हापासून काम कर त असताना प ाशी घ ट  राहून एका प ाला 
िचकाट ने साथ देऊन अितशय चांग या कारे आताच बाब ूनायरने सांिगतले क  १४ वषाचा 
वनवास संपला. आ ण या ठकाणी ािधकरणा या अ य ांना याय िमळाला. 
ािधकरणाम ये बरेच वष झाले क  जे काह   होते ते आता ब-याच जणांनी सांिगतले क  

माझा वॉड ािधकरणाला लागून आहे. माझा वॉड ािधकरणाम ये आहे आ हाला सु वधा 
िमळत नाह त. महापािलकेकडून या ठकाणी सु वधा द या जात नाह त अशा वेगवेगळया 
कार या या ठकाणी अडचणी येत असताना आप याच सभागृहाम ये एक य  अशी आहे 

क  ािधकरणाचे अ य  झालेले आहेत खरतर खाडे साहेब आपला स कार नाह  तर या 
सभागृहाने आप या कामा यातुन आपले सहकाय कसे िमळेल या मा यमातून आपआप या 
अडचणी मांडले या आहेत. खरतर बरेच वष पड ंग पडलेले ािधकरणाचे  हे आप या 
हातून सुटतील, न सुट यासारखे  नाह च आहेत. आ ण यासाठ  आजचा स कार हा  
तुमचा स कार नसून मला वाटत ंक  कामाचा बोजा तु ह  आज सभागृहातून घेऊन जाताय.ं 
आ ण तो बोजा कमी कर यासाठ  आप याला इतर सव नगरसेवकांची, ये ांचा हा आश वाद 
आप यासोबत रहावा हाच उ ेश ठेवून आप याला या ठकाणी िनमं त केले आहे. तुमचे 
अितशय मनपूवक मी कौतुक करते. आ ण केशव घोळवची सु दा कमान वेतन 
स लागारपद  िनवड झालेली आहे. अितशय युवा नेतृ व आहे. दरवेळ  बजेटम ये बोलत 
असताना मला सु दा यांचे कौतुक वाटते अितशय चांग या कारे यांची वा यरचना 
अितशय परफे ट अशी वा यरचना करणारे केशव घोळवे आहेत. आ ण या य ला 
चांग या कारे कामाची संधी िमळालेली आहे. तर  मी जा त न बोलता खाडे सरांच ेआ ण 
केशव घोळवे यांचे मनापासून मा या वॉडा या वतीने मा या चारह  नगरसेवकां या वतीने 
आपले मनपूवक अिभनंदन करते. तुम या या पुढ ल कामांना सुयश य  करते, आ ण 
थांबत.े 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ - स मा. महापौर साहेब. स मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  
सरां या ब ल बोलायचे जर हटल ंतर सदािशव या नावा माणेच ते सदा आहेत. खरोखर 
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सरां याकडे पा हले क  सतत हसतमुख असणारे सरांचे य म व. मी लहानपणापासून 
पाहतोय यां याकडून एक िशकवण मी घेतलेली आहे. तु हाला सांगतो क  यावेळेस 
एखादया समु ाम ये एखादं जहाज बुडत असते आ ण जहाजाम ये समु ाम ये वादळ सुटलेले 
असते. आ ण जहाज यावेळेस हालत असत ंअशाह  प र थतीम ये ते जहाज बुडत नसंत 
हलत असत.ं अशाह  प र थतीम ये या जहाजाचा खलाशी जहाज सोडत नाह . या माणे 
एकिन ेने आ ह  लहानपणापासून पाहतोय सदािशव खाडेसर प ाम ये एकिन तेनी सामाऊन 
गेलेले आहेत यांनी सगळयांना सांभाळून घेतलेले आहे आ ण या पंपर  िचंचवड म ये 
यांनी भारतीय जनता पाट चे नाव सांभाळ याचे काम केलेले आहे. आजपयत खरोखर यांनी 

जाणून दलेले आहे क  आ हाला यां यापासून हे िश ण िमळतय.ं यां या ब ल मी आज 
मा या भागाम ये ािधकरण ए रया येत अस यामुळे मी सरांना वनंती करेन क  
पािलकेकडून सव या सव सु वधा पुर व या जात आहेत. परंत ुपािलकेचा अिधकार  तीथपयत 
पोहोचत नाह त तर  सरांनी प ह यांदा जो ए रया पािलके या ह म ये येतोय ितथे 
डे हलपमट काह  माणात रा हलेली आहे यासाठ  सरांनी य  करावेत. हेच मी तु हाला 
आज सांग ूइ छतो. बाक या सवानी सुचना या माणे दले या आहेत. मी तु हाला मा या 
रप लकन पाट  ऑफ इं डया, आठवले गटा या वतीने अिभनंदन तर करतोच आ ण शुभे छा 
ह  देतो. याचबरोबर आमचे सहकार  िम  केशवजी घोळवे यांची कमान वेतन स लागार 
पद  िनवड झालेली आहे. यांचह  अिभनंदन करतो आ ण यांना शुभे छा देतो. याचबरोबर 
यांनाह  सांगतो क  मंगलाता नी सांिगतले क  सु वात तर  महानगरपािलके या 

ठेकेदारांकडून करावी. कारण दवाळ या कालावधीम ये मला ब-यापैक  अशा कं लट 
आले या आहेत क  कमान वेतन िमळत नाह . तर  याबाबतीत घोळवना मी वनंती करेन. 
आ ण याचबरोबर दोघांनाह  शुभे छा देऊन अिभनंदन करतो ध यवाद.  

मा.राज  लांडगे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज 
या ठकाणी मी यां यामुळे घडलो, यां यामुळे या समाजकायाम ये आलो. यां यामुळे 
राजकारणाम ये आलो आ ण यां यामुळे मी आज या ठकाणी या सभागृहात आहे असे 
आमचे खाडेसर यांचा आज अ य पद  िनवड झा याब ल स कार आयो जत केलेला आहे. 
सरां या बाबतीत बोलायचे हणल ंतर एक तळमळ ने काम करणारे य म व आहे यांनी 
यावेळेस भाजपा हा पंपर  िचंचवडम ये नावापुरता होता. बोटावर मोज याइतक  लोक होती 
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यावेळेस वग य अंकुशभाऊ लांडगे आ ण आपले खाडेसर यां याबरोबर मला काम कर याची 
संधी िमळाली. ते हापासून मी खाडे सरांबरोबर हणजे आहे. यांचा वभाव यांची कामाची 
प दत ह  पाहूनच आज या ठकाणी मी उभा आहे. सरां या बाबतीत सवानीच सुचना के या 
आहेत. पण मी एवढे िन तपण ेसांगू इ छतो क  येकाला याय दे याचे काम न क च 
खाडेसर करतील. याच शुभे छा मी खाडेसरांना देतो. आ ण माझे सहकार  केशवभाऊ घोळवे 
यांचे देखील अिभनंदन करतो आ ण या ठकाणी थांबतो, ध यवाद.  

मा. मोद कुटे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. तसेच आजचे 
स कारमुत  मा.खाडे सर आ ण केशवजी घोळवे यां या आज स कारा या िनिम ाने मला 
बोल यास संधी दली याब ल मी मा. महापौरांचे सव थम आभार य  करतो. खाडेसरांची 
ािधकरणाचे अ य पद  िनवड झा यानंतर सगळयांत प हला आनंद कोणाला झाला असेल 

तर एक बािधत शेतकार  हणून आज कुठेतर  अस ं वाटल ंक  आमच ंऐकणारे कोणीतर  
माणूस या ठकाणी बसलेले आहे. कारण का जे हा जे हा आ ह  सीओ कडे जात होतो. तर 
१९७२ पासून गे या तीन पढया आम या गे यात परंत ु आ हाला अजूनपयत याय 
िमळालेला नाह . तु हाला सांगायला आ हाला द:ुख वाटते क  आज या ािधकरणाचे मुळ 
उ  होते क  सवसामा यांना घरे दे या या ीने ते घरे बांध याचे आ ण सव सामा यांना 
घरे िमळवून दे याचे जे धोरण होते. ते भरकटले गेले आहे. आज तु ह  या ठकाणी अ य  
हणून नेमणूक झा यानंतर आ ह  तुम याकडून एवढ च अपे ा य  करतो क  १९७२ 

पासून लं बत असणा-या आम यासार या गोरगर ब शेतक-यांची मुले जी आ ह  आहेत. 
अजुन आ हाला कुठ याह  कारचा मोबदला िमळालेला नाह . असे आम यासारखे अनेक 
शेतकर  कुटंूबे आहेत. यांना तु ह  याय दयाल. आ ण आमची बाज ू तु ह  कुठेतर  
शासनाकडे मांडाल. १९७२ पासून आजपयत आमचे आंदोलने चाल ूआहेत. आ ण हे आंदोलन 
कुठेतर  संपेल आ ण कुठेतर  आम यासार या आकुड , िनगड , वा हेकरवाड  येथील 
नागर कांना याय िमळेल अशी मी तुम याकडे इ छा य  करतो. तसेच आप या 
प रसराम ये रंग रोड बाधीत आहेत, ािधकरण ह मधील घरे आहेत, एलआयजी सारखे 
वषय आहेत, लो इनकम हौसींग सोसायट वाले आहेत, ओटा क म आहे अशा प दतीने 
अनेक घरे आहेत क  ते डे हलप झालेले ािधकरणाचे से टर आहे. ते से टर तु ह  लवकरात 
लवकर क न दया. यामुळे येक वेळ  ा सफरचा वषय आला क  लाखो पयांचा िनधी 
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मोजावा लागतो. कं ाट  कामवा यांना पैसे मोजावे लागतात. आ ण यांची लॅनींग अथा रट  
ह  महापािलकेकडे वग कर यात यावी हणजे जेणेक न यांना या ठकाणी घरे बांधायला, 
नवीन डे हलप करायला, यांना अिधकचा एफएसआय मंजूर करायला या ठकाणी मदत 
होईल. तसेच आज आप याकडे कमान वेतन आयोगा या स लागार पद  मा. केशवजी 
घोळवे यांची िनयु ी झालेली आहे यांचे देखील मी अिभनंदन करतो. व यां याकडे इ छा 
य  करतो क  आप याकडे िस नलवरती ॅफ क वॉडन जे उभे आहेत यांची फार दयनीय 
प र थती आहे. आज पाच आ ण सहा हजारा या मानधनावर ते लोक ितथे काम करतात. 
आप या भागांम ये काम करणा-या या म हला आहेत झाडू मार याचे काम करतात. 
यांना साडेपाच ते सहा हजार पये मानधन िमळते. तर यांना कमान वेतन आयोगा माणे 

आपण न क  याय िमळवून दयाल आ ण खरोखर यांचे आ छे दन आणाल आ ण 
आम या बाधीत शेतक-यां या अडचणी सोडवाल एवढ च तुम याकडून अपे ा य  करतो.   
आ ण या ठकाणी तुम या दोघांचेह  मनपूवक अिभनंदन करतो व मा या प ाचे वतीने 
पुन : एकदा तुमचे अिभनंदन करतो.  

मा.चं कांत नखाते - स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज 
आप या सभागृहाम ये पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे अ य पद  यांची 
िनवड झाली असे स कारमुत  आमचे सहकार  िम  सदािशवराव खाडे यांचा या ठकाणी 
आपण स मान करणार आहोत. खर पा हलं तर खाडेसरांनी संपुण आयु याम ये भारतीय 
जनता पाट चे एकिन  हणून यांनी चांग या कारे काम केलेले आहे. हे काम कर त 
असताना भारतीय जनता पाट  प वाढ चे काम आ ण एकजुट चे काम यांनी चांग या कारे 
केलेले आहे. आ ण मला वाटत ंक  आता भाजपाची रा याम ये आ ण क ाम ये स ा आलेली 
आहे. आ ण स ा आ यानंतर खरोखर नेते मंडळ  सु दा जो खरा प ाचा कायकता आहे 
याने गेली वीस पंचवीस वषापासून प ाचे चांग या कारे काम केलेले आहे यांना 

या ठकाणी याय दलेला आहे. परंत ु याम ये एक चांगल ंकाम करणा-या य ंला भारतीय 
जनता पाट या ने यांनी एक चांग या कारची जबाबदार  आज यां यावर टाकलेली आहे. 
आ ण ह  जबाबदार  टाकत असताना यांनी सु दा वचार केला असेल. सवसामा य माणूस 
आ ण चांगले काम करणारा य  या माणे प  संघटनेचे काम करतो आ ण याच माणे 
ािधकरणाची जबाबदार  सु दा चांगली पेलवणार आहे, चांगले काम करणारा आहे असा 
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वचार क नच यां यावर ती जबाबदार  टाक यात आलेली आहे. परंत ु गे या क येक 
वषापासून रहाटणी, काळेवाड , थेरगाव या संपुण शहराम ये असणारे ािधकरण या 
ािधकरणाचा याय सवसामा यांना िमळावा. यासाठ  खाडे साहेब मी १९९८ सालापासून 

रहाटणी र हवासी क याणकार  सं थेची थापना क न या ठकाणी हायकोटाम ये आ ह  
ािधकरणा या लोकांसाठ  याय िमळ यासाठ  आ ह  झगडतोय. मला वाटत क  गे या 

चारपाच दवसांपूव  मी आप याला एक िनवेदन दलेले आहे. रहाटणी र हवासी  क याणकार  
सं थे या मा यमातून िनवेदन देत असताना याम ये एक वनंती केलेली आहे. क  
या माण े पीएमआरड एने बगरपरवाना बांधकामे िनयिमत कर यासाठ  या ठकाणी 

रेड रेकनर या पाच ट के दंड संपुण भागाम ये, पीएमआरड ए या ह म ये ती घरे िनयिमत 
कर यसाठ चा असा यांनी िनणय घेतलेला आहे. हणजे आप याला देखील मी वनंती 
केलेली आहे. पंपर  िचंचवड शहराम ये जो ािधकरणाचा भाग आहे आ ण या भागाम ये 
सु दा बांधकामा या रेड रेकनर या पाच ट के दंड आका न ती घरे िनयिमत केलीत तर खरा 
गोरगर बांना या ठकाणी याय िमळेल. कारण या या भागाम ये ािधकरणा या ह म ये 
ह  बांधकामे केलेली आहेत या बांधकामांना नागर  सु वधा िमळ यासाठ  आप या पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेचे दवंगत महापौर आदरणीय मधुकररावजी पवळे हे महापौर 
असताना ािधकरणाला पण आपण महानगरपािलके या खचाने या नागर  सु वधांकर ता 
नाहरकत माणप  घेतले होते आ ण ते हापासून मला वाटते क  या पंपर  िचंचवड 
ािधकरणा या ह म ये असणार  बांधकामे आ ण यांना लागणा-या सु वधा ते हापासून 

आपण या ठकाणी पुर व यात आले या आहेत. परंत ुहा जर िनणय आपण चांग या कारे  
घेतला तर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये असणा-या सव नागर कांना 
चांग या कारे याय िमळेल. याचबरोबर आपण िनणय घेत यानंतर पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेम ये सु दा असणा-या बगर परवाना बांधकामांना असणारा शा तीकर हा 
सु दा लोकांना याय िमळ यासाठ  महानगरपािलकेला सु दा या ठकाणी रेड रेकनर या पाच 
ट के दंड आका न आप या महानगरपािलकेतील घरे सु दा या ठकाणी िनयिमत करता 
येतील. असा एक चांग या कारचा िनणय आपण जर घेतला तर सवसामा य नागर क या 
शहरामधला सुखी होईल आ ण या यावर असणार  टांगती तलवार ह  कायम व पी िनघली 
जाईल. अशी या सभागृहा या मा यमातून आप याला वनंती करतो. केशव घोळवे आमचे 
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सहकार  िम  आहेत. यांचाह  आपण या ठकाणी स मान करणार आहोत. या दोघांना 
यापुढ ल भावी काळासाठ  शुभे छा य  करतो आ ण थांबतो.                       

मा.द ा य साने - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज 
यांना इथ ेस कार मुत  हणून बोला वले ते आमचे सहकार  िम  आदरनीय सदािशवजी 

खाडे आ ण यांची कमान वेतन आयोगावर स लागार पद  िनवड झाली असे आमचे 
केशवजी घोळवे. या दोघां या स कार समारंभावर आज खरतर बराचवेळ सवानी चचा केलेली 
आहे. खरतर १५ वषानंतर ािधकरणाला एक याय िमळाला आहे. आ ण तोह  भारतीय 
जनता पाट चा पंपर  िचंचवडच मुळ यांनी भारतीय जनता पाट ला ३ पासून ते ७७ पयत 
सं या आणली असे आमचे सहकार  िम  आदरनीय सदािशवजी खाडे यांचे खुप मोठे 
योगदान आ ण या योगदानाम ये अगद  स या कायक याला एक रा यमं ी पदाचा दजा 
हणजे ािधकरणाचे अ य पद  िनवड झा याब ल मी रा वाद  काँ ेस या वतीने यांचे 

मनापासून आभार मानतो, यांचे मनापासून अिभनंदन करतो. खरतर अिभनंदन कर त 
असताना आम या अनेक मा यवरांनी आम या सद यांनी ािधकरण मध या अनेक सम या 
सांिगतले या आहेत. १९७२ चा िनवाडा असेल कंवा १९८५ चा िनवाडा असेल. याम ये या 
या शेतक-यां या जिमनी असतील िचखली, तळवडे, मोशी, च-होली, वा हेकरवाड , भोसर , 

काळेवाड , पंपर  हा जो प रसर आहे. या प रसरामुळे मुळ ािधकरण अ त वात आले ते 
अ त वात ये यापाठ मागचे कारण अस ंहोते क  आप या शहराम ये येणारा एक गोरगर ब 
कामगार वग. अशा कामगार वगाने या प रसराम ये जिमनी अ वायर क न याम ये   
एखादे चांगले घरकुल िमळावे. हा जर ािधकरणाचा मुळ उ ेश असताना या उ ेशाला अनेक 
वेळेस या ठकाणी अ य  नस यामुळे लोकिनयु  अ य  नस यामुळे मध या १५ वषा या 
काळाम ये आप याला मा हती आहे. क  जे साडेबारा ट केचे लॉट होते. ते शेतक-यांचे 
लॉट होते. ते शेतक-यांना िमळ याऐवजी कोणा या घशाम ये गेले. कंवा कोण ितथे ब डर 
आला आ ण शेतक-यांना काह  िमळाले क  नाह  याची मा हती नाह . अशा अनेक 
प र थतीम ये ते ािधकरण होते मी आप याला एक वनंती करतो क  काल पण आपल 
बोलण झाल ंहोते क  या मंद रा या बाबतीत. काल या पेपरला चांगली मोठ  बातमी आहे. 
असं न होता आपण ितथे लोकिनयु  बसलेलो आहेत. लोकांवर कुठला अ याय होऊ नये. 
अशा मा यमातून आप याकडून कामे हावीत. ह  स द छा आप याला देतो आ ण 
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आप याला वनंती करतो क  या साडेबारा ट के या जिमनी आहेत. हणजे मी वत: 
याम ये बािधत आहे. मलाच िमळालेले नाह त अजून, मी स ाधार  होतो, न हतो समजा तो 
वषय सोडून दया. पण या काळचा मी सु दा होतो अजून मला साडेबारा ट के िमळालेले 
नाह त ह  स य प र थती आहे. आ ण याम ये या या घटना घड या झाल ं कंवा काय 
झाल ंतो वषय न बोलता जे काह  मुळ शेतकर  आहेत यांना साडेबारा ट के िमळालेले 
नसतील या शेतक-यांना आपण स मानाने बोलावून यां या या काह  अड अडचणी 
असतील या द ूर करा यात आ ण यांना मोबदला दे यात यावा अशी आप याला वनंती 
करतो. केशव घोळवना वनंती करतो ते ऑलरेड  कामगार नेते आहेत. मला वाटत ंक  आता 
मंगलाता नी सांिगतले क  आपली कमान वेतन आयोगा या स लागार पद  िनयु  झालेली 
आहे ती आता आप या काप रेशनपासून चाल ू करावी. क  कोणीतर  सांिगतल ंआप याच 
कामगारांना पैसे िमळले जात नाह त. आप याच कामगारांचे एट एम काड, पासबुक हे सव 
यां या मुळ ठेकेदारांकडे आहेत. दाख वताना काय ते १५ हजार १७ हजार पये दाख वतात. 

पण या सेकंदाला पैस ैकाढले जातात. कारण यांचे एट एम काड या कॉ ॅ टरकडे असते. 
हणून यां यापासून जर सु वात केली, गोरगर बांना जर याय िमळाला तर यांना एक 

आप या हातून चांगले काम घडेल अशी आप याला वनंती करतो आ ण पुन : एकदा 
दोघांनाह  कामा या बाबतीत आम या रा वाद  काँ ेस या वतीने स द छा आ ण शुभे छा 
देतो आ ण थांबतो.  

मा.िशतल उफ वजय िशंदे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह 
आजचे स कारमुत  खाडेसर यांना शुभे छा य  करताना मा या मनात एक शंका आहे 
आ ण मागणी पण आहे. गेली सहा वष मी वृ  ािधकरण सिमतीवर काम कर त आहे. 
या याम ये िनदशनास येते क  ािधकरणाकडून आम याकडे मंजुर  घेतली जाते पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेकडून परंत ु याची अंमलबजावणी केली जात नाह . आ ण या 
ब ड ंगला लॅन पास क न कं लीशन दले जाते तर ितथे वृ लागवड केली जात नाह . तर 
ख-या अथाने शुभे छा य  करताना मी आप याकडे मागणी करतो क  आप या पंपर  
िचंचवड वािसयांना आपण जर वृ  ािधकरण सिमती ितथेह  गठ त केली तर ख-या अथाने 
आ हाला एक शाबासक  कंवा आश वाद कंवा िशतलछाया भेटे , अशी अपे ा य  करतो. 
आ ण याचबरोबर आमचे िम  केशवराव घोळवे यांनाह  कमान वेतन सिमतीवर सद य 
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झा याब ल शुभे छा य  करतो. आ ण यांनी देखील पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
कमचा-यांवर अ याय होणार नाह . आ ण नगरसेवकांचेह  मानधन कमान वेतना माणे कसे 
करता येईल या याकडे ल  दयावे अशा शुभे छा य  करतो आ ण थांबतो, जय हंद 
जयमहारा .  

मा.एकनाथ पवार - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह खरतर मी 
या सभागृहाचे मनापासून अिभनंदन करतो. सदािशवराव खाडे ािधकरणाचे अ य  झाले. 
भाऊसाहेबांनी या वषयाची सु वात केली मला असं वाटत ंक  भाऊसाहेब तु ह  ख-या अथाने 
ीगणेशा के यामुळे येक स माननीय सद यांना खाडेसरां या ब ल आपल मत य  

कर याची ख-या अथाने संधी िमळाली. शञू न बापूह  मला हणत होते क  दादा मला पण 
शुभे छा दयाय या आहेत. वलासह  बोलला. मी हटल ंक  शुभे छा करता करता आप याला 
अजुन दोन चार तास जीबी चालवावयाची आहे. आ ण खरतर मला अिभमान आ ण आनंद 
एवढया गो ीचा वाटतो क  खाडेसर हे तीस वषापासूनचे माझे सहकार  आहेत. यावेळेस मी 
पाट या कामाला सु वात केली. ते युवा मोचाचे उपा य  होते. मी सरिचटणीस होतो. आ ण 
अधूनमधून एक तपणे काम करता करता खरतर येकाने सांिगतले क  एका चांग या 
कायक याला चांगली संधी िमळाली. खरतर हा इं टंटचा जमाना आहे आताचा. हणजे 
आता या काळाम ये एक प र थती असते क  लगेच मला सगळया गो ी िमळा या 
पा हजेत. खरतर प  कुठलाह  अस ूदया. पण एक मनापासून ठर वल ंक  मला येयवेडानं 
मा या पाट चे काम करायचे आहे. हणजे कधीकधी खाडे सर हे अशा कायक यासाठ  तर 
उदार आहेत. अनेक कायक याना असे वाटते क  मा या प े ीच मा याकडे द ुल  होत 
आहे. परंत ु अस ं कधी होत नसत.ं हणजे प े ी सु दा सगळया प ाचे असतात. 
तुम याकडे बघत असतात क  तु ह  खरच प ा या पर ेला कती चांग या प दतीने 
उतरतात. याला काळ जातो आ ण काळ गे या यानंतर हणजे सह  कायक याला १०० 
ट के ह  संधी िमळते. हणजे मला आठवतय क  मी अ य  झालो आ ण या यानंतर 
खाडेसर अ य  झाले आ ण स े या पदाम ये मी पह यांदा आलो ते नंतर आले. खरतर 
मला अिभमान वाटतो क  तीस वष मला एक उदाहरण आप या सगळयांना सांगायचे आहे. 
आप या सगळयांना माह त आहे क  कै.अंकुशराव लांडगे यांची या ठकाणी ह या झाली.  
यावेळची भारतीय जनता पाट ची प र थती मला अिभमानाने सांगावेसे वाटते क  खरतर 
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आताचा काळ भाऊसाहेब खूप चांगला आहे. हणजे अंकुशभाऊंची ह या झाली ते हा खरतर 
मी, नामदेवराव असे बोटावर मोज याइतके पाच-पंचवीस कायकत काम करायचो. आ ण 
या दवशी ह या झा या यानंतर खरतर तीनचार म ह यांनतर काप रेशन या िनवडणुका 

हो या. सन २००७ या िनवडणुका. मला आठवतय क  यावेळेस भाजपचे काम करा आ ण 
भारतीय जनता पाट  िनवडणुक या मैदानाम ये उतरा. खरतर आम याकडे असा चेहरा 
असेल. आ ण खरतर आ ह  सवजण सवसामा य कुटंूबातले कायकत आहोत. मला आठवतय 
क  मी दुस-या दवशी यांचा अं य वधी झा यानंतर आ ह  खाडेसरांकडे गेलो होतो. तशी 
प र थती असताना आपण जर घराम ये रडत बसलो तर भाजपाला काम करायला भारतीय 
जनता पाट या कायक या या मागे ताकद दयायला शहराम ये कोणी राहणार नाह . यामुळे 
आहे या प र थतीम ये गाड वर बसून कूटरवर बसून खरतर भारतीय जनता पाट या 
कामाला आ ह  सु वात केली आ ण आज तुम या सगळयां या य ानंतर रा यात, क ात 
महापािलकेत भाजपाची स ा आली. स ा येतात जातात या सगळया गो ी असतात. पण एक 
येयिन ेन वेडयासारख काम करणा-या एका कायक याला एक चांगली संधी िमळाली, मला 

अिभमान वाटतो हणजे सगळयांनी आप या माग या सांिगत या. खरतर खाडेसर दहा 
वाजता ऑ फसला असतात. माझी सगळया प ा या स माननीय पदािधका-यांना वनंती 
आहे. ािधकरणा या संदभामधले आपले जे काह  इ यूज असतील सवानी िमळून एखाद  
बैठक ािधकरणाचे अ य  यांचे सीईओ आपले किमशनर साहेबां या बरोबर लावून आपले 
सगळे वषय सुटतील अशा प दतीने िन तच आपण पुढ या काळाम ये काम क . खरतर 
नवनाथराव खाडेसर तुमचे खूप जवळचे िम  आहेत. मी यांना सांिगतल ं क  सदाभाऊ 
आपण आता ािधकरणाचे अ य  झालात. मी कधीकधी खूप ऑबझ ह करतो. सहज 
नगरसेवक झा यानंतर दुस-या दवशी या या वाग या, बोल यात, चाल यात खूप मोठा 
बदल होतो. तो कधीकधी बघतह  नाह  आप याकडे. अशीह  प र थती ब-याच वेळेला 
अनुभवाला येते. मी हटले  क  सर आप यालाह  आता युिनफॉम, म त पैक  जाक ट वगैरे 
घालून राहावे लागेल. यांनी सांिगतले क  एकनाथ राव आपण कायकत आहोत. आपण 
सामा य माणसासारखे आहोत. आप याला सामा य माणसासाठ  काम कर यासाठ  प ाने 
दलेली, सरकारने दलेली खरतर ह  संधी आहे. यामुळे आजह  हणजे पुव  याप दतीने 
राहायचे याच प दतीने, आजह  पूव  या प दतीने वागायचे याच प दतीने आहेत. खरतर 
एका कायक याचा स मान या िनिम ाने केला. मी केशवरावांचे मनापासून अिभनंदन करतो 
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क  एका कामगार चळवळ मध या कायक याला खरतर ह  संधी दली. या सभागृहामध या 
सगळया प ा या सद या या वतीने मी तुमचे आभार मानतो. आ ण खाडेसरां या ब ल 
आपले मत य  करताना यां या ब ल चांगला गौरव आपण आप या भाषणामधून केला. 
आ ण खरतर यापुढ या काळाम ये या सभागृहामध या सव सद यांना अशा प दतीची 
चांगली काम कर याची संधी िमळेल. ािधकरण आ ण महापािलका यां यामधला सम वय व 
दुवा साध याचे काम स माननीय खाडेसरां या मा यमातून िन तच होईल. या सभागृहा या 
वतीने मा. खाडेसरांना खूप खूप शुभे छा देतो. आ ण खरतर आ णा बोदडे यांना वनंती 
करतो क  आपण या ठकाणी खाडेसरां या स काराचा काय म या ठकाणी यावा.                      

मा.महापौर– सव स मा. सद य़, या ठकाणी आमचे सहकार  ािधकरणाचे नविनवािचत 
अ य  सदािशवजी खाडेसर याचबरोबर आमचे सहकार  केशव घोळवे यांची कमान 
वेतनआयोग स लागारपद  िनवड झा याब ल सव सद यांनी या दोघांना शुभे छा दले या 
आहेत. याचबरोबर मी देखील पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने सरांना आ ण केशवभाऊंना 
यां या पुढ ल कायासाठ  मनापासून शुभे छा देत असताना आज पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेम ये तुमचा स कार सव सभागृहा या वतीने होत आहे. ख-या अथाने 
कामाची पावती तु हाला प ाने दलेली आहे. ती देत असताना या सभागृहामाफत तु हाला 
शुभे छा देत असताना ब-याच तुम याकडुन कामा या अपे ा आम या सद यांनी ठेवले या  
आहेत आ ण ख-या अथाने गे या १५ वषापासून लं बत वषय क  या शहराम ये ािधकरण 
आ ण पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां यामधले अस यामुळे या ठकाणी खूप लं बत 
आहेत. मग पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह  असेल ािधकरणाची ह  असेल 
या यामधे राह लेली जागा असेल मग ती बो-हाडेवाड पासून ते साने चौकापयत तो असाच 
ीन झोन रा हला तर यासाठ  आ हाला मदत करावी. साडेबारा ट के परता याचा वषय 

असेल. कं लीशनचा वषय असेल. ओपन पेसची मागणी वारंवार आम या सद यांकडून 
आप याकडे होत आहे. या ओपन पेस हया पंपर  िचंचवड शहरवािसयांसाठ  काह  
या ठकाणी खेळाचे मैदान असेल सां कृितक हॉल असेल अ य काह  पोजलसाठ  ते 

आ हाला या ठकाणी दयावे. जे ीज, र ते तु ह  बन वलेले आहेत. ते आम याकडे 
ह तांतर त करावेत. असे बरेचसे वषय आहेत. खरा मह वाचा वषय हणजे साडेबारा ट के 
परतावा हा खूप वषापासून लं बत असलेला वषय आहे. आ ण या ठकाणी ब-याच सद यांनी 
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ती मागणी केलेली आहे. या सभागृहातील वरोधी प नेते द ाकाका साने यांचा देखील वषय 
आहे. आज या माणसाचा १९७२ पासून लं बत वषय आहे. कोणताच वषय काका लं बत 
ठेवत नाह त. हा वषय कसा लं बत ठेवला. हे मला सांगता येत नाह . परंत ुआता जर  
यांचा वषय झाला. २०१९ नंतर परतावा दया, तोपयत नको. वधानसभे या इले शननंतर 

परतावा दया. याचबरोबर एकनाथदादांनी देखील तु हाला शुभे छा द यात. परंत ु तुमच ं
आवजून मनापासून मी पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने अिभनंदन करतो. जगातील एक नंबर 
सं वधान भवन बांध यासाठ  आपण आ हाला पाच एकर जागा देताय. खरतर मी सव 
सद यांना वनंती करतो टाळया वाजवून आदरनीय अ य ांचे आपण वागत करावे. ते 
सं वधान जगातील एक नंबरच े सं वधान असेल. मी तु हाला सांगतो यासाठ  आदरनीय 
आमदार महेशदादा लांडगे असतील, ल मणभाऊ जगताप असतील, प े ी असतील. सवच  
शहरातील ने यां या मा यमातून या ठकाणी चांगले सं वधान भवन होईल. एवढ या 
िनिम ाने सांगतो. पु हा एकदा स लागारपद  केशव भाऊ तुमची िनवड झाली. आप याला 
मनापासून शुभे छा देतो आ ण आ णा बोदडना सांगतो क  यांचा स कार करणेत यावा. 

[सभागृहाम ये मा. सदािशव खाडे व मा. केशव घोळवे यांचा मा.महापौर, मा.आयु  आ ण 
उप थत स मा. पदािधका-यां या ह ते सभागृहा यावतीने स कार करणेत आला.]  

मा. सदािशव खाडे - पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या अ य पद  िनयु  
झा याब ल आज मा. महापौर, मा. आयु  स ा ढ प नेते उप थत सव नगरसेवक, 
प कार बंधू आ ण भिगनीन , माझा जो स कार आयो जत केला या स काराब ल मी 
प ह यांदा सगळया महापािलके या पदािधका-यांचे आभार य  करतो. ख-या अथाने दोन 
म ह यापुव  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या अ य पद  या महारा ाचे मा. 
मु यमं ी, देव जी फडणवीस साहेब यांनी माझी िनयु  केली आ ण यानंतर कामकाज 
कर त असताना ब-यापैक  आप यातले नगरसेवक यां या यां या भागातले  घेऊन 
ािधकरणाम ये मला भेटत असतात. सगळया ािधकरणाचा अ यास करता ािधकरणाम ये 

भाऊसाहेब फार काह  वशेष नाह . कारण ािधकरणाम ये दोनच गो ी आहेत. या 
भूिमपू ांनी आप यासार या माणसाला घरे बांधायला जागा दलेली आहे ते शेतकर  आ ण 
आप या सार यांनी जी घरे बांधली ते र हवासी. यामुळे द ाभाऊ मी १०० ट के आ या 
दवशी जाह र केले आहे क  साडेबारा ट केचा परतावा येक लाभा याला िमळणार आहे. 
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याम ये आपण वचार केला तर १९८४ नंतरच ५४४ लाभाथ  होते. भाऊसाहेब ४७० 
लाभा यानी लाभ घेतला आहे आ ण ८३ लाभाथ  िश लक आहेत. हे कोण ८३ आहेत तर 
यां या घरगुती ब हणी, आ या, भाऊ-भाऊ, चुलते-पुतण ेअसा वषय आहे. दुसरे १९७२ ते 

१९८४ मधील १०५ लाभाथ  आहेत. याब ल मोदभाऊ चार बैठका झा या आम या. तुमचे 
शंकरराव पांढरकर असतील, मुकंूद काळभोर असतील, कैलास सुपे असतील असे बरचसे 
शेतकर  आहेत. चं कांत नखाते साहेब ते ह  कायम पाठपुरावा करतात. हया सगळयांनी 
पाठपुरावा क न दोनतीन बैठका घेत या. वशेष बाब हणजे महारा ाचे मु यमं ी यासाठ  
पॉझीट ह आहेत. मा. मु यमं यांनी सांिगतले आहे क  कोण याह  कारचा जनतेचा  
आपण ठेवायचा नाह .  येणा-या एकदोन म ह याम ये द ाभाऊ आमचे सरकार शंभर ट के 
तु हाला लाभ देणार आहे. लाभाथ   क न घेणार आहे. याम ये कुठ याह  कारची शंका ठेऊ 
नका. यामुळे साडेबारा ट केचा वषय िमटणार आहे. याच माण ेआतापयत आयु  साहेब 
आम याबरोबर बैठक ला असतात. आयु  साहेब खूप चांग या सुचना मांडतात. यामुळे 
आतापयत ११५०० घरे ािधकरणाने बांधली आहेत. पण येणा-या काळाम ये १४५०० घरे 
ािधकरण बांधणार आहे. कोण हणतील कस आहे काय आहे. पण सहा हजार घरांची 

वकऑडर भाऊसाहेब देऊन झाली आहे. यामुळे येणा-या काळाम ये आपण मा. 
मु यमं यां या उप थतीम ये याच भूमीपूजनह  करणार आहोत. हया सगळया गो ींचा 
वचार जर केला तर आप या आप या भागातले  असतील आप या भागातले  
असतील. िसमाताई ािधकरणाम ये तु ह ह  अ य ा आहात तु ह  कधीपण येऊ शकता 
यामुळे तु हाला काह  ॉ लेम नाह . यामुळे ािधकरणा या िसमाताई काय सगळयाच 

नगरसेवकांना या या तुम या भागातील  असतील,  असतील यासाठ  ऑ फस या 
वेळेम ये या. ऑ फस या सव अिधका-यांसमवेत आपण बैठक क . आ ण तुमचे  माग  
लाव.ू मी भारतीय जनता पाट चा सामा य कायकता अस यामुळे सामा य लोकांची नाळ, 
सामा य जनतेचे  सोड व यासाठ च या खुच वर बसलो आहे. आ ण कै. गोपीनाथजी मुंडे 
साहेब यांचा आश वाद आ ण यांची िशकवण दिलत, वंिचत, पड त लोकांचे  सोड वणे 
हेच आम यापुढ येय आहे आ ण याच प दतीने या महारा ा या लोकने या मा. पंकजाताई 
मुंडे काम करतात. आ ण या तालीमी मधला मी कायकता अस यामुळे आपण सवाना 
याच दशेने काम क . आ ण सगळया कायक याना आ ण सगळया नगरसेवक 

महापािलके या पदािधका-यांना वनंती करतो आपआप या भागातले  घेऊन या आपण 



33 
 

,   

िन त सोडव.ू कुठ याह  कारचा भेदभाव केला जाणार नाह . भाऊसाहेब ािधकरण हे 
सवाचे आहे आ ण सवानी एक  राहून चांग या कारचे काम आपण क  या. मला सहकाय 
करा. आज इथ ंबोलावून जो माझा स कार केला याब ल पुन : आपल ऋण य  करतो 
आ ण थांबतो, जय हंद जय महारा . 

मा. केशव घोळवे -  स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह खरोखरच 
आप या रा याचे अ यंत काय म असे मा. मु यमं ी आदरनीय दवे जी फडणवीस साहेब,  
देशा य  खासदार मा. दानवे पाट ल, लोकने या आमदार पंकजाताई मुंढे याचबरोबर 

कामगार मं ी संभाजी पाट ल िनलंगेकर साहेब यांनी मा यावर जो व ास दाख वला आहे. 
आ ण ख-या अथाने रा या या कमान वेतन स लागार मंडळावर कामगारांचा ितिनधी 
हणून माझी िनवड केली याब ल मी यांचे शतश: आभार य  करतो. खरोखरच आज 

या ठकाणी माझा जो स मान केला आहे. हा माझा घरचा स मान आहे आ ण या  
स माना या मा यमातून भाऊसाहेब न क च मला १० पीजी श  तु हा सवा या मा यमातून 
िमळाली आहे. मा नी यावेळेस तुतीची सुमने उधळली यावेळेस खरोखरच डोळयातून अ  ु
आले. मंगलाताई असतील, खरोखर या मा यमातून फूत , ेरणा आ ण श  आप याला 
िमळत असते. कमान वेतन हा अितशय मह वाचा वषय आहे. १९२८ म ये जिन हा-
व झलड येथे हा कायदा प ह यांदा संमत केला. भारताम ये सु दा सांिगतला होता. परंतु 

१९४८ साली त बल २० वषानंतर हा कायदा आला. आज जवळ जवळ ७० वष झाली. 
आजह  या कायदयाची अंमलबजावणी आप या पािलकेम ये तर सोडा परंत ुरा यात कुठेह  
होताना दसत नाह . कालच आयोगाची प हली बैठक झाली, आप या रा याम ये ११ कोट  
लोकसं या आहे. पैक  साडेचार कोट  कामगार आहेत. यातले तीन कोट  पास  लाख हे जे 
कामगार आहेत यांना िमनीमम वेजेस दले जाते. अितशय िभषण असा हा  आहे. आ ण 
खरोखर मी माझं भा य समजतो. आदरनीय भारतीय जनता पाट या वतीने मा यावर हा 
व ास दाख वलेला आहे आ ण तो साथ कर याचा मी न क च य  कर न. आताच 
स माननीयांनी सांिगतले क  याची सु वात महानगरपािलके पासून झाली पा हजे. हड कर 
साहेब न क च या वषयावर आपला संघष होऊ शकतो. आ ण या या अगोदर माझी अशी 
इ छा राह ल आप याकडे कमान वेतनाम ये जेवढे कमचार  काम करतात यांना िमनीमम 
वेजेस आपण सु  करावे. यांना वेतना या ली स िमळा या पा हजेत. यांचे ॉ ह डंड फंड, 
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ईएसआयसी आ ण ोफेशनल टॅ स िलगल कं लाय स टॅटयूचर  कं पालय स पुण वास 
या यात. खरच तस ंघडल नाह  माग याच म ह याम ये बीजेपी सरकारने िमनीमम वेजेस 

आणलेला आहे. देशाम ये सव च याम ये तीन वषाची जेल हे देखील केलेले आहे. दंड कंवा 
जेल. आपण पाच वषाची जेल या ठकाणी लवकरच आणत आहोत. आ ण िमनीमम 
वेजेस या बाबतीत सु दा ख-या अथाने अ ाइन नावाचे साईन ट ट आप या देशाम ये 
वातं यपूव काळाम ये येऊन गेले. सु ीम कोटाचे काह  ज मटस आहेत. या अनुषंगाने 

आण याचा आपण य  क . काल या प ह याच बैठक म ये २०१० पासून असलेले लं बत 
र ह जन २० से टरचे होते. याम ये यापैक  सात से टरम ये कालच िनणय घे यात 
आला आ ण ११ हजारचा पगार या ठकाणी १६ हजार करणेत आला आहे. हे लं बत आ ण 
पुढचेह  लवकरच सुटतील. मला अस वाटत क  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे यांनी हटलेले 
आहे. पृ वी ह  शेषा या िशषावर नसून कामगारां या जोरावर ख-या अथाने आहे. आ ण क  
करणा-या शो षतांना वंिचतांना एक याय दे याचे भा य या ठकाणी असं वाटत क  मला 
लाभलेले आहे. न क च तु हा या स द छा, शुभे छा आ ण आश वादा या मा यमातून ते 
पुण वास जाईल असा मला या ठकाणी व ास वाटतो. आप या पािलकेम ये जे काह  
कं ाटदार असतील यांनी लवकरात लवकर संबंिधत कामगारांची खाती बँकेम ये काढावीत. 
आ ण जे कोणी एट एम घेत असतील. पगार घेत असतील अशांनी ते बंद करावे. अ यथा 
येरवडा जेल जवळच आहे असं मला वाटते. न क च आपण सवजण चांगल काम या ठकाणी 
क . जो व ास आपण सवानी दाख वला आ ण मला ख-या अथाने या ठकाणी स मानीत 
केले. याब ल मी आप या सवाचे शतश: आभार य  करतो. आ ण थांबतो जय हंद, 
जयमहारा . 

मा. महापौर – सभे या कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

अ) मा.महापािलका सभा - २१ द.२०/०८/२०१८, द.०६/०९/२०१८ चा 
सभावृ ांत कायम  करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.   

 ब)  मा. महापािलका सभा - २२ द.१९/०९/२०१८ (दु .२.०० व ३.०५),   
     द.२७/०९/२०१८ (दु .२.०० व ३.२०) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे  
     मा.महापौर यांनी कट केले.  
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मा. द ा य साने - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
कायप का मांक २२ दनांक १९/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेस माझा वरोध 
आहे. रा वाद  काँ ेसचा वरोध आहे. आमचा वरोध न दवून सभावृ ांत कायम करणेत यावा. 

मा.महापौर-  सभावृ ांत . २२ ला वरोध न दवून घे याची मा.द ाकाका साने यांची मागणी 
वचारात घेवून याबाबतची न द सभावृतांताम ये घे यात येत आहे. 

    --------- 

मा. वीनल हे े – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते-    
                     वषय मांक १ 
दनांक २०/१२/२०१८                   वभाग – मा.आयु    
  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/११४९/२०१८  
            द.२४/१०/२०१८  
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३६३८ द.१३/११/२०१८  
 
      शास कय व कायालयीन कामकाजा या सोई या ीने सव े ागृहे यांचे कामकाज 
वतं पणे न ठेवता भौगोिलक े ानुसार तेथील े ीय अिधका-यां या िनयं णाखाली देणे 

आव यक अस याने आदेश . शा/२/का व/७१७/२०१७ द.२९/०९/२०१७ अ वये इ े ीय 
कायालयाकडे वग कर यात आलेले असून तेथील कमचा-यांचे आ थापना व वेतन वषयक 
कामकाज हे इ े ीय कायालयामाफत कर यात येत आहे. उपरो  आदेशानुसार व प  
ं . शा/२/का व/१०५/२०१८ द.०५/०४/१८ अ वये कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ 

येथील सन २०१८-२०१९ साठ  महसुली जमा व महसुली खच याबाबत अंदाजप कात केले या 
तरतूद  या इ े ीय कायालय शासन अंदाजप कात लेखािशषासह वग करणे आव यक 
आहे. सन २०१८-२०१९ या आिथक वषातील कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ 
लेखािशष ६ जमा र. .६०,००,०००/- लेखािशष -१६ खच र. . ६८,१५,०००/- लेखािशषावर 
वग करण करावे लागेल. वर ल माणे े य अिधकार  इ े य कायालय यांना ता वत 
केलेनुसार सन २०१८-१९ या आिथक वषातील कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ 
लेखािशष ६ जमा र. .६०,००,०००/- लेखािशष-१६ खच र. .६८,१५,०००/- या र कमा व 
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लेखािशष इ े य कायालयाकडे तावात नमूद माणे वग करण करणेस मा यता देणेत 
यावी. 

मा.सुवणा बुड – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माण ेउपसूचना मांडतो  - पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजप काम ये “ध वंतर  वा थ योजना” या 
लेखािशषावर र. . ६ कोट  व ग े य थाप य थायी अ थापना या लेखािशषावर र. . 
४० लाख इतक  वाढ व तरतुद करणे आव यक आहे. तर  सदरची वाढ व र कम सातवा 
वेतन आयोगाक रता केले या तरतुद मधुन वग क न शासक य मा यता देणेत यावी.  

तसेच सन २०१८-१९ या आिथक वषात खालील नमुद केले या कामांची आव य ा 
असुन सदर कामामुळे शहरा या सौदयात व लौक कात भर पडणार आहे. 
अ. . कामाचे नाव अंदाजप क य 

 र. . 

आव यक तरतुद 
र. . 

१ . . २६ वाकड– पंपळे िनलख भागातील 
ड े य कायालयातंगत िनवडणूक 
कामासाठ  मंडप यव था पुर वणे 

५००००००/- ३४०००००/- 

 

तर  वर नमुद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर कामाचा 
न याने समावेश क न शासक य मा यता देणेत यावी. 

   तसेच  

१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालयाचे पाणी पुरवठा वभागाचे थायी 
आ थापना लेखाशीषावर सन २०१८-१९ साठ  कर यात आलेली तरतूद र   १,७२,६०,०००/- 
अपुर  पडत आहे.  कमचा-यांचे  माहे  डसबर २०१८ - फे ुवार  २०१९ अखेरचे मािसक वेतन 
तसेच कमचा-यांचे १२-२४ वेतन िन ती फरक व एल एस जी ड  पर ा उ ीण फरक 
यासाठ  अजून ५०,००,०००/- एवढया र कमेची आव यकता आहे.  
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      सदर लेखाशीषावर वग करण कर यासाठ  पाणीपुरवठा वभागाचे अंदाजप कात इतर 
लेखाशीषावर तरतूद नस याने सदरची तरतूद लेखा वभागाकड ल ७ वा वेतन आयोग मधून 
वग कर यास मा यता देणेत यावी.  
 २) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालयाचे थाप य वभागाचे थायी 
आ थापना लेखाशीषावर सन २०१८-१९ साठ  कर यात आलेली तरतूद र   १,००,००,०००/- 
अपुर  पडत आहे. कमचा-यांचे माहे डसबर २०१८ - फे ुवार  २०१९ अखेरचे मािसक वेतन 
तसेच कमचा-यांचे १२-२४ वेतन िन ती फरक यासाठ  अजून २०,००,०००/- एव या 
र कमेची आव यकता आहे.  

     सदर लेखाशीषावर वग करण कर यासाठ  थाप य वभागाचे अंदाजप कात इतर 
लेखाशीषावर तरतूद नस याने सदरची तरतूद लेखा वभागाकड ल ७ वा वेतन आयोग मधून 
वग कर यास मा यता देणते यावी. 
३)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालयाचे व ुत वभागाचे  अ थायी 
आ थापना लेखाशीषावर सन २०१८-१९ साठ  कर यात आलेली तरतूद र.  ५,००,०००/- 
अपुर  पडत आहे. िशषणाथ  कमचार  यांचे मािसक वेतन दु पट झा यामुळे तरतूद अपुर  
पडत आहे. माहे डसबर २०१८- फे वुार - २०१९ िश णाथ  कमचार चे मािसक वेतन अजून 
३,००,०००/- एव या र कमेची आव यकता आहे. 
      सदर लेखाशीषावर वग करण कर यासाठ  व ुत वभागाचे अदंाजप कात इतर 
लेखाशीषावर तरतूद नस याने सदरची तरतूद लेखा वभागाकड ल ७ वा वेतन आयोग मधून 
वग कर यास मा यता देणते यावी.  
 

अ.
. 

वभाग वाढ करावयाची 
लेखािशष 

वाढ 
करावयाची 
र कम 

लेखा वभागाकड ल 
लेखािशष 

घट करावयाची 
र कम 

१ पाणी पुरवठा 
वभाग 

थायी आ थापना ५०,००,०००/- ७ वा वेतन 
आयोग  

- 

२ थाप य 
वभाग थायी आ थापना  २०,००,०००/-  

७ वा वेतन 
आयोग  

- 

३ व ुत  
वभाग अ थायी ३,००,०००/-  ७ वा वेतन 

-                                                                                           
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आ थापना  आयोग  

४ 
लेखा वभाग 

सातवा  वेतन 
आयोग           -         - ७३,००,०००/- 

  एकूण र . ७३,००,०००/- एकूण र . ७३,००,०००/- 

 

तर  वर ल माणे तरतूद वग करण ( वाढ/घट) कर यास मा यता देणेत यावी.   

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कासारवाड  म ये नाला बालाजी नगर पासून 
ते हॉटेल कलासागर शेजा न पवना नद  म ये िमसळतो. सदर ना या म ये मोठया 
माणावर आ ोिगक सांडपाणी व काह  माणात मलिमि त सांडपाणी वाहत आहे. यामुळे 

ना यातील पाणी दु षत होऊन पवना नद  म ये दूषण वाढत आहे. तर  सदर ना यातील 
अशु  पा यावर अ ावत यं णा ारे लांट बस वणे आव यक आहे.  

यानुसार वर ल कामाचा आंतभाव जलिन सारण वभागा या सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर कामाक रता अंदाजे 
पये ०५.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत यावी व या सव कामासाठ  चालू 

आिथक वषात सन २०१८-१९ या अंदाजप क पये ५०.०० लाख इतक  तरतुद 
जलिन सारण वभागा या भांडवली कामा या लेखािशषावर वग करण करणेस मा यता देणेत 
यावी. 

       तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िचखली येथे कुदळवाड  म ये रामझरा पासून 
नाला सु  होऊन इं ायणी नद  म ये िमसळतो. सदर ना या म ये मोठया माणावर 
आ ोिगक सांडपाणी व काह  माणात मलिमि त सांडपाणी वाहत आहे व ना या याकडेने 
अनेक भंगाराची दुकाने असून सदर दुकानापासून यवसाियक ओईल (Oil), केिमकल 
इ याद चे व हेवाट सदर ना याम ये करतात. ना यातील पाणी दु षत होऊन इं ायणी नद  
म ये दूषण वाढत आहे. तर  सदर ना यातील अशु  पा यावर अ ावत यं णा ारे लांट 
बस वणे आव यक आहे.  

     यानुसार वर ल कामाचा आंतभाव जलिन सारण वभागा या सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर कामाक रता अंदाजे 
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पये ०५.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत यावी व या सव कामासाठ  चालू 
आिथक वषात सन २०१८-१९ या अंदाजप क पये ५०.०० लाख इतक  तरतुद 
जलिन सारण वभागा या भांडवली कामा या लेखािशषावर वग करण करणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच पंपर  िचंचवड मनपा माफत न याने थेरगांव व िचंचवड येथे तालेरा 

णालया या ठकाणी असे २ नवीन णालये थाप य वभागामाफत बांधणेत येत आहेत. 
तथापी मा.शहर अिभयंता यांनी कळ वलेनुसार सदर या नवीन णालयांसाठ  सांडपाणी 

या क  [ETP] बांधण ेबाबत पयावरण वभागास कळ वले आहे. पयावरण वभागा या 
सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये या कामांचा आंतभाव नस याने परंतू णालये चालू 
होणे या ीने या सव णालयांसाठ  आव यकतेनुसार वतं पणे सांडपाणी या क  
[ETP] बांधणे आव यक आहे.  

   यानुसार पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने ठक ठकाणी न याने बांधणेत येत 
असले या णालयाक रता (थेरगांव व िचंचवड तालेरा णालय) आव यक या मतेचे 
सांडपाणी या क  [ETP] बांधणे या कामाचा आंतभाव पयावरण वभागा या सन २०१८-
१९ या अंदाजप कामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर 
कामाक रता अंदाजे पये ०४.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत यावी व या सव 
कामासाठ  चालू आिथक वषात सन २०१८-१९ या अंदाजप कात थाप य वभागातील 
‘ णालये व दवाखाने’ या लेखािशषावर ल आव यक ती र कम पये ८०.०० लाख इतक  
तरतुद पयावरण वभागा या भांडवली कामा या लेखािशषावर वग करण करणेस मा यता 
देणेत यावी.  

    तसेच च-होली येथे मैलाशु करण क  असून सदर मैलाशु करण क ाम ये दररोज 
२१ दशल  सांडपा यावर एस.बी.आर. तं ानावर या केले जाते. स य थतीत सदर 
ठकाणी या केलेले सव पाणी पु हा ना या ारे नद त सोडणेत येत आहे. महारा  द ूषण 
िनयं ण मंडळाचे िनदशानुसार जा तीत जा त या केले या पा याचा पुनवापर करणे 
आव यक आहे. यानुसार स य थतीत ाईड येथे मो या माणात प या यित र  
कामासाठ  पा याची आव यकता आहे. तसेच थािनक लोकांना आव यकतेनुसार या 
केले या पा याचा प या यित र  कामासाठ  पुरवठा करता येईल. यासाठ  च-होली येथे 

या कर यासाठ  UF आ ण UV ला ट बस वणार आहे व या केले या पा याचा 
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पुनवापर कर याकरता च-होली मैलाशु करण क  म ये आव यक कामे करणे गरजेचे आहे. 
यानुसार वर ल कामाचा आंतभाव पयावरण वभागा या सन २०१८-१९ या 

अंदाजप कामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर कामाक रता अंदाजे 
पये ०५.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत यावी व या सव कामासाठ  चालू 

आिथक वषात सन २०१८-१९ या अंदाजप क पये ८०.०० लाख इतक  तरतुद पयावरण 
वभागा या भांडवली कामा या लेखािशषावर वग करण करणेस मा यता देणते यावी. 

   तसेच  भाग . २६ मधील ववीध र यांचे काँ ट करण तसेच ववीध वकास 
कामे कर या या िनवीदा माग व यात आले या आहेत. तसेच भाग . २९ मधील शाळेचे 
व तार करण कर या या िनवीदा माग व यात आले या आहेत. सदर कामे करतांना व ुत 
वषयक कामे करणे अ याव यक आहे. यामुळे सदर कामांकर ता िनवीदा माग वणे 
आव यक आहे. सदर या खालील त यात नमुद कामांचा समावेश व ुत वभागाचे 
अंदाजप कातील “ थाप य क पांतगत व ुत वषयक कामे करण”े या लेखािशषावर 
समावेश क न सदर कामाकर ता आव यक शासक य मा यता दे यास तसेच आव यक 
तरतुद अखिचत िनधीत वाढ क न वग कर यास मा यता दे यात यावी. 

 

 

अ. . 
उप लेखािशष / 
कामाचे नांव 

 
अंदाजप क य 

र कम 

 सन २०१८-
१९ कर ता 
आव यक 
तरतूद  

 सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद  

 वाढ   घट  
 सुधार त 
तरतुद र. 

.  

1 

भाग .२६ 
वाकड येथील 
कावेर  चौक, सब-
वे ते पंक िसट  
कॉनरपयंत ड .पी. 
र ता िसमट 
कॉ टचा र ता 

३३०००००० ५०००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 
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करणे. 

2 

भाग .२६ 
वाकड- पंपळे 
िनलख मधील 
ववीध आर णे 
वकसीत करण े

२५०००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

3 

. ं . २६ मधील 
काळेवाड  फाटा ते 
छ पती चौका 
पयत िसमट 
कॉ टचा र ता 
करणे. (ट पा -०१) 

२००००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

4 

. ं . २६ मधील 
छ पती चौक ते 
उ कष चौका पयत 
िसमट कॉ टचा 
र ता करणे. 

३००००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

5 

. ं . २६ 
वशालनगर 
वाघजाई हॉटेल 
पासून क पटेचौक 
पयत िसमट 
कॉ टचा र ता 
करणे.(२४मी.ड .पी. 
र ता) 

१८०००००० ५०००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 
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6 

.कं. २६ वाकड 
पंपळे िनलख येथे 
ववीध ठकाणी 
वरंगुळा क  तयार 
करणे व थाप य 
वषयक कामे 
करण े

३००००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

7 

भाग .२९ 
पंपळे गुरव येथील 
राजमाता जीजाऊ 
उ ानासमोर ल 
ाथिमक शाळेचे 
व तार करण 
करणे व 
प रसरातील इतर 
अनुषंगीक कामे 
करणे. 

५०००००० १०००००० ० १०००००० ० १०००००० 

8 

. ं . २६ वाकड- 
पंपंळे िनलख 
मधील अंतगत 
र याचे 
कॉ ट करण करण े

३००००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

9 

भाग .२६ 
वाकड पंपळे 
िनलख रोड 
लगतची जागा येथे 
िलनीयर गाडन 
वकसीत करण े

३००००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 
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10 अखिचत िनधी     ० ० २६००००००   

  एकूण २२१०००००० २६०००००० ० २६०००००० ० २६०००००० 

 

   तसेच भाग . ४ दघी-बोपखेल मधील, दघी स.नं. ८५ पै येथील आर ण मांक 
२/१२२, ाथिमक शाळा हे आर ण म.न.पा. ता यात आलेले आहे. सदर आर णाचे ठकाणी 
शाळा इमारत बांधणेचे काम ता वत आहे. सन २०१८-१९ चे अंदाजप कामधील पानांक 
५३, अ. . ६१ नुसार सदर कामास र कम पये ५,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता 
दे यात आलेली आहे.  

   सदर कामाचे वा तु वशारद यांनी आर ण . २/१२२ ाथिमक शाळा वकिसत 
करणे या कामाचे सव बाबींचा अंतभाव क न अंदाजप क तयार केले असुन याची र कम 
पये १५.०० कोट  येत आहे. सदर कामाची िन वदा काढणेकर ता वाढ व र कमेस शासक य 

मा यता देणेत यावी. 

   सबब, ‘वॉड . ४ दघी येथील आर ण . २/१२२ म ये शाळा इमारत बांधणे.’ या 
कामाची मुळ शासक य मा यता र कम ५,००,००,०००/- व आव यक वाढ व र कम 
१०,००,००,०००/- सह त एकुण १५,००,००,०००/- यांस शासक य मा यता देणेत यावी.  

   तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकातफ भ  श  चौक िनगड  येथे उ डाणपुल व 
ेड सेपरेटर बांधणेचे काम सु  असुन सदर कामा अंतगत देहुरोड कँ टो मट ह म ये सुमारे 

२०० मीटर उ डाणपुलाचा रॅ प येत असुन यासाठ  मु य र यावर बॅ रगेट उभारणी क न 
काम करावे लागत अस याने डा या बाजुने वाहतुक वळवावी लागणार आहे. सदर मागाम ये 
उ चदाब व लघुदाब पोल व तारा येत अस यामुळे या काढणे आव यक आहे. सदरची काम 
करणेस मा यता देणेत यावी. 

 तसेच भाग .२७ रहाटणी येथे मनपा शाळेजवळ छ पती ी िशवाजी महाराज 
यांचा अधाकृती पुतळा बस व यात आलेला आहे. सदर ठकाणी येक र ववार  साधारणत: 
३०० ते ४०० त णां या उप थतीत िशववंदना होत असते. येक वष  शहराम ये 
िशवजयंती साजर  होत असताना रहाटणी म ये एक भ य द य अशा दमाखात जवळजवळ 
शहराम ये थम मांकाची िमरवणुक होत असते. आम या भागाम ये िशवभ  मो या 
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माणात असून यांची छ पतींचा स थतीतला अधाकृती पुतळा हटवून या ठकाणी 
न वन अ ा ढ पुतळा बस वणेत यावा अशी मागणी आहे. सदर अ ा ढ पूतळा बसवलेस 
सदर चौकाचे स दयात भर पडेल तसेच रहाटणी, पंपळे सौदागर व संपूण शहरा या 
वैभवाम ये भर पडणार आहे. 

 तर  त णां या तसेच नाग रकांचे मागणीनुसार भाग .२७ रहाटणी येथील छ पती 
ी िशवाजी महाराज यांचा जुना अधाकृती पुतळा हटवून या ठकाणी भ य द य असा 

छ पती ी िशवाजी महाराज यांचा आ ा ढ पुतळा बस वणे या  व सदर  कामासाठ  र. . 
२००००००० ( २ कोट  ) इतक  शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच भाग . ३ िचखली 
येथील साने चौक ते िचखली चौक ३०/२४ मी. ड पी र ता वकसीत करणे (िन वदा . 
३०/४-२०१७-१८) िन वदा र कम पये ४,२०,१२,७७२/- हे काम, ठेकेदार मे. ीगणेश 
कं शन यांना िमळालेले असून, सदरचे काम कर यास स थतीत २० % जागा 
मनपा या ता यात आली अस याने व सदरचा र ता ३० मी. ऐवजी २४ मी. कर याचे 
नगररचना वभागामाफत कर याचे तावीत अस याने तसेच सदरचे ठकाणी र ता ता यात 
दे यास जागा मालक तयार नसलेने सदरचे काम कर यास नागर कांचा २४/३० मी. ं द चा 
र ता करणेस ती  वरोध आहे. यामुळे सदरचे काम तातड ने करणे श य नस याने, सदर 
कामातून न वन भाग . १ िचखली येथील हेञेव ती, मोरेव ती, पाट लनगर, रामदासनगर 
मधील इ याद  अंतगत भागात व ठक ठकाणी व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदलेले चर 
बुजवून र याचे मजबुतीकरण क न डांबर करण करणे आव यक आहे. स थतीत 
भागाअंतगत चालू कामातुन सदरची कामे करणे श य नस याने वषयां कत कामातून सदर 

काम करणेस मा यता देणेत यावी.  

मा. हषल ढोरे – मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा. वनल हे े – मा. महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे.  
           यानंतर उपसूचने माणचेा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक - ३२९                 वषय मांक - १ 
दनांक - २०/१२/२०१८                वभाग – मा.आयु      
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                    . शा/१/का व/११४९/२०१८ द.२४/१०/२०१८  

                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३६३८    द.१३/११/२०१८  
      

           शास कय व कायालयीन कामकाजा या सोई या ीने सव े ागृहे यांचे 
कामकाज वतं पणे न ठेवता भौगोिलक े ानुसार तेथील े ीय अिधका-यां या 
िनयं णाखाली देणे आव यक अस याने आदेश . शा/२/का व/७१७/२०१७ 
द.२९/०९/२०१७ अ वये इ े ीय कायालयाकडे वग कर यात आलेले असून तेथील कमचा-
यांचे आ थापना व वेतन वषयक कामकाज हे इ े ीय कायालयामाफत कर यात येत आहे. 
उपरो  आदेशानुसार व प  ं . शा/२/का व/१०५/२०१८ द.०५/०४/१८ अ वये 
कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ येथील सन २०१८-२०१९ साठ  महसुली जमा व 
महसुली खच याबाबत अंदाजप कात केले या तरतूद  या इ े ीय कायालय शासन 
अंदाजप कात लेखािशषासह वग करणे आव यक आहे. सन २०१८-२०१९ या आिथक वषातील 
कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ लेखािशष ६ जमा र. .६०,००,०००/- लेखािशष -१६ 
खच र. . ६८,१५,०००/- लेखािशषावर वग करण करावे लागेल. वर ल माणे े य अिधकार  
इ े य कायालय यांना ता वत केलेनुसार सन २०१८-१९ या आिथक वषातील 
कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर-३९ लेखािशष ६ जमा र. .६०,००,०००/- लेखािशष-१६ 
खच र. .६८,१५,०००/- या र कमा व लेखािशष इ े य कायालयाकडे तावात नमूद 
माणे वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 

सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजप काम ये “ध वंतर  वा थ योजना” या लेखािशषावर र. . ६ 
कोट  व ग े य थाप य थायी अ थापना या लेखािशषावर र. . ४० लाख इतक  वाढ व 
तरतुद करणे आव यक आहे. तर  सदरची वाढ व र कम सातवा वेतन आयोगाक रता 
केले या तरतुद मधुन वग क न शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच सन २०१८-१९ या आिथक वषात खालील नमदु केले या कामांची आव य ा 
असुन सदर कामामुळे शहरा या सौदयात व लौक कात भर पडणार आहे. 
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अ. . कामाचे नाव अंदाजप क य 

 र. . 

आव यक तरतुद 
र. . 

१ . . २६ वाकड– पंपळे िनलख भागातील 
ड े य कायालयातंगत िनवडणूक 
कामासाठ  मंडप यव था पुर वणे 

५००००००/- ३४०००००/- 

 

तर  वर नमुद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर कामाचा 
न याने समावेश क न शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

   तसेच  

१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालयाचे पाणी पुरवठा वभागाचे थायी 
आ थापना लेखाशीषावर सन २०१८-१९ साठ  कर यात आलेली तरतूद र   १,७२,६०,०००/- 
अपुर  पडत आहे.  कमचा-यांचे  माहे  डसबर २०१८ - फे ुवार  २०१९  

अखेरचे मािसक वेतन तसेच कमचा-यांचे १२-२४ वेतन िन ती फरक व एल एस जी ड  
पर ा उ ीण फरक यासाठ  अजून ५०,००,०००/- एवढया र कमेची आव यकता आहे.  

      सदर लेखाशीषावर वग करण कर यासाठ  पाणीपुरवठा वभागाचे अंदाजप कात इतर 
लेखाशीषावर तरतूद नस याने सदरची तरतूद लेखा वभागाकड ल ७ वा वेतन आयोग मधून 
वग कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 २) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालयाचे थाप य वभागाचे थायी 
आ थापना लेखाशीषावर सन २०१८-१९ साठ  कर यात आलेली तरतूद र   १,००,००,०००/- 
अपुर  पडत आहे. कमचा-यांचे माहे डसबर २०१८ - फे ुवार  २०१९ अखेरचे मािसक वेतन 
तसेच कमचा-यांचे १२-२४ वेतन िन ती फरक यासाठ  अजून २०,००,०००/- एव या 
र कमेची आव यकता आहे.  

      सदर लेखाशीषावर वग करण कर यासाठ  थाप य वभागाचे अंदाजप कात इतर 
लेखाशीषावर तरतूद नस याने सदरची तरतूद लेखा वभागाकड ल ७ वा वेतन आयोग मधून 
वग कर यास मा यता देणते येत आहे. 
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३)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह े ीय कायालयाचे व ुत वभागाचे  अ थायी 
आ थापना लेखाशीषावर सन २०१८-१९ साठ  कर यात आलेली तरतूद र.  ५,००,०००/- 
अपुर  पडत आहे. िशषणाथ  कमचार  यांचे मािसक वेतन दु पट झा यामुळे तरतूद अपुर  
पडत आहे. माहे डसबर २०१८- फे ुवार - २०१९ िशषणाथ  कमचार चे मािसक वेतन अजून 
३,००,०००/- एव या र कमेची आव यकता आहे. 

      सदर लेखाशीषावर वग करण कर यासाठ  व ुत वभागाचे अंदाजप कात इतर 
लेखाशीषावर तरतूद नस याने सदरची तरतूद लेखा वभागाकड ल ७ वा वेतन आयोग मधून 
वग कर यास मा यता देणते येत आहे.  

अ.
. 

वभाग वाढ करावयाची 
लेखािशष 

वाढ 
करावयाची 
र कम 

लेखा वभागाकड ल 
लेखािशष 

घट करावयाची 
र कम 

१ पाणी पुरवठा 
वभाग 

थायी आ थापना ५०,००,०००/- ७ वा वेतन 
आयोग  

- 

२ थाप य 
वभाग थायी आ थापना  २०,००,०००/-  

७ वा वेतन 
आयोग  

- 

३ व ुत  
वभाग 

अ थायी 
आ थापना  ३,००,०००/-  

७ वा वेतन 
आयोग  

-                                                                                           

४ 
लेखा वभाग 

सातवा  वेतन 
आयोग           -         - ७३,००,०००/- 

  एकूण र . ७३,००,०००/- एकूण र . ७३,००,०००/- 

 

 तर  वर ल माणे तरतूद वग करण ( वाढ/घट) कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कासारवाड  म ये नाला बालाजी नगर पासून 
ते हॉटेल कलासागर शेजा न पवना नद  म ये िमसळतो. सदर ना या म ये मोठया 
माणावर आ ोिगक सांडपाणी व काह  माणात मलिमि त सांडपाणी वाहत आहे. यामुळे 
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ना यातील पाणी दु षत होऊन पवना नद  म ये दूषण वाढत आहे. तर  सदर ना यातील 
अशु  पा यावर अ ावत यं णा ारे लांट बस वणे आव यक आहे.  

यानुसार वर ल कामाचा आंतभाव जलिन सारण वभागा या सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर कामाक रता अदंाजे 
पये ०५.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे व या सव कामासाठ  

चालू आिथक वषात सन २०१८-१९ या अंदाजप क पये ५०.०० लाख इतक  तरतुद 
जलिन सारण वभागा या भांडवली कामा या लेखािशषावर वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

       तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िचखली येथे कुदळवाड  म ये रामझरा पासून 
नाला सु  होऊन इं ायणी नद  म ये िमसळतो. सदर ना या म ये मोठया माणावर 
आ ोिगक सांडपाणी व काह  माणात मलिमि त सांडपाणी वाहत आहे व ना या याकडेने 
अनेक भंगाराची दुकाने असून सदर दुकानापासून यवसाियक ओईल (Oil), केिमकल 
इ याद चे व हेवाट सदर ना याम ये करतात. ना यातील पाणी दु षत होऊन इं ायणी नद  
म ये दूषण वाढत आहे. तर  सदर ना यातील अशु  पा यावर अ ावत यं णा ारे लांट 
बस वणे आव यक आहे.  

     यानुसार वर ल कामाचा आंतभाव जलिन सारण वभागा या सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर कामाक रता अंदाजे 
पये ०५.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे व या सव कामासाठ  

चालू आिथक वषात सन २०१८-१९ या अंदाजप क पये ५०.०० लाख इतक  तरतुद 
जलिन सारण वभागा या भांडवली कामा या लेखािशषावर वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड मनपा माफत न याने थेरगांव व िचंचवड येथे तालेरा 

णालया या ठकाणी असे २ नवीन णालये थाप य वभागामाफत बांधणेत येत आहेत. 
तथापी मा.शहर अिभयंता यांनी कळ वलेनुसार सदर या नवीन णालयांसाठ  सांडपाणी 

या क  [ETP] बांधणे बाबत पयावरण वभागास कळ वले आहे. पयावरण वभागा या 
सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये या कामांचा आंतभाव नस याने परंतू णालये चालू 
होणे या ीने या सव णालयांसाठ  आव यकतेनुसार वतं पणे सांडपाणी या क  
[ETP] बांधणे आव यक आहे.  
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     यानुसार पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने ठक ठकाणी न याने बांधणेत येत 
असले या णालयाक रता (थेरगांव व िचंचवड तालेरा णालय) आव यक या मतेचे 
सांडपाणी या क  [ETP] बांधणे या कामाचा आंतभाव पयावरण वभागा या सन २०१८-
१९ या अंदाजप कामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर 
कामाक रता अंदाजे पये ०४.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे व या 
सव कामासाठ  चालू आिथक वषात सन २०१८-१९ या अंदाजप कात थाप य वभागातील 
‘ णालये व दवाखाने’ या लेखािशषावर ल आव यक ती र कम पये ८०.०० लाख इतक  
तरतुद पयावरण वभागा या भांडवली कामा या लेखािशषावर वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

    तसेच च-होली येथे मैलाशु करण क  असून सदर मैलाशु करण क ाम ये दररोज 
२१ दशल  सांडपा यावर एस.बी.आर. तं ानावर या केले जाते. स य थतीत सदर 
ठकाणी या केलेले सव पाणी पु हा ना या ारे नद त सोडणेत येत आहे. महारा  द ूषण 
िनयं ण मंडळाचे िनदशानुसार जा तीत जा त या केले या पा याचा पुनवापर करणे 
आव यक आहे. यानुसार स य थतीत ाईड येथे मो या माणात प या यित र  
कामासाठ  पा याची आव यकता आहे. तसेच थािनक लोकांना आव यकतेनुसार या 
केलेला पा याचा प या यित र  कामासाठ  पुरवठा करता येईल. यासाठ  च-होली येथे 

या कर यासाठ  UF आ ण UV ला ट बस वणार आहे व या केले या पा याचा 
पुनवापर कर याकरता च-होली मैलाशु करण क  म ये आव यक कामे करणे गरजेचे आहे. 

यानुसार वर ल कामाचा आंतभाव पयावरण वभागा या सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कामधील भांडवली खचाम ये न याने लेखािशषा दारे क न सदर कामाक रता अंदाजे 
पये ०५.०० कोट या खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे व या सव कामासाठ  

चालू आिथक वषात सन २०१८-१९ या अंदाजप क पये ८०.०० लाख इतक  तरतुद 
पयावरण वभागा या भांडवली कामा या लेखािशषावर वग करण करणेस  मा यता देणेत येत 
आहे. 

   तसेच  भाग . २६ मधील ववीध र यांचे काँ ट करण तसेच ववीध वकास 
कामे कर या या िनवीदा माग व यात आले या आहेत. तसेच भाग . २९ मधील शाळेचे 
व तार करण कर या या िनवीदा माग व यात आले या आहेत. सदर कामे करतांना व ुत 
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वषयक कामे करणे अ याव यक आहे. यामुळे सदर कामांकर ता आव यक िनवीदा 
माग वणे आव यक आहे. सदर या खालील त यात नमुद कामांचा समावेश व ुत वभागाचे 
अंदाजप कातील “ थाप य क पांतगत व ुत वषयक कामे करण”े या लेखािशषावर 
समावेश क न सदर कामाकर ता आव यक शासक य मा यता दे यास तसेच आव यक 
तरतुद अखिचत िनधीत वाढ क न वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

अ. . 
उप लेखािशष / 
कामाचे नांव 

 
अंदाजप क य 

र कम 

 सन २०१८-
१९ कर ता 
आव यक 
तरतूद  

 सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद  

 वाढ   घट  
 सुधार त 
तरतुद र. 

.  

1 

भाग .२६ 
वाकड येथील 
कावेर  चौक, सब-
वे ते पंक िसट  
कॉनरपयंत ड .पी. 
र ता िसमट 
कॉ टचा र ता 
करणे. 

३३०००००० ५०००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

2 

भाग .२६ 
वाकड- पंपळे 
िनलख मधील 
ववीध आर णे 
वकसीत करण े

२५०००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

3 

. ं . २६ मधील 
काळेवाड  फाटा ते 
छ पती चौका 
पयत िसमट 
कॉ टचा र ता 

२००००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 
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करणे. (ट पा -०१) 

4 

. ं . २६ मधील 
छ पती चौक ते 
उ कष चौका पयत 
िसमट कॉ टचा 
र ता करणे. 

३००००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

5 

. ं . २६ 
वशालनगर 
वाघजाई हॉटेल 
पासून क पटेचौक 
पयत िसमट 
कॉ टचा र ता 
करणे.(२४मी.ड .पी. 
र ता) 

१८०००००० ५०००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

6 

.कं. २६ वाकड 
पंपळे िनलख येथे 
ववीध ठकाणी 
वरंगुळा क  तयार 
करणे व थाप य 
वषयक कामे 
करण े

३००००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

7 

भाग .२९ 
पंपळे गुरव येथील 
राजमाता जीजाऊ 
उ ानासमोर ल 
ाथिमक शाळेच े
व तार करण 
करणे व 

५०००००० १०००००० ० १०००००० ० १०००००० 



52 
 

,   

प रसरातील इतर 
अनुषंगीक कामे 
करणे. 

8 

. ं . २६ वाकड- 
पंपंळे िनलख 
मधील अंतगत 
र याचे 
कॉ ट करण करण े

३००००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

9 

भाग .२६ 
वाकड पंपळे 
िनलख रोड 
लगतची जागा येथे 
िलनीयर गाडन 
वकसीत करण े

३००००००० २५००००० ० २५००००० ० २५००००० 

10 अखिचत िनधी     ० ० २६००००००   

  एकूण २२१०००००० २६०००००० ० २६०००००० ० २६०००००० 

 

    तसेच भाग . ४ दघी-बोपखेल मधील, दघी स.नं. ८५ पै येथील आर ण मांक 
२/१२२, ाथिमक शाळा हे आर ण म.न.पा. ता यात आलेले आहे. सदर आर णाचे ठकाणी 
शाळा इमारत बांधणेचे काम ता वत आहे. सन २०१८-१९ चे अंदाजप कामधील पानांक 
५३, अ. . ६१ नुसार सदर कामास र कम पये ५,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता 
दे यात आलेली आहे.  

   सदर कामाचे वा तु वशारद यांनी आर ण . २/१२२ ाथिमक शाळा वकिसत 
करणे या कामाचे सव बाबींचा अंतभाव क न अंदाजप क तयार केले असुन याची र कम 
पये १५.०० कोट  येत आहे. सदर कामाची िन वदा काढणेकर ता वाढ व र कमेस शासक य 

मा यता देणेत येत आहे. 
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   सबब, ‘वॉड . ४ दघी येथील आर ण . २/१२२ म ये शाळा इमारत बांधणे.’ या 
कामाची मुळ शासक य मा यता र कम ५,००,००,०००/- व आव यक वाढ व र कम 
१०,००,००,०००/- सह त एकुण १५,००,००,०००/- यांस शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

   तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकातफ भ  श  चौक िनगड  येथे उ डाणपुल व 
ेड सेपरेटर बांधणेचे काम सु  असुन सदर कामा अंतगत देहुरोड कँ टो मट ह म ये सुमारे 

२०० मीटर उ डाणपुलाचा रॅ प येत असुन यासाठ  मु य र यावर बॅ रगेट उभारणी क न 
काम करावे लागत अस याने डा या बाजुने वाहतुक वळवावी लागणार आहे. सदर मागाम ये 
उ चदाब व लघुदाब पोल व तारा येत अस यामुळे या काढणे आव यक आहे. सदरची काम 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 तसेच भाग .२७ रहाटणी येथे मनपा शाळेजवळ छ पती ी िशवाजी महाराज 
यांचा अधाकृती पुतळा बस व यात आलेला आहे. सदर ठकाणी येक र ववार  साधारणत: 
३०० ते ४०० त णां या उप थतीत िशववंदना होत असते. येक वष  शहराम ये 
िशवजयंती साजर  होत असताना रहाटणी म ये एक भ य द य अशा दमाखात जवळजवळ 
शहराम ये थम मांकाची िमरवणुक होत असते. आम या भागाम ये िशवभ  मो या 
माणात असून यांची छ पतींचा स थतीतला अधाकृती पुतळा हटवून या ठकाणी 

न वन अ ा ढ पुतळा बस वणेत यावा अशी मागणी आहे. सदर अ ा ढ पूतळा बसवलेस 
सदर चौकाचे स दयात भर पडेल तसेच रहाटणी, पंपळे सौदागर व संपूण शहरा या 
वैभवाम ये भर पडणार आहे. 

 तर  त णां या तसेच नाग रकांचे मागणीनुसार भाग .२७ रहाटणी येथील छ पती 
ी िशवाजी महाराज यांचा जुना अधाकृती पुतळा हटवून या ठकाणी भ य द य असा 

छ पती ी िशवाजी महाराज यांचा आ ा ढ पुतळा बस वणे या  व सदर  कामासाठ  र. . 
२००००००० ( २ कोट  ) इतक  शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . ३ 
िचखली येथील साने चौक ते िचखली चौक ३०/२४ मी. ड पी र ता वकसीत करणे (िन वदा 
. ३०/४-२०१७-१८) िन वदा र कम पये ४,२०,१२,७७२/- हे काम, ठेकेदार मे. ीगणेश 

कं शन यांना िमळालेले असून, सदरचे काम कर यास स थतीत २० % जागा 
मनपा या ता यात आली अस याने व सदरचा र ता  ३० मी. ऐवजी २४ मी. कर याचे 
नगररचना वभागामाफत कर याचे तावीत अस याने तसेच सदरचे ठकाणी र ता ता यात 
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दे यास जागा मालक तयार नसलेने सदरचे काम कर यास नागर कांचा २४/३० मी. ं द चा 
र ता करणेस ती  वरोध आहे. यामुळे सदरचे काम तातड ने करणे श य नस याने, सदर 
कामातून न वन भाग . १ िचखली येथील हेञेव ती, मोरेव ती, पाट लनगर, रामदासनगर 
मधील इ याद  अंतगत भागात व ठक ठकाणी व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदलेले चर 
बुजवून र याचे मजबुतीकरण क न डांबरकरण करणे आव यक आहे. स थतीत 
भागाअंतगत चालू कामातुन सदरची कामे करणे श य नस याने वषयां कत कामातून सदर 

काम 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 
केले. 

---------- 
मा. शिमला बाबर – मा. महापौर साहेब. वषय मांक २ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते.  
ठराव मांक -  ३३०                    वषय मांक – २ 
दनांक – २०/१२/२०१८              वभाग–मा.आयु   
     
             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                    .लेखा/३/का व/३०३/२०१८ द.२५/१०/२०१८  
                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३७०८ 
                    द.४/१२/२०१८   
 
  शासन िनणय ं .एनयुआर/२०१३/ . .३३८/न व-३३ मं ालय, मुंबई दनांक १८ 
फे ुवार  २०१४ अ वये महानगरपािलका प रवहन उप मातगत बस खरेद वर ल हॅट इ याद  
कर व प रवहन उप मातील संचलन तूट  (operational losses) मुळे होणारा खच हा 
वत:चे उ प नातून संबिधत महानगरपािलकानी भ न काढणे बंधनकारक राह ल असे नमूद 

अस याने पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा अनु मे ६०/४० या माणात संचलनतूट 
पी.एम.पी.एम.एल या सं थेस अदा कर त आहे. पुणे महानगरप रवहन महामंडळाने दनांक 
१७/१०/२०१८ चे प ा वये जा तीत जा त नाग रकांनी पी.एम.पी.एम.एल बसने वास 
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कर यासाठ  नाग रकांना आक षत कर यासाठ  दर म ह यातील १ दवस पी.एम.पी.एम.एल 
बसेसमधून मोफत वास सवलत योजना सु  करणेबाबत कळ वले आहे. सदरची योजना 
अंमलात आण यास एका वषात १२ दवस सवलत द यास तेव या माणात संचलनतूट 
वाढणार असून या माणात मनपास जादाची र कम पी.एम.पी.एम.एल यांना अदा करावी 
लागणार आहे. सदरची बाब आिथक व पाची व धोरणा मक अस याने सदरचा वषय द र  
दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.शारदा सोनावण े –  मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े                 
मा.पंकज भालेकर - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह महापौर 
साहेब आता या वषयासंदभात मला एक वषय िनदशनास आणून दयायचा आहे. आता 
मगाशी पीएमपीएमएलचा  वषय दाखल कर यात आला आहे. आपण यांना नेहमी पैसे देत 
असतो महापौर साहेब. पण गेली बरेच दवस आप या पीएमपीएमएल या १५५ कमचा-यांचा 
वषय लं बत आहे. यांनी सांिगतल ं होत क  या लोकांना एकदोन दवसांत इकडे वग 
करणेत येणार आहे. येक जीबी आली क  सांगतात वग करणेत येणार आहे. आ ण जीबी 
होऊन गेली क  परत म हना दड म हना वषयच घेत नाह . मा. महापौर साहेब, मा. आयु  
साहेब ब-याच वेळा या संदभात चचा झालेली आहे, तर  या लोकांना कृपया आपण समोर 
बोलावून या संदभात न क  काय केले आहे. काय असेल तर उ र दयावे बरेच दवस झाले 
आपण या  नागर कांना  कती दवस वेठ स धरणार आहे. या कमचा-यांना लवकर याय 
िमळाला पा हजे महापौर साहेब. आता जे कोण अिधकार  आले असतील यांनी काय केले 
आहे आ ण काय करणार आहेत. तरच हा वषय घे यात यावा अशी माझी वनंती आहे. मी 
गेली वष दड वष मा. महापौर साहेब  या संदभाम ये बस या टकर ता यां याकडे मागणी 
केली. आम या भागात सु वधा िमळा यात. या सु दा कोणी देत नाह . कृपया मा. महापौर 
साहेब कोण अिधकार  इथ ंअ हॅलेबल असतील यांना बोलावून उ र दयायला लावा महापौर 
साहेब, ध यवाद.  

   यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
       अनुकूल - ८१                ितकूल – ० 
अशी मत ेपडली व सदरचा ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 

----------- 
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मा. ानदेव थोरात - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो- 

                   वषय मांक – ३ 
दनांक – २०/१२/२०१८           वभाग – मा.आयु     

 

            संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                     . डा/७अ/का व/५७६/२०१८, द.०४/१२/२०१८     

                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३७७२ 

                     द.४/१२/२०१८ 
 

  क  व रा य शासनाचे संयु  व माने द. ०९ ते २० जानेवार  २०१९ या 
कालावधीत मनपा ह बाहेर िशवछ पती डा संकुल, बालेवाड  पुणे येथे होणा-या तीय 
खेलो इं डया युथ गे स २०१९ अनुषंगाने मनपा ह बाहेर िशवछ पती डा संकुल, बालेवाड  
पुणे येथे तावात नमुद माणे व वध कामे करणेस व याकामी येणा-या खचास एकूण 
र. .३५,७३,०००/- (अ र  र. .प तीस लाख, याह र हजार फ ) अथवा य  येणा-या 
खचास शासक य मा यता व सदरचा खच संबंिधत वभागाचे संबंिधत लेखािशषातून खच  
टाकणेस व सदर पधा अनुषंगाने मनपा ह बाहेर िशवछ पती डा संकुल, बालेवाड  पुणे 
येथे वर ल व वध कामे करणेकामी द. ०८ ते २० जानेवार  २०१९ या कालावधीत बालेवाड  
येथे अ नशामक दलाकड ल १ सुस ज अ नशामक वाहन व या सोबतचे तैनात कमचार  
ताफा तैनात करणे सदर कायाक रता ती िश ट ती वाहन र. .५,०००/- या माणे 
अ नशामक वाहनासह कमचार  तैनात करणेचे एकूण शु क र. .१,९५,०००/- माफ करणेस 
तसेच तीय खेलो इं डया युथ गे स २०१९ अनुषंगाने बालेवाड  येथे िनयु  केले या 
कमचार  यांनी मनपा िनयमानुसार अितकालीन भ ा मा.महापािलका सभे या उमेद 
मा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा. हषल ढोरे– मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा. नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - मु य उ ान 
अिध क यांचेकड ल प  .उ ान/६/का व/११०४/२०१८ द.३०/११/२०१८ अ वये 
“ऑिल पक व आिशयाई पध या तयार या ीने गुणवंत व उदयो मुख खेळाडंूना 
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ो साहन व खेळा या तीसाठ  क  शासना ारे खेलो इं डया युथ गे स २०१९ िशवछ पती 
डा संकुल हाळंुगे बालेवाड  पुणे येथे द.८ ते २० जानेवार  २०१९ या कालावधीत 

आयो जत करणेत आलेले आहे. यानुसार उ ान वभागाकडून िशवछ पती डा संकुल 
हाळंुगे बालेवाड  पुणे येथील हेजेस छाटणी, सुशोिभकरण साफसफाई करणेचे कामकाजासाठ  

उ ान वभागास येणा-या र. .२,००,०००/-चे खचास मा यता देणेत यावी. 

    तसेच क  शासन व रा य शासन यां या संयु  व माने तीय खेलो इं डया 
युथ गे स २०१८, िशवछ पती डा संकुल, हाळंुगे, बालेवाड  येथे द. ०९ ते २० जानेवार  
२०१९ या कालवधीत आयो जत कर याचे िन त झाले आहे. याबाबत मा. वभागीय आयु , 

वधानभवन, पुणे यांनी द.१२/११/२०१८ चे प ा वये पंपर - िचंचवड महानगरपािलके या 
व ुत वभागाकडे -  

१) िशवछ पती डा संकुल, हाळंुगे, बालेवाड  येथे फायर हाय ंट िस ट म दु ती 
करणे.  

२) िशवछ पती डा संकुल, हाळंुगे, बालेवाड  येथे पथ द यांची दु ती करणे व 
नुतनीकरण करणे या जबाबदार  सोप व या आहे. या पार पाडणे आव यक आहे.  
      याक रता िशवछ पती डा संकुल, हाळंुगे, बालेवाड  येथे फायर हाय ंट िस ट म 
दु ती करणे या कामासाठ  मु य इमारत अ नशमन यं णा दु ती, पानांक १६७-१६८, 
अ. .११ या लेखािशषावर र. .२५ लाख इतक  तरतूद असून या कामासाठ  शासक य 
मा यता र. .२५ लाख व तरतूद र. .२०,००,०००/- वग कर यास मा यता देणेत यावी.  

       िशव छ पती डा संकुल, हाळंुगे, बालेवाड  येथे पथ द यांची दु ती करणे व 
नुतनीकरण करणे या जबाबदार  सोप व या आहे. या पार पाडणे आव यक आहे या 
कामासाठ  म यवत  भांडार वभागाकड ल - व ुत सा ह य खरेद  करण,े पानांक १३८ 
अ. .१४, या लेखािशषावर र. .२० कोट  इतक  तरतूद असून या कामासाठ  शासक य 
मा यता र. .१५ लाख व तरतूद र. .१२,२३,०००/- वग कर यास मा यता देणेत यावी.  

    तसेच उपरो  वषयास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत दरवष  होत 
असणा-या महापौर चषक डा पधम ये टेिनस बॉल केट पधा व कराटे पधा हे खेळ 
महारा  ऑल पक सोबत सल न नस यामुळे हे दोन खेळ आजपयत महापौर चषक पध 
मधून वगळ यात आले होते. 
       महोदय आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये बरेचशी मुले ह म यमवग य कुटंुबातील 
आहेत. शहर पातळ वर खेळ या जाणा-या खेळांम ये सवात जा त माणात टेिनस बॉल 
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केट हा खेळ खेळतात. कारण हा खेळ खेळ यासाठ  जा त खिचक नसून म यमवग य 
मुलांना हा खेळ पेलवणारा असतो. व याच कारणामुळे सवािधक मुले हा टेिनस बॉल केट 
खेळ ा या याने खेळतात. व या खालोखाल वैय क खेळांम ये कराटे हा अित सरावाचा व 
क ाचा खेळ आहे. हा खेळ सु ा म यमवग य व गर ब कुटंुबातील खेळाडू खेळतात. 

        पंपर  िचंचवड शहर तरावर टेिनस बॉल केट व कराटे या दोन खेळांना ाधा य 
दे यासाठ  व म यमवग य खेळाडंूना या खेळा वषयी अजून आवड िनमाण हावी व या 
खेळास एक उ च यासपीठ ा  हावे या अनुषंगाने वर ल दो ह  खेळ महापौर चषकाम ये 
समा व  कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.बाप ुउफ श ु न काटे – मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा. ानदेव थोरात – मा. महापौर साहेब, उपूसचना वीकारली आहे.  
मा.राहुल कलाटे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह मला वाटत 
क  गे या वष  पण आपण टेिनस या पधला एक कोट  पये दले होते. आयु  साहेब मला 
वाटत क  या वष  पण परत पैसे देणार. पाच वष देणार. हे तु ह  आता प तीस लाख पये, 
यानंतर आता कट ंगचे काम पण आप या अंगावर घेताय. मग आपण रा य शासनाकडे 

काय काम ठेवायचे क  नाह  ठेवायच.ं आ ण जर खेळायला ो साहन दे यास कुठलीह  
हरकत नाह . परंत ु रा य शासनाने काय करायचे क  नाह  करायच.ं लॅ ड केप कट ंग पण 
आपण करायची, पाणी वगैरे पण आपणच देतोय. हणजे  काह  दवसांनी आ हाला मा हती 
यावी लागेल क  शासनाकडून कती आले आ ण आपण शासनाकडे कती दले. मग हया 
पधचा फायदा आप या शहराला काय आहे. आप या डा खेळाडंूना या याम ये काय 

फायदा आहे. आप या शहरातील खेळांडंूना याचा काह तर  फायदा दया. नाह  तर यांना 
याम ये समा व  क न या. याचा कुठेतर  शहरातील नागर कांना कसा फायदा होईल. 

याचा देखील आपण वचार करावा ह वनंती.  

       यानंतर उपसूचन माणचेा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक - ३३१       वषय मांक - ३  
दनांक – २०/१२/२०१८      वभाग – मा.आयु      
 
             संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प   
                      . डा/७अ/का व/५७६/२०१८, द.०४/१२/२०१८     
                   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३७७२ 
                      द.४/१२/२०१८ 
 

  क  व रा य शासनाचे संयु  व माने द. ०९ ते २० जानेवार  २०१९ या 
कालावधीत मनपा ह बाहेर िशवछ पती डा संकुल, बालेवाड  पुणे येथे होणा-या तीय 
खेलो इं डया युथ गे स २०१९ अनुषंगाने मनपा ह बाहेर िशवछ पती डा संकुल, बालेवाड  
पुणे येथे तावात नमुद माणे व वध कामे करणेस व याकामी येणा-या खचास एकूण 
र. .३५,७३,०००/- (अ र  र. .प तीस लाख, याह र हजार फ ) अथवा य  येणा-या 
खचास शासक य मा यता व सदरचा खच संबंिधत वभागाचे संबंिधत लेखािशषातून खच  
टाकणेस व सदर पधा अनुषंगाने मनपा ह बाहेर िशवछ पती डा संकुल, बालेवाड  पुणे 
येथे वर ल व वध कामे करणेकामी द. ०८ ते २० जानेवार  २०१९ या कालावधीत बालेवाड  
येथे अ नशामक दलाकड ल १ सुस ज अ नशामक वाहन व या सोबतचे तैनात कमचार  
ताफा तैनात करणे सदर कायाक रता ती िश ट ती वाहन र. .५,०००/- या माणे 
अ नशामक वाहनासह कमचार  तैनात करणेचे एकूण शु क र. .१,९५,०००/- माफ करणेस 
तसेच तीय खेलो इं डया युथ गे स २०१९ अनुषंगाने बालेवाड  येथे िनयु  केले या 
कमचार  यांनी मनपा िनयमानुसार अितकालीन भ ा मा.महापािलका सभे या उमेद 
मा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मु य उ ान अिध क यांचेकड ल 
प  .उ ान/६ /का व/११०४/२०१८ द.३०/११/२०१८ अ वये “ऑिल पक व आिशयाई 
पध या तयार या ीने गुणवंत व उदयो मुख खेळाडंूना ो साहन व खेळा या तीसाठ  

क  शासना ारे खेलो इं डया युथ गे स २०१९ िशवछ पती डा संकुल हाळंुगे बालेवाड  पुणे 
येथे द.८ ते २० जानेवार  २०१९ या कालावधीत आयो जत करणेत आलेले आहे. यानुसार 
उ ान वभागाकडून िशवछ पती डा संकुल हाळंुगे बालेवाड  पुणे येथील हेजेस छाटणी, 
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सुशोिभकरण साफसफाई करणेचे कामकाजासाठ  उ ान वभागास येणा-या र. .२,००,०००/-चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

    तसेच क  शासन व रा य शासन यां या संयु  व माने तीय खेलो इं डया 
युथ गे स २०१८, िशवछ पती डा संकुल, हाळंुगे, बालेवाड  येथे द. ०९ ते २० जानेवार  
२०१९ या कालवधीत आयो जत कर याचे िन त झाले आहे. याबाबत मा. वभागीय आयु , 
वधानभवन, पुणे यांनी द.१२/११/२०१८ चे प ा वये पंपर - िचंचवड महानगरपािलके या 
व ुत वभागाकडे -  

१) िशवछ पती डा संकुल, हाळंुगे, बालेवाड  येथे फायर हाय ंट िस ट म दु ती 
करणे  
२) िशवछ पती डा संकुल, हाळंुगे, बालेवाड  येथे पथ द यांची दु ती करणे व 
नुतनीकरण करणे या जबाबदार  सोप व या आहे. या पार पाडणे आव यक आहे.  

      याक रता िशवछ पती डा संकुल, हाळंुगे, बालेवाड  येथे फायर हाय ंट िस ट म 
दु ती करणे या कामासाठ  मु य इमारत अ नशमन यं णा दु ती, पानांक १६७-१६८, 
अ. .११ या लेखािशषावर र. .२५ लाख इतक  तरतूद असून या कामासाठ  शासक य 
मा यता र. .२५ लाख व तरतूद र. .२०,००,०००/- वग कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

       िशव छ पती डा संकुल, हाळंुगे, बालेवाड  येथे पथ द यांची दु ती करणे व 
नुतनीकरण करणे या जबाबदार  सोप व या आहे. या पार पाडणे आव यक आहे या 
कामासाठ  म यवत  भांडार वभागाकड ल - व ुत सा ह य खरेद  करण,े पानांक १३८ 
अ. .१४, या लेखािशषावर र. .२० कोट  इतक  तरतूद असून या कामासाठ  शासक य 
मा यता र. .१५ लाख व तरतूद र. .१२,२३,०००/- वग कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

    तसेच उपरो  वषयास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत दरवष  होत 
असणा-या महापौर चषक डा पधम ये टेिनस बॉल केट पधा व कराटे पधा हे खेळ 
महारा  ऑल पक सोबत सल न नस यामुळे हे दोन खेळ आजपयत महापौर चषक पध 
मधून वगळ यात आले होते. 

       महोदय आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये बरेचशी मुले ह म यमवग य कुटंुबातील 
आहेत. शहर पातळ वर खेळ या जाणा-या खेळांम ये सवात जा त माणात टेिनस बॉल 
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केट हा खेळ खेळतात. कारण हा खेळ खेळ यासाठ  जा त खिचक नसून म यमवग य 
मुलांना हा खेळ पेलवणारा असतो. व याच कारणामुळे सवािधक मुले हा टेिनस बॉल केट 
खेळ ा या याने खेळतात. व या खालोखाल वैय क खेळांम ये कराटे हा अित सरावाचा व 
क ाचा खेळ आहे. हा खेळ सु ा म यमवग य व गर ब कुटंुबातील खेळाडू खेळतात. 

        पंपर  िचंचवड शहर तरावर टेिनस बॉल केट व कराटे या दोन खेळांना ाधा य 
दे यासाठ  व म यमवग य खेळाडंूना या खेळा वषयी अजून आवड िनमाण हावी व या 
खेळास एक उ च यासपीठ ा  हावे या अनुषंगाने वर ल दो ह  खेळ महापौर चषकाम ये 
समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

         अनुकूल - ८१         ितकूल – ०  
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 

-------- 
मा.अ नी जाधव – मा. महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

                                                      वषय मांक - ४  

दनांक – २०/१२/२०१८      वभाग – मा.आयु  

      
       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भूिम/२/का व/२१९/२०१८,  

                द.०४/१२/२०१८ 

             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३७७६  द.४/१२/२०१८ 
 

     पंपर  िचंचवड अॅड हेकेटस बार असोिशएशन यांचे द.१८/९/२०१७ रोजी या अजा वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह त मोरवाड  पंपर यायलयाचे मे. पंपर  
यायालयासाठ  शासनाने पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यां या  काय े ातील 

मोशी बो-हाडेवाड  येथील पेठ मांक १४ मधील ६.५७ हे टर (१५ एकर) यायसंकुला या 
जागेवर नवीन इमारतीचे बांधकाम पूण होईपयत अजमेरा सोसायट  येथील मनपाचे 
शाळेसाठ  बांधलेली तयार इमारती मधील जागेची मागणी ५ वष कालावधी कर ता केली 
आहे. महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागामाफत भूिम आ ण जंदगी वभागास 
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मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं. १०९ पै.व ११० पै.यासी िस.स.नं. ६३६५, ६३६६ पै. ६३६७ पै., 
६३७० पै., व ६३७२ प.ै या भूखंडावर ल आ. . ७३ (वाहनतळ), आ. . ७४ (पो ऑ फस), 
आ. .७५ (वाचनालय) व आ. . ७६ (दवाखाना) ा समावेशक आर णा अंतगत वकसीत 
केले या जिमनीचे मु यांकना अंतगत सन २०१७-१८ चे रेड  रेकनर दरानसार,तसेच 
जागेसाठ या रकमेवर ८ ट के व बांधकाम े ासाठ या रकमेवर १० ट के उ प न 
वचारात घेऊन व रल समावेशक आर णा अंतगत वकसीत केले या वाचनालय व दवाखाना 
बांधकामा या चटई े ीनुसार मािसक भाडे र. . ४१.५० ित चौ.फुट व वाहतळासाठ  
मािसक भाडे र. .१३.५० ती चौ.फुट या माणे नगररचना व वकास वभागाकड ल प  
.नर व/का व/१५/०४/२०१८, दनांक २/१/२०१८ अ वये कळ वलेले आहे. सावजिनक 

बांधकाम वभागाने मु यांकनासाठ  वचारात घेतलेले जमीनीचे े  व बांधकाम े  यासाठ  
वाचनालय व दवाखाना बांधकामा या चटई े ानुसार मािसक भाडे  र. .४१.५० ती चौ.फुट 
व वाहनतळासाठ  मािसक भाडे १३.५० ती चौ.फुट या माणे दर वचारात घेऊन सावजिनक 
बांधकाम वभागाने िन त केले या एकूण बांधकाम े  ४३७४.४३ चौ.मी. े ासाठ ची 
र. .८,७७,०२९/- व नगररचना वभागाने कळ वले या र कमेम ये फ  ६८,३०१/- 
इत याच र कमेचा फरक असून उपरो  संदिभय तावाम ये भूिम आ ण जंदगीने 
वभागाने ता वत के या माणे र. .१०,७६,३२८/- इतका नाह . तथापी व रल बाबीम ये 
र. .९,४५,३३०/- ह  महानगरपािलकेने सन २०१७-२०१८ चे रेड रेकनर दरानुसार तसेच 
जागेसाठ या रकमेवर ६ ट के व बाधंकाम े ासाठ या रकमेवर ८ ट के उ प न वचारात 
घेऊन र. .८,७७,०२९/- िन त दलेली आहे. महानगरपािलकेने सन २०१७-२०१८ चे रेड  
रेकनर दरानुसार, तसेच जागेसाठ या रकमेवर ६ ट के व बांधकाम े ासाठ या र कमेवर 
८ ट के  असे सावजिनक बांधकाम वभागा माणे उ प न वचारात घेउन मु यांकनानुसार 
समावेशक आर णा अंतगत वकसीत केले या वाचनालय व दवाखाना बांधकामा या चटई 
े ानुसार मािसक भाडे र. .३२.६५ ती चौ.फुट व वाहनतळासाठ  मािसक भाडे र. .१०.१० 
ती चौ.फुट या माणे येत असुन या माणे दर वचारात घेऊन सावजिनक बांधकाम 
वभागाने िन त केले या एकुण बांधकाम े  ४३७४.४३ चौ.मी. े ासाठ  येणार  र कम 
खािलल माण े

१)    वाचनालय व दवाखाना बांधकामासाठ  एकुण े ासाठ ची र कम 



63 
 

,   

=    ( ब टअप बांधकाम े  x ०.८०) x बांधकाम चटई े ाचा चौ.फुट दर x  

      १०.७६४ = (१४६५.०५ चौ.मी.x०.८०) x र. .३२.६५ ती चौ.फुट x १०.७६४ 

=    र. .=४,११,९०७/-(अ) 
२)   वाहनतळ बांधकामासाठ  एकुण े ासाठ ची र कम 

=    वाहनतळाचे बांधकाम े  x वाहनतळ े ाचा चौ.फुट दर x १०.७६४ 

=    २९०९.३८ चौ.मी. x र. .१०.१० ती चौ.फुट x १०.७६४ 

=    एकुण र कम = ३,१६,२९७/-(ब) 
३)   एकुण र कम = अ + ब 

=    ४,११,९०७ + ३,१६,२९७ 

=    र. .७,२८,२०४/- 
      सदरची र कम ह  सावजिनक बांधकाम वभागाने कळ वलेली र. . 

८,७७,०२९/- र कमे पे ा कमी आहे तर  महानगरपािलकेचे हत वचारात घेता सावजिनक 
बांधकाम वभागाने एकुण बांधकाम े  ४३७४.४३ चौ.मी. े ासाठ  कळ वलेली 
र. .८,७७,०२९/- ित म हना ५ वष कालावधी कर ता िन त केले या मािसक भाडे नुसार 
जागा ५ वष कालावधी कर ता वतर त करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.साधना मळेकर – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके– मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माण ेउपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके माफत एस.आर.ए.अंतगत झोपडप ट  पुनवसनाचे क प राब वले जातात. 
यावेळ  थािनक झोपडप ट धारकांना ता पुरते थलांतर त करावे लागते. यासाठ  मनपा या 
जागा मोक या जागा भा याने घेऊन थलांतर त करावे लागते. अशी मागणी भ व यात 
आ यास अशा क पांना मनपाची मोकळ  जागा नाममा  भाडे दराने दे यास व यांचे 
अिधकार मा.आयु ांस दे यास मा यता दे यात यावी. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  वर त कर यात यावी. 

मा.हषल ढोरे - मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.                             
मा. सं दप वाघेरे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह आताचा 
जो वषय आहे तो कोटाचा वषय आहे. मोरवाड  आ ण ड क कोटाचा वषय आहे. ते 
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नेह नगर या जागेम ये आहे. तर साधारणपण े५३०० के.फूटाचे पाक ग आहे जवळजवळ.  
आ ण आता कोटाने पाक ग मािगतले आहे. २९०० के.मी. साधारणपण े २२०० ते २३०० 
के.मी जा त वापरणार आ ण २५०० के.मी. ब ड ंग आहे आ ण आपण देतो साधारणपणे 

१४०० ते १५०० के.मी. हणजे १००० के. मी. आपली जागा िश लक राहते. आ ण 
बाक या पाक गची जागा २२००-२३००. तर माझ अस ं हणण ंआहे क  आयु  साहेब हे 
२९०० के.मी. पाक ग कोण घेणार आहे. आ ण ब ड ंगची बाक ची रा हलेली  जी जागा आहे 
ना २२०० के.मी. आ ण बाक ची ती  ६०० ते ७०० के.मी. ती कोटालाच भाडयाने दयावी. 
आ ण जे पाक ग आहे ५३०० के.मी. हे क हड पाक ग आहे आ ण ओपन पाक ग २७०० 
के. मी. आहे. साधारणपण े ८००० के. मी. हे टोटल पाक ग आहे. आ ण जर हे 

महापािलकेने वत: टडर क न भाडयाने दले. आज हे तीन लाख १६ हजार दर म ह याला 
देणार आहेत. आता महापािलकेला जवळजवळ आठ लाख स यातर हजार या ब ड ंगसाठ  
देत आहेत. तर हे पाक ग जर आपणच भाडयाने दले जी यांना ७००-८०० के.मी जागा 
रा हलेली आहे. ती यांना चाळ स पये काह  तर  दर दलाय ती यांना या याम ये आपले 
दोनएक लाख पये वाढतील. आ ण हे पाक ग जर आपण वत: भाडयाने दले तर पाच ते 
सहा लाख पये मह याला महापािलकेला इनकम होईल. यामुळे महापािलकेचे उ प न 
वाढेल. तर आयु  साहेब माझी एक वनंती आहे क  पाक ग वत: महापािलकेने टडर काढून  
दयावे आ ण ह  ब ड ंग पूण कोटाला पाच वषासाठ   भाडयाने दयावी,  एवढ बोलून थांबतो. 

मा.राहुल कलाटे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आप या 
शहराम ये यायालयाची चांगली इमारत असावी. यायालयासाठ  चांगला प रसर असावा. या 

ीने यायालयाला आपण काह  मोकळ  जागा आ ण बांधकाम याचे आपण वा षक भाडे 
आठ लाख स यातर हजार ठर वले आहे. यायालयाला इमारत दली पा हजे. इमारत 
दे याब ल काह  दुमत नाह . पण सं दपने सांिगतल.ं पण मोकळ  पाक गची जागा आपण 
फ  दहा पये के. फूटने देतोय. ते जर वाहनतळ पािलकेने दले िललाव प दतीने तर 
िन तच पािलकेला याचा फायदा होईल. आ ण या वषयाला जी उपसूचना दली आहे 
नामदेवरावांनी. तु ह  हे सगळ डे हलप कर त असताना पािलके या मोकळया जागा या 
लोकांना भाडयाने दयाय या. साहेब ऑलरेड  आप या जागेवरंच अित मण आपण काढू 
शकत नाह . भ व यात अस ंनको हायला एक झोपडप ट  काढायला दुसर झोपडप ट  होत 
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आहे. हणून असे िनणय घेताना आपण साहेब काळजीपूवक िनणय यावेत. आज आप या 
ताटातल सु दा आपण खाली क  शकत नाह . आज आपण आपले र ते सु दा ता यात घेऊ 
शकत नाह  अशी आपली आता अव था आहे. एकतर आप याला पािलकेचा बंदोब त िमळत 
नाह . कंवा पोलीस बंदोब त िमळत नाह . असे असताना आपण डबल आपली मोकळ  जागा 
यांनाच भाडयाने देतोय. मग नंतर अशी प र थती होईल क  ह  जागा नाह  आ ण ती ह  

जागा नाह . या गो ीचा आपण काळजीपूवक वचार कर याची गरज आहे.  
मा.वैशाली घोडेकर - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
या ठकाणी किमशनर साहेब आप याला मा हती आहे क  पंपर  िचंचवड ह म ये आजपयत 
एकह  झोपडप ट  पुनवसन झालेली नाह . मी फ  एवढच किमशनर साहेब हणेन क   
आपण एका बाजूला माटिसट  करतोय. आपण एका तर  झोपडप ट कडे ल  दलयं का. 
आज एसआरएचे ोजे ट हे ला ट टेजवर आहेत. याब लच बोलताय ना जागा भाडयाने 
देणे. साहेब, आज एसआरएचे ोजे ट एकदम ला ट टेजला आहे नारळ फोडायचेत. परंत ु
कोणताह  खाजगी मालक यांना ा झीट कॅ पसाठ  जागा भाडयाने देत नाह . ते भाडे 
एसआरए ोजे टला परवडत नाह . वकसकाची ह  जबाबदार  याला परवडत असेलतर तो 
करेल हणून आप या इथ ं झोपडप ट  पुनवसन होत नाह . किमशनर साहेबांना माझी 
एवढ च वनंती आहे क  आज आप या मोकळया जागा आहेत. या फ  ा झीट कॅ प 
होईपयत पुनवसन होईपयत आप याला भाडयाने दयाय या आहेत. या यानंतर ती खाली 
कर याची जबाबदार  ह  वकसकाचीच असेल. ती मोकळ  जागा पु हा खाली क न 
महापािलके या ता यात दयायची असा यांचा भाडेकरार असतो यासाठ . एवढ च वनंती 
आ ह  या ठकाणी करतो क  ती नाममा  दराने दयावी एवढ च वनंती करायची आहे. 

मा.एकनाथ पवार - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर 
या सभागृहात या सगळयाना आनंदाने अिभमान वाटावा. परंत ु या प दतीने पंपर  िचंचवड 
शहराम ये कोटाची प र थती होती. आ ण गे या अनेक वषापासून कोटाची असेल अनेक 
वक लांची असेल यायिधशांची असेल प कारांची ह  मागणी होती. या शहराम ये 
अिधकाधीक कोट अ हॅलेबल झाले पा हजे. खरतर कोटाला काह  दवसांपूव  रा य 
शासनाकडून मोकळ  जागा दली होती. परंत ु याचे बांधकाम पूण होईल, या ठकाणी कोट 
येतील. आजची कोटाची जर पंपर  िचंचवड शहराची सं या बिघतलीतर खूप अपूर  सं या 
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आहे. यापुढ या काळाम ये आपण जर महापािलके या वतीने यांना जर पाच वषासाठ  जागा 
देऊ शकलो यािनिम ाने कमान वीस कोट आप याला या ठकाणी अ हॅलेबल होतील आ ण 
आप याला सगळयांना क पना आहे क  वशेषत: कोटा या संदभाम ये इथ या सवसामा य 
माणसाला पु याम ये जाणे आ ण आठ-आठ, दहा-दहा तास या ठकाणी बसण ेआ ण तो 
जा याये याचा खच असेल कंवा छोटया छोटया प काराला ितथे जाऊन जो ास होतो. 
खरतर या ठकाणी पुढ या काळाम ये या शहराम ये वीस कोटची जर उपल धता झाली तर 
आप या सगळयांना िन तच हणजे महापािलके या ितजोर म ये कोटा या मा यमातून 
खरतर आप या इ शुर स या या केसेस आहेत. खरतर या पु या या कोटाम ये गे यात. 
इ शुर स या कोटाचा जो पैसा आहे तो पु या या रे हे यूयम ये खरतर तो जमा होतो. मला 
खरतर या िनिम ाने आप या सगळयांचे आभार मानायचे आहे क  कोटाला आपण जागा 
दे यासाठ  खरतर आपण सढळ हाताने चांग या प दतीची मदत करतोय. आ ण सं दपदादा 
तु ह ह  सुचना दली आहे. शासनाला सांगेल क  अ या प दतीने कोटाला जागा दयायची 
आ ण पाक ग आप याला वाप न चांग या प दतीने इनकम होईल. पुढ या काळाम ये अजुन 
ह  दोनचार जर कोट आले तर ह  पुढ या काळाम ये आप याला िन तच मदत करता 
येईल. मी मा. महापौरांना वनंती करतो क  खरतर सभागृहाचे अिभनंदन केले पा हजे. 
आप याकडेह  दोनचार वक ल िन तच आहेत. याचाह  िन तच पुढ या काळाम ये उपयोग 
होईल. या िनिम ाने सवाचे अिभनंदन करतो आ ण मा. महापौर आप याला वनंती करतो 
क  हा वषय मंजुर क न पुढचा वषय यावा. 

मा. अ नी जाधव – मा. महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे. 
        यानंतर  उपसुचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
ठराव मांक - ३३२            वषय मांक – ४ 
दनांक २०/१२/२०१८                 वभाग–मा.आयु     
    संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भूिम/२/का व/२१९/२०१८,  
                द.०४/१२/२०१८ 
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३७७६ 
                द.४/१२/२०१८ 
         पंपर  िचंचवड अॅड होकेटस बार असोिशएशन यांचे द.१८/९/२०१७ रोजी या 
अजा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह त मोरवाड  पंपर  यायलयाचे मे. पंपर  
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यायालयासाठ  शासनाने पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यां या  काय े ातील 
मोशी बो-हाडेवाड  येथील पेठ मांक १४ मधील ६.५७ हे टर (१५ एकर) यायसंकुला या 
जागेवर नवीन इमारतीचे बांधकाम पूण होईपयत अजमेरा सोसायट  येथील मनपाचे 
शाळेसाठ  बांधलेली तयार इमारती मधील जागेची मागणी ५ वष कालावधी कर ता केली 
आहे. महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागामाफत भूिम आ ण जंदगी वभागास 
मौजे पंपर  वाघेरे येथील स.नं. १०९ पै.व ११० पै.यासी िस.स.नं. ६३६५, ६३६६ पै. ६३६७ पै., 
६३७० पै., व ६३७२ पै. या भूखंडावर ल आ. . ७३ (वाहनतळ), आ. . ७४ 
(पो ऑ फस), आ. .७५ (वाचनालय) व आ. . ७६ (दवाखाना) ा समावेशक आर णा 
अंतगत वकसीत केले या जिमनीचे मु यांकना अंतगत सन २०१७-१८ चे रेड  रेकनर 
दरानसार,तसेच जागेसाठ या रकमेवर ८ ट के व बांधकाम े ासाठ या रकमेवर १० ट के 
उ प न वचारात घेऊन व रल समावेशक आर णा अंतगत वकसीत केले या वाचनालय व 
दवाखाना बांधकामा या चटई े ीनुसार मािसक भाडे र. . ४१.५० ित चौ.फुट व 
वाहतळासाठ  मािसक भाडे र. .१३.५० ती चौ.फुट या माणे नगररचना व वकास 
वभागाकड ल प  .नर व/का व/१५/०४/२०१८, दनांक २/१/२०१८ अ वये कळ वलेले 
आहे. सावजिनक बांधकाम वभागाने मु यांकनासाठ  वचारात घेतलेले जमीनीचे े  व 
बांधकाम े  यासाठ  वाचनालय व दवाखाना बांधकामा या चटई े ानुसार मािसक भाडे  
र. .४१.५० ती चौ.फुट व वाहनतळासाठ  मािसक भाडे १३.५० ती चौ.फुट या माणे दर 
वचारात घेऊन सावजिनक बांधकाम वभागाने िन त केले या एकूण बांधकाम े  
४३७४.४३ चौ.मी. े ासाठ ची र. .८,७७,०२९/- व नगररचना वभागाने कळ वले या 
र कमेम ये फ  ६८,३०१/- इत याच र कमेचा फरक असून उपरो  संदिभय तावाम ये 
भूिम आ ण जंदगीने वभागाने ता वत के या माणे र. .१०,७६,३२८/- इतका नाह . 
तथापी व रल बाबीम ये र. .९,४५,३३०/- ह  महानगरपािलकेने सन २०१७-२०१८ चे 
रेड रेकनर दरानुसार तसेच जागेसाठ या रकमेवर ६ ट के व बांधकाम े ासाठ या रकमेवर 
८ ट के उ प न वचारात घेऊन र. .८,७७,०२९/- िन त दलेली आहे. महानगरपािलकेने 
सन २०१७-२०१८ चे रेड  रेकनर दरानुसार, तसेच जागेसाठ या रकमेवर ६ ट के व बांधकाम 
े ासाठ या र कमेवर ८ ट के  असे सावजिनक बांधकाम वभागा माणे उ प न वचारात 

घेउन मु यांकनानुसार समावेशक आर णा अंतगत वकसीत केले या वाचनालय व दवाखाना 
बांधकामा या चटई े ानुसार मािसक भाडे र. .३२.६५ ती चौ.फुट व वाहनतळासाठ  
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मािसक भाडे र. .१०.१० ती चौ.फुट या माणे येत असुन या माणे दर वचारात घेऊन 
सावजिनक बांधकाम वभागाने िन त केले या एकुण बांधकाम े  ४३७४.४३ चौ.मी. 
े ासाठ  येणार  र कम खािलल माण े

१)    वाचनालय व दवाखाना बांधकामासाठ  एकुण े ासाठ ची र कम 

=    ( ब टअप बांधकाम े  x ०.८०) x बांधकाम चटई े ाचा चौ.फुट दर x  

      १०.७६४ = (१४६५.०५ चौ.मी.x०.८०) x र. .३२.६५ ती चौ.फुट x १०.७६४ 

=    र. .=४,११,९०७/-(अ) 

२)   वाहनतळ बांधकामासाठ  एकुण े ासाठ ची र कम 

=    वाहनतळाचे बांधकाम े  x वाहनतळ े ाचा चौ.फुट दर x १०.७६४ 

=    २९०९.३८ चौ.मी. x र. .१०.१० ती चौ.फुट x १०.७६४ 

=    एकुण र कम = ३,१६,२९७/-(ब) 

३)   एकुण र कम = अ + ब 

=    ४,११,९०७ + ३,१६,२९७ 

=    र. .७,२८,२०४/- 

      सदरची र कम ह  सावजिनक बांधकाम वभागाने कळ वलेली र. . ८,७७,०२९/- 
र कमे पे ा कमी आहे तर  महानगरपािलकेचे हत वचारात घेता सावजिनक बांधकाम 
वभागाने एकुण बांधकाम े  ४३७४.४३ चौ.मी. े ासाठ  कळ वलेली र. .८,७७,०२९/- 
ित म हना ५ वष कालावधी कर ता िन त केले या मािसक भाडे नुसार जागा ५ वष 

कालावधी कर ता वतर त करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत एस.आर.ए. अंतगत झोपडप ट  पुनवसनाचे क प राब वले जातात. 
यावेळ  थािनक झोपडप ट धारकांना ता पुरते थलांतर त करावे लागते. यासाठ  मनपा या 
जागा मोक या जागा भा याने घेऊन थलांतर त करावे लागते. अशी मागणी भ व यात 
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आ यास अ या क पांना मनपाची मोकळ  जागा नाममा  भाडे दराने दे यास व यांचे 
अिधकार मा. आयु ांस दे यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  वर त कर यात यावी.  

         अनुकूल -  ८१      ितकूल – ० 
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.  

-------- 
मा. ल मण उंडे- मा. महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.   
              वषय मांक  - ५ 
दनांक २०/१२/२०१८            वभाग- मा.आयु    
  
       संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/का व/प रवहन/ 

                १/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 

             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३८३६  द.११/१२/२०१८ 
 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पी.सी.एम.सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए या 
मागा या केले या ड .पी.आर.चा अहवाल महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल. कंपनी यांनी 
जा. .Maha-Metro/Pune/DPR/Ext./2018/804 Date 05/12/2018 चे प ा वये 
महानगरपािलकेस सादर करणेत आलेला आहे. सदर अहवालात नमुद केलेनुसार 
पी.सी.एम,सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए मागाची एकुण लांबी ४.४१३ क.मी. इतक  आहे. 
तसेच सदर मागावर ३ मे ो टेशन िचंचवड टेशन, आकुड , िनगड  येथे ता वत आहेत. 
सदर क पाचे काम तसेच भूसंपादन करणे व सेवा वा ह यांचे थलांतर करण,े इ. कामे 
करणेसाठ  एकुण र. .१०४८.२२ कोट  खच अपे त आहे. महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल. 
कंपनी माफत पी.सी.एम.सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए या मागा या ड .पी.आर. या 
अहवालास मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यकता आहे. 
तदनंतर सदरचा अहवाल महारा  शासना माफत क  शासन यांचेकडे पुढ ल कायवाह साठ  
पाठ वणेत येणार आहे. तर  महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल.कंपनी माफत पी.सी.एम,सी. ते 
िनगड  कॉर डॉर .१ ए दर यान या केले या ड .पी.आर. या अहवालास मा यता देणेस 
तसेच सदर क पास पुणे मे ो ऐवजी "पुणे व पंपर  िचंचवड मे ो" असे नामकरण करणेस 
मा यता देणेत यावी.  
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मा. हषल ढोरे – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सिचन िचखले - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह.  खरतर 
आम यासाठ  आनंदाची गो  आहे क  दापोड  ते पंपर  हा ट पा पूण होत असताना पंपर  ते 
िनगड पयत मे ो हावी यासाठ  सभागृहातून सव नगरसेवकांनी ती  इ छा दश वली होती 
याच माण ेया शहरातील व वध संघटनांनी एनजीओएसनी या यासाठ  वेळोवेळ  ल वेधी 

आंदोलने केली आ ण या संदभातला ड पीआर स मा. आयु  साहेब तु ह  सादर केला आ ण  
थायी सिमतीने तो मंजुर केला याब ल मी सव नगरसेवकांचे, मा. थायी सिमतीचे सव 

सद य आ ण मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब आपले मनापासून हाद क अिभनंदन 
करतो. याच माण ेशहरातील दो ह  आमदार, ित ह  खासदार या सवाचेच मी मनापासून 
हाद क अिभनंदन करतो. आ ण आयु  साहेब काल जो तु ह  ड पीआर सादर करण केला. 
या याम ये यांनी सांिगतले आहे क  २०२४ पयत िनगड पयत मे ोचे काम पुण होणार 

आहे. तर आमची ामु याने मागणी असेल क  २०२४ न हे तर २०२२ या आतम ये तो 
ड पीआर तयार होवून पुण झाला पा हजे ह  आमची ामु याने मागणी राह ल. आ ण आयु  
साहेब, महापौर साहेब या क पासाठ  महापािलकेची मंजुर  िमळाली अस यामुळे आप याला 
रा य शासनाची आ ण क शासनाची मंजुर  यायची आहे. तर यासाठ  सु दा आप याला 
काय मदत लागेल यासाठ  आ ह  सगळेजण आप या बरोबर आहोत. लवकरात लवकर ह  
सव मंजुर  घेऊन आपण हे चाल ूकरावे अशी मी मागणी करतो. दुसर गो  महापौर साहेब 
हा ड पीआर पु हा एकदा सव नगरसेवकासंमोर दाख व यात यावा अशी मी तु हाला मागणी 
करतो. क  जेणेक न सव नगरसेवकांना कळेल क  कुठे िचंचवड, आकुड  व िनगड चे 
नगरसेवक सगळया नगरसेवकांना कळेल क  कुठे मे ो टेशन होणार आहे. ह  सव स व तर 
मा हती यांना दे यात यावी. अशी मी तु हाला मागणी करतो, ध यवाद.              

मा.द ा य साने - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर 
मे ो या वषयी गेली अनेक दवस आम या सवाची मागणी होती क  पंपर पयत मे ो 
आलेली आहे ती िनगड पयत जावी आ ण या मा यमातून आज इथ ंआप यासमोर ड पीआर 
सादर करणेत आलेला आहे. ेझटेशन पण दाख वले होते. या काय माला मला जमले 
नाह . मी मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आप याला वनंती करतो क  याची स व तर 
मा हती दयावी. याचे टेश स कुठे आहेत नंतर िनगड , िचंचवड आ ण पंपर  असे तीन 
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टेशन आपण दलेले आहेत. याची थोड शी व तु थतीची मा हती हवी. या 10.48 ला 
आपण आपला िनधी कती असणार आहे. रा य शासनाचा, क  शासनाचा िनधी कसा 
असणार आहे. का आपणच हा सगळा क प राब वणार आहे. याबाबत थोडासा खुलासा 
करणेत यावा. आ ण जस नािशकफाटा ते पंपर  काम चाललेले आहे कंवा दापोड पयत काम 
चाललेले आहे.  ितथ ं या घटना यापूव  घडले या आहेत. यानंतर तो कॉलम खराब झाला. 
यावेळेस डायरे ट आ ह  या ठकाणी जाऊन पाहणी केली. तो कॉलम दु त झाला नाह  

झाला याचे संबंिधत या कामाचे आ हाला महापौर साहेब आजपयत डटे स कळालेले 
नाह . मे ोचे अिधकार  आप या संपकात आहेत क  नाह त हे मला माह त नाह . यावेळेस 
आपण काह  त ार  यांना देतो. या त ार ंचे िनराकारण करणे कंवा या यावर काह तर  
माग काढलाय. ते आप या संबंिधत लोकांना कळवीत नाह त. अस ं या िनिम ाने मी 
आप याला सांग ूइ छतो आयु  साहेब. कारण माग या वेळेस आप याला सवाना मा हती 
आहे. क  अ फा ला हल या समोर एक २५६ नंबरचा पोल तो ड कॉलीफाय कर यासाठ  
ऑडर काढली होती. ितथे कुठ या अिधका-यांना स पड केले. ते फ  आ ह  पेपरला वाचले 
परंत ु व तु थती यावेळेस जो त ार करतो. या या त ार चे िनराकरण करण े हे या 
कंपनीचे काम आहे. महापौर साहेब हा िसर असली वषय आहे. यामुळे आपण याप दतीने 
आयु  साहेब आपण याचा खुलासा करावा. समजा आप या एखादया नगरसेवकां या काह  
अडचणी असतील, कंवा ितथे राहुलदादा आप या काप रेशनचा बोड दसतोय. बीआरट  माग 
आ ण आपला पलर या यामधला दोघांचा जर वचार केला तर मला वाटत ं क  बस 
एली हेटेड कट टू कट बसणार आहे. तो सु दा वचार करणे  खूप गरजेचे आहे. असंच पुढे 
जाताना िनगड पयत आपले दोन ीज आहेत तर सगळा वचार क न तो कसा नेणार आहे. 
नाह तर हा पलर तोड दुसरा जोड ितसरा जोड. या या तोड या जोड याचा पण कार 
या यापूव  सु दा आपले तीनचार पलर तोड याचे काम झाले. तो उचलून दुसर कडे िश ट 
कर याचे झाले. याचा ह  खच कोणी दयायचा. याचेह  प  आ ह  दले होते. याचे 
आजपयत उ र िमळालेले नाह . याचा खच आपण केलाय का. का कंपनीने बेअर केला. का 
अ य कोणी केलाय. या यावर जो खच झालेला आहे. तो कोणी बेअर केलाय. याच सु दा 
आजपयत आ हाला उ र िमळलेले नाह . हणून ह  कंपनी आयु  साहेब तुमचे ऐकतात का 
हे आ हाला माह त नाह . पण आ हाला सु दा याचे कुठलेह  उ र दले जात नाह . कटा ाने 
याबाबत आपण न द यावी. या या घटना इथ ंघडले या आहेत कंवा पोल िश ट ंग 
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झालेत. याची डजाईन काह तर  चुकली होती याला जबाबदार कोण. आपले अंिससटंट  
ितथे कोणी असतील. यां यावर आपण काय कायवाह  केली आहे का. आ ण पंपर पासून 
िनगड पयतचा जो ड पीआर आहे. याचा स व तर आपण खुलासा करावा. याचे पैसे 
सादर करण कस ंकरणार आहे. आपण यांना कती देणार आहोत. याचा थोडासा खुलासा 
करावा अशी मी वनंती करतो. परत महापौर साहेब मला बोलायच ंआहे.  

मा. मोद कुटे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आज 
खरोखरच आनंदाची गो  आहे क  आज आप यासमोर मे ोचा ड पीआर तर  येतोय. आपण 
पंपर  ते िनगड पयत मे ो नेणार आहे हणजे भ व यात येणा-या काळाम ये ह  मे ो 
िनगड पयत पोहोचणार आहे हे न क . आपण आता हे केलेले आहे. क  पंपर  ते िनगड  
याम ये िचंचवड टेशन, आकुड  आ ण िनगड  असे तीन मे ो टेश स ता वत केलेले 
आहेत. मी या ठकाणी आप याला एक सुचना क  इ छतो क  या ठकाणी जे तीन मे ो 
टेश स आहेत ते िचंचवड ते आकुड  याम ये काळभोरनगर, मोहननगर हा जो भाग येतो 

तेथे मोठया माणावर लोकव तीचा राहणारा भाग आहे. या ठकाणी काळभोरनगर येथे 
सु दा एक मे ोचे टेशन आपण ॲड करावे. जेणेक न ितथ या नागर कांना यांचा लाभ 
घेता येईल.  

मी पुढ ल माण े उपसूचना मांडतो- ‘ ता वत पंपर  ते िनगड  मे ो टेशन म ये 
काळभोरनगर येथे एक मे ो टेशन करणेस मा यता देणेत यावी.’  

मा.िनलेश बारण े-  मा.महापौर साहेब, उपसुचनेला मी अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर - पंपर  ते िनगड  मे ोबाबत सादर करण करणेत येत आहे ते सवानी पाहून 
याव.े   

[ यानंतर एलईड  नवर पंपर  ते िनगड  मे ोबाबतचे ेझेटशन दाख व यात आले. ] 

मा. महापौर – मे ो संदभात जो वषय आहे तो २४ तारखेला सोमवार  वरोधी प नेते, 
गटनेते, आ ण पंपर  ते िनगड पयत जी मे ो जाणार आहे या ठकाणचे जे संबंिधत 
नगरसेवक आहेत यांची िमट ंग  सादर करणासाठ   आयु साहेबांचे ऑ फसम ये आयो जत 
करणेत यावी.  
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मा.राहुल कलाटे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आयु  
साहेब काल जे सादर करण झाले याम ये काह  गो ी आ ह  सांगीत या हो या पण या 
आज सु दा तशाच आहेत. एक टॅ प डयूट चा वषय होता, १ ट केचा. पूव  एलबीट  होती 
एलबीट  गेली तर  तशीच आहे. परत हा एक ट का वाढला या यावर मॅडमनी सांिगतल ं
होत क  यातली काह  आ हाला र कम दया. तस ंदु ती याम ये कराना. साहेब तु ह  
असेच पाठ वले तर शासनाकडून असेच मंजुर होऊन येईल. यानंतर जवळजवळ ११२ कोट चा 
तुमचा जीएसट  आहे. प नेते ११२ कोट चा आप याकडून जीएसट  जातोय. यासाठ  आपण 
आप या ले हलला काह तर  केले तर आप या शहराचेच पैसे वाचतील. आ ण साहेब या या 
पुढचा वषय तु ह  हंजवड  मे ोचा घेतलेला आहे.  

मा.एकनाथ पवार - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर 
सिचन िचखले तुम या मागणीला ख-या अथाने यश आले. तुमची मागणी होती आ ण 
यावेळेस या या संघटनांनी खरतर मी यांना प हली बैठक ािधकरणामध या ये  

नागर क संघासमवेत िनगड , आकुड , ािधकरण भागामध या सव स माननींयांबरोबर, काका 
तुमची खरतर ह  मागणी होती आ ण या मागणीला ख-या अथाने मूत व प दे याचे काम 
खरतर आ ह  केलयं. याचंह  कुठेतर  कौतुक करावे. आ ण काल काका तु ह  या वेळेस 
बोलत होते. खरतर काल मे ो या संदभाम ये सव स माननीय गटने यानंा एक ेझटेशन 
दले आहे. कदािचत तु ह  पाट  िमट ंगम य े अस यामुळे बझी असाल. आ ण जे हा 
मंगलाता नी सांिगतले क  सगळया नगरसेवकांना ेझटेशन दया. सगळया भागात या 
नगरसेवकांना ेझे टेशन पा हजे. खरतर ताई आता आपण १०० ट के ेझटेशन देऊ. आता 
महापौर साहेबांनी डेटह  फायनल केली आहे. आ ण खरतर कती टेशन होणार आहेत काय 
होणार आहेत. या संदभाम ये मा. मु यमं यासोबत, मे ो या अिधका-यांबरोबर आप याला 
चचा करावी लागणार आहे. आ ण कोणीतर  स माननीयांनी या याम ये  वचारला क  
महापािलका कती पैसे देणार आ ण काय देणार. खरतर हा ड पीआर आप याला रा य 
शासनाकडे पाठवावा लागणार आहे या संदभाम ये उपसूचना आहे. १५५ कोट  पये 
महापािलके या विनधीतून देणार आहोत. उरलेला जो ११५० कोट चा आज या ठकाणी  जो 
ड पीआर आहे तो क  आ ण रा य शासना या फंडातून आप याला करता यावा अशा 
प दतीची उपसचूना आपण देऊन हा ताव स माननीय मु यमं यां या कडे गे या यानंतर 
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क य मं ीमंडळा या मा यमातून याला मंजुर  िमळा यानंतर खरतर हा लवकरात लवकर 
हो या या ीने तो २०१९ ला याची जी सु वात आपण करतोय दोनचार म ह यांम ये, 
येणा-या पुढ या काळाम ये ड पीआर रा य शासनाने आ ण क  शासनाने मंजुर केला तर 
खरतर ह  जी मे ो आप याला पंपर  पासून दापोड  िशवाजीनगर पयत जाणार आहे. तर 
मला अस ंवाटत क  ते काम पुण होईपयत हे काम आप याला जर पूण झाले तर प हली 
मे ो आप याला िनगड पासून ते िशवाजीनगरपयत ने यासाठ  िन तपण ेमदत होईल. 

  मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- ‘ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने पी.सी.एम.सी. ते 
िनगड  कॉर डॉर . १ ए चा ड पीआर मा.महापािलका सभेपुढे मा यतेकामी सादर केलेले 
आहे. यानुषंगाने पंपर  िचंचवड ते वारगेट या मे ो या मंजुर ड पीआर नुसार रा य 
शासनाचा ह सा पंपर  ते िनगड  या व तार त मागासाठ  रा य शासनामाफत देणेत यावा. 
यानुसार या कामासाठ  येणा-या खचातील रा यशासनाचा ह सा िमळणेसाठ  मागणी 

मनपाने करावी. सदर कामास रा य शासनाने िनधी दे याचे अमा य के यास सदरचा खच 
र. . १५५ कोट  उपल धतेनुसार मनपाने विनधीतून कर यास मा यता देणेत यावी.’ 

मा.ढाके नामदेव- मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.उंडे ल मण-  मा. महापौर साहेब, उपसूचना ं वीकार या आहेत. 

मा.िसमा सावळे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह.    
थमत: मी या ठकाणी क शासनाचे आ ण रा य शासनाचे मनापासून अिभनंदन करते. 

परवाच आपण हंजवड  त ेिशवाजीनगर मे ो नेली. आ ण या भागातील नागर क जे आहेत 
ते आप याकडचे पण आहेत. आ ण येताना जो काय ास होतो, जी काह  ॅफ क जाम होते 
यावरती सव म उपाय हणजे मे ो. आ ण मे ाचे आपण भूिमपूजन केले मा. पंत धान 

नर जी मोद  आ ण रा याचे मु यमं ी मा. फडणवीस साहेब यां या ह ते परवा उदघाटन 
झाले. आमची वनंती अशी राह ल क  या दवशी आपण आप या येथून जो नवीन ट 
करणार आहेत यासाठ  सु दा मा. धानमं ी व मा. मु यमं यांना उदघाटनासाठ  या ठकाणी 
बोल व यात यावे अशी मी सुचना करते मा. महापौर साहेब. आपले शहर झपाटयाने वाढतयं 
या शहरा या वाढ या गरजा ल ात घेऊन मे ो असेल, तुम या ाम असतील, या काय 

योजना आहेत या योजनांचे वागत केले पा हजे. कारण या या िशवाय आप याला पयाय 
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पण नाह . मला मा य आहे क  मे ोचे काम चाल ूअसताना आता चंड मोठ  ॅफ क जाम 
होत आहे. बीआरट  येतेय बीआरट मुळे सु दा ॅफ क जाम आहे. किमशनर साहेब वारंवार 
आप याला हणजे फोनव न सुचना के या. तुपे साहेबांना सु दा के या. क  बीआरट  जे हा 
आप या महापािलके या समोर उभी असते. बीआरट ला रेड िस नल असतो. आ ण बाक या 
पलीकड यांना ीन िस नल असतो. पण बीआरट चा ाय हर तो न बघता डायरे टच बस 
घेऊन जातो. यामुळे अपघाताचे माण सु दा वाढलेले आहे तर  द ता या. उप म चांगला  
असतो परंत ु याला गालबोट लागल क  उप म हा चांगला राहात नाह  आ ण यामुळे  
आपण याकडे ल  दयावे. परत एकदा मा. महापौर साहेब आपण, वरोधी प नेते असतील 
प नेते असतील सवानी जे काह  सहकाय या ठकाणी या ड पीआरम ये दाख वलेले आहे. 
खरतर माग या टँड गम ये अस यापासून साहेब महापािलकेपासून िनगड पयत ह  मे ो 
यावी. याचबरोबर नवीन एक सुचना आप याला आहे क  हंजवड  पासून ते डायरे ट  

आपली ह  मोशीपयत आहे तीथपयत आपण नवीन ताव तयार करावा. क ाला आ ण 
रा य शासनाला तो ताव आपण पाठवावा. आ ण साहेब आप या शहराम ये सु दा तीन 
चार ठकाणी मे ो फरली पा हजे. क  जेणेक न जी वाहतूक क ड  आहे या वाहतुक क ड चा 
माग मोकळा होईल आ ण लोक सु दा आप या गाडया र यावरती कमी काढतील. हा 
एकमेव पयाय आप याकडे रा हलेला आहे. पुढ या काळाम ये आपण तो सु दा लवकरात 
लवकर अंमलात आणावा. आपणा सवाचे स ाधार  प  असतील, वरोधी प  असतील सवाचे 
या ठकाणी आभार मानते. आ ण थांबते जय हंद जयमहारा .  

          यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

ठराव मांक – ३३३                   वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/१२/२०१८                  वभाग-मा. आयु  
 
           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/का व/प रवहन/ 
                    १/२०१८ द.०७/१२/२०१८ 
                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३८३६ 
                    द.११/१२/२०१८ 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पी.सी.एम.सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ ए 
या मागा या केले या ड .पी.आर.चा अहवाल महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल. कंपनी यांनी 
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जा. .Maha-Metro/Pune/DPR/Ext./2018/804 Date 05/12/2018 चे प ा वये 
महानगरपािलकेस सादर करणेत आलेला आहे. सदर अहवालात नमुद केलेनुसार 
पी.सी.एम,सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए मागाची एकुण लांबी ४.४१३ क.मी. इतक  आहे. 
तसेच सदर मागावर ३ मे ो टेशन िचंचवड टेशन, आकुड , िनगड  येथे ता वत आहेत. 
सदर क पाचे काम तसेच भूसंपादन करणे व सेवा वा ह यांचे थलांतर करणे, इ. कामे 
करणेसाठ  एकुण र. .१०४८.२२ कोट  खच अपे त आहे. महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल. 
कंपनी माफत पी.सी.एम.सी. ते िनगड  कॉर डॉर .१ए या मागा या ड .पी.आर. या 
अहवालास मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यकता आहे. 
तदनंतर सदरचा अहवाल महारा  शासना माफत क  शासन यांचेकडे पुढ ल कायवाह साठ  
पाठ वणेत येणार आहे. तर  महारा  मे ो रेल कॉप रेशन िल.कंपनी माफत पी.सी.एम,सी. ते 
िनगड  कॉर डॉर .१ ए दर यान या केले या ड .पी.आर. या अहवालास मा यता देणेस 
तसेच सदर क पास पुणे मे ो ऐवजी "पुणे व पंपर  िचचंवड मे ो" असे नामकरण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच ता वत पंपर  ते िनगड  मे ो टेशन म ये काळभोरनगर 
येथे एक मे ो टेशन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने पी.सी.एम.सी. ते िनगड  कॉर डॉर . १ ए चा ड पीआर मा.महापािलका 
सभेपुढे मा यतेकामी सादर केलेले आहे. यानुषंगाने पंपर  िचंचवड ते वारगेट या मे ो या 
मंजुर ड पीआर नुसार रा य शासनाचा ह सा पंपर  ते िनगड  या व तार त मागासाठ  
रा यशासनामाफत देणेत यावा. यानुसार या कामासाठ  येणा-या खचातील रा यशासनाचा 
ह सा िमळणेसाठ  मागणी मनपाने करावी. सदर कामास रा यशासनाने िनधी दे याचे 
अमा य के यास सदरचा खच र. . १५५ कोट  उपल धतेनुसार मनपाने विनधीतून 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

--------- 

मा. यांका बारसे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते.   
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ठराव मांक -  ३३४            वषय मांक -  ६ 
दनांक – २०/१२/२०१८           वभाग- मा.आयु    

 

           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/ 

                    ९५१/२०१८ द.१०/१२/२०१८ 

                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३८३७  द.११/१२/२०१८ 
 

हंजवड  ते िशवाजीनगर मे ो लाईन ३ या उ नत मागावर ता वत मे ो क पास 
संक पना करा, बांधा, आिथक पुरवठा करा, वापरा व ह तांत रत करा (DBFOT)या त वावर 
सावजिनक खाजगी सहभागाने (PPP) पुणे महानगर देश वकास ािधकरणामाफत 
अंमलबजावणी करणेस महारा  शासन मं मंडळ बैठक द.०२/०१/२०१८ (संदभ .१) अ वये 
मा यता दान करणेत आली आहे. सदर मे ो क प हा महारा  शासनाने िनकड चा व 
मह वपुण नागर  क प घो षत केला आहे.  मे ो रे वे थानक सु वधांक रता व कार 
डेपोसाठ  आव यक असले या खाजगी जिमनी रे वे अिधिनयम, ११७८/पुणे महानगर देश 
वकास ािधकरण अिधिनयम २०१६/महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६, नवीन 
क य भुसंपादन व पुनवसन व पुनवसाहत अिधिनयम, २०१३ अंतगत संपादन करणेस 
महारा  शासनाने मा यता दली आहे. तसेच क  शासन, भारत सरकार अिधसुचना 
द.१८/०९/२०१८ (संदभ .३) अ वये सदर क प मे ो रे वे (बांधकाम िनमाण) 
अिधिनयम (१९७८ चा ३३) अंतगत अनुसुिचत समावेिशत केला आहे.(Added in the 

Schedule of the Act).पुणे महानगर देश वकास ािधकरण यांनी यांचेकड ल संदभ 
.५म ये कळ वलेनुसार खालील माणे मागणी केली आहे. 

१) ता वत थानके व मु य र यांना जोडणा-या ज यांचे थान नकाशावर   
      दश व या माणे मु य र याला जोड यासाठ  परवानगी ावी. 
२) सदर उ नत माग  क प काम य  हाती घे या या ीने ता वत मे ो संरेखा 

सवसाधारण ंद  १०.२३ मी. उपल धसाठ  या- या ािधकरण े ातील थािनक 
ािधकरणांने ता वत/मा य अंितम वकास आराख यातील र या ं द  माणे 

जागा उपल ध क न देणे आव यक आहे. सदर मे ो माग कामे उ चतम ाधा याने 
हाती घेणेसाठ  जागा उपल धता असलेबाबत तातड ने “ना-हरकत” या कायालयास 
कळवावी. 
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३) पुणे महानगर देश वकास ािधकरण बैठक द.२८/१२/२०१६ मधील ठराव .३ 
मधील (२१) नुसार महानगरपािलका ह ताल र याखालील जागा वना मोबदला, 
वना अडथळा उपल ध क न देणे व टेशन, ज यासाठ  आव यक जागा आप या 
िनयोजन वभागाकडुन यो य या मोबद यात या ािधकरणास रतसर मालक  
ह काने ह तांतर त करावे.तसेच या क पासाठ  महानगरपािलका ह तील आव यक 
खाजगी जिमनीचे संपादन देखील FSI/TDR व पात मोबद या ारे 
महानगरपािलकेमाफत क न ावे. या क पा या िन वदा तरतुद नुसार ता वत 
रे वे टेशनवर मे ो क प सवलत दरास वा ण यक वकास व जा हरात ह क 
दे यात आले असुन या ारे यांना उ प न उपल धी होणार आहे. 

४) अ. .२ म ये नमूद केले या जागा तुत मे ो क पासाठ  हाती घेणेकर ता 
आव यक ROW उपल धता अस याबाबत व अ तत वातील र यां या म यावर 
अथवा ता वत संरेखे माणे मे ोचे तंभ उभे करणेस संमती ावी. 

      तसेच सदरचे काम करताना या कामामुळे बाधीत होणा-या अ याव यक सेवा 
वा ह या(Utiltiy Services) उदा. पाणीपुरवठा लाईन, े नेज लाईन, पावसाळ  लाईन, 

व ुत केबल, टेिलफोन केब स इ. यांचे थलांतर हे पुणे महानगर देश वकास 
ािधकरण यांनी यांचे खचाने व संबंिधत वभागाचे मागदशनानुसार व देखरेखी 

खाली करणे बंधनकारक राह ल. 
 तर  वर ल बांबीचे अवलोकन होऊन पुणे मे ो लाईन-३, हंजवड  ते िशवाजीनगर या 

मे ो क प कर ता खालील बाबींस मा यता देणेत येत आहे.  

१) ता वत थानके व मु य र यांना जोडणा-या ज यांचे थान नकाशावर 
दिशव या माणे मु य र याला जोड यासाठ  परवानगी िमळणेस. 

२) ता वत मे ो संरेखा सवसाधारण मािगका ं द  जागा उपल धता अंितम वकास 
आराख यातील र ता ं द  माणे जागा उपल ध क न देणेस. 

३) मनपा ह तील र याखालील जागा वना मोबदला वना अडथळा उपल ध क न 
देणेस व टेशन ज यासाठ  आव यक जागा मनपा या भुमी आ ण जंदगी  
वभागाकडुन यो य या मोबद यात पुणे महानगर देश वकास ािधकरणास रतसर 
मालक ह काने ह तांत रत करणेस, तसेच क पासाठ  मनपा ह तील आव यक 
खाजगी जिमनीचे संपादन आव यक तेथे FSI/TDR व पात आ ण जेथे FSI/TDR 

व पात जागा ता यात येणार नाह  तेथे पुणे महानगर देश वकास ािधकरणा या 
खचाने जागा ता यात घेणेस. 
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४) पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या अंितम वकास आराख यातील ता वत र ता 
ं द नुसार जागा उपल ध क न देणेस.  

५) भुजबळ चौकातील, उ डाणपुल रा ीय महामाग, नजीकचे वाहनतळाचे आर ण यां या 
एक त वचार सुयो य िनयोजन क न वाहतुक सुधारणा वषयक कामे पुणे महानगर 
देश वकास ािधकरणाने करणेचा 

६) या कामामुळे बािधत होणा-या सेवा वा ह यांचे थालांतर पुणे महानगर देश वकास 
ािधकरणाने वखचाने व संबंिधत वभागाचे मागदशन व देखरेखी खाली करणेस  

७) स थतीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील व भ व यात समा व  होणा-
या भागातील हंजवड  ते िशवाजीनगर मे ो लाईन ३ क पाचे कामातील तंभ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाकड ल पुलाचा वचार क न साधारण-१५ मी. उंचीवर 
घेणेस तां क या यो य होईल. तसेच याकर ता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकड ल स लागार मे. तुप कं स टंट यांचेशी सम वय साधुन िनयोजन 
करणेत यावे. 

८) सदरचा मे ो क प पुण करणेसाठ  लगत या आव यक या परवान या पुणे महानगर 
देश वकास ािधकरणाने वखचाने घेणे या आहेत. 

९) तां क िनकषानुसार व आव यकता नुसार हंजवड  ते िशवाजीनगर दर यान या मे ो 
मागाम ये आव यक ते फेरबदल  करणेस तसेच मंजूर वकास आराख यतील 
र या या आखणी यित र  आव यकतेनुसार मे ो मागाची आखणी करणेस. 

१०) ता वत मे ो ३ मागा या आखणी बाबत व ट .ओ.ड . (TOD) धोरणाबाबत 
मे.शासना या आदेशानुसार कायवाह  करणेस. 

      तर  हंजवड  ते िशवाजीनगर मे ो लाईन-३ क पा या कामास पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह त पीएमआरड एला मा यता देणेत येत आहे. 
मा. संिगता भ डवे – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  
          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
          अनुकूल - ८१      ितकूल- ०  
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.  

-----  

मा.आरती च धे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  



80 
 

,   

                   वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/१२/२०१८           वभाग - मा. आयु   

 

      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१३/का व/५३२/२०१८  

                       द.२८/११/२०१८ 

            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३८३८ द.११/१२/२०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील आजी नगरसद य व यांचे कुटंुबीय (पती/ प ी  
व २ अप य -२१ वषा पयत) यांचा  वाष क  र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) 
इत या र कमेचा आरो य वमा योजना लागु करणेत आलेली आहे. सदर योजनेत 
महापािलकेतील माजी महापौर यांचा समावेश करणेस तसेच य  वमा ह याचे २५ ट के 
ह सा हा संबंिधत सद यामाफत व ७५ ट के ह सा हा महापािलकेमाफत अदा करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणते यावी. 

मा.योगीता नागरगोजे- मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माण ेउपसूचना मांडतो - माजी महापौर 
यांची सं या कमी अस याने व शहर वकासाम ये यांचे मह वपुण योगदान अस याने 
माजी महापौर व यांचे कुटंुबीय हणजेच पती/प ी व दोन अप य ( २१ वषापयत अथवा 
िनयमानुसार) यांचा पाच लाखापयत आरो य वमा उतर वणेस व दरवष  वमा ह याचे 
नुतनीकरणाची र कम महापािलकेमाफत भरणेस व याकर ता माजी महापौर यांचे वतीने 
१००% वमा ह याची र कम महापािलकेमाफत अदा करणसे मा यता देणेत यावी.  

मा.सागर आंगोळकर - मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.मंगला कदम- स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. हा वषय 
फ  महापौरांसाठ च केलेला आहे. आ ह  यावेळेला माग या टमम ये ह  योजना आणली 
होती. यावेळेला नगरसेवक आ ण माजी नगरसेवक, महापौर जर  असेल तर  तो माजी 
होतो. पण माजी नगरसेवक हा श द या याम ये होता. माजी नगरसेवकांची कागदप े 
सु दा सगळ  जमा झालीत आप याकडे. तर माझी सभागृहाला वनंती आहे क  माजी 
नगरसेवक सु दा सगळे या याम ये या. आपण पेपर सु दा गोळा केलेत. यां याकडून 
सगळे कागदप े आलेले आहेत. परंत ु यांना दलेले नाह . कारण तु ह  बघा. शासना या इथ ं
माजी आमदारांना ते दले जाते. मग आप याकडे माजी नगरसेवकांना का नाह  देणार. 
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आपण ऑलरेड  यां याकडे पेपर पाठ वले होत.े यां याकडून आप याकडे ब-यापैक  पेपर 
जमा पण झालेले आहेत. मग या याम ये माजी नगरसेवकांना का नाह  देणार. माजी फ  
महापौरांना दयायचे आ ण बाक या का नाह  दयायच.ं हणजे नशीबाने कमयोगाने एक 
महापौर होतो. माजी महापौरांना तु ह  देणार मग माजी नगरसेवकांना तु ह  का नाह  देणार.  

मा. महापौर – ताई ते धोरण प हले मंजुर झालेले आहे. हा फ  महापौरांचा वषय आहे.  

मा. मंगला कदम – मग महापौर साहेब, तसा तु ह  खुलासा करावा.  

मा. महापौर – ते धोरण मंजुरच आहे याचा खुलासा काय करायचा.                                       

मा. मंगला कदम –  महापौर साहेब, माग या वेळेला माजी नगरसेवकांना, ऐकाना तुम याच 
े ड टचा वषय आहे. अस ंकाय करता मागचा आता १७ ए लला हा वषय परत येणार 

सेकंड इअरसाठ . १७ ए लला हा वषय परत द ुस-या वषासाठ  होणार आहे यावेळेला तु ह  
सांगा, आ हान करा. माजी नगरसेवकांनी सु दा पेपर जमा करावेत.                                  

मा. महापौर – दरवष  तो वषय येतो या यामुळे ताई तु ह  बोल या.  
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, ताई या याम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील 
आजी नगरसेवक आ ण माजी सु दा नगरसेवक. याम ये माजी नगरसेवकांना ऑलरेड  
माग या काळाम ये झालेले आहे. पण यांना िमळालेले नाह . या यामागचे कारण डॉ. रॉय 
यां याकडे चौकशी केली. पाच-सहा नगरसेवकांनी माग या हणजे माजी नगरसेवकांनी 
कागदपञ दले नाह , पण या याम ये आपण बदलच नाह  करत.  

मा. मंगला कदम – मा. महापौर साहेब, माझं हणण अस ंआहे क  जे लोकं पेपर देतील. 
यांना तु ह  दया. यांना गरज नाह  वाटत. ते देणार नाह त.  

मा. एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, ताई हणतात तस ंकरा.  
मा. मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, माजी नगरसेवकांना तु ह  पाठवा. जर यांनी दले 
नाह  तर तो वषय संपला. परंत ुजे मागणी करतील यांना दया.   
मा. महापौर – मा.मंगलाता या मागणी नुसार वैदयक य वभागाने कारवाई करावी.  
मा.मंगला कदम - माजी नगरसद य यांना देखील आरो य वमा योजना लागू करणेस व 
यांचेकडून व ह सा हणून १० % (दहा ट के) र कम घेणेस मा यता देणेत यावी.    
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मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 

मा. आरती च धे -  मा. महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे.   

       यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
ठराव मांक – ३३५           वषय मांक ७ 
दनांक – २०/१२/२०१८        वभाग- मा.आयु      
            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१३/का व/ 
                      ५३२/२०१८ द.२८/११/२०१८ 
                   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३८३८ 
                      द.११/१२/२०१८ 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील आजी नगरसद य व यांचे कुटंुबीय (पती/ 
प ी  व २ अप य -२१ वषा पयत) यांचा  वाष क  र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख 
फ ) इत या र कमेचा आरो य वमा योजना लागु करणेत आलेली आहे. सदर योजनेत 
महापािलकेतील माजी महापौर यांचा समावेश करणेस तसेच य  वमा ह याचे २५ ट के 
ह सा हा संबंिधत सद यामाफत व ७५ ट के ह सा हा महापािलकेमाफत अदा करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असलीतर माजी 
महापौर यांची सं या कमी अस याने व शहर वकासाम ये यांचे मह वपुण योगदान 
अस याने माजी महापौर व यांचे कुटंुबीय हणजेच पती/प ी व दोन अप य ( २१ 
वषापयत अथवा िनयमानुसार) यांचा पाच लाखापयत आरो य वमा उतर वणेस व दरवष  
वमा ह याचे नुतनीकरणाची र कम महापािलकेमाफत भरणेस व याकर ता माजी महापौर 
यांचे वतीने १००% वमा ह याची र कम महापािलकेमाफत अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच माजी नगरसद य यांना देखील आरो य वमा योजना लागू करणेस व 
यांचेकडून व ह सा हणून १० % (दहा ट के) र कम घेणेस मा यता देणेत येत आहे.    

     अनुकूल - ८१       ितकूल- ० 

अशी मत ेपडली व सदरचा ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.   

---------- 
मा. उषा मुंढे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते. 
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                          वषय मांक – ८ 
दनांक – २०/१२/२०१८                  वभाग- मा.आयु  

 

           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१२/का व/१७२/२०१८,  

                    द.२७/०७/२०१८ 

            २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक ३७ दनांक - १४/०९/२०१८  

                 ३) मा. वधी सिमती सभा ठराव . ५१ द.०५/१०/२०१८    
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल जुने/िन पयोगी भंगार 
सा ह य नेह नगर येथील गोडावुन व अ य ठकाणी जमा क न ठेव यात आलेले आहे. 
सदरचे सा ह य िन पयोगी झाले असुन फेरवापरास अयो य अस याचे संबिधत वभाग मुख 
यांनी माणीत केलेले आहे. तुत सा ह याची शास कय मु यांकनदार मे.ए. ह .शेवडे अ ड 
असोिशएट पुणे यांचेक़डुन य  पहाणी क न (मु यांकन) अंदाजे व मु य काढणेत 
आलेले आहे. यानुसार मनपाचे व वध वभागाकड ल भंगार सा ह याचे एकुण अंदाजे 
व मु य र.  १,३५,८९,८६०/- (अ र  र. .एक कोट  प तीस लाख एको नवद हजार 
आठश साठ फ ) कळ वले आहे. तुत कंमत चालू बाजारभाव गृह त ध न अंदाजे 
काढ य़ात आलेली आहे. उ  भंगार सा ह याची कंमत अंदाजे अस याने य  खु या 
िललावात कमी/जा त हो याची श यता नाकारता येत नाह . तुत सा ह याची 
व / व हेवाट खु या िललावाने करणे तावीत आहे.  सदर िललावासाठ  महानगरपािलका 
अित.आयु  यांचे अ य तेखाली मु य लेखापाल, लेखाप र क, भांडार अिधकार  व संबिधत  
वभागाचे  शाखा मुख यांची िललाव सिमती गठ त कर यात येत आहे. सदर भंगार 
सा ह याची अंदाजे कंमत र. . १,३५,८९,८६०/- (अ र  र. .एक कोट  प तीस लाख 
एको नवद हजार आठश साठ फ ) इतक  आहे. उपरो  नमुद केलेनुसार महारा  
महानगपािलका अिधिनयम मधील कलम ७९ (क) नुसार महापािलकेची कोणतीह  थावर 
कंवा जंगम मालम ा व  करणेस महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. यानुसार 
उ  भंगार साह याची व  िललाव सिमतीचे िनणयानुसार िललावा दारे करणेची मा.आयु  
यांची मागणी असली तर  “उ  भंगार सा ह याची व  िललावाने करणे ऐवजी वभागाकडून 
चालू बाजारभावानुसार काढले या भंगार सा ह याचे एकूण अंदा जत मु यापे ा ५ ट के 
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अिधक (जीएसट  सह) दराने मे. ट ल इं डया कंपनी (STEEL INDIA COMPANY) या 
ठेकेदारास थेट प दतीने उ  भंगार सा ह याची व  कर यास मा यता देणते यावी.” 

मा.सुजाता पालांडे- मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सदर वषयातील 
दाखल उपसुचना वगळून मा.आयु  यांचेकड ल मुळ ताव मंजुर करणेस मा यता देणेत 
यावी. 
मा.सागर आंगोळकर- मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा. उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे.  
         यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
ठराव मांक – ३३६          वषय मांक – ८ 
दनांक २०/१२/२०१८          वभाग- मा.आयु  
         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१२/का व/ 

                 १७२/२०१८, द.२७/०७/२०१८ 

         २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक ३७ दनांक - १४/०९/२०१८  

              ३) मा. वधी सिमती सभा ठराव . ५१ द.०५/१०/२०१८    

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल जुने/िन पयोगी भंगार 
सा ह य नेह नगर येथील गोडावुन व अ य ठकाणी जमा क न ठेव यात आलेले आहे. 
सदरचे सा ह य िन पयोगी झाले असुन फेरवापरास अयो य अस याचे संबिधत वभाग मुख 
यांनी माणीत केलेले आहे. तुत सा ह याची शास कय मु यांकनदार मे.ए. ह .शेवडे अ ड 
असोिशएट पुणे यांचेक़डुन य  पहाणी क न (मु यांकन) अंदाजे व मु य काढणेत 
आलेले आहे. यानुसार मनपाचे व वध वभागाकड ल भंगार सा ह याचे एकुण अंदाजे 
व मु य र.  १,३५,८९,८६०/- (अ र  र. .एक कोट  प तीस लाख एको नवद हजार 
आठश साठ फ ) कळ वले आहे. तुत कंमत चालू बाजारभाव गृह त ध न अंदाजे 
काढ य़ात आलेली आहे. उ  भंगार सा ह याची कंमत अंदाजे अस याने य  खु या 
िललावात कमी/जा त हो याची श यता नाकारता येत नाह . तुत सा ह याची 
व / व हेवाट खु या िललावाने करणे तावीत आहे. सदर िललावासाठ  महानगरपािलका 
अित.आयु  यांचे अ य तेखाली मु य लेखापाल, लेखाप र क, भांडार अिधकार  व संबिधत  
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वभागाचे शाखा मुख यांची िललाव सिमती गठ त कर यात येत आहे. सदर भंगार 
सा ह याची अंदाजे कंमत र. . १,३५,८९,८६०/- (अ र  र. .एक कोट  प तीस लाख 
एको नवद हजार आठश साठ फ ) इतक  आहे. उपरो  नमुद केलेनुसार महारा  
महानगपािलका अिधिनयम मधील कलम ७९ (क) नुसार महापािलकेची कोणतीह  थावर 
कंवा जंगम मालम ा व  करणेस महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. यानुसार 
उ  भंगार साह याची व  िललाव सिमतीचे िनणयानुसार िललावा दारे करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

          अनुकूल - ८१      ितकूल- ०  
 अशी मते पडली व सदरचा ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.   
      ---- 
मा.माधुर  कुलकण  - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते- 
 

ठराव मांक – ३३७       वषय मांक – ९ 
दनांक – २०/१२/२०१८      वभाग- मा. आयु   
          संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/४/का व/ 

                  ११७/२०१८, द.२०/१०/२०१८ 

               २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .६३  द.१६/११/२०१८ 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह वभागामाफत खाजगी व   
महानगरपािलके या जागेत जा हरात करणेसाठ  दे यात येणा-या परवानगीसाठ  आव यक 
असलेले बा  जा हरात धोरण ( Outdoor Advertising Policy ) ठर वणेकामी प  अ म ये 
( मराठ  व इं जी ) तयार करणेत आलेले आहे. यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुजाता पालांडे - मा. महापौर साहेब ठरावास मी अनुमोदन देते. 
        यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
        अनुकूल - ८१      ितकूल- ०  
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मंजुर झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.  
           ----                    
मा. वलास म डगेर -मा. महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक -३३८        वषय मांक – १० 
दनांक – २०/१२/२०१८      वभाग – मा.आयु   

 

           संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/१०/का व/ 

                                  ०२/२०१८, द.०७/१२/२०१८ 

                             २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .७१ 
                   द.७/१२/२०१८ 
 

 महारा ातील औ ािगक वकास, तं ानाची उपल धता, तसेच शै णक सं थाची 
उपल धता यामुळे, मुंबई, नागपूर, पुण,े पंपर  िचंचवड, नािशक, औरंगाबाद, शहराचा वकास 
झपाटयाने झाला आहे. या आिथक वकासाचा बोजा नैसिगक साधन संप ीवर पडत आहे. 
तसेच हवामान बदला या प रणामुळे जल संसाधने व यव थापनात अिनयिमतता येत आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगर े ात ती दन ५२० दशल  िलटर इतका पाणी पुरवठा होत आहे. 
परंतु शहरा या वकास दर ल ात घेता भ व यात मोठया माणात पाणीपुरवठा आव यक 
आहे. स थतीत शा त जल ोत िनिमती, पा या या येक थबाचे संवधन व 
िनयोजनपूण वापर ह  काळाची गरज आहे. देशातील घरगुती व औ ोिगक पाणी वापरा या 
अनु मे ८०% व ९७.५% सांडपाणी िनमाण होते. पंपर  िचंचवड महानगर े ात ती दन 
३१२ दशल  िलटर मलजल िनमाण होत आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या 
कलम ६३(३), १५४ नुसार व जल दूषण व िनयं ण अिधिनयम १९८६ या कलम ६ व 
कलम २५ अनुसार नागर  भागातील सांडपा यावर या करणे आव यक आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेने ायोिगक त वावर एका भागात २०१६ साली सांडपा यावर या 
क न पुनवापर कर यासाठ  पथदश  क प राब वला आहे. जल दूषण व िनयं ण 
अिधिनयम १९८६ या २०१७ मधील सुधारणाम ये सांडपा याचा पुनवापर व पुनच करण 
(Recycle and Reuse) यासाठ  ो साहन दे याचे सूिचत केले होते. यानुसार महारा  
शासना या नगर वकास वभागाने शासन िनणय .संक ण २०१६/ . .२५९/न व.३३ 
दनांक ३० नो हबर २०१७ रोजी धोरण िन त केले आहे. 
१.   सदर शासन िनणयानुसार रा यातील नागर  भागात तयार होणा-या सांडपा यावर 

या करणे व पुनच करण व पुनवापर करणे हे संबंिधत नागर  थािनक वरा य 
सं थेचे ाथिमक कत य राह ल. सांडपाणी यव थापन मता िनमाण क न याचे 



87 
 

,   

पुनचक रकरण व पुनवापर करणेबाबत शहरासाठ  आराखडा  तयार क न (Master 

Plan) िनधी या उपल धते नुसार यांची अमंलबजावणी करणे आव यक राह ल. 
२. शहराम ये िनमाण होणा-या सांडपा यावर तीय व तृतीय तर य या कर या या 

अनुषंगाने करावया या क पांची अंमलबजावणी करताना पारंपार क तं ानाबरोबरच 
आय.आय.ट /िनर  (NEERI) यां या माफत वकिसत केले या ना व यपूण 
तं ानांचा उपयोग ाधा याने कर यात यावा. 

३. नागर  थािनक वरा य सं थांनी था पत केले या व भ व यात था पत होणा-या 
सांडपाणी या मतेतून िनमाण होणा-या यायु  पा याचा पुनवापर कर याचा 
ाधा य म खालील माणे राह ल. 

i. औ णक व ुत क ांना यायु  पाणी पुर वणेसाठ  पुनवापर. 
ii. महारा  औ ोिगक वकास महामडंळ अंतगत औ ोिगक े ांना यायु  पाणी  

पुर व यासाठ  पुनवापर. 
iii. रे वे कंवा अ य मोठया माणात खरेद दार यांना यायु  पाणी पुर व यासाठ  

पुनवापर. 
iv. शहरातील बांधकाम यवसाियक, स ह स सटर, लॉ ज, इतर यावसाियक इमारती, 

कुलींग टॉवर, हौिसंग सोसायटया, व वध उ ाने ,पाक, खेळाची मैदाने इ. ठकाणी 
होणारा प या या यित र  पा या या वापरासाठ  पुनवापर. 

v. कृषी योजनाथ पाणी पुनवापर. 
४. प यास यो य नसले या (Non-Potable) घटकांसाठ  पा याचा पुनवापर. 
५. यापैक  महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा या प र े ातील उ ोगांना यां या 

सभोवताल या ५० क.मी. प रघातील उपल ध या यु  सांडपाणी ाधा याने 
वापरणे बंधनकारक कर यात येत आहे. 

६. नागर  भागातील सांडपा यावर या व पुनवापर कर या या अनुषंगान े िनमाण 
करावया या पायाभूत सु वधांसाठ  आव यक असलेला िनधी क  व रा य शासना या 
व वध योजनांतून कंवा पीपीपी या मा यमातून उभार यात यावा. सदर धोरणानुसार 
नागर  थािनक वरा य सं थामाफत या केले या पा यापासून िमळणा-या 
र कमेवर नागर  थािनक वरा य सं थेचा व ीय ह क असेल. 
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      शासना या सदर धोरणास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगर े ासाठ  पुढ ल माणे 
धोरण व कृती आराखडा ता वत आहे. 

उ  : 
  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम १८९ नुसार नवीन जल ोतिनमाण 

कर यासाठ  महानगरपािलका े ातील पाणी पुरवठयां या ३०% ते ५०% पयत 
पाणीवापर सांडपा यावर या केले या पा याने पुनच करण व पुनवापर या 
मा यमातून करणे. पंपर  िचंचवड शहरातील महारा  औ ोिगक महामंडळ 
अख या रतील औ ोिगक वभाग, हंजवाड ,चाकण,तळवडे या महारा  औ ोिगक 
महामंडळातील औ ोिगक आ थापनांना ाधा याने पाणीपुरवठा क न बचत होणारे 
पाणी प याचे पाणी हणून वापर करणेस ाधा य देणे आव यक आहे. 

यायु  पा याचा वापर :  

• शहरातील औ ोगीक, यावसाियक आ थापनांना प या या यित र  (Non-Potable) 

घटका या वापरासाठ  या पा याचा पुनवापर करणे बंधनकारक राह ल. 
• शहरातील महानगरपािलकेतफ होणार  बांधकामे तसेच खाजगी बांधकामे,गृहसंकुले 

याकर ता लागणारे पाणीह  यायु  पाणी पुरवठा ारे करणे बंधनकारक राह ल. 
शहरातील सावजिनक शौचालये, सरकार  आ थापना, बगीचा,खेळाची मैदाने याक रता 

यायु  पा याचा वापर केला जाईल. 
• शहरात होणा-या नवीन बांधकामांना Dual Plumbing करणे बंधनकारक राह ल. 

बांधकाम परवानगीसाठ  एकूण पा या या साठवणुक या टाक म ये पाणी वापरापैक   
Flushing Gardening साफसफाईकर ता ३०% पाणी मता वतं  Plumbing  प दती 
असणे आव यक राह ल. सदर टाक म ये डासांचा ादुभाव होऊ नये यासाठ  वेळोवेळ  
उपाययोजना कर यात या या. 

• शहरातील पाणी पुरवठयासाठ  धातू या DI, MS, CI  कार या वा ह या व जोडणी 
अस याकारणाने यायु  पाणीपुरवठा कर यासाठ  वतं  कार या वा ह या 
असणे आव यक आहे. यायु  पा या या वा ह या व जोडणी याक रता HDPE 

अथवा त सम कार या सामु ी या वापर वतरणासाठ  कर यात येईल. 
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• प यायो य पाणी व या केलेले पाणी यां या नळ जोडणीचा रंग (श यतो लाल) 
वेगळा असावा. प याचे पाणी जोडणी व यायु  पा याची जोडणी चुक ने एक  
होऊ नये यासाठ  वेळोवेळ  पाहणी कर यात यावी. 

• शहरातील यायु  पा यासाठ  वतं  पाणी मीटर येक जोडणीसाठ  असेल. 
वतं  मीटर र डंगची दर म ह याला पडताळणी घेऊन चिलत पाणी दरानुसार देयक 
वतर त कर यात येईल. सदर यायु  पा याचे दर चिलत घरगुती दरा या  

      ५०% कमी तर औ ोिगक वापरा या ५०% इतके असतील. 
• यायु  पा याक रता Central Public Health and Environment Engineering 

organization (CPHEEO) क य लोकआरो य व पयावरण अिभयां क सं था यांनी 
दले या मानांकानुसार(त ा प रिश  हणून जोडला आहे) बंधनकारक राहतील. 

• प या या यित र  वापरासाठ  सदर कार या मानकानुसार पाणी पुरवठयाकर ता 
Ultra Filtration  व Ultra Violet  अथवा त सम णालीचा वापर मागदशक 
त वानुसार यो य राह ल. 

• तसेच औ ोिगक अथवा इतर सं थांकडून मागणी झा यास Reverse Osmosis 

तं ानाचा वापर क न प यायो य पाणी तयार केले जाऊ शकते. यासाठ  
मागणीनुसार यवहाय ताव महानगरपािलका आव यकतेनुसार यं णा राबवू शकते. 

• द ु काळ अथवा पाणीपुरवठा खं डत झा यामुळे आणीबाणी या संगाम येह  नद पा ात 
व तळयात पाणी साठवणूक क न Reverse Osmosis  अथवा त सम तं ाना ारे 
प यासाठ  पाणीपुरवठा केला जाऊ शकतो. सदर कार या तां क िनणय IIT 

Bombay व NEERI या अ ग य सं थेतील त ांचे वेळोवेळ  मागदशन घे यात 
येईल. 

• सदर यायु  पाणी पुरवठयाकर ता स लागारामाफत शहरासाठ  व तृत आराखडा 
तयार कर यात आला आहे. सदर मा टर लॅननुसार शहरा या भौगोिलक रचनेनुसार 
चार भाग कर यात आले आहेत. 

१. भाग .१ : पंपळे सौदागर, वाकड, हंजवाड ,  MIDC िचंचवड 

२. भाग .२ : िचखली MIDC 

३. भाग .३ : िनगड  ािधकरण व तळेगाव MIDC 

४. भाग .४ : चाकण MIDC 
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• सदर लॅननुसार संपूण शहरासाठ  ती दन १२० दशल  िलटर एवढया यायु  
पा याचा वापर केला जाऊ शकतो. यािशवाय हंजवड , चाकण, तळेगाव MIDC Area 

साठ  ती दन दशल  िलटर यायु  पा याचा वापर केला जाऊ शकतो. 
• सदर यायु  पा या या वतरणाकर ता संपूणपणे नवीन जाळे आिथक या 

यवहाय नस याने याअनुषंगाने ६०७ कं.मी.चे ाथिमक जाळे उभारणी  आव यक 
आहे. व गरजे माणे पुढ ल जाळे व ता रत करता येईल. 

• या मा टर लॅनपैक  प ह या ट याम ये माट िसट या अंतगत Area Base 

Development (ABD) मधील पंपळे सौदागर, व वाकड, हंजवड  MIDC Area 

याकर ता कासारवाड  मलिन:सारण या क ातून ती दन ७५ दशल  िलटर 
पाणीपुरवठा करणे ता वत आहे. 

• च-होली मैलाशु द करण क ातुन या केलेले पाणी या भागात न याने वकिसत 
होत असले या बांधकाम यवसायासाठ  व सोसायटयांसाठ  प या यित र  
वापरासाठ  करणेचे ता वत आहे.  

• या प ह या ट याची उपांगे पुढ ल माणे आहेत. 
१. Ultra Filtration  व Ultra Violet प दतीचा वापर क न ती दन ७५ दशल  िलटरचे 

या क  कासारवाड  येथे उभारणी करणे तसेच पंपींग क  उभारणे व िचखली येथे 
ती दन ५ दशल  या क ाची उभारणी करणे. 

२. यायु  पुनवापराकर ता २८५ क.मी. चे पाणी वतरण यव था उभारणे. 
३. ५ ML मतेचे जलकंुभ कासारवाड  MIDC येथे १ दशल  िलटर मतेचे २ जलकंुभ 

वाकड आणी पंपळे सौदागर, हंजेवाड  फेज १ येथे ०.७ दशल  िलटर फेज २ येथे 
०.५५ दशल  मतेचे २ आ ण हजवाड  फेज ३ येथे १.९ दशल  िलटर मतेचे 
जलकंुभ उभारणे. 

४. सदर योजनेचा एकूण अंदाजे खच पये ४०० कोट  इतका असेल. 
• अंदा जत खच केवळ महानगरपािलके या व:िनधीतून करणे श य नाह . क पातील 

तं ानाची जोखीम उचल यासाठ  महानगरपािलकेकडे पुरेसे मनु यबळ नाह . 
यायु  पा याची मागणी व पुरवठाचा सम वय साध यासाठ  मोठया माणात 

वपणन यव था असणे आव यक आहे. 
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• औ ोिगक व यापार  वापरासाठ  पा याची गुणव ा राखणे व खच समपातळ त व 
कमीतकमी ठेवणे याक रता क प खाजगी लोक सहभागातून (PPP प दतीने) 
राब व यासाठ  ता वत आहे. 

• नमामी गंगे व NHAI सार या रा ीय मह वा या क पाम ये चिलत Hybrid 

Annuity Model प दतीचा वापर ता वत आहे. यानुसारह  हा क प राब वता 
येईल. 

• सदर प दतीम ये महानगरपािलकेतफ ४०% भांडवलीखच कं ाटदारास क प 
उभारणी या कालावधीत ट याट याने ता वत राह ल उव रत ६०% ह सा क प 
काया वत झा यापासून ७ वषात ैमािसक प दतीने वतर त कर यात येईल. 

• क प उभारणीचा कालावधी २ वष अिधक देखरेखीचा कालावधी २० वष क प 
उभारणीचा एकूण कालावधी राह ल. क पासाठ ची जागा खाजगी कं ाटदारास 
लायस स प दतीने वापर यासाठ  दली जाईल. यासाठ  ितवष  येक केअर 
मीटरसाठ  १ पया दर आकारणी ता वत आहे. 

• वकासकास देखभाल दु तीसाठ  ती मािसक प दतीने खच अदा कर यात येईल 
सदर खच TAKE OR PAY  प दतीने ठरा वक मतेसाठ  अदा कर यात येईल. 

• खाजगी कं ाटदार/ वकासकास स याचे मलिन सारण या क  व ता वत तृतीय 
तर य या क  या दो ह  घटकाची जबाबदार  करारना यानंतर ह तांतर त 

कर यात येईल. खाजगी कं ाटदार/ वकासकास तृतीय तर य (Third Treatment) 

या अनुषंगाने आव यक बदल मलिन: सारण यात करता येईल. 
• यायु  पाणी TAKE OR PAY  पे ा जा त वकले गे यास कं ाटदारास 

Incentive, Bonus  र कम दे यात येईल. यायु  पाणी मानकानसुार न द यास 
कं ाटदारा या देय र कमेतून दंड र कम वळती कर यात येईल. 

• महानगरपािलका वतीने वकासातफ Public Awareness Campaign  वेळोवेळ  
राब व यात येईल. सदर खच या सात वषासाठ  भांडवली खचात समा व  असेल,  

तदनंतर महानगरपािलके या अनुमती देखभाल दु ती खचात समा व  कर यात 
येईल. 
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• मलिन: सारण या क ाम ये बदल करतांना Biogas िनिमती/Sludge पासून खत 
िनिमती के यास सदर कार उ प न वकसकास करारना यां या कालावधीत 
िमळवता येऊ शकेल. 

       क प अंमलबजावणीसाठ  महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम 
१७७ ६६अ, कलम ६६ या पोटकलम ४१ अ नुसार लोक खाजगी सहभागातून (PPP) 

पुनच करण व पुनवापर या क  व यं णा उभारणी, व कलम १०९ नुसार व वध 
िनधी पुरवठादारा ारे िनधी उभारणेसाठ  मा.आयु  यांना ािधकृत करणे आव यक 
आहे. तर  मा.आयु सो यांना सदर क पासाठ  ािधकृत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

 
मा. बाबासाहेब भवून – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.राहुल कलाटे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह.     
आयु  साहेब काल या वषयावर ेझटेशन जे आप या कायालयाम ये दले गेले. शहरासाठ  
दररोज ७५ एमएलड  पाणी तु ह  तयार करणार आहात. पा याची अव था काय आहे. असं 
हणल जातं क  जगातल पुढच यु द कशासाठ  होईल तर ते पा यासाठ  होईल. अशावेळ  

आपण हा वषय आणला आहे. या वषयावर साहेब काल ह  चचा झाली या माणे आपण जे 
हणतोय क  सात ट के खाजगी भागीदार असावा असे ता वत आहे. याम ये खाजगी 

भागीदार याज लावणार आहे. यापे ा महापािलकेने हे जर केले तर ते याज आ ण आपण 
केलेली फजीबीलीट  हे आपण चेक करावे आ ण आमचा प रसर सौदागर असेल, वाकड 
असेल खरतर हंजवड  या प रसराम ये जा तीत जा त सोसायटया आहेत. या प रसराम ये 
प ह या तु ह  या यात. आ ण हा ोजे ट करताना हणजे खूप दवसांनी चांगला ोजे ट 
सभागृहासमोर येतोय असं थमदशनी तर  आ हाला वाटतय. तर याची पुढची या आपण 
यव थत राबवावी. अशी मी आयु  साहेब आप याला वनंती करतो. आ ण खाजगी 
कर यापे ा आपण पािलकेकडून जर केला तर खरच ७५ एमएलड  चांगले पाणी उपल ध 
झाल ंतर िन तच आज जी बोअरची प र थती आहे. आम या भागामा ये तीन-तीन, चार-
चार हजार बोअर झा या आहेत. तर लोकांना कुठेतर  हा सपोट या ोजे ट या मा यमातून 
िमळेल फ  सौदागर, वाकड या सोसायटया भागाम ये आपण ड यूशन करताना 
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पाईपलाईन करताना ती कशी करणार. न याने आता आपण टडर काढलेले आहे. हया 
सगळया गो ींचा आपण वचार करावा. आपण घाईघाईम ये ह  या न राब वता  
यव थत अ यास आपण करावा. अशी मी आप याला वनंती करतो.  

मा.मंगला कदम - स मा. महापौर साहेब, स मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. येक 
वषयाम ये काय होत ंमाझ ंकाह  हणणे नाह . गटने यांबरोबर िमट ंग झाली पा हजे. परंत ु
यावेळेला वषय येतो या वेळेला याचा खुलासा सव सभासदांना झाला पा हजे. जर 

सभासदांना खुलासा झाला नाह  तर सभागृहाम ये आ ण मागे जे प कार आहेत. या 
लोकांना  काह   कळणार नाह . तर वषयाचे गांभीय आज जर आपण हणतो क  पाणी 
रसायकल करणे ह  काळाची गरज आहे सर. हा वषय आ ह  मागे पण केलेला आहे. 
आमच ं दुमत नाह . परंत ु हे तु ह  आता चार सांिगतलेत पंपळे सौदागर असेल, िचखली 
असेल, िनगड  ािधकरण असेल, चाकण असेल. तु ह  पीपीपी त वावर करणार आहात.  
यात कोण या कंप या तुम याकडे येणार आहेत. कोण देतात साठ ट के शेअर ंग. माझ  
हणण हेच आहे क  हया सभागृहाम ये हे चार लोक जर सोडले तर बाक या हया कोणाला 

मा हती आहे का वचारा बरं. एकाने सांगावे क  आ हाला हा सगळा वषय मा हत झालाय. 
कोणालाह  वचारा तु ह  क  हा वषय समजला आहे का. फ  चार लोकांम य ेहा वषय 
होत नाह . कंवा राहुल हणाले क  मा या वॉडाम ये करा अस ंहोत नाह , सगळ कडे करा. 
आ या पंपर  िचंचवड शहराम ये करा.  

[ सभागृहाम ये ग धळ ] 

मा. महापौर – ताई हे सु दा ेझटेशन आपण २४ तारखेला सोमवार  ठेव.ू  

मा. मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, हणूनच माझ ं हेच हणण आहे क  वषय आपण 
मंजुर करतो. मला असं हणायच आहे क  सगळया सद यांना पण कळू दया ना. क  आपण 
पा यावर कशा कारे या करणार आहेत. या ठकाणी हा ोजे ट राब वला गेला. ितथे 
या नागर कांना पाणी िमळत ंका. हा पण वषय बिघतला गेला पा हजे ना. का करोडो 
पयांची आपण लाईन टाकणार आहे. आ ण ते पाणी िमळणार नाह . आज मा याकडे 
ोजे ट क न दोन वष पुण झालेली आहेत. आज एकदा सु दा नागर कांना या यातून  
टारट ंगला आपण घेत होतो. परंत ु या यानंतर एक आठ-पंधरा दवसांनंतर ते पाणी परत 



94 
 

,   

नागर कांना िमळत नाह य. या या वेळेला वारंवार मी चौकशी करते. ते काय सांगतात इथं 
लाईन ेकअप झाली. ितथ ंलाईन ेकअप झाली. मग तो मेटन स करणार होता तो आ या 
शहरासाठ  राबवणार आहात. मग हया गो ीसाठ  यावेळेला आपण वचार करतो. आपण हे 
बिघतल गेले पा हजे. आपण राब वणार आहात ती आमची इ छा आहे. ह  शहराम ये 
गाड स असतील. सगळया काह  गो ी असतील. यांना यांना पाणी पा हजे यांना हे पाणी 
दलं गेल पा हजे. परंत ु हे पाणी देताना आपण या याम ये कती कार आहेत. जर 
प ह यांदा ायल बेसवर केल आहे. ितथे हे पाणी िमळत का. तु ह  एक चौकशी केली का. 
ेझटेशन यांनी बिघतले यांनी हा  वचारला का. क  जथं आपण ह  ायल घेतलेली 

आहे या भागाला पाणी िमळत का. तर तु ह  आज चौकशी करा. मा या वॉडाम ये ायल 
घेतलेली आहे. मा याकडे एक कोट ची लाईन टाकून झाली. या यानंतर या माणसाने 
आ हाला कती दवस पाणी दले, या लाईनव न आ हाला कती दवस पाणी िमळाले. 
आठ दवस सु दा िमळाले नाह . केशव घोळवे आहेत इथ ं ते सांगतील. त ार सगळ कडे 
आहे. आ हाला या लाईनमधून पाणीच िमळालेले नाह  लोक मागतात. आ ण एकतर 
पा याचे शॉटज झाले तर लोक हणतात क  आ हाला तु ह  ते पाणी दया. परंत ु या यावर  
या नळाला पाणी येत नाह . २४ तासाम ये कधीह  ते पाणी येत नाह . मग हे करताना 

सारांसार हया सगळया गो ींचा वचार केला गेला पा हजे. आपण हे करताना हया सगळया 
गो ी बघा. हे के यानंतर ते पाणी लोकांना िमळणार आहे का. का दर वेळेस खोदाई केली. 
लाईट फुटली, तुटली परत ती दु तच करणार नाह . मा. किमशनर साहेब या गो ींचा 
प हला सारांसार वचार करा. तु ह  सोमवार  जे ेझटेशन देणार आहात याबरोबर हे देखील 
दाखवा. पण मग आम या इथ ंका पाणी येत नाह  हा पण खुलासा करा ना मग यातून. 
आज लोकांना आपण शॉट पाणी देतोय. पूव सारखे पाणी नाह  देत. तर मग तु ह  लाईन 
टाकलेले मॉडेल वॉड या याम ये तु ह  देता क  नाह . देता क  नाह  हे तु ह  प हलं बघून 
या. आ ण मग मा. किमशनर साहेब तु ह  या गो ींवर जा. माझा वरोध नाह . आ या 

शहराम ये करा काळाची गरज आहे. परंत ु या ठकाणी आपण केलय या ठकाणी होऊ शकत 
क  नाह  हे बघा ना.    

मा.एकनाथ पवार – स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह.  खरतर 
पाणी हा वषय सव लोकांसाठ  खूप मह वाचा आहे. मा. महापौरांनी २४ तारखेला सोमवार  
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ेझटेशन दाख व यापे ा ताई पा या या रसायकलीगं या संदभामधले ेझटेशन आता आपण 
सभागृहाम य ेबघ.ु खर आहे क  आप याला मा या अगोदर कोणीतर  सांिगतले क  पुढचे 
महायु द पा यासाठ  होईल. राहुलदादा ह  व तु थती आहे. आ ण खरतर पाणी आपण 
आणायचे कंवा आता जे पाणी वाया जात.ं पाणी वाया जा या या मधून जे आप याला 
पुढ या काळाम ये पा याची बचत होणार आहे. खरतर पु हा एकदा या यासाठ  सव 
स माननीय आ ण खरतर सगळया नगरसेवकांना बोलावल होते. आज सभागृहाम ये 
मॅ झीमम नगरसेवक उप थत आहेत. दहा िमिनटांचा वेळ जाईल. मला असं वाटत ंक  मा. 
महापौर साहेब मी आप याला वनंती करतो क  या ठकाणी पा या या रसायकलींग 
संदभामधल े ेझटेशन सभागृहा या समोर आता सादर करण करावे. आ ण मग या वषयाला 
मंजुर  दयावी. 

मा. महापौर – सादर करण करावे.         
मा.आयु  – स मा. महापौर साहेब, स मा. सभागृह. पंपर  िचंचवड शहरामधील पा या या 
बाबतीत माग या वेळेला या सभागृहाम ये स व तर चचा झाली यावेळेला मह वाचा जो 
मु ा मांडला होता तो असा होता क  पा याची थती ह  सवकष आ ण भ व यासाठ  ह  
स टेनेबल प दती सुधरायची असेल तर या प दतीने आपण धरणातील पा याचा कंवा 
नद तील पा याचा वापर करणार आहोत या सोबतच पा याचा पुनवापर, पुनच करण हे 
देखील िततकचे मह वाचे राहणार आहे. अ यथा भ व याम ये या शहराला पा याचा तुटवडा 
भासेल. याच भूिमकेला अनुस न आपण रा य शासनाने केलेली पॉिलसी, या अनुषंगाने 
िनगत केलेला जीआर यापुव  इतर अ य शहरामध या महानगरपािलकांनी केलेली 
पुनच करण व पुनवापर धोरणाची अंमलबजावणीचे उदाहरण हे वचारात घेऊन आपण 
पंपर  िचंचवड शहरा या पाणीपुरवठया या स टनेबीलीट साठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेची सांडपा यावरती या क न पुनच करण आ ण पुनवापराची ह  पॉलीसी, 
धोरण आपण तयार करतो आहोत. सुरवातीलाच मी सांगतो क  या याम ये आपण टारगेटेड 
ए रयाज आयडट फाय केलेले आहेत. पण अजुन ए झॅट क पांची िन वदा या आपण  
सु  केलेली नाह . धोरण मंजुर नंतर याचा ए झॅट ड पीआर तयार क न आपण याची 
िन वदा या करणार आहोत. धोरणाम ये क  व रा य शासनाने येक 
महानगरपािलकेला मँडट दलेले आहेत क  महानगरपािलकांनी यां या शहरात िनमाण  
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होणा-या सांडपा याचा पुनच करण आ ण पुनवापर क न कशा रतीने याचा वापर 
करायचा, याचेह  धोरण अवलंबण े आव यक आहे. जागितक पातळ वरती जर 
पुनच करणाचा वापर कसा होतो याचा जर वचार केला तर िसंगापूर, इ ाईल यासार या 
रा ांम ये प या या पा यासाठ  सु दा पुनच करण क न केले या पा याचा वापर सु  
झालेला आहे. अ य काह  देशांम य े प याचे सोडून अ य जे सेकंडर  युजेस आहेत 
या यासाठ  पुनच करण केले या पा याचा वापर सु  झालेला आहे. भारताम ये देखील 
औदयोिगक वापरसाठ  पुनच करण केले या पा याचा वापर सु  झालेला आहे. नागपुर 
महानगरपािलकेम ये मी कायरत असताना ११० एमएलड  पाणीपुरवठावर सांडपा यावरती 
वेगवेगळया टमट क न आपण तो कोराड  येथील औ णक वीज िनिमती क पाला हे 
पाणी वकल आ ण यांनी पु हा पुनच करण केले या  ११० एमएलड  पा याचा वापर क न 
यां या वापरासाठ  ते पाणी वापरल.ं जेवढ पाणी ते धरणातून रॉ वॉटर हणून उचलत होते. 
या या बद यात आपण यांचे आर ण या मा यमातून वॅप क  शकलो आ ण नागपूर 

शहराला अिधक पा याची उपल धता या या मा यमातून आपण िनमाण क न देव ूशकलो. 
याच प दतीने याच धत वरती क शासना या वीज वभागाने ा सफर  ूटॅर फ या नावाची 

पॉिलसी आणली. या या ठकाणी शहरा या ५० कमी प रघाम ये कुठेह   औ णक वीज 
िनिमती क प जर असेल तर या शहरा या सांडपा यावरती या क न िनमाण होणारे 
चांगले पुनच करण केलेले पाणी औ णक वीज िनिमती क पांनी वापराव ेआ ण यासाठ  
होणारा खच हा औ णक वीज िनिमती क पाने करावा. आ ण याचा खच ा सफर  ू
टॅर फ या पॉलीसी या मा यमातून अंितम युजरकडे ा सफर करावा. या धोरणाचा भाग 
हणून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने देखील या सव पयायांचा वचार क न आप या 

शहराची प र थती, आप या शहराम ये एकूण कंझुमेअर कर यासारखे दशनी टेड वॉटर 
कंझंमशन कोण क  शकतील याचा एकदंर त अ यास क न आपण हे धोरण आता 
सवसाधारण सभेसमोर ठेवलेल ंआहे. धोरणाम ये जर आपण मा हती घेतली तर साधारणत: 
आपण आज ५०० एमएलड  पाणी दररोज उचलतो. यापैक  ए यूएल जर वापर गळती 
वगैरे वगळता आपण गृह त धरला तर साधारणत: ३५० एमएलड  इतके पाणी ए यूएल 
आप याकडे कंझूम होते. आ ण या या मा यमातून साधारणत: २७० ते २९० एमएलड  
इतके आप याकडे िस हेजची दररोजची िनिमती होते. या िस हेजम ये आप या शहराम ये 
व वध ठकाणी ३३३ एमएलड  कॅपॅिसट चे िस हेज टमट लँटची मता आज 



97 
 

,   

आप याइकडे तावीत ऑलरेड  अ त वात आहे. अ य तीन ठकाणी जे अनक हड 
ए रयाज होते या भागाम ये आपण ऍड शनल कॅपॅिसट चे करतो आहोत. या सगळयांचा 
एक त वचार करता भ व याम ये मोठया माणाम ये िस हेज टमट वॉटर आज 
आप याकडे तयार होतेय. हे स या या थतीम ये आपण काह  सेकंडर  युजेससाठ  
वापरतोय. जस क  गाडन वभाग आप याकडे टँकर या ारे याच िस हेज टमट लँटमधन 
पाणी भ न आप याकडे गाड सल्ा वापरतात. काह  ठकाणी सीएमईला आपण याच पाणी 
देतो. काह  गाड सम ये पाणी वापरले जाते. भ व याम ये अ य कुठ या कारचा वापर 
या या मा यमातून आप याला करता येईल. याचा आपण या याम ये वचार केला आहे. 
आ ण या या अनुषंगाने रा य शासनाने दर यान या कालावधीम ये ३० नो हबर २०१७ रोजी 
नागर  भागातील सांडपाणी या पुनच करण व पुनवापर धोरण िन त करणेबाबत जो 
शासन िनणय िनगिमत केला. या या अनुषंगाने अ यास क न जल दूषण व िनयं ण 
अिधिनयम १९८६ या सुधारणांचा वचार क न आपण आप या शहराचे धोरण तयार करतो 
आहोत. या धोरणाम ये मह वाची जी बाब राह ल ती आप या शहराम ये पुनवापर 
कर यासाठ  कोणते घटक तयार आहेत. आप या शहराचा जर वचार केला तर आप या 
शहराम ये मोठया माणाम ये औ ोिगक क े आहेत काह  औ ोिगक घटक आहेत. 
कमिशयल घटक आहेत आ ण मोठया माणाम ये रेिसडे शयल घटक आहेत. यासोबतच 
आप या दो ह  बाजूला चाकण आ ण तळेगाव ह  इंड यल इ टेट आहे. तसेच हंजवड म ये  
आप याकडे सॉ टवेअर पाक आहे. यांचा देखील पोटिशयल क टमर हणून आपण या पूण 
धोरणाम य े वचार केलेला आहे. यासोबत जो आप या शहरातील वॉटर डे सीज ए रयाज 
आहेत जे आप या टेलला आहेत. जस ं क  वाकड, पंपळे सौदागर, पंपळे िनलख हया 
व पांचे ते भाग आहेत. यांना देखील या भागाम ये नवीन वकिसत होत असताना अनेक 

सोसायटयांना सेकंडर  पाईप लाईनची देखील तरतूद आप याच बांधकाम परवानगी 
वभागा या ड सीआरम ये  अस याने या ठकाणी  सेकडंर  पाईप लाईनची उपल धता अनेक 
इमारतींम ये आहे. हया सा-यांचा वचार क न या सगळया पुनवापर केले या पा यासाठ  
पुनच करण केले या पा याचा वापर कर यासाठ  जो काह  टारगेट ए रया आहे. तो आपण 
या सगळया बाबींचा वचार क न धोरणानुसार आप या शहराचा वचार करतो आहोत. आता 
हे पुनच करण कशा रतीने होणार याची जर आपण थोड यात मा हती घेतली तर 
या याम ये सेकंडर  टमट आज आप याकडे येक एसट पीला उपल ध आहे. सेकंडर  
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टमटनंतर जे काह  पा याची िनकष जे आहेत हे डेली वॉिलट  पा याचे िनकषापयत 
आपण आज याचे टमट करत असतो. आ ण या याम ये आप याला सुधारणा क न 
आप याला पोटेबल ेडपयत पा याची आज आप याला सुधारणा करायची असेल तर 
यासाठ  दशनी टमट वॉटर आप याला आणाव लागतय आ ण यामुळे एक ऍड शनल 
टमट लाँट आप याला आप या एसट पीम ये ऍड करावा लागेल. आ ण याकर ता  

Reverse Osmosis या तं ानाचा आपण वापर करणार आहोत. Reverse Osmosis  हे  
तं ान  आहे.  
[ एलईड  नवर सादर करण दाख व यात आले  ]  

मा.आयु - मा.महापौर सहेब, या याम ये या िच ाम ये दाख व या माण े हे मेमरे स 
वापरली जातात. बायोलॉ जकली मेमरे सचा वापर क न या या मा यमातून आपण व वध 
कारचा सू मातील सु म आकाराचा जे काह  दूषक आहे या सगळयांचे आपण या या 

मधून वलगीकरण करत असतो. या याम ये जर आपण थोड यात पा हलेतर या याम ये 
साधारणत: मोठे जे घटक असतात ते हणजे को स पाट कल हणजे कोळशाचे घटक 
असतात. ते मोठया आकाराचे असतात. यांचा साधारणत: १०० ते १००० माय ो िम.मी. 
इतका आकार असतो. मातीचे कण असतात, वाळूचे कण असतात. व वध कारचे 
या याम ये असते. बॅ टे रया असतात, जवाण ूअसतात, वषाणू असतात. हवेतील जी ड ट 

असते ती या याम ये वरघळलेली असते. हे जे घटक आहेत हे सेकंडर  टमट मधून 
देखील बाहेर पडलेले असतात. आ ण यांचे फरदर फल ेशन कर याची आव यकता  
टमटला आहे. या या खाली जाऊन हायरेसेस आहेत. डझॉ ट सॉ ट आहेत क  जी 

जीवनास अपायकारक आहेत. हे देखील ले हलला असतात. आ ण सगळयात या याखाली 
काह  ए ट हेटेड अ टरस असतात. जर आपण Reverse Osmosis या तं ानाचा वापर 
केला तर ०.००१ माय ॉन या साईजचे देखील फ ेशन या यामधून पॉसीबल आहे. आ ण हे 
तं ान वाप न आपण पोटेबल ेडचे पाणी देखील या या मा यमातून िनमाण क  शकतो. 
या याम ये बॅ टे रया, हायरेसेस यां यावरती देखील कायवाह  करतो. या यासाठ  आपण 
सपोट ह असे यु ह  तं ानाचा देखील वापर या याम ये तावीत करतो आहोत. यु ह चा 
वापर के यामुळे जे वषाण ूअसतात. ते वषाण ूमधील ड एनएस चर ेक कर यासाठ  
यु ह  करण उपयु  ठरतात आ ण या यानंतर वषाणुंचा देखील नायनाट केला जातो. 
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आ ण अशा मा यमातून आपण सीपीएचओ, एमआयड सी यांनी जे तावीत केलेले 
पॅरामीटस आहेत हया पॅरामीटसम ये बसणारे असं ेडच ंपाणी आपण या याम ये बन वणार 
आहोत. आज जर  आप याला पोटेबल ेडसाठ  आपण पुनच करण वापर तावीत करत 
असलो तर  भ व यात वशेष असा दु काळ पड यास शहराची वाताहत होऊ नये या कर ता 
आप याला तो रेड नेस ठेवायला पा हजे. यु ह , Reverse Osmosis या दो ह  तं ानाचा 
वापर क न भ व यात असा कधी आयु यात  येऊ नये अशीच सवाची इ छा आहे. मा  
जशा प दतीचे उदगार आज आपण सभागृहाम य े ऐकलेत. अनेक लोकं तसे उदगार 
काढतात. भ व यातील यु द हे पा याव न होतील. अशी प र थती उदभव ू नये आ ण 
आप याला जर अशी वेळ आलीच तर आप याकडे तशी काह  तर  तयार  असावी. याची एक 
कुठेतर  आप याकडे रेड नेस या या मा यमातून राहणार आहे. याम ये ह  टे नॉलॉजी 
वापरली जाते. हे आरओची िसलडरस आहेत. या या म यामातून आपण संपुण टमट  
करतो. या यापुढे आपण यु ह चे फ टर लावतोय. यु ह चे फ टर या मा यमातून टेट 
क न अंितमत: फ टर वॉटर आप याकडे उपल ध होणार आहे. या या टे नॉलॉजीची एक 
छोटशी फ म आहे. .२ मॉय ॉन या आकाराचे फ ेशन या टे नॉलॉजीमधून होत असते. हे 
फायबर या मा यमातून इत या लहान आकाराच े कण या या मा यमातून आत जातात 
आ ण ते बाक चे कण बाहेर अडकून राहतात आ ण शु द पाणी आतम ये फ ेट होऊन 
वाहून नेले जाते अशा प दतीची ह  टे नॉलॉजी आहे. आ ण असा सगळा अ यास के यानंतर 
आपण ाथमीक त वावर फ ट पेजम ये सगळयात जे चांगले टॅटेजेकली लोकेटेड 
आप याकडे येतो, एसट पी आहे तो आहे कासारवाड  येथील. ितथे १२० एमएलड ची टमट 
कॅपॅिसट  आज आप याकडे उपल ध आहे. साधारणत: ८० एमएलड  पाणी आज आपण ितथे 
दररोज ट कर त आहोत. तो सेकडंर  टमट लाँट आहे याचा आपण लँटम ये जर 
क हट केले तर या ठकाणी सुमारे ७५ एमएलड  पर डे इत या साठयाचे आप याकडे  
सेकंडर  टेट पाणी उपल ध होणार आहे. आ ण मग या भागाम ये ७५ एमएलड  पाणी जे 
उपल ध होईल ते कुठ या कुठ या जवळ या भागाम ये आप याला ते वकता येऊ शकते 
कंवा वापरता येऊ शकते याचा वचार करणारे हे िच  आप यासमोर सादर कर त आहोत. 
या याम ये जर मह वाचा वचार जर केला तर आप या उ रपूव भागाम ये हा इंड यल 
ए रया आहे या ठकाणी मोठया माणाम ये आप याला हे पाणी उपल ध क न देता येऊ 
शकते. भोसर  याचबरोबर इंड यल बेट आहेत. या याम ये मोठया माणाम ये पा याची 
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उपल धता होऊ शकते. यासोबत पंपळेसौदागर, वाकड आ ण याला लागूनच असलेला 
हंजवड चा मोठा जो वाढ व होत असलेला भाग येथे देखील कमिशयल आ ण सेकडंर  
रेिसडे सीयल वापरासाठ  इंड यल वापरासाठ  या पा याचा वापर होऊ शकतो. यासाठ  
आप याला केवळ टमट लाँटच िनमाण करावे लागणार नसून यासोबत आप याला याची 
यंञणा ड यूशन िस ट म देखील तयार करावी लागेल. आ ण या याम ये काह  
ड यूशन मेन लाई स, सेकंडर  लाई स आ ण काह  ठकाणी गरज पड यास हंजवड  
मधली मोठ  डमांड आप याकडे येत आहे ती जर टॅकल करायची हटल ंतर आप याला 
काह  टा यांची यव था या यासाठ  वेगळयाने करावी लागेल. यासोबतच या इमारतींना 
सेकंडर   पाईपलाईनची यव था आहे यां यापयत आप याला ड यूशन नेटवकची देखील 
यव था करावी लागेल. साधारणत: या ाथिमक यव थेकर ता सु वातीला ६०० क.मी.च 
नेटवक आप याला एट कराव लागेल असे सु वातीचे आपले ए ट मेट आहे. डटेल 
ए ट मेट के यानंतर याचे डटे स आप यासमोर येतील. एकंदर त आप याला या याम ये 
साधारणत: चार ते पाच ठकाणी आप याला टा या उ या करा या लागतील. जेणेक न 
आप याला हंजवड  पयत देखील याच पाणीपुरवठा करता येऊ शकेल. या या केले या 
पा याचा पुनवापर कर याकर ता पंपळेसौदागर, वाकड हंजवड , एमआयड सी फेज वन, 
िचखली एमआयड चा फेज टू, िनगड  ािधकरण आ ण तळेगाव एमआयड सी म ये फेज ी 
आ ण शेवट  चाकण एमआयड  पयतचा फेज फोर अशा व पाची आपण फेजवाईज रचना 
आपण आता स या ता वत कर त आहोत. या प दतीने काम कर त असताना आप याला 
जो वे ट एनज  लाँट आहे. वे ट एनज  लाँटला देखील आपण पुनच करण केलेलेच पाणी 

ता वत केलेले आहे. आ ण ५ एमएलड  िचखली या एसट पीमधून आपण याचा पुनवापर 
करणे ता वत करतो आहोत आ ण यासाठ  देखील तीथे टमट लाँटची आव यकता 
आहे. या प दतीने आप याला अ ा फ ेशन आ ण अ ा हॉयलेट प दतीचा वापर क न 
७५ एमएलड चे या क  आप याला कासारवाड  येथे प ह या ट याम ये उभे करणे 
िचखली येथे ित दन पाच एमएलड  या क  आपण िनमाण करणे आ ण याकर ता 
वतरण यव था िनमाण करणे असं प ह या ट याम ये या धोरणाचा भाग हणून आपण 
ता वत करतो आहोत. या ठकाणी एकंदर त अंदाजे खच ५७७ कोट ंचा आहे. या याम ये 

संपुण वतरण यव था देखील इन यूडेड आहे. या याम ये देखील आपण फ ट ंग  
करणार आहोत आ ण ह  या आपण आता या माणे स मा. नगरसद य राहुलजी कलाटे 
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यांनी हट या माण े वत: करता येईल का हे पहावे असे यांनी सजेशन दलेले आहे. मा  
आप या धोरणाम ये ता वत करताना असे हणतो आहोत  क  पुनच करण व पुनवापर 
या याकर ता संपुण देशभर स या तर  कायरत असलेले जे मॉडेल आहे. ते आहे Hybrid 

Annuity Model. इ हन गंगा लॉटम ये देखील सव शहरांसाठ  या कारचे आज टमट 
लाँट पुनच करणासाठ  आ ण पुनवापरासाठ  कर यात येत आहेत. ते हयाच त वावरती 
िनमाण करणेत येत आहे. क  या याम ये पीपीपीचा वापर मोठया माणात करणेत येत 
आहे. पीपीपीचा वापर करणे या मागे फायदा असा क  व  कर यासाठ  हे जे पाणी आहे 
या यासाठ  ाय हेट लेअर एफ िसएंट अिधक यश वी या याम य े होऊ शकतात. ते 
या याम ये ाय हेट तं  अिधक चांग या र तीने आणु शकतात. ाय हेट ए फिसय सीचा 

वापर क न आपला िनधी आप याकडे आहे तो ४० ट के िनधी हा आपण अड हा स 
व पाम ये दयायचा आ ण उव रत ६० ट के िनधी Annuity Model म ये  पुढ ल सात 

वषापयत आपण देत राहायचा. अशा व पाचे हे मॉडेल आपण ता वत कर त आहोत. 
ऑपेरशन आ ण मेटट स हा देखील १५ वषापयतचा िनधी याच युजरकडे राहणार आहे. 
आ ण या यानंतर जो काह  दर वसुल करावयाचा असेल तो मा  महानगरपािलका यांनी 
व  केले या पा या या युजरकडन करणार आहेत. या यासाठ  ता वत केलेले जे दर 
आहेत हे मा  आज अ त वात असले या पा या या दरापे ा िन तपण े २० ट के हे 
रेिसडे शअल भागासाठ  इंड यल भागासाठ  साधारण ३० ट के हे इतके हे दर कमी 
राहणार आहेत. यामुळे िन तपण े नागर कांना व तातल पाणी व वध वापरांसाठ  या 
मा यमातून उपल ध क न देणार आहोत. इंड जम य े देखील पा याची कंमत कमी 
झा यामुळे इंड जबला देखील या पा याचा वापर करणे अिधक कफातशीर पडणार आहे. 
आ ण यामुळे इंड ज हा आपला ाईम युजर, ाईम कंझूमर ऑफ धीस वॉटर राहणार 
आहे. इंड जला वापर के यानंतर कमिशयल जे काह  ए टॅ लीशमट देतील यांना हे पाणी 
आपण वकणार आहोत. यांना देखील कमिशयला जर थोड यात पाणी उपल ध झाले तर 
या याम ये ते देखील इंटरे टेड राहतील. आ ण यामुळे पुनच करण केले या पा याचा 

वापर क न आपण मेजेर युजेसचा आपण वापर क . यासाठ  इंड यल आ ण कमिशयल 
रेिसडे सीयल युजरसाठ  नागर कांसाठ  मोठया माणाम ये पा याची उपल धता या 
शहराम ये वाढणार आहे. जर समजा ७५ एमएलड  पा याची उपल धता जर रेिसडे सीयलला 
झाली तर पुढ ल सात ते आठ वषापयतचा या शहराचा पा याचा  पुढ ल वाढ गृह त ध न 
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हा देखील िमटणार आहे. आ ण यामुळे िन तपण ेशहरा या यापक हतासाठ  हे धोरण 
आहे. यासोबतच अ य ठकाणी आपले असलेले िस हेज टमट जे लाँट आहेत. यांचा 
देखील ट याट याने आपण पुनच करणा या येम ये आणले आ ण या या 
भागात या कमिशयल कंवा अ य युजरसाठ  जर हे पाणी आपण वाप  शकलो तर मोठया 
माणावर वावलंबी व पा याचा वापराबाबत आप या शहराम ये येणार आहे. माझी वनंती 

आहे क  आता स या हे आपलं फ  धोरणा मक व पावरती आहे. याचा स व तर 
डपीआर के यानंतर याची िन वदा या केली जाईल. मला व ास आहे क  पूण 
देशपातळ वरती आता Hybrid Annuity Model चांग या रतीने ए टॅ लीश होत आहे. आप या 
इकडे याचा देखील वापर लोक करतील आ ण िन तपण े या शहराला या याम ये 
यश वीता ा  होईल असा मला व ास आहे तर  माझी सभागृहाला वनंती आहे क  हे 
धोरण आपण मंजुर करावे.  

मा.िसमा सावळे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह किमशनर 
साहेब तुमच ंमनापासून अिभनंदन. नॉन पोटेबल वॉटरसाठ  आपण जे काह  या कर याचे  
धोरण आता सभागृहापुढे आणले आहे. याम ये िन तपण ेआमचे काह   होते. जसं 
मंगलाताई मगाशी हट या ंतु ह  गटने यांना दाखवतात सव नगरसेवकांना पण सादर करण 
दाखवा. एखादा चांगला ोजे ट असेल आ ण याम ये सभागृहाची मा यता यायची असेल 
तर मा. महापौर आपणांस वनंती करेन क  आपण अशा ोजे टला मा हती कमी 
अस यामुळे वरोधच होतो आ ण यामुळे सवानाच जर आपण ेझटेशन दयायला लागलो. 
कारण का क  तेवढंच नॉलेज वाढते आ ण एक चांग या गो ीची सु वात करायची असेल तर 
याला नकार होत नाह . मा. महापौर साहेब मा. किमशनर साहेब मगाशी इथ ं आपण 

सांिगतल ंक  या यासाठ  अ यास धोरण पुढे या याम ये खुप डे हलपमट होणार आहे. अनेक 
वषापासून आताच आपण पाणी टंचाईला सामोरे जातो, दर म ह याला मला वाटत ंक  गु वार 
आला क  िभती वाटायला लागते साहेब तुम या मेसेजची.  आज हया ना या कारणांमुळे 
पंपींग टेशन बंद अस यामुळे पाणी येणार नाह . लाईन तुटली पाणी येणार नाह , शटडाऊन 
आहे पाणी येणार नाह . दर गु वारचे हे नाटक झालेले आहे. कमान लोकांना वापर यायो य 
जर  नॉन पोटेबल पाणी आपण टमट क न देऊ शकलो तर मला वाटत क  प या या 
पा याची जी सम या आहे ती टंचाई आहे ती खूप कमी होईल. आ ण गेली वषभर हणजे 
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मा. ल मणभाऊ जगताप असतील, मी असेल, महेशदादा असतील आ ह  वारंवार तुम या 
पाठ मागे लागलो होतो क  असे काह  तर  असेल तर िन तपण े या यावरती काम करायला 
आ हाला सु दा खुप आवडेल. एकदम इनो हेट ह आहे ना व यपूण आहे. हा तड स कसा 
जाईल या याकडे आपण फार ल  दे याची गरज आहे. सवात मह वाचे हणजे या याम ये 
आपला काय सहभाग आहे का. तर राहुल कलाटे मगाशी हणाले क  आपला सहभागातून 
करा. याचे कारण अस ंआहे क  येणारे उ प न ते पाणी आपण वकणारच आहोत. याम ये 
आपला सहभाग कसा राह ल, ोजे ट कसा राह ल. याकडे आपण ल  देणे फार गरजेचे आहे 
मा महापौर साहेब. याम ये साहेब आपण सांिगतलय क  दोनतीन मु े आप याला सांगते. 
DI, MS, CI या कार या वा ह या व जोडणी अस याकारणाने यायु  पाणीपुरवठा 
कर यासाठ  वतं  कार या वा ह या असणे आव यक आहे. याकर ता पेशल वा ह या 
टाका या लागतील मग याचा खच वेगळा लागेल ना. तो ५७७ कोट म ये आला. आ ण 
मीटर  ऑफ कॉ टम ये देणार का कॉ टवरती, ते कॉ टवरती देणार यावरती आपण 
वचार करावा. नॉिमनल कॉ टवरती आप याला जर देता आलं तर खूप चांगल होईल. आ ण 
आता आपण जे ६०७ कमी हे आपण जाळ करायच ं हणतो. उव रत जो ट पा आहे. हणजे 
आता आपण माट िसट चे काम करतोय. वेगवेगळया खोदकामांना आपण परवान या 
दले या आहेत. याम ये या याम ये तु हाला कतपत जा त फा ट गतीने जाता येईल. 
ितत या फा ट गतीने आपण गेले पा हजे. कारण क   आता  शहराम ये खोदाई होणार आहे 
याम ये ब-यापैक  भाग हा नवीन आहे. आपण माट िसट म ये जो भाग घेतला तो आपण 

बाप ूकाट या भागातला घेतला आहे. तर वारंवार खोदाई कर यापे ा यावेळेस जर का 
आपण खोदाई केली तर मला वाटत क  जा त चांगल होईल. याम ये आणखी एक मु ा 
आपण धोरणाम ये सांिगतला आहे क  महानगरपािलके तफ ४० ट के आ ण साठ ट के 
आ ण सात वष ैमािसक प दतीने वतर त कर यात येईल. हणजे आपण कॉ ॅ टरला १५ 
वषासाठ  करतो. जागा आपण एक पया ती मीटरसाठ  सांगीतली आहे. क प तर 
आपलाच आहे मग आपण जागेसाठ  कशाला पैसे देतोय. बाक  सव मु े आपण या याम ये 
ब-यापैक  क हर केलेले आहेत. परत एकदा तु हाला शुभे छा आ ण या केले या 
पा यावरती आपण घरगुती जे पाणी देतो. या याम ये तु ह  ५० ट के हणाला आहात. 
तु ह  ५० ट के िल हलय साहेब. सदर यायु  पा याचे दर चिलत घरगुती दरा या ५० 
ट के कमी तर औ ोिगक वापरा या ५० ट के इतके असतील. साहेब, मला ते कळाले नाह  
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हणून वचारतेय. हणजे आपण सांगतांना २० ट के सांिगतल ं आ ण इथ ं ५० ट के 
आलेलय. चूक असेल तर ती आपण दु त क न यावी. २० ट के, ३० ट के तावीत जर 
केलं असेल तर साहेब इथ ंआप याला दु ती करावी लागेल. मा. महापौर साहेब तशी आपण 
धोरणाम य े दु ती क न यावी. यासाठ  उपसूचना घेऊन टाका तु ह . बाक चे तु ह  
केलेला हा ोजे ट चांगला आहे. याब ल तुमचे मनापासून अिभनंदन करते. आ ण 
लवकरात लवकर ोजे ट काया वीत होईल याकडे आपण ल  घालावे.  

मा.मंगला कदम - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह  किमशनर 
साहेबांनी आता ेझटेशन दले आहे. किमशनरांनी जे टारगेट ठेवले आहे. यांना इंड यल, 
पंपळे सौदागर आ ण हंजवड  अशा भागाम ये या पा याची आपण व  क  शकतो. असं 
किमशनरांना वाटतय ंअसं मला वाटत.ं परंत ुकिमशनर साहेब आ ह  यावेळेला हा ोजे ट 
करायला पूव  सु वात केली होती. आ ह  इंड जला वचारले आपण या वेळेला पा यावर 

या करायला सु वात करतो. यावेळेला येणारा खच आपण नुकसान सहन क न तर 
समोर याला वकणार नाह . मग तु ह  हे पण कॅल यूलेशन केले पा हजे क  आपण 
या यावर यावेळेला या करणार आहोत. या यावर कती पये खच येणार आहे. 

आपण हणतो पर िलटर हणजे कती पये खच येणार आहे. आ ण आपण समोर याला 
वकणार आहोत. जर  ६० आ ण ४० ट के असले आ ण जर  ाय हेट माणसाला १ पया 
के.मीटरने जर  तु ह  जागा दली तर . जर १ पया के.मीटरने जागा देणार या जागेचा 
कती वष आपण यां याबरोबर करार करणार तो वषय. जसा ई-वे टसाठ  आपण मागे 
केला होता. पुढे याचे काह  दसलेच नाह , झालेच नाह . परंत ुती जागा एखादया सं थे या 
नावावर पीपीपी करणा-या माणसा या नावावर आपण केली तर ती जागा आप याला परत 
िमळण ेफार अवघड असते. आ ण हणून जी ह  सं था कंवा या कोणाबरोबर आपण  
करार करणार आहोत. हणजे या सं थेबरोबर आपण करार करणार आहोत. एक पया 
के.मीटर हणजे काह  कमी नाह . हणजे फुकटच जागेचा करार करणार आहोत क  

जागेचा ह क आमचा आहे. आ ण जागा तु ह  वापरायची. इंड जला यावेळेस आ ह  
र वे ट केली. जस तु ह  हणताय क  सीएमईला आ ह  पाणी का दलं. सीएमईला पाणी 
का दले यावेळेला. साहेब सीएमईम ये इंटरनॅशनल ले हलचे लोक आहेत हणून यांना 
आपण पाणी दले. कंवा आपण यांना हजारो झाडे लावायला दली. या झाडांना पाणी 
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हणून आपण पाणी दले. अशा प दतीने आप याला या क न यांना जर अशा 
प दतीने पाणी दयावे लागले. इंड ज तयार होत नाह त. ते प  सांगतात क  आमचा  
लाटं आ ह  बसव.ू आजपयत कोण याह  इंड जन ेआप याला होकार दलाय का. याची 
सु दा मा हती आपण क न घेतली पा हजे. ोजे ट तुमचा चांगला आहे. या याब ल 
तु हाला काळाची गरज आहे. या ोजे टब ल मला हणायच ंनाह . पण यावेळेला आपण 
रन करणार आहोत. यावेळेला नुकसान सहन क न समोर याला पाणी आपण देणार आहोत 
का. हा पण आपण वचार केला पा हजे. ती तीतक  पओर ट  आप याला या प दतीने 
िमळणार आहे का. साहेब दोन वषानी तु ह  या पंपर  िचंचवड शहराम ये असणार आहे का. 
कंवा कुठे असाल ितथून आ ह  तु हाला बोलाव ूशकत नाह . हे च  आहे असंच. यामुळे 
तु ह  एवढं सुंदर ोजे ट केलत.ं जर याला व  करायला माणसेच िमळाली नाह त. ते 
हणतील जथं आ ह  इंड जचा लॉट घेतलेला आहे यांची जबाबदार  आहे आ हाला 

पाणी पुर वणे. एमआयड सी या भागाम ये जर हणत असांल तर क  आ ह  पाणी तु हाला 
देणार. का एमआयड सी हणली क  आ ह च तु हाला पाणी देणार आहे. मग ते पाणी सोडून 
आपलं पाणी घेणार का. एमआयड सीमधील लोक इंड जचे लोक. मग चाकण अस ू दे, 
आळंद  अस ू दे अजुन रांजणगाव अस ू दे. कोणालाह  तु हाला दयायचे असेल तर ते पाणी 
घेणार का. साहेब आपण एमआयड सीकडून पाणी वकत घेतो. आप याकडून ह  इंड यल 
लोक पाणी घेणार का. साहेब, हा जर सगळा वचार केला तर साहेब आपण सगळया गो ींचा 
सारांसार वचार करा. ोजे ट जर  चांगला असला तर  तो रन करताना तो होताना जर  
आपण पीपीपी त वावर देणार असलो तर  सु दा आपण या सगळया गो ींचा वचार केला 
गेला पा हजे. तरच हा ोजे ट होऊ शकतो. आ ह   मला आठवतय चांगल २००५-०६ वेळेला 
आ ह  सु दा इंड जवा यांना वचारल ंक  आ ह  तु हाला पाणी दयायला तयार आहोत. 
यावेळेला सु दा आप याकडे जमनीचे लोक आले, जपानचे लोक आले. को रयाचे लोक आले 

ते हणले आ ह  वत: लांट टाकायला तयार आहोत. सगळया गो ी हणायला तयार 
असतात. परंत ु हे ॅ ट कली सर आजपयत घडलेले नाह . तुम या हयाला यश आले 
आ हाला वाईट वाटणार नाह . परंत ुहे पाणी घेणारे  ाहक िमळायला पा हजेत. जस आपण 
एखादा बझनेस करतो. यावेळेला प हलं माकट ंग शोधतो. साहेब माकट ंग तुम याकडे 
नसेल तर तुमचा ोजे ट फेल होतो. याच प दतीने हे माकट ंग प ह यांदा आप याला 
बिघतल ं गेल ंपा हजे. नाह तर ५७७ कोट  जातील आ ण ती लाईन टाकून या लाईनम ये 
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पाणीच येणार नाह . ती लाईन आप याला परत कुठ याह  गो ीला वापरता येणार नाह . 
हणून आपले वत:चे पंपर  िचंचवडचे जर पैसे वाचत असतील ५७७ कोट . ते व तांचे 

नागर कांचे असतील. तर आपण माकट ंग प हले केलं गेल ं पा हजे. नाह तर आपला हा 
बझनेस फेल जाईल. या ीकोनातून सगळा वचार करावा साहेब. माझा वरोध नाह य 
पण या सगळया गो ी आ ह  ॅ ट कली बिघत या आहेत. ते होऊ शकत नाह . आजपयत 
घडले नाह . हणून किमशनर साहेब या सगळया गो ींचा तु ह  वचार क न नंतरच पुढची 
पावले उचलावीत ह च वनंती.  

मा.आयु  - स मा. महापौर साहेब, स मा. सभागृह जे  आता उप थत केले गेले आहेत. 
याचा थोड यात खुलासा क  इ छतो क  माकट ंगिशवाय ह  योजना चालणार नाह  याची 

पूणपण े न द घेऊनच आपण हा ोजे ट केला आहे. कारण याकर ता मूळ मु ा हणजे 
पीपीपी आण याचे मागे क  आपण ब-याच वेळेला या गो ी पूण क  शकत नाह . जे 
इन हे टर आहेत ते या गो ी चांग या रतीने क  शकतात. हा या यामागचा उ ेश होता. 
द ुसर गो  अशी आहे क  आप या इथ ंकाह  ए रयाज आहेत यांना पा याची कमतरता 
आहे. हा या यातला दुसरा मह वाचा मु ा. आ ण सगळयात मह वाचा ितसरा जो मु ा आहे 
इंड ज या बाबतीतला. तो आप या फे हरम ये आज आहे. तो असा क  रा यशासनाची 
आतापयत पॉिलसी न हती. जी आता रा यशासनाची रसायकल पॉिलसी मंजुर झालेली आहे. 
तसा जीआर झालेला आहे. आ ण अशा पॉिलसी या आधारे अ य शहरांम ये असा क प 
सु  झालेला आहे. या तीन गो ींचा वचार क न यासोबतच संपूण पॉिलसी कर त असताना 
आप याकडे जे कं स टंट आहे यां या मा यमातून हंजवड  असोिसएशन असेल, कमिशयल 
जी लोक वापरणार आहेत. एकंदर त डे फसीएट ऐर याज कती आ ण इंड यल कंझमशन 
कती याचा आधीचा अ यास क नच आपण ह  पॉिलसी करतो आहोत. सव सांिगतलेले मु े 
िन तपणे आप याला यावेळेला अ ट हेट टडर ंग याम ये कर यात येईल यावेळेला तो 
करावा लागेल या गो ीची न द शासन घेत आहे. या या अनुषंगाने याची अंमलबजावणी 
कर याचा य  राह ल. कारण िन तपण ेहा क प मोठा आहे. आ ण िन तपण े याचा 
इंपॅ टह  लॉ ंगटम या ीने हा जा त आहे. आता आपण फ  फायनांनिसयल कॉ टचाच 
वचार करतो आहोत. पण याची इकॉनॉिमक कॉ ट आ ण शहराला असणारे इनटॅमीबल 
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बेिनफ टचा जर वचार केला तर याचे व तीय मू य हे िन तपण े ५७७ कोट या 
कतीतर  पट अिधक असणार आहे. हे मला नमुद करावस ंवाटत.ं  

मा. महापौर – मा. आयु ांचे अिभनंदन क न हा वषय मंजुर करणेत येत आहे. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१            ितकूल- ० 

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

       -------- 

मा. उषा मुंढे– मा. महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते. 

                          वषय मांक - ११ 
दनांक – २०/१२/२०१८                       वभाग- मा.आयु  

 

           संदभ- १) मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव – 

                 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .७२   द.७/१२/२०१८ 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर कायकार  अिभयंता, थाप य गट - 
अ अिभनामाची ०३ पदे र. .१५६०० – ३९१०० ेड पे र. .६६०० या वेतन ेणीम ये मंजूर 
असून र  आहेत. ी.द ा य एकनाथ रामगुडे, उप अिभयंता, थाप य, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका हे कायकार  अिभयंता, थाप य गट - अ पदाचे पदो नती क रता पा  
असून सेवाजे  आहेत. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर थाप य 
वभागातील कामकाजाचा अनुभव व उप अिभयंता, थाप य पदावर एकूण १२ वष सेवा 
आ ण थाप य वभागामधील एकूण ३० वषाची सेवा वचारात घेता ी.द ा य एकनाथ 
रामगुडे, उपअिभयंता थाप य यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  कायकार  अिभयंता, 
थाप य गट- अ वेतन ेणी र. .१५६०० - ३९१०० ेड पे र. .६६०० या पदावर पदो नतीने 

नेमणूक कर यास मा यता देणेत यावी.  

मा. मिनषा पवार – मा. महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते.  
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मा.नामदेव ढाके- मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माण े उपसूचना मांडतो- महापािलका 
अ थापनेवर सहशहर अिभयंता ( थाप य) या अिभनामाची एकुण ३ पदे र. . १५६००-३९१०० 
ेडवेतन ७६०० म ये शासन मंजुर आहेत. सेवाजे तेनुसार पदो नती या को यातील या 
वगा या र  पदावर कंवा नजीक या भ व यात र  होणा-या पदावर िन वळ ता पुर या 
व पात र. . १५६००-३९१०० ेडवेतन ७६०० या वेतन ेणीत सेवाजे तेनुसार ी. ीकांत 
ीिनवास सवण,े कायकार  अिभयंता ( था.) हे सेवाजे ता व शै णक अहता पुण कर त 

अस याने यांना पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी. तुतास िनयिमत पदो नतीने 
दे यापुव  ता पुरती पदो नती (Adhoc) दे यासह  मा यता देणेत यावी. 

         तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर नगर वकास वभाग 
यांचेकड ल आदेश .पी.सी.सी-३००५/३००७/ . .२१५/२००५/न व-२२ द. १३/१०/२०१० 
अ वये उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखा प र क) हे पद (१०६५०-१५८५०) ६ या वेतन 
आयोगानुसार सुधा रत वेतन ेणी १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये पदो नतीने भरणेबाबत 
मंजूर आहे. तुतचे पद भरताना – 

          १) वा ण य शाखेचा अकाऊंटट ऑ ड टंग या िनयमासह पद वका.  

          २) महापािलकेतील उपमु यलेखा प र क कंवा लेखािधकार  या पदावर   

             कामकाजाचा सलग १० वष अनुभव.  

          लेखा संवगातील सेवाजे  कमचार  ी.इंगुळकर वजय मा तीराव, लेखािधकार  
यांची लेखािधकार  पदावर ९ वष सेवा झालेली असुन मा.अ पर मु य सिचव सामा य 
शासन वभाग महारा  शासन यांचेकड ल .एस.आर. ह .-२०१४/ . .-३५४/१४/क.१२ 
द.०५/१०/२०१५ चे शासन िनणय माणे येक ट यावर पदो नती देताना कमान सेवेची 
अट ह ३ वष िन त केलेली आहे. तसेच या पदांना पदो नतीसाठ  कमान कालावधी  ३ 
वष पे ा जा त व हत केला असेल आ ण अशा कारची िन न संवगात व हत सेवा 
कालावधी पुण केलेले कमचार  उपल ध नस या कारणा तव पद र  रहात असतील तर 
िन न संवगात आव यक कमान सेवेचा ९०% िनयिमत सेवा झा यानंतर अनुभवाची अट 
िशिथल करता येईल. 
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       ी.इंगुळकर वजय मा तीराव, लेखािधकार  यांची मनपा अ थापनेवर ३५ वष सेवा 
झालेली असुन यातील लेखा अंतगत २३ वष सेवा झालेली आहे. हणजेच ते कमान सेवा 
९०% ची अट पुण क रत असुन ते सेवाजे तेनुसार .१ वर अस याने यांची मनपा 
अ थापनेवर ल उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखा पर क) गट अ वेतन ेणी १५६००-३९१०० 
ेड पे ६६०० या पदावर अट िशिथल क न नेमणुक करणेस मा यता देणेत यावी.  

  तसेच सह शहर अिभयंता ३ मंजूर पदांपैक  १ पद पद वकाधारकास ठेव यात आलेले 
आहे. सह शहर अिभयंता पदास शासनाने वषयप ात नमूद केले माणे अट  नमूद के या 
आहेत. सदर अट ंची पूतता भ व यात व नजीक या काळात कोणताह  अिभयंता पूण 
कर यात पा  ठरणार नाह . यामुळे सदर अहतेम ये ‘ब’ म ये नमूद केले या शासन िनणय 
. पीसीसी ३०१०/२२५/ . . ६६ न व, दनांक ०७/०६/२०१० म ये पद वका कंवा पदवी 

धारकास १) उपअिभयंता पदावर १० वष सलग सेवा २) कायकार  अिभयंता पदावर ल ३ वष 
अशी सुधारणा कर यात येऊन अहता िन त करणेस मा यता देणेत यावी. सह शहर 
अिभयंता पदावर ल पद वकाधारक गटातील अनुसूिचत जाती संवगातील ी.आर. ह .दु धेकर हे 
नुकतेच िनवृ  झा याने यां या र  झाले या पदावर अनुसूिचत जाती संवगातील ी.संजय 
जनादन भोसले हे सेवाजे तेने पा  ठरत अस याने पद वका धारकांसाठ  असले या पदावर 
यांना मूळ वषयप ात नमूद केले या सव यािचके या िनणयास अिधन राहून पदो नती 

दे यास मा यता देणेत यावी. तसेच वर त कायवाह  करणेत येऊन सुधा रत अट ंस काय र 
शासन मा यता घे यास मा यता देणेत यावी. 

मा. सागर आंगोळकर – मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.  
मा. उषा मुंढे  -  मा. महापौर साहेब,  उपसूचना वीकारली आहे. 
       यानंतर उपसूचने माणचेा दु त सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
ठराव मांक - ३३९       वषय मांक - ११  
दनांक – २०/१२/२०१८      वभाग-मा. आयु      

               संदभ- १) मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव – 

                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .७२ 

                        द.७/१२/२०१८ 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर कायकार  अिभयंता, थाप य गट 
- अ अिभनामाची ०३ पदे र. .१५६०० – ३९१०० ेड पे र. .६६०० या वेतन ेणीम ये मंजूर 
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असून र  आहेत. ी.द ा य एकनाथ रामगुडे, उप अिभयंता, थाप य, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका हे कायकार  अिभयंता, थाप य गट - अ पदाचे पदो नती क रता पा  
असून सेवाजे  आहेत. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर थाप य 
वभागातील कामकाजाचा अनुभव व उप अिभयंता, थाप य पदावर एकूण १२ वष सेवा 
आ ण थाप य वभागामधील एकूण ३० वषाची सेवा वचारात घेता ी.द ा य एकनाथ 
रामगुडे, उपअिभयंता थाप य यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  कायकार  अिभयंता, 
थाप य गट- अ वेतन ेणी र. .१५६०० - ३९१०० ेड पे र. .६६०० या पदावर पदो नतीने 

नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच महापािलका अ थापनेवर सहशहर 
अिभयंता ( थाप य) या अिभनामाची एकुण ३ पदे र. . १५६००-३९१०० ेडवेतन ७६०० 
म ये शासन मंजुर आहेत. सेवाजे तेनुसार पदो नती या को यातील या वगा या र  
पदावर कंवा नजीक या भ व यात र  होणा-या पदावर िन वळ ता पुर या व पात र. . 
१५६००-३९१०० ेडवेतन ७६००  या वेतन ेणीत सेवाजे तेनुसार ी. ीकांत ीिनवास सवण,े 

कायकार  अिभयंता ( था.) हे सेवाजे ता व शै णक अहता पुण कर त अस याने यांना 
पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे. तुतास िनयिमत पदो नतीने दे यापुव  ता पुरती 
पदो नती (Adhoc) दे यासह  मा यता देणेत येत आहे. 

         तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर नगर वकास वभाग 
यांचेकड ल आदेश .पी.सी.सी-३००५/३००७/ . .२१५/२००५/न व-२२ द. १३/१०/२०१० 
अ वये उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखा प र क) हे पद (१०६५०-१५८५०) ६ या वेतन 
आयोगानुसार सुधा रत वेतन ेणी १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये पदो नतीने भरणेबाबत 
मंजूर आहे. तुतचे पद भरताना – 

          १) वा ण य शाखेचा अकाऊंटट ऑ ड टंग या िनयमासह पद वका.  

          २) महापािलकेतील उपमु यलेखा प र क कंवा लेखािधकार  या पदावर   

             कामकाजाचा सलग १० वष अनुभव.  
              लेखा संवगातील सेवाजे  कमचार  ी.इंगुळकर वजय मा तीराव, लेखािधकार  

यांची लेखािधकार  पदावर ९ वष सेवा झालेली असुन मा.अ पर मु य सिचव सामा य 
शासन वभाग महारा  शासन यांचेकड ल .एस.आर. ह .-२०१४/ . .-३५४/१४/क.१२ 
द.०५/१०/२०१५ चे शासन िनणय माणे येक ट यावर पदो नती देताना कमान सेवेची 
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अट ह ३ वष िन त केलेली आहे. तसेच या पदांना पदो नतीसाठ  कमान कालावधी  ३ 
वष पे ा जा त व हत केला असेल आ ण अशा कारची िन न संवगात व हत सेवा 
कालावधी पुण केलेले कमचार  उपल ध नस या कारणा तव पद र  रहात असतील तर 
िन न संवगात आव यक कमान सेवेचा ९०% िनयिमत सेवा झा यानंतर अनुभवाची अट 
िशिथल करता येईल. 

             ी.इंगुळकर वजय मा तीराव, लेखािधकार  यांची मनपा अ थापनेवर ३५ वष सेवा 
झालेली असुन यातील लेखा अंतगत २३ वष सेवा झालेली आहे. हणजेच ते कमान सेवा 
९०% ची अट पुण क रत असुन ते सेवाजे तेनुसार .१ वर अस याने यांची मनपा 
अ थापनेवर ल उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखा पर क) गट अ वेतन ेणी १५६००-३९१०० 
ेड पे ६६०० या पदावर अट िशिथल क न नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

  तसेच सह शहर अिभयंता ३ मंजूर पदांपैक  १ पद पद वकाधारकास ठेव यात आलेले 
आहे. सह शहर अिभयंता पदास शासनाने वषयप ात नमूद केले माणे अट  नमूद के या 
आहेत. सदर अट ंची पूतता भ व यात व नजीक या काळात कोणताह  अिभयंता पूण 
कर यात पा  ठरणार नाह . यामुळे सदर अहतेम ये ‘ब’ म ये नमूद केले या शासन िनणय 
. पीसीसी ३०१०/२२५/ . . ६६ न व, दनांक ०७/०६/२०१० म ये पद वका कंवा पदवी 

धारकास १) उपअिभयंता पदावर १० वष सलग सेवा २) कायकार  अिभयंता पदावर ल ३ वष 
अशी सुधारणा कर यात येऊन अहता िन त करणेस मा यता देणेत येत आहे. सह शहर 
अिभयंता पदावर ल पद वकाधारक गटातील अनुसूिचत जाती संवगातील ी.आर. ह .दु धेकर हे 
नुकतेच िनवृ  झा याने यां या र  झाले या पदावर अनुसूिचत जाती संवगातील ी.संजय 
जनादन भोसले हे सेवाजे तेने पा  ठरत अस याने पद वका धारकांसाठ  असले या पदावर 
यांना मूळ वषयप ात नमूद केले या सव यािचके या िनणयास अिधन राहून पदो नती 

दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच वर त कायवाह  करणेत येऊन सुधा रत अट ंस 
काय र शासन मा यता घे यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

---------- 
 

मा. उषा मुंढे  -  मा. महापौर साहेब,  वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते. 
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ठराव मांक – ३४०          वषय मांक – १२ 
दनांक – २०/१२/२०१८        वभाग-मा.आयु    
  

      संदभ- १) मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव- 
                  २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .७३   द.७/१२/२०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागात िश णािधकार  हे पद 
र  असून या वभागा अंतगत १८ व ालये चाल वली जातात. व ालयांचे आव यकतेनुसार 
मा यिमक वभागाकर ता िश णािधकार  पदाची आव यकता आहे. स या िश ण मंडळ 
वभागाकड ल सहा. शासन अिधकार  ी.पराग मुंढे यांना अित र  पदभार देणेत आलेला 
आहे. ी.मुंढे सहा. शासन अिधकार  (शै णक पा ता बी.ए.बी.एड.) यांनी महानगरपािलकेत 
उपिश क हणून द.०१/०७/१९८५ ते १०/०४/२००७ काम केलेले आहे. यांना अ यापनाचा 
एकूण २२ वषाचा अनुभव आहे. तसेच प र े ीय अिधकार  (पयवे क) दनांक 
११/०४/२००७ ते ०२/०८/२०१२ अनुभव ०५ वष, दनांक ०३/०८/२०१२ ते आज अखेर 
सहा. शासन अिधकार  पदावर काम केलेले आहे. दनांक २२/०५/२०१८ ते ०१/०६/२०१८ 
पयत शासन अिधकार  हणून िश ण वभागाचे कामकाज केलेले आहे. तसेच दनांक 
२२/०५/२०१८ ते आज अखेर मा यिमक िश ण वभागाचे िश णािधकार  या पदाचे 
कामकाज संभाळत आहे. याबरोबर िश ण वभागाचे सहा. शासन अिधकार  या पदाचे 
कामकाज कर त आहे. मा यिमक वभागाचे १८ व ालये असून व ाथ  गुणव ेसाठ  इतर 
उप म राब वले आहेत.  या पूव  १० वी व १२ वी बोड प र ा भरार  पथकाम ये पथक 
मुख हणून कामकाज केलेले आहे. ११ वी ऑनलाईन किमट  म ये झोन ऑ फसर हणून 

कामकाज केलेले आहे. यांना ज हा प रषद, एस.एस.सी.बोड या कायालयाकड ल 
कामकाजाचा चांगला अनुभव आहे. यांची िश ण े ात ३४ वष सेवा झालेली आहे. यांनी 
मा यिमक वभागाचे िश णािधकार  या पदावर ३ म ह यांपासून चांग या कारे कामकाज 
केलेले आहे. तर  ी.पराग मुंढे, सहा. शासन अिधकार  यांना िश णािधकार  या पदावर 
नेमणुक देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

मा. मिनषा पवार – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.                 
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मा. बाप ुऊफ श ु न काटे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
खरतर मगाशी हा वषय राहून गेला होता. मा.महापौर साहेब या सभागृहाम ये जे 
नगरसद य आलेत ते लोक ितिनधी हणून आलेत. कुठ याह  वषयाची जर आप याला 
मा हती मागवावयाची असेल तर साधारण कती दवस लागले पा हजेत मा हती दयायला 
संबंिधत अिधका-याने. अशा अिधका-याने मला वाटत क  मा हती लप वलीतर आपण 
यांचेब ल काय कायवाह  करणार कंवा उशीरा दलीतर. हणजे आपण एखाद  छोट सी 

मा हती माग व यासाठ  जर तु हाला एक म हना लागत असेल तर एवढ लप व याच कारण 
काय. वषय साधा आ ण िसंपल आहे. शासन अिधकार  यो सना िशंदे यांचेकडे मी एक 
प  दले होते. एकतफ  पतीप ी मा. महापौर साहेब मगाशी तो वषय तु ह  मंजुर केला, 
मंजुर केलातर काह  हरकत नाह . आम या सार या एखादया नगरसेवकांने प  देऊन  जर 
एखाद  मा हती माग वली तर लपवून ठेव याचे कारण काय. फ  आपण याद  माग वली. 
संबंिधत अिधकार  तु हाला नीट उ र देऊ शकत नाह  का. या सभागृहाला माझी वनंती 
आहे मा.महापौर साहेब तु हाला वनंती आहे क  अशा अिधका-यावरती कारवाई झाली 
पा हजे. ती पण िनलंबनाची कारवाई झाली पाह जे. तु ह  कायवाह  करणार आहे क  नाह  ते 
आ हाला सांगावे. नाह तर उदयापासून आ ह  सभागृहातून वॉक आऊट करतो. करकोळ 
वषय आहे अगद . तेच सांगतोय संबंिधत अिधका-याने मा हती लप व याचे कारण काय. 
मुंढे या वषयावर मी बोलत नाह . मी या वषयाला ध न बोलतोय. मुंढे हा वषय नाह य. 
मगाशी मला एवढच ंबोलायच ंहोत.ं तु ह  जो वषय मंजुर केला. या याशी मला काय घेण-
देण ंनाह य. हणजे इथ ंबसणा-या नगरसेवकांना काह  कंमत आहे क  नाह . काल परवा 
तु ह  सु दा इकडे या खुच वर होतातना महापौर साहेब. महापौर साहेब तु ह  तयार त 
आहात. तु हाला शुभे छा आहेत. ऐका ना वषयाचे गांभीय ल ात या. आज या संपुण 
सभागृहाचा हा वषय आहे.  

मा. महापौर – संबंिधत अिधकार  यो सना िशंदे मॅडम कोण याह  सद यांची या ठकाणी 
जर अशी कं लेट आली  तर तुमचेवर कायदेशीर कारवाई करणेत येईल.  

मा. बाप ुऊफ श ु न काटे – मा. महापौर साहेब, आता काय कारवाई करणार ते सांगा. एक 
तर ते संबंिधत अिधकार  जर जबाबदार असतीलतर यांचे िनलंबन झाले पा हजे. जर यांनी 
कोणाला खाल या अिधका-यांना सांिगतले असेल तर यांच िनलंबन झाल पाह जे.  



114 
 

,   

मा.महापौर – प हला वषय तु हाला सांगतो क  आपण रा य शासनाकडे ती उपसूचना  
मंजुर क न पाठ वली. क  आ हाला दुसरा िश ण अिधकार  दया. ऑलरेड  पाठ वलेली आहे. 

मा.बाप ुऊफ श ु न काटे – मा. महापौर साहेब, या सभागृहाने यांना वचारा क  मा हती 
लप वली क  नाह  लप वली. उिशरा का दली. आज जनरल बॉड  आहे हणून काल मा हती 
दली. मा याबरोबर बाक ं याची ह च प र थती आहे.  

मा. महापौर – बापूं या ाचा खुलासा करा. 

मा.बाप ुऊफ श ु न काटे  - मा. महापौर साहेब, आयु साहेब आहेत यांना  खुलासा क  
दया. मी काल आयु साहेबांशी या वषयावर बोललो आहे. िशंदे मॅडम काय खुलासा करणार 
आहेत या. तीनशे लोकांची मा हती दयायला एक म हना लागतो का. मला आयु साहेबांनी 
खुलासा करावा व यां यावर कारवाई करा. महापौर साहेब, यां याकडून खुलासा मला 
नकोय. आज सभागृहाम ये मला खुलासा नकोय. यां यावर काय कारवाई करणार 
आयु साहेब मला तेवढंच सांगा फ . अहो कशाला खुलासा काय खुलासा करणार आहेत.   

मा. यो सना िशंदे [ शासन अिधकार , िश णमंडळ] - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  
साहेब, स मा. काटे साहेबांनी जे प  दले होत े ते २७/११ ला आम याकडे इनवड झालेले 
आहे. आ ण याच मी यांना उ रह  दलेले आहे. पण कमचा-यामुळे थोड शी दरंगाई 
झालेली आहे. मी याब ल यांना दलिगर  सु दा य  केली होती. आम याकडून देऊ 
शकत नाह  असे हटले न हत.ं देऊ शकले नाह  याब ल मी दलिगर  य  केली होती. 
तर यांना मी मा हती पुर वलेली आहे.  

मा.बाप ूउफ श ु न काटे- मा.महापौर साहेब, तु हाला फ  तीनशे लोकांची याद  दयायला 
सांगीतली होती सभागृहात आज वषय होता. तु ह  काल मला ती मा हती दली आहे. ते 
पण मी फोन के यावर. याचे कारण काय. तु ह  का देऊ शकले नाह त. तु ह  संबंिधत कोण 
आहेत याचे िनलंबन करा. नाह तर आयु साहेब तु ह  यांचे िनलंबन करा. हे उ र नाह य. 
साधा आ ण िसंपल  आहे. तीनशे लोकांची याद . जे तुम याकडे अज आलेत याची मी 
याद  माग वली होती. मी तु हाला वेगळा वषय काय हा जीआर, तो जीआर हे न हतं 
मािगतल.ं आयु  साहेब हे उ र बरोबर नाह य.                      
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मा. यो सना  िशंदे [ शासन अिधकार , िश णमंडळ ] – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. याबाबतीत मी खुलासा क  इ छते क  जर  अंितम जबाबदार  मा हती 
दयायची वभाग मुख हणून माझी असली तर  थम जबाबदार  ह  मा या जन मा हती 
अिधका-याची असते. ती संबंिधत िल पकाची असते. तर ह  आ ह  तु हाला ती मा हती 
पुर वलेली आहे.  

[ सभागृहामा ये ग धळ ] 

मा.बाप ूऊफ श ु न काटे-  मा.महापौर साहेब, संबंिधत अिधकार  हणून तु ह  जबाबदार 
असाल कंवा तुम या खालचा िल पक जबाबदार असेल वभाग मुख हणून तु ह  जबाबदार 
आहात. माझी माफ  माग याची काह  गरज नाह . माझी माफ  नका मागू. स मा. सद यांनी 
मा हती मािगतली. कुठले ह  अिधकार  अस ूदया. कुठलेह  डपाटमट असू दया. तो वषय 
आलाय. कुठ याह  महानगरपािलकेम ये मा हती दयायची संबंिधत नगरसेवकांना तो 
अिधकारच नाह  का. हे काह  तु ह  आम यावर उपकार कर त नाह . जमत नसेल तर 
नोकर  सोडून घर  जा. काह ह  आम या महापािलकेत यायची गरज नाह . आ ह  व त 
हणून काम कर त आहोत. तीनशे लोकांची याद  घेऊन आ हाला यांच काय करायचं 

न हत.ं तु ह  जे काय करताय हे आम यापयत येऊ दया ना. हया महापािलकेत कोणाची 
प ी कुठे आहे. कोणाची पती कुठे आहे याचे काय आ हाला देणघेण नाह . िश ण खा याचे 
काय चाललय ते तु ह  भागात येऊन बघा. काय तुमच ंिश ण आहे हो. मा या भागात 
महानगरपािलकेची कुल आहे. एकतर  पालक येवून हणतो का मा या मुलाला ऍडिमशन 
दया हणून. तु ह  मला सांगा क  महानगरपािलके या शाळेम ये. कोणीह  यांची बाजू 
यायची गरज नाह . माझं काय हणण ंआहे. कोणीह  यांची बाजू यायची गरज नाह . मी 

आयु ांशी बोलतो. तु ह  जर बाजू घेणार असेल ना तर मी चुक चे काह  बोलत नाह . मी 
चुक च ंबोलतोय का. संबंिधत अिधका-यांना मी दहा वेळा फोन केला ना. यांना वचारा 
मॅडम माझा फोन तु हाला कती वेळा आला. माझा फोन तु हाला आला क  नाह .  

मा. यो सना िशंदे [ शासन अिधकार , िश णमंडळ ] – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. एकदा फोन आला होता. परवा दवशी एकदा फोन आला होता. मी काल 
सकाळ  तु हाला मा हती दली आहे आ ण तीह  मा हती दलगीर  य  क न दलेली आहे.                     
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मा.बाप ूऊफ श ु न काटे-  मा.महापौर साहेब, मी तु हाला तीन वेळा फोन केला होता. ऐका 
ना ती मा हती तु ह  मला मी फोन के यानंतरच दली आहे. महापौर साहेब, माझ काय 
हणण ंआहे क  संबंिधत अिधका-याने परत अस ंकाह  करता कामा नये.       

[सभागृहामा य ेग धळ] 

मा.महापौर-  वषय मंजूर करणेत येत आहे.   

           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
     अनुकूल - ८१         ितकूल – ०  
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
      ------       
मा. उषा मुंढे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते.  
ठराव मांक - ३४१       वषय मांक- १३ 
दनांक- २०/१२/२०१८       वभाग- मा.आयु  
            संदभ-  १) मा.मिनषा पवार, मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव- 
                   २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .७४ 
                      द.७/१२/२०१८ 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर “मु य अ नशमन अिधकार ” गट 
अ अिभनामाचे पद र. .१५६००-३९१०० ेड पे र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये मंजूर असून 
र  आहे. सदर पदावर ी. करण बाळमुकंुद गावडे, उप मु य अ नशमन अिधकार , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका हे एकमेव सेवा ये  अिधकार  पदो नती क रता पा  आहेत. तर  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नशमन वभागाचे वभाग मुख हणून कामकाजाचा 
अनुभव व उप मु य अ नशमन अिधकार  पदावर एकूण ०५ वष सेवा आ ण अ नशमन 
वभागामधील  एकुण ३१ वषाची सेवा वचारात घेता ी. करण बाळमुकंुद गावडे, उप मु य 
अ नशमन अिधकार  यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “मु य अ नशमन 
अिधकार ” गट-अ  वेतन ेणी र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. .६६००/- या पदावर 
पदो नतीने नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. मिनषा पवार – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  
        यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
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     अनुकूल - ८१                ितकूल – ० 
अशी मत ेपडली व सदरचा ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 

-----------       

                            

मा.नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

         वषय मांक १४ 
दनांक – २०/१२/२०१८      वभाग – आयु  
 
          संदभ- १) मा.डॉ.वैशाली घोडेकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव-  
                २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .३४ 
                   द.१४/११/२०१८  
 

       पंपर  येथील आर ण .७१ स.नं.१०६ हे आर ण मा यिमक व ालयासाठ  
आर त असून पंपर  येथील मा यिमक शाळेची िनकड पाहता सदर आर णाची जागा 
वर त भूसंपादन कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा. सागर आंगोळकर – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा. ानदेव थोरात – मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो– मौजे ताथवडे 
स.नं. १५७ मधील खाली नमुद केलेले ७६.१५ आर े  तसेच स ह नं. ८०/२३७/११ हे टर 
९ आर. मुंबई– बँगलोर हायवेस लागुन असुन सदरचे े  मौजे ताथवडे गावा या वकास 
योजना आराख यात इंड यल वभागात आहे. (िमळकतीचे वणन स.नं. १५७ ताथवडे–पुव– 
बँगलोर– मुंबई महामाग, प म– ओढा, द ण– साई पे ोल पंप पैक  उवर त े , उ र– 
स.नं. १५८ े ) तर  सदरचे े  इंड यल वभागातुन वा ण य वभाग या योजनासाठ  
वकास योजनेत आर ीत कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल, तसेच फेरबदलाची वह त कायवाह  पूण क न ताव 
शासन मंजुर तव सादर कर यास मा. महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेत यावी. तसेच पंपर  िचचंवड महानगरपािलका े ातील शहर करण व याअनुषंगाने 
वाढणा-या लोकसं येचा वचार करता मौजे दापोड  येथील प रसरातील नाग रकांसाठ  खेळाचे 
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मैदान व जलतरण तलावाची अ यंत आव यकता असुन स थतीत मनपा या 
अ त वातील स.न. ३६ येथील काया वत मैलाशु द करण क प भ व यात व तार करण 
कर याची अ यंत आव यकता आहे. यामुळे मौजे दापोड  येथील स.न. ३६ मधील ३०.०० 
मी. सांगवीकडे जाणा-या र या या डा या बाजुची मनपा मंजुर वकास आराख यातील 
औ ोिगक वभागातील जागा वगळुन खेळाचे मैदान व जलतरण तलावासाठ  तसेच 
मैलाशु द करण क प व तार करणासाठ  सुमारे ३.० हे टर े  आर त करणेसाठ  
म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल ता वत क न यास 
शासनाची मंजूर  घेऊन आर ण वकिसत होणे अ यंत आव यक आहे. 

       मौजे दापोड  येथील स.न. ३६ मधील ३०.०० मी सांगवीकडे जाणा-या र या या 
डा या बाजुची मनपा मंजूर वकास आराख यातील औ ोिगक वभागातील जागा वगळून 
खेळाचे मैदान व जलतरण तलावासाठ  तसेच मैलाशु द करण क प व तारासाठ  सुमारे 
३.० हे टर े  आर ीत करणेसाठ  म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार 
आर ण फेरबदलाची संपुण कायवाह  करणेचे हणजेच जाह र नोट स करणेकामीचे, हरकती 
सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान 
करणेस मा यता देणेत यावी. 

 तसेच क े ीय कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  बो-हाडेवाड  ग. न. 670 द ण 
उ र 18 मीटर र ता या र याम ये 80% जागा ता यात आली आहे. पण 20% जागा 
ग.न. 670 म ये आहे. पण जागा मालक ह जागा ता यात देत नाह , यामुळे र याचे 
काम अधवट आहे, र याचे काम पुण कर यासाठ  या जागेत भूसंपादन करणे आव यक 
आहे.   

क े ीय कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  बो-हाडेवाड  ग. न. 670, 697 पुव 
प म 18 मीटर र ता या र याम ये 80% जागा ता यात आली आहे. पण 20% जागा 
ग.न. 670 व 697 म ये आहे. पण जागा मालक ह जागा ता यात देत नाह , यामुळे 
र याचे काम अधवट आहे, र याचे काम पुण कर यासाठ  या जागेत भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. 
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  वर ल माणे २ र यांचे भुसंपादन तातड ने करावे लागणार आहे, सदर े ाचा 
भुसंपादनाने ताबा यावयाचा अस याने सदर भुसंपादनाकामी येणा-या सव खचास व 
यासंबधीत इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणेत यावी. तसेच मौजे च-होली येथील स ह 

नं. न वन ४३२ (जुना स ह नं. ४८८) मधुन १८ मीटर ं द र ता वकास आराखडयातील ९० 
मीटर ं द वकास आराखडयातील र ता याना जोडणारा ९ मीटर ं द चा र ता कलम २०५ 
अ वये घोषीत करणेस मा यता देणेत यावी. सदरचा र ता १८ मीटर ं द र ता व ९० मीटर 
ं द र ता वाहतुक चे सोयीसाठ  जोडणे आव यक आहे. सदरचा ९ मीटर र ता घोषीत 
करताना संबंिधत जागा मालकांना ट ड आर/एफएसआय/ मोबदला दे याचे मा यतेकामी 
सदरचा ठरावात अंतभाव क न घोषीत करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील मौजे बोपखेल येथील स.नं. १४७, १४८, १५६ मधील गणेशनगर 
कॉलनी . २,५,९ व १३ येथील मंजुर वकास योजनेत पुव-प म अनु मे १८.० मी. एक व 
१२.० मी. तीन र ते आहेत. सदरचे र ते व अ त वातील र ते याम ये जागेवर तफावत 
दसून येते. मनपामाफत अ त वातील र ते वकसीत करणेत आलेले आहेत. सदरचे 
अ त वातील र यास र ता ं द  ९.० मी. केलेस जागेवर ल बांधकामे काढणेची आव यकता 
नाह . 

  तर  मौजे बोपखेल येथील स.नं. १४७, १४८, १५६ मधील गणेशनगर कॉलनी . २ 
येथील १८.० मी.र ता अ त वातील र यास र ता ं द  क न १२.० मी. असा फेरबदल करणे 
तसेच कॉलनी . ५, ९, १३ येथील अ त वातील र यास र ता ं द  क न ९.० मी. असा 
फेरबदल म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल तावीत कर यास 
तसेच सदरचे र यालगतचे आ. . २/१५४  खेळाचे मैदान (PG), आ. .२/१५९ शॉ पंग 
सटर व माकट (SCM), आ. . २/१५८ मा यिमक शाळा  (SS), आ. . २/१५९ दवाखाना 
व सुितगृह (DMH), आ. . १/१६० टेिलफोन सटर (TC) याम येह  र या या फेरबदल 
आखणी माणे फेरबदल करावा लागणार आहे. सदर म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ नुसार र ते व आर णे आखणी फेरबदलची संपुण कायवाह  करणेचे हणजेच 
जाह र नोट स करणेकामीचे, हरकती सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर 
करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे वाकड तालुका मुळशी येथील स.नं. १०८ 
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पै. मधील ३०.०० मी. व २४.०० मी. र याने बािधत ेञाचे व स.नं.१ पै. मधील आ. . 
४/४ टाऊन हॉल या जागेचे भूसंपादनाची कायवाह  करणे आव यक आहे. मौजे वाकड-
हंजवड  या प रसरातील वाहतूक क ड  सम या दूर होऊन वाहतूक यव था सुरळ त हो यास 
मदत हो या या अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ मौजे वाकड येथील स.न. १०८ पै.मधील 
३०.०० मी.व २४.०० मी. र याने बािधत होणा-या जिमनीचे व स.नं. १ पै. मधील आ. . 
४/४ टाऊन हॉल या जिमनीचे भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 
करणेकामी अथवा शासन िनणय द.१२/०५/२०१५ नुसार ता यात घेणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच मौजे तळवडे प रसरातील वाहतुक क ड  सम या दु  होऊन वाहतूक यव था 
सुरळ त हो यास मदत हो या या अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ मौजे तळवडे-िचखली 
िशवेवर ल २४ मी. व यापुढ ल १२ मी. इं ायणी नद या कडेने एमआयड सी पुलाकडे 
जाणारा र ता र याने बािधत होणा-या जिमनीचे भूसंपादन स थतीत जुना भूसंपादन 
कायदयाने होत आहे. याऐवजी नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये कंवा खाजगी 
वाटाघाट ने हया र याचे संपादन करणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.केशव घोळवे – मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.सिचन िचखले - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आताच 
महापौर साहेब तु ह  एक वषय मंजुर केला. आ ण परत िश णमंडळ हा वषय खूप 
मह वाचा आहे.  

मा.महापौर – तु ह  आता वषयावरच बोला.      

मा.सिचन िचखले - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. सवात 
मह वाची गो  हणजे अशी क  तु ह  जो शाळेचा दौरा केला महापौर साहेब. तो खरच 
चांगली गो  केली क  तु ह  येक शाळेत जाऊन शाळेची पाहणी केली. येक शाळेतील 
वदयाथ  कोणता यांची बु द म ा काय आहे. िश कांची बु द म ा काय आहे. याची तु ह  
व तु थती पा हली आ ण या यानंतर तु ह  येक मु या यापकांची िमट ंग घेतली. आ ण 
िमट ंगम ये यांना तु ह  सुचना द या. महापौर साहेब, मी तु हाला न  वनंती करतो. 
बरोबर आज एक वष झाले. शाळा एक करण क न. शाळा एक ीकरण कर त असताना 
तु ह  कोण याह  गटने यांना कंवा कोण याह  संबंिधत नगरसेवकांना बलकूल व ासात 
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घेतले नाह . आज एक वष होऊन सु दा या यावर तु ह  अहवाल सु दा दला नाह . 
या याम ये वदा याची गुणव ा वाढली क  कमी झालेली आहे. का एकदमच मायनस 

झालेली आहे. स मा. महापौर साहेब, गेली एक वष झाल.ं दड वष झाले आ ह  चारह  
नगरसेवक तु हाला सांगतोय. क  आमची जी शाळा आहे. या शाळेम ये वदया याना 
बस यासाठ  सु दा जागा नाह . आ ह  सांगतोय क  सकाळ या आ ण दुपार या स ाम ये ती 
शाळा करा. ह  आमची कळकळ ची तु हाला वनंती आहे. पण या याकडे वेळोवेळ  दुल  
केले जातेय. आज या शाळेमधील ४० ते ५० मुलींनी शाळा सोडलेली आहे या शाळेत येत 
नाह त याला जबाबदार कोण. याची कोण जबाबदार  घेणार. स मा. महापौर साहेब, गेले 
वषभर झाले आहे ४० ते ५० मुल ंआ ण मुली या शाळेत याय या बंद झालेले आहेत. इतर 
नगरसेवकां या मागणीनुसार तु ह  सकाळ आ ण दुपार स ाम ये शाळा सु  के या. मग 
भाग मांक १३ या शाळा तु ह  का कर त नाह त. या ठकाणी मुलांना बसायला जागा 

नाह . हया शाळे या वषयी आ ह  तु हाला वेळोवेळ  मागणी केलेली आहे. तर या मागणी 
बाबत तु ह  ल  क त करा. कृपा क न आम या चारह  नगरसेवकांची तु हाला मागणी 
आहे क  या दो ह  शाळा सकाळ आ ण दुपार स ाम ये करा. आ ण पराग मुंढची तु ह  
िनयु  केली याब ल तुमचे हा दक अिभनंदन.  

मा. नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे. 

    यानंतर उपसूचने माणचेा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

ठराव मांक -  ३४२       वषय मांक - १४ 
दनांक - २०/१२/२०१८      वभाग-मा.आयु     
  

         संदभ-१) मा.डॉ.वैशाली घोडेकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव-  
              २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .३४ 
                 द.१४/११/२०१८  

       पंपर  येथील आर ण .७१ स.नं.१०६ हे आर ण मा यिमक व ालयासाठ  
आर त असून पंपर  येथील मा यिमक शाळेची िनकड पाहता सदर आर णाची जागा 
वर त भूसंपादन कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे ताथवडे स.नं. १५७ मधील 

खाली नमुद केलेले ७६.१५ आर े  तसेच स ह नं. ८०/२३७/११ हे टर ९ आर. मुंबई– 
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बँगलोर हायवेस लागुन असुन सदरचे े  मौजे ताथवडे गावा या वकास योजना 
आराख यात इंड यल वभागात आहे. (िमळकतीचे वणन स.नं. १५७ ताथवडे–पुव– 
बँगलोर– मुंबई महामाग, प म– ओढा, द ण– साई पे ोल पंप पैक  उवर त े , उ र– 
स.नं. १५८ े ) तर  सदरचे े  इंड यल वभागातुन वा ण य वभाग या योजनासाठ  
वकास योजनेत आर ीत कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल, तसेच फेरबदलाची वह त कायवाह  पूण क न ताव 
शासन मंजुर तव सादर कर यास मा. महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील शहर करण व याअनुषंगाने वाढणा-
या लोकसं येचा वचार करता मौजे दापोड  येथील प रसरातील नाग रकांसाठ  खेळाचे मैदान 
व जलतरण तलावाची अ यंत आव यकता असुन स थतीत मनपा या अ त वातील स.न. 
३६ येथील काया वत मैलाशु द करण क प भ व यात व तार करण कर याची अ यंत 
आव यकता आहे. यामुळे मौजे दापोड  येथील स.न. ३६ मधील ३०.०० मी. सांगवीकडे 
जाणा-या र या या डा या बाजुची मनपा मंजुर वकास आराख यातील औ ोिगक 
वभागातील जागा वगळुन खेळाचे मैदान व जलतरण तलावासाठ  तसेच मैलाशु द करण 
क प व तार करणासाठ  सुमारे ३.० हे टर े  आर त करणेसाठ  म. ा.व न.र. 

अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल ता वत क न यास शासनाची मंजूर  
घेऊन आर ण वकिसत होणे अ यंत आव यक आहे. 

      मौजे दापोड  येथील स.न. ३६ मधील ३०.०० मी सांगवीकडे जाणा-या र या या 
डा या बाजुची मनपा मंजूर वकास आराख यातील औ ोिगक वभागातील जागा वगळून 
खेळाचे मैदान व जलतरण तलावासाठ  तसेच मैलाशु द करण क प व तारासाठ  सुमारे 
३.० हे टर े  आर ीत करणेसाठ  म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार 
आर ण फेरबदलाची संपुण कायवाह  करणेचे हणजेच जाह र नोट स करणेकामीचे, हरकती 
सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर करणचेे अिधकार  मा.आयु  यांना दान 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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 तसेच क े ीय कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  बो-हाडेवाड  ग. न. 670 द ण 
उ र 18 मीटर र ता या र याम ये 80% जागा ता यात आली आहे. पण 20% जागा 
ग.न. 670 म ये आहे. पण जागा मालक ह जागा ता यात देत नाह , यामुळे र याचे 
काम अधवट आहे, र याचे काम पुण कर यासाठ  या जागेत भूसंपादन करणे आव यक 
आहे.   

क े ीय कायालयाकड ल वकास कामांसाठ  बो-हाडेवाड  ग. न. 670, 697 पुव 
प म 18 मीटर र ता या र याम ये 80% जागा ता यात आली आहे. पण 20% जागा 
ग.न. 670 व 697 म ये आहे. पण जागा मालक ह जागा ता यात देत नाह , यामुळे 
र याचे काम अधवट आहे, र याचे काम पुण कर यासाठ  या जागेत भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. 

  वर ल माणे २ र यांचे भुसंपादन तातड ने करावे लागणार आहे, सदर े ाचा 
भुसंपादनाने ताबा यावयाचा अस याने सदर भुसंपादनाकामी येणा-या सव खचास व 
यासंबधीत इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे च-होली येथील 

स ह नं. न वन ४३२ (जुना स ह नं. ४८८) मधुन १८ मीटर ंद र ता वकास 
आराखडयातील ९० मीटर ं द वकास आराखडयातील र ता याना जोडणारा ९ मीटर ं द चा 
र ता  कलम २०५ अ वये घोषीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरचा र ता १८ मीटर 
ं द र ता व ९० मीटर ं द र ता वाहतुक चे सोयीसाठ  जोडणे आव यक आहे. सदरचा ९ 
मीटर र ता घोषीत करताना संबंिधत जागा मालकांना ट ड आर/एफएसआय/ मोबदला 
दे याचे मा यतेकामी सदरचा ठरावात अंतभाव क न घोषीत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे बोपखेल येथील स.नं. १४७, १४८, 
१५६ मधील गणेशनगर कॉलनी . २,५,९ व १३ येथील मंजुर वकास योजनेत पुव-प म 
अनु मे १८.० मी. एक व १२.० मी. तीन र ते आहेत. सदरचे र ते व अ त वातील र ते 
याम ये जागेवर तफावत दसून येते. मनपामाफत अ त वातील र ते वकसीत करणेत 
आलेले आहेत. सदरचे अ त वातील र यास र ता ं द  ९.० मी. केलेस जागेवर ल बांधकामे 
काढणेची आव यकता नाह . 
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तर  मौजे बोपखेल येथील स.नं. १४७, १४८, १५६ मधील गणेशनगर कॉलनी . २ 
येथील १८.० मी.र ता अ त वातील र यास र ता ं द  क न १२.० मी. असा फेरबदल करणे 
तसेच कॉलनी . ५, ९, १३ येथील अ त वातील र यास र ता ं द  क न ९.० मी. असा 
फेरबदल म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल तावीत कर यास 
तसेच सदरचे र यालगतचे आ. . २/१५४ खेळाचे मैदान (PG), आ. .२/१५९ शॉ पंग सटर 
व माकट (SCM),आ. . २/१५८ मा यिमक शाळा  (SS), आ. . २/१५९ दवाखाना व 
सुितगृह  (DMH), आ. . १/१६० टेिलफोन सटर (TC) याम येह  र या या फेरबदल 

आखणी माणे फेरबदल करावा लागणार आहे. सदर म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ नुसार र ते व आर णे आखणी फेरबदलची संपुण कायवाह  करणेचे हणजेच 
जाह र नोट स करणेकामीचे, हरकती सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर 
करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे वाकड तालुका मुळशी येथील 
स.नं. १०८ पै. मधील ३०.०० मी. व २४.०० मी. र याने बािधत ेञाचे व स.नं.१ पै. मधील 
आ. . ४/४ टाऊन हॉल या जागेचे भूसंपादनाची कायवाह  करणे आव यक आहे. मौजे 
वाकड- हंजवड  या प रसरातील वाहतूक क ड  सम या द ूर होऊन वाहतूक यव था सुरळ त 
हो यास मदत हो या या अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ मौजे वाकड येथील स.न. १०८ 
पै.मधील ३०.०० मी.व २४.०० मी. र याने बािधत होणा-या जिमनीचे व स.नं. १ पै. मधील 
आ. . ४/४ टाऊन हॉल या जिमनीचे भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये 
संपादन करणेकामी अथवा शासन िनणय द.१२/०५/२०१५ नुसार ता यात घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच मौजे तळवडे प रसरातील वाहतुक क ड  सम या दु  होऊन वाहतूक 
यव था सुरळ त हो यास मदत हो या या अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ मौजे तळवडे-
िचखली िशवेवर ल २४ मी. व यापुढ ल १२ मी. इं ायणी नद या कडेने एमआयड सी 
पुलाकडे जाणारा र ता  र याने बािधत होणा-या जिमनीचे भूसंपादन स थतीत जुना 
भूसंपादन कायदयाने होत आहे. याऐवजी नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये कंवा 
खाजगी वाटाघाट ने हया र याचे संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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         अनुकूल - ८१     ितकूल– ० 
 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 
                  ------ 

मा.नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडतो. 

ठराव मांक - ३४३             वषय मांक- १५ 
दनांक – २०/१२/२०१८            वभाग- मा.आयु  
 
         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .लेखा/०८/का व/ 
        ९९१३/२०१८ द.३०/०८/२०१८ 
               २) मा.महापािलका सभा ठराव .२८९ द.२७/०९/२०१८    
    
      मा.सहसंचालक (म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ण रायगड भवन, सातवा 
मजला, नवी मुंबई-४००६१४ (शासक य ऑड ट) यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
व वध वभागाचे सन २०१३-१४ या कालावधीचे लेखाप र ण पूण केलेले असून यांनी याचे 
अहवालाम ये एक त १२२ प र छेद उप थत केलेले आहेत. याकामी संबंिधत वभागांकडून 
प र छेदाची पूतता क न घेणेत आलेली आहे. सदर अहवाल व यातील प र छेदाचे ा  
अनुपालन अवलोकनाथ नगरसिचव वभागात ठेवले आहे. 

महारा  थािनक िनधी लेखा अिधिनयम १९३० मधील कलम १० (१) अ वये 
मा.सहसंचालक (म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ा, नवी मुंबई यांचेकड ल अनुपालन 
पूतता अहवाल सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

 

मा. ानदेव थोरात – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता – 

      अनुकूल - ८१      ितकूल - ०  

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

           -----                                    
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मा.नामदेव ढाके- मा. महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 

                           वषय मांक – १६ 
दनांक – २०/१२/२०१८                      वभाग-मा.आयु  
 
     संदभ- १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प  . वभाअक/३/का व/३४१/२०१८ 

             द.५/१२/२०१८  
 
        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )”  राब वणेत येत आहे. 

        सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 
नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे 
(Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क 
शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने 
क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,९४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४/-  
असे एकुण र.  १४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

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

        व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/११/२०१८ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े
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                                                                    प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  

िचंचवड     महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज   

केले या कुटंुबांची सं या 
१५२९२ 

 

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 

संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या 

१५२९२ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १२७३१ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१२१५९ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
८२३६ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३९२३ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

८९६४ लाभाथ  
GOI+GOM=५३७.८४लाख 

        GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   १७९.२८ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                  ७१७.१२  लाख 
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      सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते यावा.  

मा. ानदेव थोरात – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.िनतीन (आ पा) काळजे - मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- भाग 
. ७ च-होली येथील स ह नं. ४५८ ते स ह ं .४०४ (पठारेमळा) येथील १८ मी. वकास 

(िनवीदा . ७५/२-२०१७/१८) या कामातून ाईड व ड िसट कडे जाणारा र ता वकसीत 
करणेबाबत मा.महापािलका सभा ठराव . २०१ द. २२/०६/२०१८ अ वये मा यता देणेत 
आलेली आहे. सदर र याची आलाईमट बदलामुळे जागा ता यात आलेली नाह  यामुळे सदर 
कामाऐवजी ाईड व ड िसट कडे मधील २४ मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच भाग . ६ मोशी येथील गट . ५७ ते ६१ पयतचा १८ मी. ड .पी. र ता 
वकसीत करणे (िनवीदा . ४७/१/२०१७-१८) हे स या चालू असले या र या या कामातून 
िशवाजीवाड  येथील ड .पी./ नॉन ड .पी. माणे र याची कामे करणेस मा यता देणेत यावी. 
तसेच भाग . ७ च-होली येथील हरामाता पुल, खडकवासला व ती ते ९०.०० मी.ड .पी. 
र यापयतचा ३० मी. ड .पी.र ता वकसीत करणे. (िनवीदा . ६६/९/२०, २०१७-१८) हे 
स या चालू असले या र या या कामातून भाग .३मधील ड .पी.र याचे 
आव यकतेनुसार उवर त कामे करणेस मा यता देणेत यावी.   

मा. बापू उफ शञू न काटे -  मा. महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.      
मा.बाळासाहेब ओ हाळ - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
एक कडे आप याकडे भारत व छ अिभयान राब वत असताना आ ण हागणदार  मु  शहर हे 

िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा 

८०८३ लाभाथ  GOI+GOM=४८४.९८लाख 
         GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =१६१.६६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ६४६.६४ लाख 
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वषय पंपर  िचंचवड शहराम ये उ म कारे राब वले जात असताना मी ल  वेध ूइ छतो 
क  महापौर साहेब, आयु  साहेब मी आयु ांबरोबर चार वेळेला या वषयावर बोललेलो आहे. 
मा या भागाम ये एमबी कॅ प झोपडप ट म ये गेली दोन दवसापुव  कॅ टो मट ह म ये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने उभारलेले शौचालय तोडून भुईसपाट केले. आयु  साहेब 
आज या ठकाणी अड च हजार प लक आहे. अड च हजार प लकसाठ  फ  २६ टॉयलेटस 
उपल ध आहेत. २६ िसटस आहेत. आ ण  मी आरो य अिधका-यांकडे परवा या दवशी 
मागणी केली मोबाईल हॅनची. परंत ु याची उपल धता आप या महानगरपािलकेकडे नाह  
झाली. एक हॅन आज सकाळ  लावली गेली. गावडे साहेबांना फोन केला होता गावडे 
साहेबांशी बोलणे झाले आयु  साहेबांशी बोलणे झाले. परंत ुआज ितथ या म हलांना, मुलांना, 
वृ दांना मजबुर ने ओपनवर टॉयलेटला बसावे लागते. याची दखल आयु ांनी वत: यावी 
असं मी यांना वारंवार सुचना केलेली आहे. ितथले नागर क वत: टॉयलेट बांध याकर ता 
तयार आहेत. यांना आप या महानगरपािलकेकडून तशा सोयीसु वधा पण उपल ध क न 
द या. परंत ु या ठकाणचा मुळ मालक सात बारा हो डर या नागर कांना ितथ या 
र हवािसयांना सतत वरोध क न यां यावरती दादािगर  क न यांना ते टॉयलेट उभा न 
देत नाह . तर  माझी मा.आयु ांना न  वनंती आहे क  तुम या अिधकाराखाली या ठकाणी 
टॉयलेट उभा न दे यासाठ  यांना सुर ा दयावी अशी मी तु हाला वनंती करतो. दुसरा एक 
वषय असा मला बोलायचा आहे क  आज ठेकेदारांचे इथ ं साफसफाईचे लोक असतात. 
साफसफाईचा ठेका घेणारा बाजूला राहतो. याचा सुपरवायजर असतो परंत ुआयु  साहेब 
आज मा या भागाम ये सकाळ  १० वाजता जर  राऊंडला गेलो तर  अनेक ठकाणी आहे 
तसाच कचरा पडलेला असतो. ११ वाजता गेलो तर  आहे तसा कचरा असतो. शेवट  मला 
आरो य अिधका-यांना फोन क न सांगावे लागते क  हया हया ठकाणी कचरा पडलेला आहे. 
हणजे र ज टरला हजेर ला लोक आहेत परंत ुकाम करायला ॅ ट कली लोक नाह त. याची 

तु ह  दखल यावी अशी मी तु हाला न  वनंती करतो. एवढे माझे वषय होते या यावरती 
ल  वेध ूइ छतो. या याम ये आपण जाणूनबुजून ल  दयावे. आ ण या यावर कायवाह  
करावी अशी माझी वनंती आहे, ध यवाद. 

मा.िनलेश बारणे - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. महापौर 
साहेब भूतो न भ व य असं व छ भारत अिभयानचे काम चालल ंआहे असं वाटायला लागले 
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असेल आप याला, पण कती लूट आप या महापािलकेम ये होते याचा एक खुलासा मी 
आप याला क  इ छतो. महापौर साहेब, आपण जागोजागी चौकाचौकाम ये ते ड टबीन 
बघतो, या ड टबीनची खरेद  झाली ना साहेब. आयु  साहेब या ड टबीनची माकटम ये 
ाईस बिघतली तर सहा हजार ते सात हजार या वर जात नाह . मी पण एक हॉटेल 

चालवतो प तीस ते चाळ स हजार पयाला रे जरेटर ज खरेद  केले जातात. महापौर 
साहेब, आपण या बकेट २९३००/- पयाला परचेस के या. थेट प दतीने कामे दयायची 
स या एक फॅशन चाल ू झाली. मी माग या वेळेस प ह यांदा िनवडून आलो. यावेळेस 
सभासदाम ये मला काह  कळत न हत.ं मी स मा. सद या िसमा सावळना वचारल ंकाय 
कराव ंकस ंकाय िशकाव.ं या हणा या वत: भांड यािशवाय काह  होणार नाह . आ ण या 
दवसापासून मी िसमाता नाह  बघतो. सुलभा उबाळे असतील, अ पा बारणे असतील. तु ह  
पण मनसेम ये असणारे येक गो ीला वरोध होता. या सभागृहाम ये कोटाम ये जायची 
प दत फार कमी झालेली आहे. लूटमार इत या बेकार माण ेचाललेली आहे ना. येक 
चौकामधल आज सबवेच काम अस ूदे. ते तीन कॉ ॅ टर आहेत. प हले होते पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचे जावई अस यासारखे मातेरे. आता कोण तर तो दुसरा एचसीके आलाय.  
सगळया रंगा यालाच. केबल काम पण यानेच करायचे. सबवेची कामे पण यानीच 
करायची. ते तीघ िमळून काम करतात. हे काय चाललय महापौर साहेब. मग कोणावर 
अंकुश रा हला क  नाह . ठेकेदाराने ऐकले नाह . ठेकेदारांची बदली. अिधका-यांनी ऐकले नाह  
अिधका-यांची बदली करायची. हे कुठेतर  थांबल ंपा हजे. आयु  साहेब आ ण महापौर साहेब 
रंगा, रंगा, रंगा, रंगा असंच झालेल आहे या महापािलकेम ये. आ ण या गो ीला वरोध 
करणारे फार कमी लोक रा हलेल े आहेत या महापािलकेम ये. आज व छ भारत 
अिभयानाम ये सहा हजाराचे ट लच बकेट तु ह  २९ हजार ३०० पयाला कस ंघेतले. थेट 
प दतीने दयायची कामे बंद करा. अिधका-यांनी ऐकले नाह  तर यांची तु ह  बदली क न 
टाकता. कुठेतर  हा कार मा.आयु  साहेब थांबला पा हजे. कती रंगा हाय या. 
सुदशननगर  म ये जो सात ट के बलो जातोय, तोच १४ ट केला काळेवाड  फाटयाला 
अबो ह जातोय. बलो, अबो ह, बलो, अबो ह हे काय चाललंय. हे सगळं कुठेतर  थांबवा. 
स या जी सवसामा य जनतेची लूट चालली आहे ती लूट कुठेतर  थांबवा. काय आहे क  
नाह  कोणाच.ं मला तर महापौर साहेब अस ंकळलंय, मला माह त नाह  खर आहे का खोटं 
आहे. रंग रंग काय होतेय ना साहेब. रंग रंग. या रंगचे वरचे जे पैस ेअसतात ना ते 
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कोण वाटून घेत ंमाह त नाह  मला. ३४ कोट चे काम करा. तु ह  १४ ट के अबो ह गेले. 
तु ह  सहा ट यांनी मंजुर  देणार. सात ट के कोणा या खशाम ये जाणार हो. औधचे काम 
केले या ठेकेदाराने सहा का सात ट के बलोनी. आता तु ह  मंजुर  करता. कुठेतर  कार 
साहेब थांबला पा हजे. सभासदांचे काय चाललय महापािलका कुठे चाललीय. कोणा या अबो ह 
रंग चाल यात. कोण टडर भरतय कोण कोणाला दाबतय. हा कुठेतर  कार थांबला पा हजे 
मा. सभागृह, ध यवाद.  

मा. नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, उपसूचना वीकारली आहे.   
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 
ठराव मांक - ३४४           वषय मांक- १६ 
दनांक- २०/१२/२०१८         वभाग-मा.आयु     

            संदभ- १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प   
                     . वभाअक/३/का व/३४१/२०१८ द.५/१२/२०१८  

        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

        सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय 
नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे 
(Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ 
नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क 
शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने 
क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,९४,९६१/-  व ९,१०,५४,९७४ /-  
असे एकुण र.  १४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

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

        व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/११/२०१८ 
अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े
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                                 प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  

िचंचवड     महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१५२९२ 
 

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 

संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या 

१५२९२ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १२७३१ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१२१५९ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- 
८२३६ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ३९२३ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

८९६४ लाभाथ  
GOI+GOM=५३७.८४लाख 

        GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   १७९.२८ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                  ७१७.१२  लाख 

 
िनगत करणेत 

आलेला दुसरा ह ा 
८०८३ लाभाथ  GOI+GOM=४८४.९८लाख          GOI = २०००/-व  



133 
 

,   

 
 

सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. तसेच भाग . ७ च-होली येथील स ह 
नं. ४५८ ते स ह ं .४०४ (पठारेमळा) येथील १८ मी. वकास (िनवीदा . ७५/२-
२०१७/१८) या कामातून ाईड व ड िसट कडे जाणारा र ता वकसीत करणेबाबत 
मा.महापािलका सभा ठराव . २०१ द. २२/०६/२०१८ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. 
सदर र याची आलाईमट बदलामुळे जागा ता यात आलेली नाह  यामुळे सदर कामाऐवजी 
ाईड व ड िसट कडे मधील २४ मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच भाग . ६ मोशी येथील गट . ५७ ते ६१ पयतचा १८ मी. ड .पी. र ता वकसीत 
करणे (िनवीदा . ४७/१/२०१७-१८) हे स या चालू असले या र या या कामातून 
िशवाजीवाड  येथील ड .पी./ नॉन ड .पी. माणे र याची कामे करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच भाग . ७ च-होली येथील हरामात पुल, खडकवासला व ती ते ९०.०० मी. 
ड .पी. र यापयतचा ३० मी. ड .पी.र ता वकसीत करणे. (िनवीदा . ६६/९/२०, २०१७-
१८) हे स या चालू असले या र या या कामातून भाग . ३ मधील ड .पी. र याचे 
आव यकतेनुसार उवर त कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे.                
 

         अनुकूल - ८१       ितकूल - ०   
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.  
         ----- 
मा.चं कांत नखाते-  मा. महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव  
मांडतो.  
 
 

  GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =१६१.६६ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ६४६.६४ लाख 
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ठराव मांक - ३४५                   वषय मांक- १७ 
दनांक- २०/१२/२०१८              वभाग- मा.नगरसिचव     

वधी सिमती 
 

         अ) दनांक ०२/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

         ब) दनांक १६/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.                                 
मा. िनतीन [आ पा] काळज े- मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता  
     अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.  
     -------                                            

मा.चं कांत नखाते- मा. महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माण ेठराव  
मांडतो.   
ठराव मांक - ३४६                वषय मांक- १८ 
दनांक- २०/१२/२०१८                    वभाग- मा.नगरसिचव    

 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
        

        अ) दनांक १७/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

        ब) दनांक १२/११/२०१८ व दनांक २२/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
           करणेत येत आहे.                                  
मा. िनतीन [आ पा] काळज े- मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता  
      अनुकूल - ८१             ितकूल- ० 
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.    
                                 ----                                             
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मा.चं कांत नखाते- मा. महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव  
मांडतो.  
ठराव मांक - ३४७          वषय मांक- १९ 
दनांक- २०/१२/२०१८          वभाग- मा.नगरसिचव   

 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
        

अ) दनांक २४/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.    

ब)    दनांक १४/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
                                 
मा. िनतीन [आ पा] काळज े- मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता  
      अनुकूल - ८१             ितकूल- ० 
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.    
                                 ----                                            

मा.चं कांत नखाते- मा. महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव  
मांडतो.  
ठराव मांक - ३४८       वषय मांक-२० 
दनांक- २०/१२/२०१८       वभाग-मा.नगरसिचव    

 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती  

                                            

अ) दनांक २६/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
                          

मा. िनतीन [आ पा] काळज े - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
      अनुकूल - ८१               ितकूल- ० 
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अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.    
                                 ----                                             
मा.चं कांत नखाते- मा. महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर पुढ ल माणे ठराव  
मांडतो. 
ठराव मांक - ३४९           वषय मांक- २१ 
दनांक- २०/१२/२०१८           वभाग-मा.नगरसिचव    

िश ण सिमती 
 

      अ) दनांक ०१/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

      ब) दनांक १५/११/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.                      

                                 
मा. िनतीन [आ पा] काळज े- मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
              यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
      अनुकूल - ८१                 ितकूल- ० 
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.    
                                 ----                                              

मा. नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, वषय मांक २२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
                 वषय मांक- २२ 
दनांक- २०/१२/२०१८               वभाग-मा.आयु    

      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . लेखा/३५/का व/२७७/२०१८  

                       द.२०/१२/२०१८   

             २) तातड चे वषयकामीचे पञ . लेखा/३५/का व/२७८/२०१८ 

                दनांक  २०/१२/२०१८  
 

 प रवहन महामंडळाकर ता ४०० सीएनजी, बीआरट , नॉन एसी बसेसच खरेद कर ता 
मा.संचालक मंडळ ठराव . ६ द. २३/०५/२०१८ ला अनुस न बसेस खरेद कामी 
राब व यात आले या िन वदा येम ये मे. टाटा मोटस यांची िन वदा ा  झालेली आहे. 
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यांनी बीआरट  साठ  उपयु  असणा-या ९०० मी.मी. लोअर हाईट, ११-१२ मी.लांबी या 
युरो-४, सीएनजी, आयट एमएस व ७ वष आयट एमएस एएमसी व वॉरंट सह ित बससाठ  
िनगोिसएशन नंतर ित बस र. . ४८,४०,४५५/- इतका दर सादर केला आहे.    

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ४० % ह या माणे ४०० पैक  १६० बसेस कर ता 
ित बस र. . ४८,४०,४५५/- नुसार १६० बसेससाठ  र. .७७,४४,७२,८००/- इतक  र कम 
पंपर  िचंचवड मनपा कडुन प रवहन महामंडळाकडे वग झालेनंतर पुढ ल खरेद  आदेश देणे 
व तद अनुषंगीक या राब वणेत येणार आहे असे मा.अ य  व यव थापक य संचालक 
पी.एम.पी.एम.एल. यांनी दनांक १९/१२/२०१८ चे पञा वये कळ वले आहे. 

  वषयां कत कामाचा मनपाचे सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात समावेश करणेत 
आलेला असून पीएमपीएमएल िनधी अंतगत १,६४,५६,००,०००/- पैक  बसेस खरेद साठ  र. . 
६० कोट  इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. 

  तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ४० % ह या माणे १६० बसेस कर ता ित 
बस र. . ४८,४०,४५५/- नुसार १६० बसेससाठ  र. . ७७,४४,७२,८००/- इतक  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेकडून पुणे महानगर प रवहन मंडळाकडे ट या ट याने गरज व 
मागणीनुसार वग करणेस मा यता देणेत यावी.      

मा. सागर आंगोळकर – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
मा.सिचन िचखले - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. महापौर 
साहेब या याम ये एक सुचना आहे. आपण जर पुण ेआ ण पंपर  िचंचवड शहर िमळून बस 
खेर द  कर त आहोत. तर या यात या एकदोन बस अशा आपण खरेद  करा यात क  
जेणेक न या शहराम ये येणारे बाहेरच े जे लोक दुरव न येतात या लोकांना हे शहर 
पाह यासाठ  दोन बस खरेद  करा यात. या याम ये मोरया गोसावी मंद र असेल, देहू-
आळंद  असेल, आपलं साय सपाक असेल, याच माणे भ श  असेल. शाहू महाराजांचा 
पुतळा आहे आप याइथ.ं असे व वध चांग या चांग या गो ी शहरातील येणा-या हजीटर  
लोकांना दाख वता आ या पा हजेत. अशा दोन डबल डे कर बस आपण खरेद  करा यात. 
अशी मी  तु हाला न  वनंती करतो. 
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मा.द ा य साने - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महापौर 
साहेब मगाशी वषय बोलता बोलता रा हला. आपण हया १६० बस खरेद बाबत ताव 
आप या समोर आलेला आहे. यापुव  सु दा आपली अटो ल टर येथे िमट ंग झाली यावेळेस  
आपण एक ताव मांडला होता. १५५ कामगार जोपयत आप याकडे पंपर  िचंचवडम ये 
येत नाह त तोपयत पीएमपीएमएलचा कुठलाह  वषय करायचा नाह  असे ऍटो ल टरला 
ठरलेलं आहे. गेली दोन-तीन म हने झाले हा वषय आज उदया करत करत आपले सगळे 

ताव आपण आप या पर ने दलेले आहेत. आता या ठकाणी ११० कामगारांना यांनी 
आप या कामगारां या बदली ितथे घेतलेले पण आहेत. मग आपण आप या कामगारांना 
इकडे का घेत नाह . आपण का यांना ेशर कर त नाह . महापौर साहेब आयु  साहेब 
आपण यांचेकडून खुलासा क न यावा. जोपयत हा वषय होत नाह , जोपयत आपले 
कामगार इकडे येत नाह त. तोपयत पीएमपीएमला एक पया पण आपण इकडून देऊ नये. 
अशी माझी आप याला वनंती आहे. कारण आपण यांना एवढया यव थतपण ेचांग या 
माग या क न सव पुतता क न आप याला ते लोक देत नसतील, आप याला जर ते ास 
देत असतील तर महापौर साहेब माझी आप याला वनंती आहे. झालय ंतर ती लोक आली 
का नाह . या वषयाचा आ ह  रोज पाठपुरावा करतोय. क  आज उदया चाल ूआहे. हणजे 
आप याकडे ती लोक कधी देणार आयु  साहेब यांनी खुलासा करावा. आयु  साहेबांनी 
ड लेरेशन दयाव क  दोन दवसात कामगार येतील. अशा प दतीने जर असेल तर आपण 
पैसे दयावेत. एकतर हा वषय वन के खाली आणलेला आहे. वनके खाली वषय आण याची 
काह  गरज नाह य. इथ ं आप याला बस घेऊन कुठे जायच ं नाह . आयु  साहेब माझी 
आप याला वनंती आहे. एकतर आपण तो वन के खाली वषय आणला आहे. जोपयत 
आपले कामगार इकडे येत नाह त तोपयत हा वषय क  नये. कंवा आ ह  मा यता देणार 
नाह . कती दवस झाल ंहे चाललंय. साहेब, आपण कती वेळा बोललोय या वषयावर. तु ह  
ड लेअर करा. अहो, साहेब यांना ी.मानेनां कोणी हॅ य ूनाह  देत, ितथ ंकोण यांना 
वचारत नाह त.   

मा.माने [ पीएमपीएमएल] - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. 
महापौर साहेब, आता जो स मा. द ाकाका साने यांनी जो खुलासा मािगतला आहे. या 
अनुषंगान ेखुलासा क  इ छतो क  हे जे १५५ कमचार  सोडायचे आहेत यासंदभात सीएम 
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मॅडमशी बोलण ेझालेले आहे. ये या दोन दवसांम ये या ऑडर िनगिमत होणार आहेत. 
आ ण या कमचा-यांना सोडवायची कायवाह  चालू आहे. यात अडचण अशी होती क  जे 
कमचार  सोड यानंतर ितकड या कामकाजाम ये अडचण येऊ नये कारण १५५ कमचार  जर 
सोडले तर मटेन स या कामाम ये अडचणी िनमाण होतील. ह  या चाल ूअसून यातले 
८४ कमचा-यांची भरती झालेली आहे. पुढ ल १८० कमचा-यांची भरती या चाल ूअस या 
कारणामुळे थोडा वलंब झालेला आहे. परंत ुहे १५५ कमचार  सोड याब लचा िनणय ऑलरेड  
मॅडमने घेतला आहे. फ  ितथ या कामकाजाम ये अडचण येऊ नये हणून थोडा लांबणीवर 
पडलेला आहे. आ ण दोन दवसांम ये मॅडम ऑडर िनगिमत करणार आहेत.  

मा.द ा य साने – मा. महापौर साहेब, यांनी सांिगतले या मा हती माण े १८० लोकांची 
भरती झाली. मला वाटत ं क  पीएमपीएमएलचे सद य आपण पण आहात. मला वाटत 
आयु  साहेब आ ण टँड ंग चेअरमन पण आहेत. आप याला मा हती आहे क  नाह  हे मला 
मा हत नाह . भरती करताना साहेब आप या लोकांना सहभागी क न घेतल ंका. आप या 
लोकांना याबाबतीत काह  कळ वलं का कंवा आपली लोक कोणी घेतलीत का. यां या १८० 
या भरतीम ये आपलाह  ४० ट के वाटा आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा भरतीम ये 

४० ट के वाटा अस ूनये का. याची सु दा संबंिधत महापौर आ ण स ा ढ प नेते, टँड ग 
चेअरमन आयु  साहेब आप याला वनंती आहे. जर ४० ट के वाटा हा फ  पैसे घे यासाठ  
आप याला वाटा देतात. मग जर यांची भरती असेल तर पंपर  िचंचवडची ४० ट के लोकं 
का घेऊ नयेत यांनी. हाह  रा त मु ा आपण सभागृहात याला मा यता दयावी. 
जवळजवळ ८० लोक भरलेली आहेत. ८० लोक भरताना महापौरांना मा हती नाह . आयु ांना 
मा हत नाह , टँड ंग चेअरमनला मा हत नाह . स ा ढ प ने यांना मा हत नाह . मग ह  
भरती कसली. आपण पैसे दयायचे दयायचे आजपयत चाल ूआहे. हणजे फ  दयायच काम 
आपलं आहे आ ण यांनी काह  दयायच असेल ते हा आप याला झरो कंमत. मग असे 
असेल तर थांबवा ना. आ ह  दहा वेळा सांिगतलेले आहे. पीएमपीएमएल आप याला सवतीची 
वागणूक देतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला वागणूक देताना पूण बेकार प दतीने 
देतात. अनेक वेळा सभागृहात बोलत असताना परत तेच तेच, तु ह  परत तेच परत तेच. 
चांगला वषय आला. चांगला वषय आला क  मंजुर करा. कामगारांसाठ  कंवा 
पीएमपीएमएलसाठ  आ ह  पैसे देतोय. पण आप याला बेकार वागणूक देतात. हणून आ ह  
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कती वेळा अशी मागणी केली. आ ह  जे जे ट मािगतले या या माण ेबस ट दले  
जात नाह त. बस द या जात नाह त मग येक वेळेस आपण पैशाचा वषय आला क  
आ ह  आपल जाऊ दे आपली लोक आहेत, आप याला बस देतात. आपण यांना वेगळया 
भावनेने मदत कर याचा य  करतो. मग चांग या प दतीने काम करायचे असेल तर 
आप या ४० ट के वाटया माण ेआप याला सु दा याम ये ह सा दला पा हजे. आप याला 
सहभागी हायला पा हजे. आयु  साहेब बरोबर आहे क  नाह . ४० ट केनुसार आपली लोक 
भरायला नको का. आपली लोक का घेतली नाह त. हा ह   यांना वचारण ेआप याला 
गरजेचे आहे. मला असं वाटत ंक  तु हाला बोलावतात क  नाह त मलाह  माह त नाह . हया 
पीएमपीएमएल या बॉड वर आपले देखील लोक आहेत यांना ितथे बोलावले जाते का. यांचा 
मान-स मान केला जातो का. यांना वचारात घेतले जात ेका. हणून आयु  साहेब आजचा 
जो वषय तु ह  वन-के खाली आणलेला आहे. जोपयत आम या माग या पूण के या जात 
नाह त, आमचे कामगार इकडे येत नाह त, ४० ट के माणे भरती होत नाह  तोपयत हा 
वषय मंजुर क  नये. तो वषय थांबवावा अशी माझी वनंती आहे. सभागृहाने पण सांगावे. 
जर आप याला सवतीची वागणूक देत असतील तर हा वषय आपण का आणतोय. माझी 
वनंती आहे साहेब तु ह  या वषयावर जोपयत आपली लोक येत नाह त तोपयत हा वषय 
थांबवावा.      

मा.मंगला कदम - स मा. महापौर साहेब, स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह १६० बसेस 
खरेद  करणेबाबत ७७ कोट  पये दे याबाबतचा वषय आहे. ७७ कोट  पये दे याचा वषय 
आहे. माने साहेबांनी खुलासा केला. जसं काह  पा क तानमधून इकडचा मुलगा ितकडे चुकून 
गेला आ ण तो आ यानंतर आपण जसं याच वागत करणार आहे. तस ंआप या लोकांचे 
जंगी वागत आप याला कराव ंलागणार आहे. मी खरच सांगते किमशनर साहेब. तु ह  या 
मानना फ  बाहेरपासून इथंपयत चालत यायला सांगा. यांची प र थती हया 
पीएमपीएमएलमुळे झाली आहे. तर  अिधका-यांची, कमचा-यांची बाज ू यायला आपण िशकले 
पा हजे, कमचा-यांची बाजू यायला आपण िशकल पाह जे. आज किमशनर साहेब लास-वन 
अिधकार  फ  आप याकडचा एकच ितथे होता. आ ण अ रश: या लोकांनी वेगवेगळया 
प दतीने या माणसाला ितथे अडकव याचा य  केला. आ ण हे डो याम ये ठेवून अ रश: 
यांचा रोडवर ऍ सीडट झाला. मग यां या कमाने झाला सुदैवाने झाला, क  काय झालं  
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अस हणायच ं का. परंत ु या वेळेला एखादया य ंला इतका ास द यानंतर याची 
फॅिमली कती ड टब होते. आज आमचे जेवढे १५५ कमचार  ितकडे आहेत. यांनी खुलासा 
करताना ते पा क तानातून आप याकडे लोक येणार आहेत अशी यां या मनाची भावना 
होते. एक दोन दवसाम ये या गुंडेमॅडम आहेत या यांना सोडणार आहेत. यांना हायस ं
वाटल असेल क  या मॅडम सोडणार आहेत हणून. हणजे आपली लोक ितथे आहेत. आ ण 
इथ ंआ यानंतर आपण यांच जंगी वागत करायला पा हजे. यां याकडून जसे ते इकडे 
आले या प दतीने आपली लोक इकडे येणार आहेत अस ं यां या बोल यातून दसत होत.ं 
मग साहेब आपण कती दवस अस ंक न घेणार आहोत. जस ंमगाशी सांिगतल ंक  बसचे 
ट आप याला िमळत नाह त नवीन बस िमळत नाह त अहो आ ा गटनेते मनसेचे िचखले  

बोलले क  पंपर  िचंचवड दशन करा. काय वाईट सुचना आहे. आतापयत ह  सुचना िमळाली 
क  नाह  साहेब आप याला. पुण े दशन क  शकतो मग पंपर  िचंचवड दशन बस का 
आम यासाठ  कर त नाह . का यांना आम या पंपर  िचंचवडचे एवढं वावड आहे. यानी 
एसी बस घेत या साहेब एक दवस पंपर  िचंचवड दशन करायच ं या यासाठ  माग या 
वेळेला पैसे दलेत क  नाह त. एसी बस घेवून पंपर  िचंचवड दशन ह  बस झाली पा हजे. 
असा आपला ताव आहे क  नाह . टँड गं किमट या चेअरमन तेज वनी या गाड त 
बस या. यांनी सांगावे ताई तु हाला पु हा गाड  दसली का, कंवा गाड  चाल ूआहे का. मग 
का ७७ कोट  दयायचे. का आ हालाह  वाटल टँड गं किमट चे चेअरमन म हला आहेत. या 
म हला आहेत हणून यांनी म हलांसाठ  गाड  चालू केली. का बंद झाली कशासाठ  ती बंद 
झाली. अहो अपमान आहे हा. साहेब पंपर  िचंचवडकरांचा अपमान आहे. यांनी फ  पैसे 
मागायचे आपण यांना पैसे दयायच.े फ  यात समाधान आ हाला एवढच ंआहे क  टाटा 
मोटस कंपनीमधून बसेस खरेद  होणार. समाधान आ हाला क  टाटा मोटस नाव टाकलंय 
यांनी. टाटा मोटसमधून या पंपर  िचंचवडला बसेस घेणार. याच फ  आ हाला समाधान 

िमळणार आहे. यातील एक बस आप याकडे नवीन कोर  म ये सीएनजीची बस िमळणार 
नाह . सगळया जु या झा या, बंद पडायला लाग या क  पंपर  िचंचवडला देणार. दर वेळेला 
साहेब आपण बोलत असतो क  आता हयांना कुठेतर  आपण िशक वले पा हजे. कती 
नगरसेवकांना मा हती आहे क  ८० लोक भरलीत. प नेते तु हाला सांगीतल होत ंका, नाह  
सांगीतल. खरच प नेते पैसे देवू नका. महापौर साहेब, जर आप याला कंमत देणार 
नसतील तर या लोकांना ठ क आहे पीएमपीएमएल आपलीच आहे. परंत ुसाहेब आप याला 
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कंमत देणार नसतील, आप याला चांग या बसेस देणार नसतीलतर मग का हणून आपण 
पैसे दयायचे. बस पासक  बंद क न टाकलेत. बस पासक  बंद आहेत किमशनर साहेब. 
ये  नागर कांसाठ  ठक ठकाणी झरो पॉ टला आपण पासक े केले होते. बस पास क े बंद 

क न टाकलीत सगळ कडची. मग आपला पीएमपीएमएलचा खप कसा होणार. जर 
नागर कांसाठ  बसपास क े नसतील. बसपास काढायचा असेल. तु हाला सांगते वारगेटला 
जा. िनगड ला जा. िचखली, तळवडेचा ये  नागर क कशाला िनगड ला जाईल पास 
काढायला. शाळेचा वदयाथ  शाळा बुडवून जाऊ शकतो का, परत ते पालकांनी काढा. झरो 
पॉ टला आपली लोक बसलेली असतात का नसतात. यांनी यायच आ ण दयायचा पास 
काय वाईट आहे. सगळ कडची पास क े बंद केली साहेब. या केबीन वगैरे एवढा खच 
केलेला सगळा बंद झालाय. सगळयांनी बघा बर का. सगळयांनी बघा तुम या इथ ं बस 
पासक  होत का. ते सगळं बंद झालंय. मग आपण काय करायच.ं बस पास क  सु दा 
आप याकड नाह . मग मा. महापौर, आपण काय करायच ंया पीएमपीएमएलच.ं मला वाटत ं
मा. महापौर साहेब तु ह  पण जाधववाड चे गाववाले आहात यांना इंगा दाखवा. या अिधका-
यांना ितथं या. क  आम याकडे माग यांची का पुतता होत नाह . आम या लोकांचे ट का 
िमळत नाह त. आ हाला चांग या बसेस का िमळत नाह त. आम या लोकांना का अशी 
वागणूक िमळते. आमचे लास-वन अिधकार  एकच होते. आमचे कमचार  हे पंपर  
िचंचवडचे का नसावेत. ८० लोक भरलेत या यात कती लोक घेतलेत. मागे सु दा एक 
यांचा अिधकार  आला होता. पा हजे तसे वाटेल तसे मोशन दलेत. महापौर साहेब, प नेते 

मी तु हाला वनंती करते. पॉिलसी माण े यां याकडे माणस आहेत का ते बघून या. जे 
चेकर आहेत ते तेवढया वॉिल फकेशनचे आहेत का ते बघा. जाह राती तु हाला मा हती 
आहेत का या गो ी. जा हरातींची कती तर  मुदतवाढ होऊन ते बसेसवर फरत असतात ते 
कुठे जात े याचे उ प न. याचे उ प न कुठे जाते. ित कटे बघा कुठून येतात. मा.महापौर 
तु ह  हटलांत सांगत जा, सांिगतल.ं सांिगतल ंमी तु हाला आता. क  पीएमपीएमएलवर 
जा हरात असते याची मुदत संप यानंतर सु दा या जा हराती असतात या वाढ व 
दवसा या पैशाचे ते करतात काय. ित कटे कुठून छापून येतात. याच करतात काय. 
आम या माणसांना ास देतात याच कारणार काय. हया सगळया गो ी महापौर साहेब 
वचार या गे या पा हजेत. मला वाटत ंक  हा वषय तु ह  तहकूब ठेवावा. अशी मी सगळया 
सभागृहाला वनंती करत.े अ यथा आमचा वरोध असेल.            
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मा.एकनाथ पवार- स मा. महापौर साहे , स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. खरतर या 
संदभाम ये दोन-तीन मत वाह १०० ट के आहेत. पीएमपीएमएल या संदभाम ये द ाकाका 
तु ह  कमचा-यांचा वषय मांडला. पीएमपीएमएल या कमचा-यां या संदभाम ये आपण 
प हली बैठक पीएमपीएमएल या अिधका-यां या बरोबर घेतली. मीह  या बैठक ला होते. 
पीएमपीएमएल या अिधका-यांनी मलाह  एक गो  सांिगतली होती, जे हा पाठपुरावा या 
संदभाम ये केला होता ते हा यांनी सांिगतले होते क  मटेन स काम चाल ूआहे ते हा एक 
म हनाभर राहू दया. या यानंतर आ ह  १०० ट के क  आ ण खरतर पीएमपीएमएलचे नातं 
हे खूप जुन ंनात आहे आपल.ं आ ण हे या प दतीने ताई थोडयाफार माणाम ये  तु हाला  
ह  मा हत आहे. तु ह  या प दतीने नोकर भरती या संदभाम ये सांिगतले क  
पीएमपीएमएलचा मी डॉयरे टर नस यामुळे कंवा ितथली भरती कया ह  यांनी राब वली. 
परंत ु एक गो  िन त आहे क  तु ह  या प दतीने एका लास-वन अिधका-या या 
संदभाम ये सांिगतल.ं आ ण या या गो ी हणजे तेज वनी बस या संदभाम ये  
िसमाता या काळाम ये यावेळेस घटना घडली यांनी बसचे उदघाटन केले. मला असं 
वाटत क  माने इथ ंआहेत तर यांनी या संदभाम ये आजच मा हती सभागृहाला देतील. 
तर आपण दोन गो ींचा भेदभावह  कधी नाह  केला पा हजे. सचीनची सुचना पण चांगली 
होती. जस ंतु ह ह  याबाबतीत सांिगतल ंक  जसे पुण े दशनची बस असली पा हजे तसे  
पंपर  िचंचवड दशन या बसची सु दा आप या शहराम ये गरज आहे. पंपर  िचंचवड सु दा 
लोकांना पाह यासारखे शहर झालेले आहे. आ ण पुढ या काळाम ये आपण अजुन या 
प दतीने काम करतोय हणजे या शहराची आप याला जर का चांगली ओळख करायची 
असेल. तर हया बसेस या मा यमातून १०० ट के केले पा हजे. मा. महापौरांना आपण 
याबाबत एवढ च वनंती केली पा हजे क  पुढ या काळाम ये पंपर  िचंचवड दशन ह  वतंञ 
बस असली पा हजे. पण आपण कधी कधी एक वचार करतो. या संदभाम ये आपण आज 
बसेस घे या या संदभाम ये आपण जर परवानगी दली कंवा पैसे दले तर सहा म ह या या 
नंतर बसेस आप या शहराम ये येतील. हे काय आपण आज पैसे दले क  लगेच उदया या 
महामागावर बसेस चालतील अशीह  प र थती नाह . पीएमपीएमएल या कामा या 
संदभाम ये यांचा कामाचा आढावा मा. महापौर आ ण मा. आयु ांना मी वनंती करेन क  
पुढ या काळाम ये पीएमपीएमएल या अिधका-यां या संदभाम ये दर १५ दवसाला हणजे 
टँड गंम ये एखादा अिधकार  येत असेल टँड गमधून जात असेल. यांनी चेहरा दाख वला 
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आ ण गेला. यामुळे पीएमपीएमएल या पासेस या संदभाम ये  काह  घटना असतील. काह  
कमचा-यां या संदभामध या वेगवेगळया घटना असतील. तर सगळया घटनेचे सगळे आता 
इथ पदािधकार  आहेत. या याम ये आणखी ऍड करा. माजी महापौर या. चार पदािधकार  
या.  हया सगळया लोकांना ऍड क न पीएमपीएमएल या संदभामध या सम या आप याला 

खरतर सोडवा या लागणार आहेत. एका बाजुला ह  प र थती आहे क  १०० ट के 
पीएमपीएमएल या बसेस आहेत. मटेन स तीथ या प र थतीमुळे बस या मागावर धाव या 
जात नाह त. आपण एक आ ह हणजे पीएमपीएमएल या अिधका-यांकडून आपण जेवढया 
बसेस घेऊ, जेवढा आपला वाटा आहे ४० ट यांचा. ४० ट के बसेस या आप या ह म ये 
धाव या पा हजेत. अशा प दतीचे सु दा आप याला यांना सांगावे लागणार. आ ण सांगावे 
नाह तर तर यांना वेगवेगळया मा यमातून आप याला बघावे लागणार. यामुळे आप याला 
खरतर बसेसचे आपण एका बाजुला १५५ कमचा-यां या बदली या संदभाम ये यांनी 
सांिगतले क  दोन दवसांम ये आपण िनणय  क . पुढ या काळाम ये आप या शहरामधील 
लोक जी या पुण ेशहराम ये वास करतात. वेगवेगळया ठकाणी वास करतात. यांची 
सु दा खरतर गैरसोय आप याला क न चालणार नाह . यांनाह  आप याला याय दयावा 
लागणार आहे. यामुळे मी एवढेच सांगेन क  जर बस नाह  द या. आज आपण 
महापािलके या सभागृहाम ये हा वषय केला तर उदया आपण लगेच पैसे देणार नाह . 
या याम ये पंधरा-वीस दवस जाणारच आहेत हे ल ात ठेवा. बीआरट ची प र थती जर 

आपण बिघतली तर आप याला मा हत आहे ताई. ताई ह  व तु थती आहे क  बीआरट या 
संदभाम ये आपण क न सु दा बसची प र थती ह  अ यंत दयनीय प र थती आहे. ती 
जर सुधारावयाची असेलतर ४०० बसेस घेऊन सु दा आपला हा ॉ लेम संपणार नाह . 
कमान हजार दड-हजार बसेस या दवशी या मागावर धावतील यावेळेसच चांग या 
बसेसची आ ण चांगली सु वधा, चांग या एसी बसेस या मा यमातून आप याला 
शहरवािसयांना जे पु याम ये जाऊन येऊन वास करतात यांना देता येईल ्   . १५५ लोकां या 
संदभाम ये माझा आ ह आहे मा. महापौर साहेब क  दोन दवस जर झाले तर एकह  पैसा 
तु हाला १०० ट के  िमळणार नाह . दोन दवसांम ये ते सगळे लोक या महापािलकेम ये 
पाठवावयाचे आहेत. यािशवाय कुठ याह  प दतीने आरट जीएस तु हाला होणार नाह . कंवा 
कुठलाह  िनधी दला जाणार नाह . यामुळे ह  जी लोक आहेत ती या ठकाणी आली 
पा हजेत. पंपर  िचंचवड शहराला भेदभाव पीएमपीएमएल या मा यमातून नाह  झाला 
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पा हजे. आपले अिधकार  सु दा पीएमपीएमपलचे सेवेम ये तेवढयाच ताकद चे आहेत हेह  
आप याला नमुद करावे लागेल. क  पुढ या पीएमपीएमपल या बैठक म ये नमुद करावे 
लागेल. या माण ेबसेस घेवून या शहरवािसयांना आप याला या सु वधा दयाय या आहेत,  
आपण या शहरा या लोकांसाठ च काम करतोय. हया बसेस या आपण घेणार आहोत या 
आपण आप या शहरासाठ  घेणार आहोत. दो ह  मे ो या संदभाम ये या प दतीने आपण 
संवाद केला या प दतीने पुढ या काळाम ये मे ो या बरोबर पीएमपीएमएल या जर 
चांग या बसेस गे या तर आप याला कने ट ह ट  सु दा चांग या प दतीने होणार आहे.   
मा.महापौर साहेब स माननीय सद यां या सगळया वचारांचा चांग या प दतीचा वचार 
क न आप याला हा वषय करावा लागणार आहे. मा. महापौर, आप याला वनंती करतो क  
या संदभाम ये पीएमपीएमलला चार गो ीच लींग देवून पंपर  िचंचवड शहरा या लोकांवर, 
पंपर  िचंचवड महापािलके या पदािधका-यावर कुठ याह  प दतीचा दुजाभाव न करता या 
पुढ या काळाम ये पु यापे ा सरस आप याला सु वधा दे याची ख-या अथाने गरज आहे. 
खरतर पीएमपीएमएलची िनिमती पंपर  िचंचवड या आप या सगळया पदािधका-यां या 
मा यमातून केली गेली होती. यामुळे तो दुजाभाव आप याला पुढ या काळाम ये राहणार 
नाह . अशा प दतीचे आदेश पीएमपीएमएल या अिधका-यांना देऊन हा वषय मंजुर करावा 
ह वनंती.            
मा.िसमा सावळे - स मा. महापौर साहेब. स मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह. १५५ 
कमचार  आप या सेवेम ये परत या. गे या वषभरापासूनची आपली मागणी 
महानगरपािलकेची.  परंत ुसाहेब, तु ह  यावेळेस बोलला होता आ ण मा. मुंढे साहेब होते 
यावेळेस ते ह  बोलले होते क  कंपनी आहे आ ण कंपनी हणून एकदा तु ह  कामाला 

लागला क  ती कंपनी आपली आहे. यांची नाह  आ ण माझी नाह . यामुळे तु ह  ती 
मागणी क  नका असे यावेळेस मुंढे साहेब पण बोलले होते आ ण आपण सु दा यां या 
हण याला होकार देऊन आपण मागणी करतच होतो, पण हळू हळू करत होतो. आता ती 

मागणी जोर धरतेय. आ ण या कारचे वातावरण आहे कमचा-यां या बाबतीत दुजाभाव 
आहे का तर १०० ट के या ठकाणी दुजाभाव आहे. मान या बाबतीत काय घडल सगळया 
शहराला मा हती आहे, पीएमपीएमएलला मा हती आहे. द ुदवाने मानना यो य वेळ  यो य  
याय देता आला नाह . हेह  स य आहे. यामुळे आपलीसु दा चुक  आहे. आपण साहेब 



146 
 

,   

मागणी केली होती क  यांचे एक वभागीय कायालय आप या शहरात सु दा असले पा हजे 
जे क  यांनी अजुनपयत केलेले नाह . माग या िमट ंगला गुंडे मॅडम आ या हो या. या 
यावेळेस आ या हो या यावेळेस यांनीह  सांिगतल ं होत क  वभागीय कायालय चालू 

करते, डेपो चालू करते. काह ह  केलेले नाह . याह  आ या यांनीह  ग पा मार या या 
गे या. मुंढे साहेबां सारखे स म अिधकार  असताना सु दा या ठकाणचा डेपो यांनी बंद 
केला, वभागीय कायालय बंद केले. सगळ उचलल ंआ ण फरफटत वारगेटपयत नेले. आ ह  
हणजे चोर यां यासारखे ह र ं  द ुसरे कोणीह  न हते. हणजे पु यासारखे. मला अिधका-

यांनाह  बोलायचे आहे. या शहरासारखे कोणी नाह . हे जे काह  दाखव याचा य  वरवर 
होतो यांचा मी या ठकाणी कडक श दात िनषेध करते. म हलांसाठ  बस चाल ूके या आज 
कती बस ं र यावर धावतात. आम या भागात या बस साहेब इं ायणीनगरला. बेटावरचे 
आहे आमच इं ायणीनगर. चारह  बाजुने आ हाला एमआयड सीने वेढलेले आहे. तीथ या बस 
न सांगता पर पर बस बंद के या. पर पर काह ह  चज करतात. िश या कोणी खाय या 
नगरसेवकांनी. बंद कोणी कराय या पीएमपीएमएलने. बोलायला गेले तर काय करतात 
मा हती आहे का तीकडे पीएमपीएमएलाला तु हांला सांगाव लागेल. येऊ दे पीएमपीएमएल 
पैसे मागायला, आता देतो आ ह  पैस.े एका दवसात एका तासात आ ह  पैसे देतो. पण 
देणार कोण. उदया माने आहेत हणून यांना बोलून त डसुख घेणार. आ ण यांना बोलणार 
असं नाह  चालणार साहेब. बसेस याय या क  नाह  याय या. तर साहेब तु हाला आ य 
वाटेल. मी बोलल ंतर वरोधात होईल. पण स य प र थती सांिगतली पा हजे ना. २०१६ 
पासून आपण  या राब वली. एक तर अशोक लेलडँ आ ण टाटा. दोनच आले. मग यांचे 
टडर इंगळे साहेबांनी र  केलं. नंतर तीन वेळा आपण िन वदया काढ या आ ण िसंगल टडर 
आले. मला माह त आहे ते साहेब. कायदया या भाषेत जर वचाराल तर कमान तीन लोक 
तर  आले पा हजेत. आ ण मग नाह  परवडत हणून घासाघीस केली आ ण हणून मग ते 
टडर र  केले. मग परत तु ह  केलं मग तीन वेळेस टडर कॉल क न तीन वेळा एकच 
य  आला. नो डाऊट क  गाड चा जे काह  आपण मेक सांिगतला होता तो मेक 
यां यािशवाय दुसरे कोणीह  बनवत नाह  आ ण हणून या ठकाणी संशयाला जागा आहे. 

द ुदवाने मगाशी िनलेश तु ह  बोललात, यो य बोललात दुदवाने वरोधी प ाची लोक या 
गो ीचा अ यास क न का येत नाह त. कमचार  आले नाह  हणून तु ह  बस घेऊ नका. हे 
बोलणे यो य नाह . तु ह  सांगा ना. कती लोकांना माह त होत या सभागृहात बोललं जात 
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असेल क  िसंगल टडर आल ते तीन वेळा टडर आपण रकॉल केले. आ ण तीन वेळेला एकच 
य  भरते हणून या बस याय या नाह त. मुळ मु याला बगल दयायची. आ ण नको 
या दशेने तु ह  या सभागृहाला नेणार असाल तर हे कतपत यो य आहे. आ ह  पण होतो 

साहेब वरोधी प ात. ठोकून बोलत होतो आ ह . मंगलाताई यावेळेस सभागृह ने या हो या. 
या िचडाय या. या खूप िचडाय या आम यावरती. आ ह  काय बोलायचय ते बोलायचो. 

परंत ु या यासाठ  कागदाचे हे िचठोरे. कोणी हणायचे क  हया िचठो-या, हया बॅगा 
आ हाला खूप काय काय नाव दले होती. पण अिभमान आहे आ हांला सगळया नावांचा 
कारण आ ह  पूण अ यास क नच या ठकाणी येत होतो. मा.महापौर साहेब मा. किमशनर 
साहेब या मेक या बस आपण या ठकाणी मािगत या हो या याम ये एकच कंपनी 
ईलीजीबल आहे का याचा तपास करणे आ ण टाटा मोटसच आहे का आ ण यांनाच देणे 
कस गरजेचे आहे याम ये शासनाकडे आपले काह  हणण ेमागवावयाचे आहे का. या या 
संदभात या सगळया कायदेशीर बाबी तपासून आपण काम करणे गरजेचे आहे. या ठकाणी 
पीएमपीएमएलचे अिधकार  आहेत. फुल त डसुख यायचे. कारण का क  दुसर ऐकायला 
कोणीच नाह . समोर असले तर नुसते हाव हाव बोलत राहायच.ं हा दुट पीपणा आता बंद 
केला पा हजे ना. त डावर पण तेच बोलायचे आ ण माघार  पण तेच बोलायच.ं साहेब यांचा 
आ ण आमचा बांधाला बांध थोड च आहे. पीएमपीएमएलचे कमचार  इथ ंपा हजेत असं आपल 
हणण ंहोत.ं क  ते या पो टवरती आहेत या या पो टवरती यांनी काम करावे. आ ह  

तुम या हण याला मा यता दली होती. आ ह  चुकलो होतो का मग. आ ह  तुम या 
हण याचा आदर केलाय. या ठकाणी कमचा-यांवर  दुजाभाव होतो. मग आपली जी कामगार 

संघटना आहे या संघटनेनी या ठकाणी मा यता घेवून आप या कमचा-यांचा अ याय कसा 
कमी करता येईल. पीएमपीएमएलम ये जो ४० ट के ह सा आहे. तर ४० ट के आमचे 
कमचार  ितथे आहेत. यांचा रोजचा अ याय कसा कमी करता येईल या याकर ता तु ह  
यांना पगार देताय. हे होताना दसत नाह . आप या कमचार  महासंघाला, गटने यांना 
या ठकाणी पाठवा. आपलं हणण काय तर मा या महानगरपािलकेचे कमचार  तो माझा 

कमचार  आहे तो महापािलके या हताचा हणजे पे रोलवरती जे पह ले होते ते आम या 
कमचा-यांचे हत बघतील हा यातला शु द आ ण िनमळ हेत ुआहे. आ हाला यां याम ये 
फूट नाह  पाडायची. मग आम या कमचा-यांचा कंवा महानगरपािलके या पीसीएमसीतून जे 
कमचार  ितकडे गेलेत, कंपनीम ये मज झालेत. मग यांना मज झा यानंतर यां यावरती 
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अ याय का होतो याच ं सु दा एकदा व ेषण झाल ं पा हजे. आमचे कमचार  ईलीजीबल 
नाह त का पदो नतीसाठ . मग पदो नती घेत यानंतर छोटयात या छोटया वषयासाठ  साहेब 
काय छळ केला मानचा. वचार करा तु ह . आ ण हे सगळे वषय तु हाला आ हाला 
सगळयांना मा हती आहेत. या यावर साहेब आपण पीएमपीएमएल चालावी हणून आपण 
खूप य  केलेत. परंत ुसाहेब एकच टडर आ यानंतर तीन वेळा तु ह  टडर तु ह  कॉल 
केले. २०१६ ला दोनच टडर आले होते. मग ते टडर तु ह  र  केले. मग दोन आले र  केले 
मुंढे साहेबांनी. आता तीन आलेत तर येकदा टाटा मोटस, येकदा टाटा मोटस, येकदा 
टाटा मोटस. एकच य  येतो आ ण यांना आपण दयायच हणतोय. दे याब ल पण काह  
नाह . उदया जर कोणी कोटात गेले, जाणार तर नाह  कोणी. जायच ं हटल ंतर अ यास 
करावा लागतो. वक लाला पैसे भराव े लागतात. लोकां या िश या खा या लागतात. 
पेपरवा यांना नको तेवढया या काह  भाषा असतात यां या भाषाच ऐकूण याव लागतं. 
जाणार नाह  कोणी. पण सांगणे माझ ंकाम आहे. पण एखादा खरच कोटात गेला आ ण 
याला वाटल ं जावं तर काय. यावेळेस भारतीय जनता पाट ची स ा हणून आमची 

जबाबदार  असेल. आ ह  पैस ेखच केले. या सगळया वषयांचा उहापोह करणे फार गरजेचे 
आहे मा. महापौर साहेब, मा. किमशनर साहेब आ ण हणून मला अस ं वाटत ंक  पैसे 
दे या या आधी आपण परत एकदा य  केला तर चालेल का. आ ण नाह  चालणार तर का 
नाह  चालणार. याच सु दा उ र हवंय. मा. महापौर साहेब तु ह  आ ण टँड गं चेअरमन 
आ ण किमशनर साहेब हे तीनच लोक आहेत, या ७७ कोट  दे यास जबाबदार असणार.  
िसंगल टडर आहे. तीन वेळा कॉल केले एकच माणूस आला, याची गंभीरता ल ात या. 
आ ण जे यो य असेल तो िनणय करावा मा. महापौर साहेब, मा. किमशनर साहेब. 
ध यवाद.   

[ सभागृहात ग धळ ] 
मा. मंगला कदम – मा. महापौर साहेब, मतदान या.   
मा. द ा य साने- मा. महापौर साहेब, वनके खाली वषय आणलेला आहे यामुळे याचा 
अ यास झालेला नाह .  
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, वषय माक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.राज  गावडे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
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          यानंतर सूचने माणचेा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक- ३५०        वषय मांक- २२ 
दनांक- २०/१२/२०१८        वभाग- मा.आयु     
            संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                     लेखा/३५/का व/२७७/२०१८ द.२०/१२/२०१८   

                  २) तातड चे वषयकामीचे पञ .  

                     लेखा/३५/का व/२७८/२०१८ दनांक २०/१२/२०१८   
 
             वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 

       अनुकूल - ८१                  ितकूल- ० 
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.   
                               ------  
मा.महापौर-  सवाचे आभार मानून आजची सभा संपली असे मी जाह र करतो. 
 

 
(राहुल गुलाब जाधव) 

महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  -४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/६/का व/६१/२०१९ 
दनांक - ७/२/२०१९       

                                              
                                    ( उ हास बबनराव जगताप ) 

 नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

  पंपर  – ४११ ०१८. 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

      कायवाह साठ  रवाना.   


