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

कायप का मांक – ५२ 
सभावृ तांत 

दनांक – १९.१२.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे डसबर-२०१५ ची मा सक मा. महापा लका सभा 

श नवार द.१९.१२.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

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

उपि थत होत.े   

 

१. मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा.सौ. वाती मोद साने 

५. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

६. मा.सायकर अजय शंकरराव 

७. मा.जाधव साधना रामदास 

८. मा.जाधव राहु ल गुलाब 

९. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१०.  मा.काळजे नतीन ताप 

११. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१२. मा.बाबर शारदा काश 

१३. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१४. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१५. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१६. मा.पवार संगीता शाम 
१७. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१८. मा.तानाजी व ल खाडे 

१९. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२०. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
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२१.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२२.  मा.भारती फरांदे 

२३.  मा.आर.एस.कुमार 

२४.  मा.जावेद रमजान शेख 

२५.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२६.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२७.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

२८.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

२९.  मा.नेटके सुमन राज  

३०.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३१.  मा.भ डवे सं गता राज  

३२.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३३.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३४.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

३५.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

३६.  मा.अपणा नलेश डोके 

३७.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३८.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

३९.  मा.जय ी वसंत गावड े

४०.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४१.  मा. साद शे ी  

४२.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४३.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४४.  मा.शेख अ लम शैकत 

४५.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४६.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४७.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

४८.  मा.म डगेर  वषा वलास 

४९.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
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५०.  मा.सुपे आशा र वं  

५१.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५२.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५३.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५४.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५५.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

५६.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

५७.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५८.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

५९.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६०.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
६१.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६२.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६३.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६४.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

६५.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

६६.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

६७.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

६८.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

६९.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७०.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७१.  मा.काळे वमल रमेश 

७२.  मा.पाडाळे नता वलास 

७३.  मा.तापक र अ नता मि छं    

७४.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७५.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

७६.   मा.बारणे नलेश हरामण 

७७.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७८.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 
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७९.   मा.बारणे माया संतोष 

८०.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८१.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८२.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८३.   मा.कलाटे वाती मयुर  

८४.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८५.   मा.च धे आरती सुरेश 

८६.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

८७.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

८८.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

८९.   मा.जगताप राज  गणपत  

९०.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९१.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९२.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९३.   मा.जम सोनाल  पोपट 

९४.   मा. शांत शतोळे 

९५.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

९६.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

९७.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

९८.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

९९.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१००.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०१.  मा.संजय केशवराव काटे 

१०२.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०३.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०४.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

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

-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह 

आयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण – सह शहर अ भयंता, मा.डोईफोड,े मा.कडूसकर, मा.गायकवाड, 

मा.दंडवत,े मा.माछरे, मा.फंु दे, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर - सहा.आयु त, मा.उबाळे – शासन 

अ धकार  ( श णमंडळ), मा.दुधेकर, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ी, 

मा.ओंभासे - कायकार  अ भयंता, मा.मोरे –सह. यव थापक य संचालक, पीएमपीएमएल, 

मा.लावंड-कायदा अ धकार   हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

      ------ 

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

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

    मा. श ण मंडळाच े सन २०१६-२०१७ च े वा षक अंदाजप क मा यतेकामी 
सभाकामकाजात दाखल क न घेणेची मा. थायी स मतीने ठ. .१४२०३ द.१५/१२/२००१५ 
अ वये केलेल  मागणी मतास टाकणेत आल  असता- 

                अनुकूल - ९०                       तकूल – ० 

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

   अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.         

                               -------- 

मा.तानाजी खाड े -  मा.महापौर साहेब, शरद जोशी-शेतकर  संघटनेचे सं थापक व माजी 

खासदार, मो तराम स ू पवार-हवेल  मतदार संघाचे माजी आमदार तथा माजी नगरसद य, 

स वता काश सोमवंशी- वीकृत सद य काश सोमवंशी यां या प नी, प ाकर नाना खोपे -

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे माजी जनसंपक अ धकार, अ नल ीकृ ण कुलकण -दै.सामना  

व र ठ जा हरात अ धकार , कसनराव शंकरराव ठानग,े रमेश सदा शव दळवी यांचे द:ुखद 

नधन झा याने यांना दांजल  वाहू न सभा तहकूब करणेत यावी. 

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देतो. 

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

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

मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, सभा बुधवार दनांक २०/०१/२०१६ दुपार  १.०० पयत 

तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.भारती फरांदे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

 

 



6 
 
मा.महापौर  –  उपि थत स मा.सद यां या संमती माणे बुधवार दनांक २०/०१/२०१६ रोजी 
दुपार  १.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
         ------      

 

 

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

कायप का मांक – ५२ 
सभावृ तांत 

( द.१९/१२/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २०.०१.२०१६                           वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.१९/१२/२०१५ ची तहकूब मा.महापा लका सभा 

बुधवार द.२०.०१.२०१६ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

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

उपि थत होत.े  

                      

१. मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.  मा.जाधव साधना रामदास 

१२.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५. मा.काळजे नतीन ताप 

१६. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७. मा.बाबर शारदा काश 



8 
 

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ी 

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२२. मा.तानाजी व ल खाडे 

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३१. मा.राजू मसाळ  

३२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३. मा.नेटके सुमन राज  

३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५. मा.भ डवे सं गता राज  

३६. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

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

३९. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४०. मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४१. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४२. मा.अपणा नलेश डोके 

४३. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४४. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४५. मा.जय ी वसंत गावड े

४६. मा.पवार मनीषा काळूराम 
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४७. मा. साद शे ी  

४८. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४९. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५०. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५१. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५२. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५४. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५५. मा.सुपे आशा र वं  

५६. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५८. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५९. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६०. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६१. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६२. मा. दा बाजीराव लांड े

६३.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडगे 

६४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६५. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६६. मा.सावळे समा र वं  

६७. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६८. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६९. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७०. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७१. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७२. मा. गता सुशील मंचरकर 

७३. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७४. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७५. मा.टाक अ ण मदन  
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७६.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७७.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७८.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७९.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८०.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८१.  मा.काळे वमल रमेश 

८२.  मा.पाडाळे नता वलास 

८३.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८४.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८५.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८६.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८७.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८८.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

८९.   मा.बारणे माया संतोष 

९०.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९१.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९२.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९३.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९४.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९५.   मा.च धे आरती सु रेश 

९६.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९७.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९८.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९९.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१००.   मा.जगताप राज  गणपत  

१०१.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०२.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०३.   मा. शांत शतोळे 

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

१०६.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०७.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०८.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०९.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११०.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१११.   मा.संजय केशवराव काटे 

११२.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११३.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११४.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११५.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११६.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
 

या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.डॉ.अ नल 

रॉय - आरो य वैदयक य अ धकार , मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, 

मा.च हाण - सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, 

मा.मान,े मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.दुरगुड,े मा.अ ट कर - सहा.आयु त, मा.दुधेकर, मा.पठाण, 

मा.कुलकण , मा.बरशे ी, मा.पुजार  - कायकार  अ भयंता, मा.मोरे – सह. यव थापक य 

संचालक, पीएमपीएमएल, मा.लावंड - कायदा अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े   

      ------ 

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

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

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, पंजाबमधील पठाणकोट येथील दहशतवाद  ह यातील 

शह द झालेले सै नक, मु ती मोह मद सईद - ज मू काि मरचे मु यमं ी, ज.ेएफ.आर. जेकब-

नवृ त ले टनंट जनरल, डॉ.आहेर - माजी आरो यमं ी, ए.बी.वधन - ये ठ क यु न ट नेत,े 

सुर कुमार धरणीधर देव महाराज - चचंवड देव थानचे मु य व व त व माजी नगरसद य, 

रो हत वेमूला - हैदराबाद व यापीठातील व याथ  यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना 

दांजल  वाहू न सभा तहकूब करणेत यावी. 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देत.े 

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

(सवानी दोन मनीटे त ध राहू न दांजल  अपण केल)    
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मा.सुजाता पालांड े - मा.महापौर साहेब, सभा सोमवार दनांक २५/०१/२०१६ दुपार  १.०० पयत 

तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा.महापौर  –  उपि थत स मा.सद यां या संमती माणे सोमवार दनांक २५/०१/२०१६ रोजी 
दुपार  १.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
        ------      

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

कायप का मांक – ५२ 
सभावृ तांत 

( द.१९/१२/२०१५ व द.२०/०१/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २५.०१.२०१६                           वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 

पपंर  चचंवड महानगरपा लकेची द.२०/०१/२०१६ ची तहकूब मा.महापा लका सभा 

सोमवार द.२५.०१.२०१६ रोजी दुपार  १.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

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

उपि थत होत.े  

                 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

४.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५.  मा.भालेकर अ णा दल प 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

९.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४. मा.काळजे नतीन ताप 

१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ी 
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२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२१. मा.पवार संगीता शाम 

२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३. मा.तानाजी व ल खाडे 

२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२६.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७. मा.भारती फरांदे 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.जावेद रमजान शेख 

३०. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३१. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३२. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३३. मा.राजू मसाळ  

३४. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३५. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३७. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३८. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३९. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४०. मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४१. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४२. मा.अपणा नलेश डोके 

४३. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४४. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४५. मा. साद शे ी  

४६. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४७. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८. मा.शेख अ लम शैकत 

४९. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५१. मा.वाबळे संजय म हारराव 
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५२. मा.म डगेर  वषा वलास 

५३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५४. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५५. मा.सुपे आशा र वं  

५६. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५८. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५९. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६०. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६१. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६२. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६३. मा. दा बाजीराव लांड े

६४. मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडग े

६५. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६६. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६७. मा.सावळे समा र वं  

६८. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६९. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७०. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७१. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७२. मा. गता सुशील मंचरकर 

७३. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७४. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७५. मा.टाक अ ण मदन  

७६. मा.आसवाणी स वता धनराज 

७७. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७८. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७९. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८०. मा.काळे वमल रमेश 

८१. मा.पाडाळे नता वलास 

८२. मा. वनोद जयवंत नढे 

८३. मा.तापक र अ नता मि छं    
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८४.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८५.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८६.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८७.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८९.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९०.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९१.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९२.   मा.च धे आरती सु रेश 

९३.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९४.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९५.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९६.   मा.जगताप राज  गणपत  

९७.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९८.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

९९.   मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१००.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०१.   मा. शांत शतोळे 

१०२.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०३.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०४.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०५.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०६.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०७.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०८.   मा.संजय केशवराव काटे 

१०९.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११०.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१११.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११२.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    

 

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

-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 
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अ धकार , मा.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, 

मा.च हाण, मा.तुपे - सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, 

मा.गायकवाड, मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.दुरगुड,े मा.अ ट कर - सहा.आयु त, 

मा.उबाळे- शासन अ धकार  ( श णमंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं. ान अ धकार , 

मा.लावंड-कायदा अ धकार , मा.दुधेकर, मा.च हाण, मा.थोरात, मा.पठाण, मा.कुलकण , 

मा.घोडे, मा.ओंभासे - कायकार  अ भयंता, मा.बोदड-े शासन अ धकार ,  मा.जरांडे - सुर ा 

अ धकार , मा.मोरे – सह. यव थापक य संचालक, पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस 

उपि थत होत.े   

      ------ 

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

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

मा.तानाजी खाड े-   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. कै.अ वनाश टेकवडे 

यांचे द:ुखद नधन झाले आ ण यां या जागी पोट नवडणूक झाल  या याम ये यां या प नी 

ीमती सुजाता अ वनाश टेकवडे यांची नवड झाल  यामुळे सभागृ हा या वतीने यांचा स कार 

करावा अशी मी सूचना मांडतो. 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.अ य  थायी स मती, सव पदा धकार  व गटनेते यांचे ह ते 

ीमती सुजाता टेकवडे यांचा स कार कर यात आला.)    

      --------      

वशेष मा.महापा लका सभा मांक – ४८ दनांक ०७/०९/२०१५ (द.ु१२.०० व १२.१५  वा.)  

चा सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.     

                              -------- 

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

ठराव मांक – ७९७       वषय मांक – १ 

दनांक – २५/१/२०१६       वभाग – मा.आयु त 

 संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक   
               . डा/७अ/का व/६७१/२०१५ द.१५/०९/२०१५ 

             २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१३७७८ द. १/१२/२०१५   
 

 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती सभा द.१८/११/१५ ठराव .१८ नुसार, 

महापौर चषक डा पधस मा.माजी महापौर यांचे नाव देणेची कायवाह  करणेकामी पंपर  

चंचवड महानगरपा लका थापनेपासून ते आजतागायत मा.महापौर पदाचा कायभार 

सांभाळले या मा.महापौर यांची नावे, कालावधी यांची मा हती खाल ल माणे 
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अ. . मा.माजी महापौर यांची नाव े कालावधी 
१ मा. ाने वर पांडुरंग लांडग े द.२३/३/१९८६ ते १९/३/१९८७ 
२ मा.कै. भकू वाघेरे (पाट ल) द.२०/३/१९८७ ते ६/६/१९८७ 
३ मा.कै.अर वंद उफ नाना शतोळे द.१९/६/१९८७ ते १९/३/१९८८ 
४ मा.कृ णा शंकर उफ ता या कदम द.१९/३/१९८८ ते २०/३/१९८९ 
५ मा.क वचंद भाट द.२०/३/१९८९ ते २०/३/१९९० 
६ मा.कै.सादबा उफ आ पासाहेब काटे द.२०/३/१९९० ते २०/३/१९९१ 
७ मा.कै. भाकर नारायण साठे द.२०/३/१९९१ ते ७/३/१९९२ 
८ मा.आझम फक रभाई पानसरे द.७/३/१९९२ ते २०/३/१९९३ 
९ मा. वलास वठोबा लांड े द.२०/३/१९९३ ते १९/३/१९९४ 
१० मा.रंगनाथ सदा शव फुग े द.१९/३/१९९४ ते २०/३/१९९५ 
११ मा.संजोग भकू वाघेरे (पाट ल) द.२०/३/१९९५ ते २१/३/१९९६ 
१२ मा.आर.एस.कुमार द.२१/३/१९९६ ते १३/३/१९९७ 
१३ मा.सौ.अ नता द ता य फरांदे द.१३/३/१९९७ ते २०/३/१९९८ 
१४ मा.हनुमंत भमराव भोसल े द.२०/३/१९९८ ते २०/३/१९९९ 
१५ मा.कै.मधुकर रामचं  पवळे  द.२०/३/१९९९ ते २४/११/२००० 
१६ मा.ल मण पांडुरंग जगताप  द.१९/१२/२००० ते १३/३/२००२ 
१७ मा. काश बंडोबा रेवाळे द.१३/३/२००२ ते १८/२/२००५ 
१८ मा.सौ.मंगलाताई कदम द.१८/२/२००५ ते १३/३/२००७ 
१९ मा.डॉ.वैशाल  घोडेकर (ल ढे) द.१३/३/२००७ ते २३/५/२००८ 
२० मा.सौ अपणा नलेश डोके द.६/६/२००८ ते ३०/११/२००९ 
२१ मा.योगेश मंगलसेन बहल द.१/१२/२००९ ते १३/३/२०१२ 
२२ मा.सौ.मो हनीताई वलास लांडे द.१३/३/२०१२ ते १२/९/२०१४ 
२३ मा.सौ.शकंुतलाताई भाऊसाहेब धराड े द.१२/९/२०१४ पासून 

   
 वर ल माणे द.२३/३/१९८६ ते आजतागायत ( द.७/८/२०१५)अखेर एकूण २३ 

स मान नय नगरसद य यांनी महापौर पद भूष वलेले आहे. तर  महापौर चषक डा पधस 

एका खेळाला एका महापौरांचे नाव देणेस, तसेच जस जशा महापौर चषक डा पधा 

आयोिजत के या जातील,तस तशा पधस तावात नमुद माणे मा.माजी महापौर यांचे नाव 

अ. .नुसार देणेस,  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक सभेमाफत, मा. थायी स मती 

सभेची व मा.महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. महापौर चषक डा पधस 

एका खेळाला एका महापौरांचे नाव देणेस, तसेच जस जशा महापौर चषक डा पधा 

आयोिजत के या जातील, तस तशा पधस मा.माजी महापौर यांचे नाव अ. .नुसार देणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल - ८१       तकूल- ० 

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

       ------ 

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

                                                      वषय मांक – २ 

दनांक – २५/१/२०१६       वभाग – मा.आयु त 

      संदभ :- १) मा.सं या गायकवाड व मा.स वता साळूंके यांचा ताव- 

             २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१३८८१ द. १/१२/२०१५   

    पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील अ धकार/कमचार  यांना सन १९७९-८० पासून 

शासन नणया या आधारे महानगरपा लका ठराव व ि वकृत धोरणानुसार घरबांधणी, भूखंड, 

घरदु ती, घर व तार अ ीम दले जात आहे. स यि थतीत महारा  शासन, व त वभाग 

यांचेकडील शासन नणय मांक घबाअ-१०.११/ . .५६/२०११/ व नयम मंञालय, मु ंबई-४०००३२, 

द.२७ फे ूवार  २०१२ व मा.महापा लका स मती ठ. .८० व ५९८ द.१/९/२०१२, २०/११/२०१४ 

अ वये, सुधार त वेतनबँड मधील वेतन (मुळ वेतन + ेडवेतन) वचारात घेवून अ ीम 

र कमेत तसेच घरा या कंमत मयादेत सुधारणा केल  आहे. घरबांधणी व इतर अ ीमासाठ  

सुच वले या धोरणास व अट स मा यता दलेल  अस याने १) शा/११/का व/०१/२०१३ 

द.१/१/२०१३, २) शा/११/का व/१३८/२०१३, द.२९/०१/२०१३ ( शा/११/का व /६५/२०१५), 

द.०३/०२/२०१५ चे प रपञक नगत केले आहे यानुसार घरबांधणी अ ीम मंजूर चे धोरण 

राबवले जात आहे. 

 मुळ अट . ३- महानगरपा लका आ थापनेवर ल अ धकार /कमचार  यांना घरबांधणी 

अ ीम मंजुर के यानंतर न दणीकृत गहाणखत (साधे गहाण खत कार) क न दयावे लागेल.                              

सुधार त अट- पंपर  चंचवड महानगरपा लकामाफत कमचा-यांना घर कज र कम देताना 

न दणीकृत गहाण खत साधे गहाण खत काराने क न घेते याऐवजी न दणीकृत इि वटेबल 

मॉगज  (मागज बॉय डपॉ झट ऑफ टायटल डीड) प दतीने क न घे यास मा यता देणेत येत 

आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सुधार त अट- पंपर  

चंचवड महानगरपा लकामाफत कमचा-यांना घर कज र कम देताना न दणीकृत गहाण खत 

साधे गहाण खत काराने क न घेते याऐवजी न दणीकृत इि वटेबल मॉगज  (मागज बॉय 
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डपॉ झट ऑफ टायटल डीड) प दतीने क न घे यास कंवा न दणीकृत गहाणखत (साधे गहाण 

खत कार) र  क न याऐवजी र कम . ५००/- या टॅ प पेपरवर गहाणखत नोटाराईज 

क न घेणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.व नता थोरात – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक – ७९८                                      वषय मांक – २  

दनांक – २५/१/२०१६       वभाग – मा.आयु त 

      संदभ :- १) मा.सं या गायकवाड व मा.स वता साळूंके यांचा ताव- 

             २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१३८८१ द. १/१२/२०१५   

        पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील अ धकार/कमचार  यांना सन १९७९-८० पासून 

शासन नणया या आधारे महानगरपा लका ठराव व ि वकृत धोरणानुसार घरबांधणी, भूखंड, 

घरदु ती, घर व तार अ ीम दले जात आहे. स यि थतीत महारा  शासन, व त वभाग 

यांचेकडील शासन नणय मांक घबाअ-१०.११/ . .५६/२०११/ व नयम मंञालय, मु ंबई-४०००३२, 

द.२७ फे ूवार  २०१२ व मा.महापा लका स मती ठ. .८० व ५९८ द.१/९/२०१२, २०/११/२०१४ 

अ वये, सुधार त वेतनबँड मधील वेतन (मुळ वेतन + ेडवेतन) वचारात घेवून अ ीम 

र कमेत तसेच घरा या कंमत मयादेत सुधारणा केल  आहे. घरबांधणी व इतर अ ीमासाठ  

सुच वले या धोरणास व अट स मा यता दलेल  अस याने १) शा/११/का व/०१/२०१३ 

द.१/१/२०१३, २) शा/११/का व/१३८/२०१३, द.२९/०१/२०१३ ( शा/११/का व /६५/२०१५), 

द.०३/०२/२०१५ चे प रपञक नगत केले आहे यानुसार घरबांधणी अ ीम मंजूर चे धोरण 

राबवले जात आहे. 

 मुळ अट . ३- महानगरपा लका आ थापनेवर ल अ धकार /कमचार  यांना घरबांधणी 

अ ीम मंजुर के यानंतर न दणीकृत गहाणखत (साधे गहाण खत कार) क न दयावे लागेल.                              

सुधार त अट- पपंर  चंचवड महानगरपा लकामाफत कमचा-यांना घर कज र कम देताना 

न दणीकृत गहाण खत साधे गहाण खत काराने क न घेते याऐवजी न दणीकृत इि वटेबल 

मॉगज (मागज बॉय डपॉ झट ऑफ टायटल डीड) प दतीने क न घे यास कंवा न दणीकृत 

गहाणखत (साधे गहाण खत कार) र  क न याऐवजी र कम . ५००/- या टॅ प पेपरवर 

गहाणखत नोटाराईज क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

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

                                                      वषय मांक – ३  

दनांक – २५/१/२०१६       वभाग – मा.आयु त 
 

         संदभ :- १) मा. नता पाडाळे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 
                      २) मा. वधी स मती सभा ठ. .२४ द.४/१२/२०१५    
 
  भाग .२१ दळवीनगर येथील आर ण मांक २७५ म ये शाळा इमारत बांधणे या 

कामा या सुधा रत अंदाजप क य र कम पये २,९२,००,०००/- (अ र  र कम पये दोन कोट  

या णव लाख फ त) यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- सन २०१५-१६ चे 

मनपा अंदाजपञकात वषयां कत कामास मा.महापा लका सभा ठराव .६६३, द.०६/०४/२०१५ 

अ वये र कम . ४०,००,०००/- रकमेस यापुव  मा यता दे यात आल  आहे. क  शासना या 

व छ भारत अ भयाना या अंतगत वैय तीक शौचालय बांधणेस नाग रकांना येक  १६ हजार 

अनुदान मळालेले असून वैय तीक शौचालयासाठ  झोपडप ी ेञात मल न:सारण न लका 

टाकणे आव यक आहे. सदरचे काम तातडीच े असलेने या ठकाणी मल न:सारण न लका 

टाकणेची कामे चालू कामातून ाधा याने कर यात येत आहेत. मल न:सारण न लका 

टाक यामुळे झोपडप ीम ये नागर कांना वैय तीक शौचालय बांधलेने सोईचे होत आहे. तर  

वषयां कत कामा या पुव मंजूर अंदाजपञक य र कम . ४०,००,०००/- म ये एकुण र कम . 

२०,००,०००/- ची वाढ करणेत येत असुन सदर कामासाठ  एकुण र कम . ६०,००,०००/- 

(अ र - साठ लाख पये फ त) चे वाढ व अंदाजपञक य खचास सुधार त मा यता देणेत 

यावी. 

मा. नता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- एम एन जी एल 

गॅस पाईपलाईन टाकणेसाठ  फुलेनगर नेवाळेव ती कृ णानगर या भागात मोठया माणावर 

र ता खोदाई करणार आहे. एम एन जी एल ने या कामी परवानगी मळणेसाठ  मनपा 

कोषागारात र. . ५,५८,७०,२०१/- भरले आहेत व महानगरपा लकेने यांना र ता खोदाईस 

परवानगी दल  आहे. तथा प सदर खोदाई झालेवर र यांची दु ती करणेसाठ  न वदा 

कायवाह  करणे आव यक आहे सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये अंतभूत ३ कामांना 

मा.महापा लका सभेने सुधा रत शासक य मा यता द यास या कामा या न वदा स द 

करता येतील तर  खाल ल त यात नमुद के या माणे अंदाजपञक य र कमांना मा यता 

देणेत येत आहे. 
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अ. . कामाचे नाव सन २०१५-१६ चे 

अंदाजपञकाम ये 
शासक य मा यता 

असलेल  मुळ 
र कम . 

सुधार त अंदाजपञक य 
शासक य मा यता 

र कम पये 

 भाग . ४ महा मा फुलेनगर ते 
नेवाळे व ती र यांचे 
हॉट म सप दतीने डांबर करण करणे 
( भाग . ४ पुणानगर महा मा 
फुलेनगर व कृ णानगर मधील र ता 
खोदले या व वध वा ह या या चरांची 
हॉट म स प दतीने डांबर करणकरणे) 
(अ. .३३/९१)  

१,००,००,०००/- ४,०८,००,०००/- 
 

 .४ मधील र यांची दु ती 
खडीमु माने क न ाऊट ंग करणे 
( भाग . ४ कृ णानगर मधील 
र यांचे एम.एन.जी.एल. ने खोदलेले 
चर ड लू.एम.एम. व  बी.बी.एम. 
प दतीने भरणे) (अ. .२७९/६४) 

२४,००,०००/- ५१,००,०००/- 

  भाग . ४ कृ णानगर मधील 
अंतगत र यांना पे ह ंग लॉक 
बस वणे ( भाग . ४ कृ णानगर 
मधील अंतगत र यांना एम एन जी 
एल यांनी खोदलेले फुटपाथमधील 
ेचेसला पे ह ंग लॉकबस वणे) 

(अ. .२९४/८७)  

२४,००,०००/- १,६२,००,०००/- 

 
मा. शतल शंदे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.                         

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार , पञकार. आताचा 

जो वषय आहे याला उपसूचना वाचल  आहे. खरंतर वारंवार सभागृ हाम ये हा वषय येता 

कामा नये. याच कारण असं आहे क  एमएनजीएल कंवा आणखीन कोण याह  सं थेनी 

आप याकडे लाईन टाक यासाठ  जर पैसे भरले असतीलतर या वॉडातील र कम या वॉडातच 

वापरल  जावी असा वषय माग या मट ंगला सु दा झालेला होता. िजथ िजथ खोदाई करायची 

यासाठ  त े डपॉझीट आप याकडे भरतात. एमएनजीएल कंवा इतर कोण याह  गो ट साठ  

खोदकाम होते या या गो ट साठ  या या सं था पैसे भरत असतात. तर  तो सारखा सारखा 
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वषय येता कामा नये. आ हांला सु दा ते लोक उपसूचना दया हणतात कारण आ हांला पण 

देणे ते यो य वाटत नाह . एकदाच तु ह  नणय या क  या वॉडातील पैसे अशा काह   खोद 

कामासाठ  वापरले जातील ते पैसे याच वॉडात वापरले गेले पा हजेत. परत परत हे वषय 

येता कामा नये याची न द यावी. कारण क  या नगरसेवकांना सु दा धाकधुक वाटते क 

आमचे पैसे दुसर कडे वापरले जातात क  काय. उदा. कृ णानगरचा भाग, नेवाळेव ती आहे 

या यातले त ेघरकुल आहे फार मोठया माणावर वॉड येतो.  या लोकांना असे वाटते  क  

आमचे पाच कोट  पये जर एमएनजीएलनी भरलेतर त ेपैसे दुसरे कोणी वापरणार क  काय. 

आता अजय सायकरांनी सु दा मला वनंती केल  क  ताई आमचे पैसे आम याच वॉडाला 

दयावे, मी हणाले यात आपल धोरण ठरलेल आहे. या वॉडातील पैसे आहेत ते याच वॉडात 

वापरले जातील. तर  परत एकदा वनंती आहे क  या या वॉडातील पैसे याच वॉडात वापरले 

जावेत.  
मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह. आता एमएन 

जीएलचा वषय नघाला हणून मी तु हांला बोलायची परवानगी मागीतल . मा या वॉडात 

शंभर ट के एमएनजीएल या लाईन टाक यासाठ  आपण ना-हरकत दलेला आहे असं मला 

कळलं. परंतु मा याकडे आताच फुटपाथ केलेले आहेत. या खचाचा हशोब कसा लागणार आहे 

हणजे आप याला हा सगळा हशोब कसा परवडणार आहे. परवा या वतमानपञाम ये मी 

वाचले आहे क  कोथ ड या भागाम ये काह  नागर कांनी ाहक संर ण क ाकडे एमएनजीएल 

ची त ार केलेल  आहे. लोकांकडून ते लोक सहा सहा हजार पये घेतात. डपॉझीट आहे 

हणजे ती र कम बीलासारखीच आहे. ती र कम देवून बरेच दवस झाले तर  सु दा     

यांना ते कने शन मळालेल नाह  अशा व पाची त ार होती. ाहक संर ण क ाने  

एमएनजीएलचे जे मेन आहेत यांना याची दखल यायला सांगीतलेले आहे. सव स मा. 

नगरसेवकां या नदशनास हे आणुन देवू इि छते क, २०१७ या साव ञक नवडणूका येऊ 

घातले या  आहेत आ ण अशा कारे पैसे घेवून लाईन जर द या गे या नाह तर हे उदयोग 

वाढ याचेच वषय होतील. मला वाटते याचे पैसे यालाच हे त डी कबुल केलेले आहे या 

कारचे हेड आपण बजेटम ये ओपन केलेले आहे परंतु हा जो वषय एमएनजीएलचा 

या यावर नयंञण कोणाचे आहे, सुपर ह जन कोणाचे आहे आ ण ते जर काम करणार 

असतीलतर यारलल टडर असायला पा हज.े यांनी पु ढे ख डे केले क  आपण ते लगेच बुजवले 

पा हजेत. सहा म ह यानी टडर नघणार आ ण ते ख डे येका या घरासमोर, आम या 

बंग यासमोर ल गेट समोर ख डे खंदलतेर गाडया आत म ये जाणार नाह त आ ण लोकांची 

कसरत होईल व या यावरती जाबादार पुणपणे नगरसेवक राहतील. यामुळे ख डे खंद यानंतर 

ते लगेच बुज वले पा हजेत, डांबर करण लगेच झाले पा हज.े यामुळे तशी नवेदेची तरतूद     

आ द काढल  पा हजे आ ण मगच हे काम केले पा हजते अशी माझी वनंती आहे. 
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मा.योगेश बहल – स मा.महापौर साहेब, स मा.सभागहृ व पञकार मञ. मा.आयु त साहेब,  

मागे अनेकानी लेखी त ार केलेल  होती. मग ते रलाय सवाले असतील, एमएनजीएल वाले 

असतील. हे खोदाईचे जे काम होतात वा त वक पाहता याम ये नगरसेवकांना वचारले जातच 

नाह . आताच सांगीतल क  रोड झालेले असतील, डांबर करण झालेले असलेतर  लगेच खोदतात. 

या यापे ा वाईट प रि थती अशी आहे क  काह  लोकांचे लागेबांधे ठरलेले क  ते 

महापा लकेकडून परवानगी घेवून दयायचा यांनी धंदाच उघडलेला आहे. वा त वक पाहता 

एखादया वॉडाम ये १४ क.मी. खोदाई सांगीतल तर य ात खोदाई २५ कमी. करतात आ ण 

या पैशात गाळाबाजी होत.े आप याकडे काय नयंञण आहे आप या भागातील  यु. िजनीअर 

असेल यांच नयंञण आहे का डे युट  िजनीअरच नयंञण आहे का ती परवानगी तुम या 

पयत येत.े या प दतीने पैसे भरले जातात क  नाह  असं होत नाह . तु हांला ूफ क न देवू 

शकतो क  यांनी कमी पैसे भरलेले आहेत आ ण चंड मोठे काम केलेले आहे. महापा लकेचे 

खुप मोठ नुकसान याम ये होते याम ये आपण य तीश: ल  घालाव आ ण या या 

संबंधीत वभागाला याबाबत या कडक सुचना करा यात आ ण याची चौकशी क न तसे काह  

घडलेतर यांना स पे ड करा. 
मा. समा सावळे -  स मा. महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा.महापौर 

साहेब, आता र ता खोदाईचा वषय आलेला आहे या यावर चचा चालू आहे. खरंतर आयु त 

साहेब, वषय असा आहे क  आपण यावेळेला एखादा र ता कंवा फुटपाथ कर यास घेतो 

यावेळेला महापा लकेला रॉक लागतो परंतु एखादया कंपनीला रलाय स असु देत, एअरटेल 

असु देत, एमएनजीएल असु देत यांना माञ रॉक लागत नाह  यांना भुसभूसीत ज मन लागते  

आ ण याचे दर कमी आहेत. खोदाईचे दर कमी अस यामुळे आपण कमी दराने ते पैसे भ न 

घेतो. मला मा हती असतीतर मी पुरावे घेवून आल  असत.े मा.महापौर साहेब, वत:   

महानगरपा लकेचे अ धकार , काह  पदा धकार  या महानगरपा लके या आथ क हता वरोधात 

काम करतात. आ ण तोजर वषय आम यासार याना कळू शकतो तर तु हांला कळलाच 

पा हज.े  दुसर असं क, नवीन टे नॉलॉजी आलेल  आहे. बीआरट चे सगळे र ते नवीन बांधले. 

टे नॉलॉजी अशी आलेल  आहे क  एका ठकाणी मशीन लावायची ती दोन, तीन क.मी.पुढे 

याची केबल नघते, िजथं हवी असेल तथे. परंतु तसं न करता आपण काय करतो संपुण 

र ता खोदाईला परवनगी देतो, फुटपाथ खोदाईला परवानगी देतो आ ण तु ह  पैसे भ न घेता. 

परंतु र याला आलेला खच आ ण भरलेले पैसे याचा ताळमेळ जमत नाह . या येक 

कंप यांच जे र ता खोदाईचे बजेट आहे, कुठ या कंपनीच शंभर कोट , कोणाच दोनशे कोट  

असं खोदाईच यां या कामाचे बजेट आहे ते आप याकडे कती भरले जातात याचा कुठेतर  

ताळमेळ लावणार क  नाह  लावणार. यावेळेला महारा  शासनाकडे संबंधीत कंप या अज 

करतात यांना सांगतात क  पंपर  चंचवड म ये पीसीएमसी ह ीम ये काळेवाडी फाटयापासून 
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ते जगताप डेअर  पयत इत या क.मी.चा र ता आहे या ठकाणी मला खोदकामाला  

परवानगी पा हज े असा रा यसरकारकडे यावेळेला अज करतात आ ण यावेळेस 

रा यशासनाकडून यां याकडे बजेट वचारले जात ेक  या शहराम ये तु हांला कती क.मी. 

र ता खोदायचा आहे आ ण बजेटची तजवीज काय आहे. यावेळेला ते सांगतात क  या 

शहराम ये र ता खोदाईसाठ  १०० कोट चे आमचे बजेट आहे पण आप याकडे तर २० ते २५ 

कोट च भरले जातात. एकतर योगेशजी बहल साहेबां या मताशी मी शंभर ट के सहमत आहे.  

या याम ये गाळा केला जातो. कारण क  आपला जे.ई. या ठकाणी उभा नसतो. आपण एकदा 

कॉ ॅ ट दल क  परत आपण काह  फ न बघत नाह त. या ठकाणी तुला वाटेल तेवढा र ता 

खोद. आप याकडे पाच क.मी. परवानगी असेलतर ५०-५० क.मी. शहराम ये लाईन फरलेल  

आहे. व म केबलवा याचा २०१० ला एक वषय पास केला होता. संपुण शहराम ये यांची 

केबल आहे आ ण कोटयावधी पयाचा महसूल यांनी बुड वलेला आहे. यांनी कुठे केबल 

टाकल  याची आप याला मा हती नसावी. आज वेगवेगळया कंपनीच आम याकडे फोर-जी 

आल आहे ते लॉ च आता झालय. केबलला परवानगी तु ह  देता याचा अथ काय आहे, याचा 

अथ हाच आहे क  यांनी या ठकाणी केबल दुसर  कोणाचीतर भाडयाने घेवून याच ेकाम 

चालू आहे. तुमचा महसुल बुड वला जातो. ते कोटयावधी पये मळणार होते ते बुड वले 

जातात मग या याकडे आपले ल च नाह . कारण उ प नाच े एखादे साधन शोधायचे 

हणलेतर या याकडे आपलं ल च नाह . आपण र ते खोदाईला परवानगी देतो, आमचं असं 

हणणे आहे, एकतर तु ह  ठरवा क  कुठ या वेळेला तु ह  यांना परवानगी देणार आहेत.     

आज ईथं खोदल, उदया तथं खोदल, सगळीकडे संपुण वॉड उखडून ठेवलेले आहेत.    

बालाजीनगरला फुटपाथ खोदलेले आहेत. वॉल ट  सकल पासून त े टे को रोडपयत दड वष 

झाले पे ह ंग लॉक काढून ठेवलेले आहेत आ ण या ठकाणी केबलच काम चाललेल आहे पण 

ते परत लावलेले नाह त. परत हणतात महापा लकेची जबाबदार  आहे. मग संबं धत ज.ेई. 

असतात, डे युट  असतात, एि झ युट ह असतात ते काय करतात. एमआयडीसीम ये 

दवसाढवळया र ता खोदला जातो. माग या वष  मी एमआयडीसीतल रलाय सच खोदकाम 

करताना आडवल, यांना मी सांगीतल आ हांला तु ह  पावती दाखवा आ ण तु ह  र ता खोदा. 

दुदव आहे आ ण मला सांगायला पण लाज वाटत े या दवशी मी आडवल या या तीन 

दवसाम ये आपण पैसे भ न घेतले आ ण परत यांच काम चालु झालं. तोपयत पाच ते सहा 

क.मी. र ता खोदुन ऑलरेडी यांची केबल टाकलेल  होती. आता काय करायच हातात काठ  

घेवून फरत रहायच, कुठ खोदाई चालल  क  प हल  पावती दाखव आ ण मग खोद हे आमच 

काम नाह  तर  पण आ ह  आमच काम करतो. नगरसेवक आडवा आला क  कोणीतर  भाई 

येतो, कोणीतर  दमबाजी करतो. आम या भाईच काम आहे, तम या भाईच काम आहे, हे 

बघायच कोणी, तु ह  बघीतल पा हजेनां. र याला तु ह  कलो मीटरला कोटयावधी पये खच 
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करतातनां तर याच कलो मीटर माणे पैसे घेतले पा हजेत. आप या कॉ ॅ टरला फुटपाथ 

करताना जर रॉक लागत असेलतर व यांना रॉक लागत नसेलतर हणजे काह तर  गफलत 

आहे. हे जर काढलनां तर कोटयावधी पये या कंपनीने आपले बुडवलेले आहेत. मग ते 

एमएनजीएल असु दे, रलाय स असु दे, एअरटेल असु दे, नाह तर एमएसईबीचे काम असु देत. 

एमएसईबीन ेजाह र नवीदा नोट स काढल  होती. बीि हजीला रेट कमी करायचा काय संबंध 

आहे. यावेळेस जाह र नवीदा काढल , बीि हजीला परवडत नसेलतर यांनी कशाला भरायच े

कोटेशन. आप याकडे पैसे कमी क न मागायचा यांचा काय संबंध येतो. टडर कॉल केले, टडर 

कॉल क न आमची २०० कोट ची नवीदा आहे. या संपुण शहरात यांना अंडर ाऊंड केबल 

करायची होती. तथे २३०० पये लावले, यो य नाह  असं. मा.महापौर साहेब, बोलाव तेवढं 

कमी आहे. ह  कोळशाची खान आहे, जेवढ खोदालनां तेवढ तथं काळं नघणार आहे. पण एक 

नि चतपणे आहे आपले अ धकार , काह  बोटावर मोज या इतके पदा धकार  याम ये सामील 

आहेत हे स य नाकारता येणार नाह  आ ण ज ेजे लोक महापा लके या अथ क हता व द 

वागतात यां यावर आयु त हणून आपण कारवाई करावी. खोदाईसाठ  परवानगी देताना 

सगळया कंप याना सांगा एकदाच यांच पोजल या आ ण उ हाळयाम ये यांना खोदाईस 

परवानगी दया. तु ह  पावसाळयात देता, उ हाळयात देता, हवाळयात देता बाराह  म हने र ते 

खोदलेले असतात आ ण फुटपाथ सु दा खोदलेले असतात, ध यवाद.  

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. एमएनजीएल 

यावेळेला गॅसची लाईन टाकते यावेळेला त ेसोसायट या ब डींगमधुन सु दा लाईन फरवत.े  

जसं सुलभाताईन सांगीतल प ह यांदा ते तीन हजार पये भ न घेत होते या यानंतर 

डायरे ट यात शंभरपट वाढ केल  आ ण सहा हजार पये केले व काह  ठकाणी दहा हजार 

पये केले. यांनी कोणालाह  नागर कांना क पलसर  क  नये. काह  लोकांनी जर कने शन 

घेतलतर एमएसईबीसारखं कने शनचे मनीमम पैसे भरायच.े यामुळे यांनी कोणावरह    

बळजबर  करायची नाह . तु ह  हे कने शन घेतलच पा हजे असं सोसायटयाम ये जावुन 

लोकांना बोलतात. आणखीन एक गो ट अशी आहे क  जर उदया यां या सोसायट त गॅस 

लाईन फरवलेल  आहे ती चांग या वॉल ट ची आहे का ते बघा या यातून जर उदया दुघटना 

घडायची वेळ आल तर यासाठ  फायरची यांनी काय स ट म केलेल  आहे. यां याकडे भरपुर 

पैसे आहेत. ब डींगम ये लाईन फरवायची सोसायट ने काय हणुन यांना परवानगी दयायची. 

सोसायटयाम ये काह  दुघटना घडल तर पर सोसायट  यां यावर बंधन टाकावे. जर तु ह  

सोसायट म ये लाईन फरवणार असालतर कोणालाह  बंधन करायचे नाह . ते रेट वाढवतात 

या रेटवर सु दा आपण बंधन टाकले पा हज.े अ यत: आपण कुठे जातो आ ण कुठे काय 

काम करतो याचा आप याला प ता लागणार नाह . उदया एमएनजीएल या ऐवजी अजुन दुसर  

सु दा कंपनी येवू शकत ेकमी रेटने गॅस देणार , मग अ या सोसायट त गॅस या लाईनी 
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फरवणार का आपण. या या ठकणी एमएनजीएलने लाईन फरवल  आहे या या ठकाणी 

फायरसाठ या उपाययोजना के या गे या पा हजेत. याची कडक चौकशी झाल  प हजे. मागे मी 

सु दा आप याला सांगीतले होते क  खोदाईचे परमीशन एकाचे घेतात आ ण कतीतर  ठकाणी 

खोदतात. कती पैसे भरले, कती  क.मी. खोदले हे जे.ई ना, कायकार  अ भयं यांना कडक 

आदेश दया क  याच डटे स मळाल पा हजे आ ण यांनी पैसे कती भरले, कती खोदले याचा 

सव खुलासा झाला पा हज.े     

मा.राज  काटे -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताच मंगलाताईनी 

सूचना मांडलेल  आहे या उ तम हो या. आपण असे परमीशन देत आहोत. या लाईन 

टाक यानंतर क येकवेळा आप या महापा लके या पा या या लाईन टाकले या आहेत. याचे 

ॉ ग नाह . गॅसलाईन ाँ ग सु दा कुठ याह  कारचे नाह . उदया र याची खोदाई करताना 

या पाईपलाईनला ध का लागलातर नि चतपणे अपघात हो याची श यता आहे. आपण असे 

परमीशन देतो आपले फायर टेशन आहे यां याकडून परवानगी यावी. यांनी यांचा लॅन 

सादर करावा. आप या महानगरपा लकेच उ प न कमी कमी होत चाललेल आहे ते या 

मा यमातून  उ प नाचे साधन मळेल. सोसायट म ये लाईन फरवतात याची सु दा परमीशन 

घे यात यावी. अशा परवान या या अ ट जर टाक यातर नि चतपणे याच ॉ ग सु दा 

आप याकडे येतील. हे पैसे भरतात याच काह  मोजमाप होत नाह . नि चतपणे या सं था 

येतात यांनी अशा कारची फायर परवानगी यावी आ ण यांनी ॉ ग सादर करावे अशी मी 

सूचना करतो. 

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज या ठकाणी जो  

वषय नघाला मागील क येक वष मी या सभागृ हात यावर चचा केलेल  होती. हे जे शहर 

आहे ते ख डयाचे शहर झालेल आहे. बीएसएनएल, रलाय स, एमजीएनएल यांचे शहर झालेले 

आहे. यांचे शहराम ये एवढे लागेबांधे झालेले आहेत राञीचा आ हांला फोन येतो क  ते माझ 

काम आहे, ते काम क  दे. मी हॉटेल मधुन राञी बारा, एक वाजता हॉटेल पास केलेतर 

र याचे काम चालू असत लगेच दोन मनीटात मला फोन आला, हे शहराम ये काम करणारे    

माझे पोर आहेत यांना काम क  दे अशा प दतीचे शहराम ये दादागीर  कंवा दमदाट  

करतात. दुस-या दवशी एि झ युट हला या गो ट ची क पना दल , आपण कुठे तर  

स लाईज केले पा हज.े छोटेसे काम एि झ युट ह इंिजनीअरला सांगीतलेतर या ठकाणी  

काम कर यासाठ  टडर या गो ट  सांगत असतात. माग या बजेटचे टडरच काम अजून पयत 

चाललेल आहे. दुसर बजेट यायला झालेल आहे अजूनह  माग या बजेटच टडर, वक ऑडर  

हातात काह  नाह . याचे सगळया शहरात मोठे जाळे पसरलेले आहे याच काम कोण करणार.  

क तुर  माकट म ये अजुन काम झालेले नाह . अजूनह  या ठकाणी ख डे तसेच आहेत.  

आता योगेश बहल, सुलभाताई यांनी सांगीतले, खरोखरच या लाईनचे पैसे या या वॉडातच 
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वापरले पा हजे. बजेट कुठे जात,े आता एलबीट  बंद झा यामुळे प रि थती वाईट आहे   

आप याकडे पैसे नाह त परंतु आपण या गो ट कडे ल च देत नाह त. आप या महापा लकेम ये 

काह  एजंटस आहेत ते हे मंजुर करायचे काम करतात. बीएसएनएलचे वेगळा माणुस काम 

करतो, एअरटेलचा वेगळा, एमएनजीएलचा वेगळा माणुस काम करतो. शहरात यांचे हे कामच 

आहे हे मंजुर क न ठेवणे या यानंतर काह  ॉ लेम झालातर आपला माणसू तातडीने 

पोहच वणे असे चाललेले आहे. आता योगेश बहल यांनी सांगीतले १०० पयाचे काम असेलतर 

२५ पयाचे काम मंजूर क न घेतात. याकड कोणाच ल च नाह . मी तु हांला दाखवू शकतो 

क  या याकडे टडर असलेला डायरे ट पैसे भरलेले या यानंतर याची चौकशी केल  याला 

कळालं क  अमुक अमुक या ठकाणी चौकशी करतो क  लगेच यान या माणसाला पैसे देवून 

त ड ग प केलं. हणजे याचा अथ कुठेतर आप या लोकांचे सु दा लागेबांधे आहेत. एक-एक 

कोट  पैसे भ न यायचे असतात यापैक  २५ लाख फ त भ न घेतात व बाक चे मॅनेज 

करतात. टॉवर सार या गो ट ची त ार केल तर ते काढत नाह त. कुठेतर  कधीतर  असे 

अपघात झा यानंतर हे काढणार. तुम याकडे ब डींग परमीशनसाठ  परवाना मागयला येतात 

तसा टॉवरसाठ  कोणीच परवानगी मागायला येते का. कोणीच येत नाह . अशा या छोटया 

छोटया गो ट कडे आपण ल  दलतर आपलह  इ कम वाढणार आहे. कतीतर  कम शअल 

ईल गल ब डींगवर टॉवर उभे आहेत. याचे जे साऊंड आहेत हे आप याला घातक आहेत.  

एवढा मोठा टॉवर उभा के यास याचे वेट आ कटे टन े या याम ये मोजलेले नसत.े एवढा 

मोठा लांबलचक प नस शंभर फुटाचा टॉवर उभा करतो. इंिजनीअरनी सांगाव या हशोबाने 

आ कटे ट सँ शन करतात का आ ण याची ऑ फ शअल परवानगी कोणी घेत सु दा नाह . 

सगळया शहराम ये एजंट लोकांचा कारभार आहे. महापा लका तु ह  चालवत नाह त, हे शहर 

एजंट चालवतात मंजूर करायला माणस वेगळे, टॉवर उभे करायला माणस वेगळे, ख डे 

करायला माणस वेगळी असे चालले आहे. एमएनजीएल फ त पाईपलाईन टाकत.े  पाईपलाईन 

यां या नॉ स माणे लागत.े या गोरगर बांना पुण पाईपलाईन बदलावी लागणार आहे. यांचा 

फायदा आहे, तोटा आहे तो नंतरचा भाग आहे. कम शअल पाईपलाईन जो वापरतो यांना 

चालत नाह . यांची पाईपलाईन वेगळया प दती या असतात. थरमॅ स चौकात राञी साडेबारा 

एक वाजता रोड ॉसींग करतात, रातोरात ख डे केलेले आहेत, तु हांला सु दा प ताह  नाह .   

माझी वनंती आहे क  आपल  आथ क प रि थती बघता इ कम सोस हणून याकडे बघीतले 

पा हज.े दुस-या या घशात जाणारे पैसे महापा लकेला मळत नाह त. खंडोबामाळ र ता अजून 

तसाच आहे. सहा म ह यापुव  ख डा खांदलेला आहे, ध यवाद. 

मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार. खरंतर 

आजचा हा वषय अ यंत मह वाचा आहे. कारण आज फ त आ ह  सद य हणून १३३ जण 

बोलणार या यापे ा आम या भागात खोदाई सु  झाल तर आमचे नागर क लोक वचारतात 
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ताई नेमक काय चाललेल आहे अस वचारतात. आम या येथे कंपनीचे केबल टाक याचे काम 

चालू आहे. आज रलाय सवाले, अजून म हनाभर गेला क  होडाफोनवाले असे येक 

कंप यांचे असे जर आपण केबल टाकत राह लोतर नेमके २०१७ समोर आले आहे. असे 

चाललेतर आ ह  कती वेळेला आम या जे.ई.ला एि झ युट हला इ वॉयर  करायला 

सांगायच. आज खोदाईचे आ ण पु हा त े लेन करायचे हे म ह यानी दोन मह यानी आहेच.   

कुठेतर  आपले धोरण ठर वले पा हजे, कोण या म ह यात आपण ह  परवानगी देणार हे 

ठर वले पा हज.े एअरटेल वाले असतील, आयडीयावाले असतील अशा कंपनीना एक व श ठ 

म हना दयायला पा हजे. या या म ह यात तु ह  अज करा तुम या खोदाईवर आमचा नणय 

होईल आ ण वषातून दोनदा कंवा एकदा जे काह  सभागृ हाला मा य असेल अस एखाद उचीत    

यासाठ चे धोरण ठर वणे आव यक आहे. याला वाटेल, याला जस ंजमेल, या याकडे माणस 

अ हेलेबल होतील या प दतीने खोदाईचा कार आप या शहराम ये चालू आहे. हे शहर आहे 

का या शहरात ख डयाच े र ते आहेत अशी चचा २०१७ ला होईल. यापुढ या काळात धोरण 

ठर वणे गरजेच ेआहे. माच नंतरची खोदाई फ त महापा लके या मा यमातून झालेल  असल  

पा हजे आ ण याची क पना सव नगरसेवकांना असणं गरजेच आहे. खोदाईचे पैसे भ न घेतो 

ते पैसे भागात वापरले जातात वगैरे वगैरे. परंतु हे पैसे आप याकडे येतात का आ ण येत 

असतीलतर हे राञीची खोदाई का करतात. जर रतसर या लोकांचे पैसे भ न घेतले 

असतीलतर, शहरात सव नगरसेवकांनी फरा राञी दोन, तीन पाहाटे चार नाह तर राञभर हे 

लोक खोदाई करतात. यां यावर कोण याच कारचा आपला अंकुश का राहत नाह .  

सगळयात मह वाचा मु ा पुढ या काळात एलबीट  बंद झालेल  आहे, यापुढ या काळाम ये 

उ प नाचे साधन हणून या सव गो ट कडे बघायला हरकत नाह . जर या पुढ ल काळाम ये 

ठरावीक अंतरावर आपण ड ट केले आ ण ते ड टजर आपण भाडयाने दलेतर एक उ तम 

कारच उ प नाचे साधन आप या शहराला उपल ध होईल आ ण या नमी तान ख डे कोण 

करतय या यावर आपल नयंञण राह ल. बी ह जीला वषय क न दलेला आहे. काय कारण 

आहे, एमएसईबी, बी ह जीवाले आप यावर मेहरबानी करत नाह त. जर सगळया खोदाईचा एक 

रेट असेलतर यांना वेगळा कर याचा काह च अ धकार आप याला नाह . येथून पुढ या काळात 

खोदाई ह  पुण वषभराम ये एका म ह यातच करावी, या सगळया गो ट चे आपण बारकाईने 

वकआऊट करावे अशी वनंती करत ेआ ण थांबत.े 

मा.कैलासभाऊ थोपटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  आताच 

या ठकाणी गॅस लाईन खोद या या अनुषंगाने हा वषय आलेला आहे. मागील म ह यात मी 

पञ दलेले होते क  आम या भागात गॅस लाईन टाकणा-यांनी खोदकाम केलेले होत.े 

आप याकडे काह  लमीट असेलना क  कुठ या र याला, कती मीटर र याला परमीशन 

दयायचे असे असेलना. आम याकडे फ त चार मीटरचा र ता आहे. या चार मीटर 
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र याम ये बघीतलतर सव थम आपल  ेनेजलाईन टाकलेल  आहे, पा याची लाईन टाकलेल  

आहे, एमएसईबीची एसट  लाईन टाकलेल  आहे, एलट  लाईन टाकलेल  आहे या ठकाणी 

सि हस वायर व न एमएसईबीने कने शन दलेले आहे आ ण या चार मीटर या र यावरती 

या ठकाणी गॅस लाईन सु दा टाकलेल  आहे. मी पञ दलेले होत े ते पञ कुठे केरा या  

टोपल त टाकून दल क  काय, याच उ तर दलेल नाह , याची काह ह  चौकशी झालेल  नाह . 

या ठकाणी छोटया र यावर जर एवढया लाईन आहेत, या ठकाणी गॅसची लाईनह  आपण 

टाकतो. गॅसची लाईन टाक यानंतर आप याकडे असं आहे क  आज लाईन टाक यानंतर  परत 

म हना पंधरा दवसानी ॉ लेम येतो या ठकाणची लाईन परत खोदल  जात.े मग या 

पाणीपुरवठयासाठ  खोद या जातात कंवा ेनेज या लाईन चोकअप झा यानंतर खोद या 

जातात. अशी लाईन खोदल  जावुन या ठकाणी जर गॅस लकेजस झालेतर या ठकाणी मोठा 

अपघात हो याची श यता आहे. आपण काह तर  लमीट ठरवावे एवढया एवढया र यालाच 

खोदाईचे परमीशन दले पा हज.े चार मी. र यावर परमीशन दलेतर गॅस लाईन संपुण शहरात 

फर वत आहोत. काह  काह  ठकाणी एक मीटरचे पण र त ेआहेत या ठकाणी सु दा गॅस 

लाईन खोदाईसाठ  आपण परमीशन देणार आहेत का, याची मला मा हती दयावी. आपण 

परमीशन खोदाईला देतो. आता आपण रलाय सला खोदाईला परमीशन दलेले आहे. गॅस या 

लाईनला परमीशन दलेले आहे, एमएसईबीच चालूच आहे या यावरचा वाद काह  थांबलेला 

नाह , तीकडून आणखीन काह  पैसे भर या गेलेले नाह त याचाह  वाद चाललेला आहे. आपण 

खोदाईला परमीशन देतो परंतु याची परत दु ती कर यासाठ  नयोजन करत नाह त. सवात 

थम आपण खोदाईला परमीशन द यानंतर ते रपेअर कर यासाठ  काह तर  नयोजन अगोदर 

केले पा हज.े आपण गॅस या लाईनला, एमएसईबी या लाईनला कती मीटरपयत परमीशन 

दे याची आप यालाकड े यव था आहे याची म हती दे यात यावी, ध यवाद. 

मा.अनंत को-हाळे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-  कामाचे नाव- 

चंचवड . .२२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व सुशा भकरण करणे. न वदा र कम – 

४८९८८४४/- ठेकेदाराचे नाव- यशक असो सए स, मुळ अंदाजपञक य  र कम – ७०,००,०००/-, 

वषय – चंचवड भाग . २२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व सुशा भकरण करणे या 

कामा या सुधा रत शासक य र कम . १,००,००,०००/- यास मा यता देणेत यावी.   

मा.सुरेश हेञे -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

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

 यानंतर उपसुचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 

                  

 



31 
 
ठराव मांक – ७९९            वषय मांक - ३ 

दनांक – २५/१/२०१६                                      वभाग- मा.आयु त   

         संदभ :- १) मा. नता पाडाळे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 
                      २) मा. वधी स मती सभा ठ. .२४ द.४/१२/२०१५   
  
  भाग .२१ दळवीनगर येथील आर ण मांक २७५ म ये शाळा इमारत बांधणे या 

कामा या सुधा रत अंदाजप क य र कम पये २,९२,००,०००/- ( अ र  र कम पये दोन 

कोट  या णव लाख फ त ) यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१५-१६ चे मनपा 

अंदाजपञकात वषयां कत कामास मा.महापा लका सभा ठराव .६६३, द०६/०४/२०१५ अ वये 

र कम . ४०,००,०००/- रकमेस यापुव  मा यता दे यात आल  आहे. क  शासना या व छ 

भारत अ भयाना या अंतगत वैय तीक शौचालय बांधणेस नाग रकांना येक  १६ हजार 

अनुदान मळालेले असून वैय तीक शौचालयासाठ  झोपडप ी ेञात मल न:सारण न लका 

टाकणे आव यक आहे. सदरचे काम तातडीने असलेने या ठकाणी मल न:सारण न लका 

टाकणेची कामे चालू कामातून ाधा याने कर यात येत आहेत. मल न:सारण न लका 

टाक यामुळे झोपडप ीम ये नागर कांना वैय तीक शौचालय बांधलेने सोईचे होत आहे. तर  

वषयां कत कामा या पुव मंजूर अंदाजपञक य र कम . ४०,००,०००/- म ये एकुण र कम . 

२०,००,०००/- ची वाढ करणेत येत असुन सदर कामासाठ  एकुण र कम . ६०,००,०००/- 

(अ र - साठ लाख पये फ त) चे वाढ व अंदाजपञक य खचास सुधार त मा यता देणेत येत 

आहे तसेच एम एन जी एल गॅस पाईपलाईन टाकणेसाठ  फुलेनगर नेवाळेव ती कृ णानगर या 

भागात मोठया माणावर र त ेखोदाई करणार आहे. एम एन जी एल ने या कामी परवानगी 

मळणेसाठ  मनपा कोषागारात र. . ५,५८,७०,२०१/- भरले आहेत व महानगरपा लकेने यांना 

र ता खोदाईस परवानगी दल  आहे. तथा प  सदर खोदाई झालेवर र यांची दु ती 

करणेसाठ  न वदा कायवाह  करणे आव यक आहे सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये 

अंतभूत ३ कामांना मा.महापा लका सभेने सुधा रत शासक य मा यता द यास या कामा या 

न वदा स द करता येतील तर  खाल ल त यात नमुद के या माणे अंदाजपञक य 

र कमांना मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव सन २०१५-१६ चे 
अंदाजपञकाम ये 
शासक य मा यता 

असलेल  मुळ 
र कम . 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
शासक य मा यता 

र कम पये 

 भाग . ४ महा मा फुलेनगर ते 
नेवाळे व ती र यांचे 

१,००,००,०००/- ४,०८,००,०००/- 
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हॉट म सप दतीने डांबर करण करणे 
( भाग . ४ पुणानगर महा मा 
फुलेनगर व कृ णानगर मधील 
र ता खोदले या व वध 
वा ह या या चरांची हॉट म स 
प दतीने डांबर करणकरणे) 
(अ. .३३/९१)  

 .४ मधील र यांची दु ती 
खडीमु माने क न ाऊट ंग करणे 
( भाग . ४ कृ णानगर मधील 
र यांचे एम.एन.जी.एल.ने खोदलेले 
चर ड ल.ूएम.एम. व बी.बी.एम. 
प दतीने भरणे) (अ. .२७९/६४) 

२४,००,०००/- ५१,००,०००/- 

  भाग . ४ कृ णानगर मधील 
अंतगत र यांना पे ह ंग लॉक 
बस वणे ( भाग . ४ कृ णानगर 
मधील अंतगत र यांना एम एन 
जी एल यांनी खोदलेले 
फुटपाथमधील ेचेसला पे ह ंग 
लॉकबस वणे) (अ. .२९४/८७)  

२४,००,०००/- १,६२,००,०००/- 

                          
तसेच कामाचे नाव- चंचवड . .२२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व सुशा भकरण करणे. 

न वदा र कम – ४८९८८४४/- ठेकेदाराचे नाव- यशक असो सए स, मुळ अंदाजपञक य  र कम 

– ७०,००,०००/-, वषय – चंचवड भाग . २२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व 

सुशा भकरण करणे या कामा या सुधा रत शासक य र कम . १,००,००,०००/- यास मा यता 

देणेत येत आहे.       

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

      ----- 
 
मा.सुजाता पालांडे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक – ८००            वषय मांक - ४ 

दनांक – २५/१/२०१६                                      वभाग- मा.आयु त   

         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प   

                .झो नप/ु३/का व/३००/१५/२०१५, द.२३/०७/२०१५ 

        २) मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठराव .६ द.७/१०/२०१५ 
        ३) मा.महापा लका सभा ठ. .७६८ द.२०/११/२०१५    
    
       महारा  शासनाने द. २ मे २०१४ रोजी महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन 

आ ण पुनव वकास) (सुधारणा) अ ध नयम २०१४ पा रत केला आहे. सदर अ ध नयमा दारे 

महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन आ ण पुन वकास) अ ध नयम १९७१ म ये दु या 

कर यात आले या आहेत. उपरो त अ ध नयमातील दु तीस अनुस न गृ ह नमाण 

वभागामाफत मांक झोपुधो - १००१/ .क.१२५/१४/ झोपस-ु१ द.१६ मे, २०१५ अ वये शासन 

नणय पा रत कर यात आलेला आहे. सदर दु या व द. ११ जुलै, २००१ द. ८ नो हबर, 

२००१, द. २ जानेवार , २०१२ आ ण द.२२ जुल,ै २०१४ या आदेशातील तरतूद ंचे अ ध मण 

क न सुधार त कागदप े /अ भलेख व कायप दती व हत करणेचा नणय घेणेत आला आहे.    

       शासन नणयातील ठळक बाबी खाल ल माणे- 

१)      झोपडी व झोपडीवा सय संर णपा  ठर व याबाबत. 

(अ) झोपडी द.१/१/२००० अथवा यापूव ची संर ण ा त झोपडी आहे यासाठ  

ववरणप ातील कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 

(ब) स या तथे राहत अस यास प याचा उ लेख असले या ववरणप ातील 
अ लकड या एक वषातील कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 
(क) झोपडी द.१/१/२००० नंतर या दनांकापासून स या राहत असले या ववरणप ातील 

अ लकड या एक वषातील कोणताह  कमान एक अ नवाय पुरावा आव यक आहे. 
 

२) शपथप ाबाबत – 

अ)   झोपडीधारक या या/ त या, पि न या/पती या अथवा १८ वषाखाल ल (अ ान) 

मुलां या नांवे महानगरपा लका े ात अ य झोपडी/घर/सद नका मालक  त वावर अथवा 

भाडे त वावर नस याचे शासन नणय, सामा य शासन वभाग, दनांक ०९ माच २०१५ 

अ वये वत:चा फोटो लावुन “ वयंघोषणाप ”(Self-Declaration)सा या कागदवर भ न 

देणे आव यक राह ल. 
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ब) झोपडीधारक जोडप  तन कंवा जोडप  चार भ न देताना यासोबत वयं 

सा ांकन  जोडले या पुरा यावर “ वंय वा ांकनासाठ च े

वयंघोषणाप ”(SelfDeclaration for Self Attestation)देणे आव यक असेल. 

क) नमुने शासन नणय, सामा य शासन वभागाकडील दनांक ०९ माच २०१५ 

सोबत या प  “अ” व “ब” माणे राहतील. 
 

३) अ)  द. १/१/२००० पूव पासून या झोपडीवा सयांसाठ  अजाबाबत 

 नमु यात दश वले या अजासोबत “जोडप  तीन”  (जोडप -पाचसह) अज भरणे 

आव यक राह ल. 

    ब) द.  १/१/२००० नंतर या झोपडीवा सयांसाठ  अजाबाबत 

नमु यात दश वले या अजासोबत “जोडप  चार”(जोडप -पाचसह) अज भरणे आव यक 

राह ल. तसेच शासन नणय, गृ ह नमाण वभाग यांचेकडील २ जानेवार  २०१२ नुसार 

अपा  ठरला असेल तर यांनाह  पु हा अज करता येईल. 

व रल पुततेनुसार, संगणकावर संक लत केलेले मा हती व फोटो या आधारे पडताळणी, 

झोपडप ी पुनवसन योजने या अमलंबजावणीसाठ  न का सत झाले या झोपडी या पुरा या 

आधारे, थळ पाहणी, क न पा /अपा  बाबत नणय घेणे. व अ भलेखाचे जतन करणे. 

पुनवसनाचा लाभ देतात या या/ त या, पि नची/पतीची फोटोसह मा हती व या दोघां या 

आधारकाडा या मांकाची न द क न संल न करणे. 

     तर  उपरो त द. २ मे २०१४ रोजीचा महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमूलन आ ण  

पुनव वकास) (सुधारणा) अ ध नयम २०१४ व याअनुषंगाने द. ११ जुलै, २००१ द. ८ नो हबर, 

२००१, द. २ जानेवार , २०१२ आ ण द.२२ जुल,ै २०१४ या आदेशातील तरतूद ंचे अ ध मण 

क न सुधार त द. १६ मे, २०१५ चा शासन नणयाचे अवलोकन करणेत आले.  

मा.वैशाल  काळभोर -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार , पञकार. हा वषय  

आलेला आहे शासनाने पुव  जी.आर. लागू केलेले होत ेयाची प टता समजावून सांगावी.   

मा.दंडवते (सहा.आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वषय 

मांक ४ जो आहे या याम ये महारा  झोपडप ी सुधारणा, नमुलन आ ण पुन वकास  

सुधारणा अ ध नयम २०१४ अ वये, शासनाने झोपडप ीवा सयासाठ  यां या पाञतेसाठ  पुव  जे 

नकष होते या याम ये काह  सुधारणा केले या आहेत. पुव या नकषा माणे १/१/२००० 

पयतची झोपडी संर णासाठ  पाञ होती. या याम ये झोपडीवा सयांने या या पाञतेसाठ  

कमान दोन पुरावे देणे आव यक होत.े यापुव चा शासनाचा जो जीआर आहे २२ जुलै २०१४ चा 

याम ये ववरणपञ अ आ ण ववरणपञ ब या याम ये काह  पुरा याची याद  दलेल  आहे.  

ववरणपञ अ म ये काह  पुरावे आहेत व ववरणपञ ब म ये काह  पुरावे आहेत. २२ जुलै 
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२०१४ चा जो जी.आर.आहे या यानुसार ववरणपञ अ मधील कमान एक पुरावा 

झोपडपट धारकाने सादर करणं आव यक होतं आ ण ववरणपञ अ व ववरणपञ ब म ये 

दो ह पैक  आणखीन कमान एक पुरावा अस ेदोन पुरावे आव यक होत.े २२ जुलै २०१४ चा जो 

जी.आर. आहे या याम ये ववरणपञ अ म ये  सहा कारचे पुरावे आहेत या याम ये- १) 

मतदारयाद  २) वीज जोडणी द याच े कागदपञ े ३) शासन नणय २००१ माणे जो स ह  

झालेला आहे या स हचा गणना फॉम कंवा गणना याद तील नाव ४) नगरपा लकेनी, 

महापा लकेनी दलेल  मालम ता करआकारणी, ५) महसुल वभागाकडून अकृषीक परवानगी 

अथवा अकृषीक वापर नयमीत कर याची परवानगी व यावेळी भरलेला अकृषीक कर, 

अकृषीक दंडा या र कमेची पावती ६) सहा यक नबंधक सहकार  गृ ह नमाण सं था यां याकड े

न दणीकृत असलेचा एक पुरावा. हे ववरणपञ अ मधील एक पुरावा सादर के यानंतर आता 

ववरणपञ ब मधील काह  पुरावे दलेले आहेत यांची याद  मी सांगतो- १) झोपडीधारकांची 

प नी/पती, आप याच ेज म कंवा मृ यू माणपञ २) िज हा धकार  कायालयामाफत दलेले   

डोमसेाईल स टफ केट ३) मु ंबई महानगर दुरसंचार नगम कंपनीकडुन दुर वनी जोडणी 

द याची कागदपञ े कंवा इतर अ भलेख ४) झोपडीवासीयांचे नाव, वय इ याद  बदल याबाबतचे 

शासन राजपञ, गॅझेट ५) झोपडीला महापा लका कंवा नगरपाल केकडून जल वडणी द याचे 

पुरावे ६) झोपडीवासीयाने वत: या नावे ा त केलेले पारपञ ७) क  व रा यशासना या 

योजनेअंतगत आथ क सहा य मळव याबाबतची कागदपञे ८) झोपडीवासीयास यायालयाकडून 

ा त झालेले सम स. ९) आयकर वभाग कंवा महापा लका / नगरपाल का अथवा शासक य 

नमशासक य कायालयात कराचा भरणा के याचा पुरावा. १०) रा यकृत, खाजगी अथवा 

सहकार  बँकेत झोपडीवासीयांचे अथवा याचे पती/प नी कंवा अप याच ेउघडले या खा याच े

पासबुक ११) महापा लका/नगरपाल का शासक य व अनुदानीत शाळा कंवा महा वदयालय 

सोड याचा दाखला १२) या व श ठ झोपडीत अ धकृत गॅसकंपनीकडून गॅसपुरवठा कर यात 

येत अस याचा पुरावा. १३) ादे शक प रवहन कायालयाने दलेला वाहन चालवणेचा परवाना.  

१४) क शासनाकडून दे यात आलेले आधार काड १५) यावसायीक अथवा औदयो गक व पात  

वापरात असले या अथवा याचा नवासी वापरात असले या झोपडी या बाबतीत या झोपडी 

मांकाचा उ लेख असलेला अथवा नि चत ठकाण दशवणारा महापा लका द.१/१/२००० अथवा 

यापुव  ा त झालेला गुमा ता परवाना कंवा खानावळ/उपहारगृ ह कंवा याअनुषंगाने भर यात 

आलेल  कराची पावती व कर, यावसायकर भर याची पावती, आयकर, सेवा कर अथवा 

इतर कर भर याचा पुरावा. असे ववरणपञ अ आ ण ब म ये पुरा याची याद  दलेल  आहे.  

पुव चा जो शासन जीआर आहे या जीआर माणे ववरणपञ  अ मधील  कमान एक पुरावा 

आव यक होता आ ण दुसरा पुरावा ववरणपञ अ कंवा ब मधील दो ह म ये हणजे यांची 

याद  यामधील १५ आ ण हे ६,  २१ पैक  आणखीन १ कोणताह  पुरावा. अशी पुव  अट होती 
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यानंतर १६ मे २०१५ चा जो जीआर आलेला आहे या याम ये १/१/२००० पुव ची झोपडी  

संर णसाठ  पाञ आहे. या याम ये ववरणपञ अ आ ण ब असा कार ठेवलेला नाह . 

या याम ये फ त एकच ववरणपञ दलेल आहे आ ण याम ये सात पुरावे दलेले आहेत.  

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तु ह  पाञते या 

आ हांला अ ट सांगीत या आहेत परंतु अपाञ हो यासाठ  कोण या अ ट आहेत ते जर 

सांगीतलेतर या यावर आ हांला बोलता येईल.                 

मा.दंडवते (सहा.आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय 

घरासाठ  पाञ असा हा वषय नाह . याला ओळखपञ देणे हा वषय आहे. घरकुलची योजना 

आप याकडे आहे पण तो पुढचा वषय आहे.  

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा, सभागृ ह. जशी पाञता 

दलेल  आहे, तु ह  जे डॉकेट आ हाला या वषयाच दलेले आहे याम ये अपाञ कोण या 

य ती ठरतील हे दलेले आहे. याचे प ट करण झाले पा हज.े आता आ हांला जे बोलायचे 

आहे यावर आ ह  बोल.ू  तु ह  दलेले सगळे पुरावे देवून सु दा एखाद य ती अपाञ ठरत े

याचे प ट करण दयावे. सगळे असुन एखाद य ती अपाञ ठरत.े 

मा.दंडवते (सहा.आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या सगळया 

पुरा याची पुतता के यानंतर कोणता य ती आम याकडून अपाञ ठरत नाह . घरकुलासाठ  जर 

तो अपाञ ठरत असेलतर तो वेगळा वषय आहे. हा वषय जो आहे तो   

झोपडप ीवासीयांसाठ  ओळपञ देणे असा वषय आहे. 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यां या जवळ 

फोटोपास आहे तो या घरकुलाला पाञ ठरतोच तर ह  काह  लोकांना मळालेले नाह . ते का 

मळालेले नाह . 

मा.दंडवते (सहा.आयु त) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यांची दुबार 

मळकत आहे, आप या धोरणा माणे याची इतर मळकत जर असेलतर बीएसयुपीम ये 

आपण लाभ देत नाह त.                               

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. असा एखादा जीआर 

दाखवा क  या या अनुषंगाने डयुएल ॉपट  अस या यानंतर याला आ ह  नाकारलय. 

मा.दंडवते (सहा.आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हे 

महापा लकेचे धोरण आहे.  

मा.गोर  लोखंडे -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण दोन योजना 

केले या आहेत. चौ या मज यावर बसुन काह  त  मंडळीने नणय घेतलेला आहे. तु ह  

झोपडप ीत राह लेच नाह हो यांना काय मा हती. शासनाच े नणय यांनी वाचलेले नाह त.  

शासन असे सांगते द.१/१/१९९५ ने युती या काळात झालेला नणय याच डोक कायम केलेल  
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आहे. २००० ला पु हा याला पु ठ  दलेल  आहे याच घरट पु हा कायम केलेल आहे. पु हा 

सरकारन २०१४ म ये नणय घेतला याला बळकट  आल  तो कायमचा पाञ ठरला. तु ह  ५० 

पुरावे दले यापैक  एक दलातर  तो पाञ होतो. मा या ब हणीने गावाकडून पाठ वलेल  राखी, 

पञ पाठवल तो पुरावा धरावा असं सरकारच हणणं आहे. आता तु ह  याला पाञ केलेलं 

आहे. काह  त  मंडळीने पंपर  चंचवड व पुनवसन वभागा माफत पाञ लाभाथ  यांना 

११/७/२००१ या शासन झो नपू नयमा माण ेपाञ कर यात आलेले आहे. लाभाथ  यां याकडून 

संपुण सेवाकर वसुल कर यात आलेला आहे. लाभाथ  यां याकडून दहा सोसायटया थापन 

क न येकाना सामावुन घे यात आलेले आहे. यापैक  ६७२ लाभाथ  यांना इमारतीचा संपुण  

सेवाकर सोईचा जमा करणेसाठ  झो नपु अ धका-यांनी पुनवसनातील घर रा यकृत बँकेकडे 

गहाण ठेवून व ह यापोट  र कम मळवलेल  आहे. तसेच काह  लाभाथ  यांनी व ह सा बँक 

ऑफ बडोदा येथे भरलेला आहे. एकंदर त दहा सोसायटयाचे ११२० लाभाथ  पुनवसन क पात 

जाणार आहेत. पंपर  चंचवड मनपा झोपडप ी पुनवसन क पातील स म अ धकार  यांनी 

माच-२०१३ ला एसआरए नयमावल  ५ फ अंतगत कारवाई या नोट सा काढले या आहेत. 

आयु त साहेब, जर आपला ोजे ट एसआरएचा नाह च कंवा या शहराम ये एसआरएचा 

एकह  क प कायाि वत नाह  तर तु ह  ६ फ या एसआरए या नयमा या नोट सा का 

काढ या. जर आपला ोजे ट एसआरएचा नाह च तर ६ फ या नोट सा तु ह  अपाञ 

कर या यासाठ  का काढ या. हणजे तु ह  आ हांला घरापासून वंचीत क  शकता. पुनवसन  

क पाम ये झोपडप ी पाञ लाभा याकडुन २००५ या नंतर फोटोपास दे यात आलेले आहेत  

२०१३ पयत सेवाकर वसुल कर यात आलेला आहे. बँकेत व ह याची र कम भरलेल  आहे.  

बारा ट केनी वसलू केलेल  आहे. स म अ धकार  यांनी एसआरए नयमावल या ५ फ चा 

आधार घवेून यांना पुनवसन क पात लाभ घे यासाठ  भु मह न केलं का, हे कशासाठ .  

एकतर आपल  योजना जेएनएनयुआरएम फ योजना आहे आ ण दुसर चखल ला केलले   

व त घरकुल योजना आहे. यावेळेला क सरकार तु हांला एवढ बजेट देतं, पैसे देतं काह   

नॉमस पण देत असेलनां.  २५ वषा पुव  मी या शहराम ये आलेलो आहे. यावेळेला माझ ेल न 

झालेले न हत,े माझ आता ल न झाल, मला दोन मुलं झाले मा या मुलालाह  मुल झाले. 

आमच दोन माणसाचे कुटंूब २५ जणाचे झाले आ ण १०X१० या खोल त मी राहत आहे, मग 

कुठतर  मला असं वाटल क  अधा गु ंठा जागा मी मा या पोरासाठ , नातवासाठ  यावी हणून 

मी घेतल . १/१/९५ न माझ घरट शासनानच कायम केलय, यावेळी याला बळकट  दल . 

काय गु हा आहे माझा, मी झोपडप ीम ये राहतो हणुन. शासन असं कुठच हणत नाह . 

आपण चौ या मज यावर बसुन केलेले हे नयम आहेत. वशालनगरची आठ ए करची जागा 

आहे. या लोकांना तु ह  घरात रहायला दलेल आहे तो लॉट रकामा झालेला आहे ते 

आर ण ता यात यायला नको का. दोन हजार वेअर फुटच फायर गेडच जर रझ हशन 
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सोडलतर आठ ए करचा लॉट चांग या ोजे टसाठ  मळतो या ठकाणी चांगले हौ संग करा, 

महानगरपा लके या उ प ना या ञोताम ये वाढ होईल, ते आपण का केल नाह  आ ण याला 

एसआरएचा तु ह  ५ फ चा नयम लावता, एवढ लुटलेल आहे गर ब माणसाला एकानेतर 

चचंवडला आ महा या केल . ह  त  मंडळी होती यावेळेला एखादा नयम आपण करतो 

यावेळेला झोपडप ीत कामकाज करणा-या लोकांना बरोबर घेतल पा हज.े काह  शासनाचे 

नयम वाचल ेपा हजते. शासनाने असं कुठच हणलेल नाह  उलट आता दंडवते साहेबांनी              

वाचुन दाखवलना यात आ हांला बळकट  आलेल  आहे. आमच मतदारयाद त नाव आहे, 

फोटोपास आमचा आहे. ठक आहे माझी दुबार ॉपट  आहेना नका देवू पण तो लॉट तु हांला 

ता यात घेता येणार नाह , माझ घरतर तु हांला पाडता येणार नाह . असा कुठला नयम आहे 

तो एखादया स म अ धका-यांनी मला येथे सांगावा क  तु ह  डयूएल ॉपट मुळे अपाञ आहात 

आ ण आ हांला तुमच घर खाल  करायचय. असा शासनाचा नयम दाखवा. तु ह  काढूच शकत 

नाह त कारण तसा कायदा नाह . बॉ बे हायकोटाचा एक लॅ डमाक डसीजन झालेला आहे 

आ ण हणून तु ह  एखादया गर ब माणसाला या या हा का पासून वंचीत क च शकत 

नाह त. हा नयम तु ह  केलेला आहे, ईथे केलेला आहे. तु ह  एकतर सर मसळ केल .  

एसआरएची योजना नाह , जर तु हांला एसआरएचे नयम लावायचेतर लावा, तु हांला ते 

अ धकार आहेत, मग तु ह  ७० ट के लोकांची परमीशन का नाह  घेतल . हा पण 

एसआरएचाच नयम आहे. एसआरए माणे ४५० वेअर फुट दयानां, ते नाह  दलेल तु ह  

आ ण केवळ अपाञ कर या यासाठ  डयुएल ापॅट  हणता. तु ह  सगळया डयुएल 

ॉपट वा यांना बाहेर काढलेल नाह . कोणाकोणाला लपवून ठेवल तु ह, मा याकड याद  आहे, 

एसआरएचच पञ आहे हे. संजय कोलत,े अ त. सीईओ आहेत यांनी पञ लह लेल आहे. 

यांनी प टपणे लह लं आहे “ह  योजना महानगरपा लकेची आहे. या अ पला या संदभात 

महानगरपा लकेनी नणय यावा आ ण येथून पुढ कुठलह  एसआरएकडे पाठवू नये.” हे संजय 

कोलते यांच २०११ च पञ आहे. झोपलेत का आपले अ धकार  तीकड पाठवतात. आ ण हणुन 

चुका आप या अ धका-यांनी के यात. या याम ये ग धळ झालेला आहे. साहेब, बेघर 

झाले याना काय द:ुख असतं ते फार वेगळ आहे. या महानगरपा लके या या सभागृ हा या 

सद या शकंुतला बनसोडे यांच सामान आप या काह  स म अ धका-यांनी पोल स बंदोब तात 

बाहेर काढल. मी गोर  लोखंडे मलाह  नोट स आलेल  आहे. का ॉपट  घेवू नये असा काह  

नयम आहे का. ठक आहे, मा या दहा ठकाणी ॉपटया असतील, मी इ कमटॅ सपेअर आहे 

हणून या सगळया गो ट चा आपण वचार केला गेला पा हज.े अजून कोणी कोटात गेलेल 

नाह . पाल का पातळीवरचा हा नणय आहे. यांना एसआरएचा नयम लावता येणार नाह . 

आपण ओटयावर बोलत नाह त, आपण एका जबाबदार सभागृ हाचे सद य आहोत. हे नयम 

करत असताना तु ह  या नयमाला ध न आपण काम करत आहोत यात नयमबाहय 
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काह च करायच नाह  आप याला. दंडवते साहेबांनी जे आता सात आठ जीआर दाखवले याने 

आ हांला बळकट  आलेल  आहे. आ हांला तु हाला बेघर कर याचा अ धकार नाह  कंवा असा 

कुठला अ धकार आहे ते मला येथे येवून सांगाव क  तु ह  १/१/९५ ला पाञ आहात, २००० ने 

याला बळकट  दलेल  आहे, २०१४ या नयमान याला पाञ कर यात आल आ ण आम या  

नयमात तु ह  अपाञ आहात हणुन तुमच घर पाडतोत असं या ठकाणी सांगाव. अस करताच 

येत नाह . बेघर माणसाची एक यथा आहे, एका माणसाने आ महा या केल  याच मनोगत 

आहे. पाञ अपाञम ये याचा बळी गेला, यांने आ महा या केल . मी एक कवीता वाचून 

दाखवतो- “मा या झोपडीत एक आभाळ होत;ं मा या व नांच, मा या झोपडीत एक आभाळ 

होतं, मा या व नांच. भ व याचा आधार होता माझा नवारा. चल पल  जगत होती, 

चमणचारा खात होती, मोठ  होत होती. अचानक बे-घर झालोहो मी. चमणीपाखरं र यावर 

आल , मी मोडलो, मी खचलो, संसार र यावर आला शेवट  मला जगाचा नरोप यावा 

लागला. व न मी पाहतोय, पाञ-अपाञतेचा लढा. कोणी घर देता का, घर. कोणी काय दले; 

कोणी काय दले, कोणी कती घेतले याचा हशोब नाह  फसले ते वेगळे होत,े फसवणारे शहाणे 

होत,े शासन सु त होत े मी मे यावर तर ह  शासन म त होत ेआ ण हणुन तो व न 

बघतोय, हे काय आहे जीवन. यांना तु ह  बेघर क च शकत नाह त, लॉ हा असा परफे ट 

असतो. याच डयुएल मनींग कधीच बदलत नाह .                          

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह. वषय मांक 

४ हा आप याकडे अवलोकनासाठ  आलेला आहे. साहेब, तु ह  खुप घाई केलेल  आहे. पु यातील 

कुठ याह  नगरसेवकाला वषयच मा हत नाह . अजूनह  पु या या आयु तांनी हा वषय 

सभागृ हापुढे ठेवलेला नाह. कधीतर  आ हांला वचारत जा, कधी ठेवायचा, काय ठेवायचा. खरं 

हणजे वषय चांगला आहे. अ धका-यांनी अवघड केले या पुरा याचा जो वषय आहे तो सोपा 

केलेला आहे. अथात तो वषय जे आपल पुनवसन चालू आहे याला लागू आहे क  नाह  हा 

पु हा कायदयाचा वषय होवू शकेल. याची मा हती तु ह  आ हांला नंतर दल तर  चालेल.  

पुनवसन हा पंपर  चचवडचा एक खुप मोठा वषय आहे आ ण मला असं वाटत क  संपुण 

महारा ाम ये अ भमानाने आपण सांगू शकतो क  पंपर  चंचवड ह  एकमेव महानगरपा लका 

आहे क  िजणे एवढया मोठया माणाम ये पुनवसन केलेल आहे. मी १९९९-२००० ला चेअरमन 

असताना मल ंदनगरचा क प झाला आ ण याह पुव  १९८६ साल  भाटनगरचा ोजे ट झाला, 

सुरवात तेथून झाल  आ ण खुप मोठया माणाम ये गर बांना घर दयावीत, अगद  गर ब क  

यांना घर यायची ऐपत नाह . १९६४ पासून वाढत आलेल  ह  नगर  या ठकाणी 

औदयोगीककरणाचा जो वेग आहे तो खुप मोठया चंड माणात होता आ ण हणुन संपुण 

भारतातून पंपर  चंचवडम ये लोक आले आ ण यांनी घरे कुठे मळत नाह त, ऐपत नाह  

हणून ते मळेल या ठकाणी झोपडया बनवुन रा हले. मा या भागातील या झोपडया आहेत 
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या १९७० पासून आहेत. वेताळनगरची झोपडप ी ह  तशीच १९७० पासूनची आहे. ओटा ि कम 

मधील ३३०० घर ह  यावेळेस वेताळनगरसाठ  बांधलेल  आहेत. परंतु मा हत नाह  कुठ माशी 

शंकल  आ ण ती घरह  अशीच गेल . कोणीह  लॉक काढले आ ण घेतले हा महानगरपा लके या 

कारभाराचा नमुना आहे. काह  हजारएक घर कायदेशीर वाटल  असतील परंतु बाक  सगळी घरे 

कोणीह  लॉक उघडले आ ण या ठकाणी घुसल,े ठक आहे यांना आव यकता आहे ते घुसले 

असतील. परंतु अशा कारे ह  योजना यावेळेस बारगळल  आ ण हणुन या ठकाणी 

झोपडप ीवासीय राहतात याच ठकाणी थलांतर न करता याच ठकाणी घर बांधाव हणुन 

ह  योजना राबवल . वेताळनगरची योजना, मल ंदनगरची योजना यापुव  झालेल  ती अजूनह  

चालू आहे. अशा कारे रमाबाईनगर, अजंठानगर आ ण वेताळनगर खुप मोठया माणात या 

योजना राबव या गेले या आहेत. यासाठ  याकाळ या सरकारने, आघाडी सरकारने याला 

भरघोस मदतह  केलेल  आहे आ ण यामुळे या योजना आपण राबवू शकलो. योजना राबवल  

याब ल सव अ धकार  वग अ भनंदनास पाञ आहेत. परंतु काह  अ धका-यांकडून यावेळेस 

ञुट  राहू न गे या असतील. सगळयात मह वाच असं आहे क  या ठकाण या या योजनेकडे 

कोणतेह  आयु त गांभीयपुवक पाहत नाहत असं दसतय. उदाहरण सांगते वेताळनगरचा 

ोजे ट आहे, दळवीनगरचा ोजे ट आहे. आठ वषापवु  सु  केलेल बांधकाम फ त चारच 

ईमारती हा यात. पुनवसना या बांधकामाचा एवढा मंद असा वेग, एवढा कमी असा वेग मला 

नाह  वाटत कुठेह  असेल. तु ह  यावर पेशल अ धकार  दलेले आहेत. थाप याचे सट  

िजनीअर या ले हलला काम करणारे अ धकार  तथे आहेत. यां या नयंञणाखाल  दोन-तीन 

एि झ यूट ह काम करतात. असं असून सु दा आठ वषात वेताळनगर या फ त चार ब डींग 

झा या. आडीच ते तीन वषा पुव  वेताळनगर या दोन ब डींग बांधुन तयार आहेत अस मी 

सांगीतलेल होतं. या ब डींग तयार आहेत या या सव काचा फुटायला लागले या आहेत, का 

वाटप करत नाह त. मला असं सांग यात आल क  तेथे ेनेज जोडता येत नस यामुळे वाटप 

थांबलेल आहे. आपले अ धकार  इतके ऐशम ये आहेत, मला वाटत यांना या झोपडयाम ये 

काम करायला कमीपणा वाटत असेल. कुठलेह  ेनेजचे अ धकार  तथे गेले नाह त, लोकांना 

वचारल नाह . वाघ मॅडम आता डे युट  िजनीअर आहेत यांना मी हणाले मा या बरोबर 

चला, काह  माग नघतय का ते बघु. तेथे गे यावर दहा मनीटाम ये माग नघाला, लोक 

वत:हू न आल,े दंडवते साहेबह  या ठकाणी होते. तेथील दहा लोकांनी वत:हू न लहू न दल क  

आम या दारापु ढून ेनेजलाईन टाकायला हरकत नाह . एवढ सोप दहा मनीटाच काम होतं 

याला तु ह  दोन वष लावल.े या दोन वषात तो क प तसाच रखडला गेला या या पुढ या 

ब डींग रखड या, यात कोण दोषी आहे. आयु त साहेब, तु ह  जशा बांधकामा या बाक या 

मट ंग घेता, जशा कामा या मट ंग घेता, एचओडीला बोलवता तस यांना वतंञपणे बोलवा. 

आता जे बांधकाम चालू आहेत ती तर  लवकर होतील. यात सवात मोठ जे द:ुख आहे ते 
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हणजे आम या दळवीनगरची झोपडप ी पुनवसन हे थांबवलेल आहे. जेएनएनयुआरएमचे पैसे 

या वेताळनगरलाच पुरत नाह त असं तुम याकडून सांग यात आलं आ ण नधीअभावी आमचे 

गोरगर ब, यांना घर आहेत ते अजून या झोपडीत या घरासाठ  भांडत असतीलतर ते मा या 

दळवीनगरचे लोक १९७० या आ द पासून या ठकाणी राहतात. ते अ यंत हलाखीम ये 

राहतात. पुनवसन आहे, पुनवसन आहे हणून १९९० या आ द पासून यांना कोण याह  सोई 

द या गेले या नाह त. र ते केले गेलेले नाह त, ेनेज लाईनचा आता वषय घेतलेला आहे 

चार म हने झाले काम सु  झालेल आहे. गटार  सु दा तुटले या आहेत पुनवसन हणून तेह  

कधी होत न हतं. आयु त साहेब मी तु हांला एक वनंती करत,े तु ह  चौकशी करा या पंधरा 

ते वीस वषाम ये तथं काय काम झालेल आहे आ ण कती खच झालेला आहे आ ण कोण या 

अ धका-यांनी तो खच केलेला आहे. य ात कोणतीह  सु वधा तेथे पुनवसन आहे हणून 

दल  जात न हती याची न द यावी. पा या या पाईपलाईन सुरवातीला टाकले या आहेत. 

याच पाईपलाईन आहेत. पाणी नाह , लाईट नाह , र ते नाह त. अ यंत हलाखी या जशी 

गटार म ये घाण असते अशा घाणीम ये ते लोक राहतात. तु ह  जे हा ते पुनवसन होणार 

नाह  असा ठराव पास केला यावेळी या या अगोदर एक वषभर झाल या ठकाणी सु वधा 

पुरवायला सुरवात झालेल  आहे. या ठकाणी लॉक टाकलेले आहेत. नळा यासाठ  आप याकडे 

तांबे साहेब, एि झ युट ह आहेत, बजेटम ये तरतूद होती परंतु टडर काढायला नऊ ते दहा 

म हने लागल.े नऊ म हनेतर इ ट मेटच न हत.े तु ह  आम याकडून अंदाजपञक तयार क न 

घेता, वेळ जाईल, मुदत संपेल हणून आ ह  बजेट तु हांला लगेचच पास क न देतो थोडी 

चचा होत े परंतु नऊ-नऊ म हने यांनी यांनी इ ट मेट केल नसेल अशांवर काय कारवाई 

करणार. ब भागातून इ ट मेटची फाईल मी काढल  मग तो शपाई मा या मागे पळत आला. 

राञी आठ वाजेपयत थांबले आ ण या लाक कडून टडर काढून घेतलेल आहे. यानंतरची जी 

ो सजर आहे ती लवकर झाल  आ ण आता परवा याला वक ऑडर दलेल  आहे. ेनेज काम 

चालू आहे, ेनेज लवकर झाल, मी हणाले होते पा याची वकऑडर येईपयत थांबा हणून 

ेनेज या कामासाठ  थांबलो. जेणेक न एकञीत खंदल क  तो र ता होईल, लोकांना वागायला 

जागा नाह  आ ण हणून ते एकञीत काम सु  केल त. बजेटम ये जी काम आहेत याचे 

इ ट मेटतर  केलय का? टडरची ो सजर कुठपयत आलेल  आहे. कोणकोणती काम रा हलेल  

आहेत. जरा थोडस मागे वळून पहा साहेब,  हणजे कळेल भागाला एका कामासाठ  तु ह  

तीन लाख देताय. या यावर चचाह  करता येत नाह . आता आम यासमोर बजेट येईल ते अस 

येईल आ ण असच जाईल. छापूनह  होतं चचा काह  करता येत नाह . आम या समोर येत 

यात वाढ करता येत नाह  जे बजेट मंजूर झालय या यावर काम काढ यानंतर एखाद 

वाढवायच हणलेतर एखादया लाखाच सु दा वाढ व काम करता येत नाह एवढया मयादा 

भागाम ये आहेत. बजेटम ये असुन सु दा काम होत नाह त हणून मा या दळवीनगरच 
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काम रखडल गेल आहे. क शासनाने ह  शौचालयाची योजना आणलेल  आहे तेह  का रखड या 

गेल आहे. ेनेज लाईन झा या शवाय अनुदान देता येत नाह  हणून ती ेनेजची लाईन सु  

केल  आता पा याची लाईन या ठकाणी सु  होईल. साहेब, तु ह  झोपडप ीम ये एक-एक 

दवस पाहणी करा. झोपडप ीम ये सु दा माणसच आहेत. दळवीनगर या झोपडप ीच पुनवसन 

होता होता राह ल. हणतातना “उष:काल होता होता काळ राञ आल ”, ती काळराञ आम या 

दळवीनगर म ये आलेल  आहे. मी उपसूचना दलेल  आहे या माणे वाढवुन दयाव. आता मा. 

ॲड.गोर  लोखंडे हे खुप पोटतीडक ने या ठकाणी बोलले. प ह या चार ब डींगम ये यांना  

शहराम ये ॉपट  आहे यांना घर मळाल . आता पुढ या दोन ब डींगच वाटप झाल आहे. 

प ह या ब डींगमध या लोकांना काढा असं आमच मुळीच हणण नाह  आ ण काढु सु दा नये 

कारण तथ कोण राहत, जे गर ब आहेत तेच राहतात, जे अगद  मजबुर आहेत तेच राहतात. 

काह  लोक असेपण आहेत, १९७० पासून २००० पयत यांनी सांगीतल आहे. २००० ला मुलगा 

जर १८ वषाचा असेलतर तो आता १५ वषानंतर ३५ वषाचा होईल यानी काय करायच. जर  

कायदा असला, नयम असलातर  तो चुक चा आहे. २००० पयत तो २० वषाचा असेल, खरं 

हणजे याला मतदानाचा अ धकार मळाला क  तो स ान आ ण मग आता १५ वषानी तोच 

नयम लागू करत असालतर या नयमाम ये हा बसला पा हज.े आज जर पुनवसन होत 

असेलतर या नयमाम ये तो बसला पा हजे. हणजे आई-वडीलाला जर घर मळाल कंवा 

मोठया भावाला घर मळाल आ ण छोटा जर ३५ वषाचा असेल, ३० वषाचा असेलतर या याह  

घराचा वचार करा. हणजे याला दुबार वगैरे असा नयम लावु नका. अगद  सुटसूट त हा 

नयम आलेला आहे याला आ ह  मंजुर करणारच आहोत परंतु आपण कोण या नयमाने 

कोण या कायदयाने तु ह  यांची शहराम ये ॉपट  आहे अशा झोपडप ीवासीयांना पुनवसनात 

घर नाकारताय. दुसर असं क  सन २००० म ये जो १८ वषाचा असेलतर याच आताच काय? 

यावेळेस १८ वषाचा आता ३५ वषाचा झालाय या याब ल आपल  काय भु मका आहे. आजचा 

जो नयम होतोय तो येथे अवलोकनासाठ  आलेला आहे हा नयम तु ह  लागू करणार आहात 

काय? याचा खुलासा करावा आ ण दळवीनगरसाठ  जर लवकरात लवकर पुनवसनाची कोणती 

योजना आल  असेलतर यासाठ  सवात थम दळवीनगर व उदयोगनगर झोपडप ीसाठ  सवात 

थम वचार करावा ह  वनंती करत.े                                                        

मा.शेखर ओ हाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ताथवडे भागाम ये 

काळाखडक झोपडप ी आहे या झोपडप ीम ये असु वधा आहेत. या झोपडप ीमधील 

नागर कांना प या या पा याची सु दा सोय नाह . कॉलेजला पाणी जात परंतु तथ पाणी नाह . 

शौचालया या अनुदानासाठ  ती लोक आले नाह तर  यांना तु ह  घरोघर  जावुन फॉम दलेतर 

या सव लोकांना ती सु वधा होईल. महापा लके या अ धका-यांना फोटोपास संदभात फोन केला 

होता. ती झोपडप ी ाय हेट ब डरने घेतलेल  जागा आहे. तथं लोकांना पुव  घरप या 
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याय या परंतु आज दोन-तीन वष झाले तथ या लोकांना घरप या येत नाह त. यामुळे या 

लोकांना अशी भती नमाण झालेल  आहे क  आमची झोपडप ी उठते क  काय आ ण 

याम ये सव लोकांची स मती नाह . आयु त साहेब, याम ये आपण ल  घालाव, 

झोपडप ीत जायला वेळ दया. तु ह  तथ आलाततर अजुन चांग या कारे सु वधा होतील. 

पा याचा न खुप मह वाचा आहे तो लवकरात लवकर क न दयावा ह  वनंती आहे.                   
मा.दंडवते (सहा.आयु त) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

झोपडप ीधारकां या अ य मळकती बाबत कंवा अ य याची ॉपट  कुठे आहे का याबाबत 

शासन जीआर १६ मे २०१५ म ये प र छेद मांक २ दलेला आहे. प र छेद मांक २ हा 

झोपडप ीधारकांकडून यावयाचे शपथपञाबाबतचा आहे. झोपडप ीधारक याला फोटोपास  

मळ यासाठ  अज करतो आ ण पुरावे सादर करतो यासोबत याने एक शपथपञ दयायच 

आहे आ ण या शपथपञाम ये याने अस नमुद करायच आहे क मा या नावे, मा या 

प नी या नावे कंवा १८ वषाखाल ल अ ान मुलां या नावे महापा लका ेञाम ये झोपडी कंवा 

मालक  त वावर अथवा भाडेत वावर घर नाह  असं एक से फ ड लेरेशन दयायच आहे.  

या याच पुढ हणलेल आहे याम ये चुक ची मा हती द याच आढळून आ यास सदर 

झोपडप ीधारकास अपाञ ठरव यात येईल या शवाय या य ती व द यो य ती कायवाह   

कर यात येईल. १६ मे २०१५ चा जो जीआर आहे या याम ये प टपणे शासनाने असं नमुद 

केलेल आहे.  

मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. शासनाने शपथपञ 

दलेल आहे, मा हती मागवलेल  आहे. यात असं हणलेल आहे का, शासन जे हा ड लेअर 

करताना ते हा ते डयुएलम ये करत नाह. शपथपञाचा नमुना तु ह  वाचून दाखवून याला 

नयम समजत असालतर मला वाटते आम यासारखे शहाणे आ ह च आहोत. अजुन कोटात 

कोणी गेलेल नाह . गे या आठवडयाम ये भारतीय संसदेन काह  नयम केलेले आहेत. यात 

यांनी असे हणलेल आहे १९८९ चा जो नागर  कायदा आहे. ५५ ची अमडमे ट १९८९ पयत 

झालेल  आहे आ ण १९८९ या या जाचक अ ट हो या या १९८४ म ये होवू घातलेले आहेत 

यात मॉडीफ केशन झालेल आहे. जे आप याशी संबंधीत आहे ते सांगतो. ामु यान 

झोपडप ीम ये मागासवग य माणस राहतात. ते या लाभापासून वंचीत राहतात. मागासवग य 

माणसा या संदभाम ये असंह  हणलेल आहे तु ह  अम याला मतदान करा आ ण अम याला  

क  नका हा संसदेन गु हा ठरवलेला आहे आ ण हणून तु ह  एखादया माणसाला या या 

नवा-यापासून, या या घरापासून वंचीत ठेवू शकत नाह त. एक शपथपञाचा नमुना वाचुन 

सभागृ हाची दशाभूल करता क  काय. व त घरकुल योजना, याचे केलेले नयम तु ह  जर 

मला या नयमात दयायच होततर मला ह  नोट स का दल हो. कशासाठ  दल  ह  नोट स. 

संजय कोलत,े अ त. सीईओ, एसआरएचे हे यां या पञाम ये प टपणे सांगतात ह  तुमची 
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योजना नाह  वत:ची महानगरपा लकेची योजना आहे तु ह  याचे नणय वतंञपणे या. 

आम याकडे एकह  करण पाठवू नये आ ण हणून तु ह  एका फॉमटला कायदा बनवु शकत 

नाह त. याच ते फॉमट आहे. याची शह नशा क न नणय घेव.ू                                 

मा.आयु त -   स मा.महापौर, स मा.सभागृ ह. हा जो वषय आलेला आहे तो रा यशासनान े

झोपडप ी पुनवसन करताना जी काह  पाञता ठरवायची आहे याम ये जो काह  सुटसूट तपणा 

आणला यासाठ  तो जीआर आहे याची अ द सभागृ हाने न द घेतल  पा हजे अशी माझी 

वनंती आहे. पुव  पञ अ, पञ ब असे होते  पञ ब म ये असे काह  एकवीस पुरावे होत,े 

यात प ह याचा कंवा दुस-याचा असं थोड कचकट होतं. हे सगळ यांनी बाजुला काढल 

आ ण आता एकच पुरावा लागेल अस सुटसूट त धोरण ठेवलेल आहे. यामुळे या बदला माणे 

यापुढचे सगळे क प होतील आ ण ह  झोपडप ीवासीयांसाठ  अतीशय सकारा मक बाब आहे. 

हा शासनाने चांगला नणय घेतलेला आहे तो मा.महासभे या नदशनास आणुन दयावा हा या 

वषय ठेव यामागचा उ ेश आहे. यामुळे या माणे आपण याची न द यावी आ ण यापु ढे जे 

काह  हौ संग डपाटमट, एसआरए आ ण यांचे जे काह  स म अ धकार  आहेत, आप या 

महापा लकेचे दंडवते साहेब स म अ धकार  आहेत यांनी भ व यात जी काह  पाञता 

ठरवायची आहे ती या २०१५ या नवीन जी.आर. माणे सुटसूट तपणे एकच पुरावा मागुन 

ठरवावी अशी अपे ा आहे. या याम ये काह  दुसरे मु े नघाले मी सभागृ हाला सांगू इि छतो 

क , आप या शहराला क शासनाने बे ट सट  फॉर ो को ऍ ट ह ट ज अस ब ीस दलले 

आहे. आ ण हे जे ो को ऍ ट ह ट जच ब ीस दलेल आहे कंवा जो काह  ऑवाड दलेला 

आहे तो बीएसयुपीम ये आपण रा यात सगळयात जा त घर बांध यासाठ  क प हाती घेतले 

या य तर त ईड यूएस हे महारा ात कुठ याह  शहरात नाह  आपण आप या शहरात 

६७२० घर बांधले याची न द घेतलेल  आहे यामुळे महापा लकेनी ो को ऍ ट ह ट ज हे 

चांगल काम केलेल आहे पु ढेह  करत राह ल याची न द क शासनान पण घेतलेल  आहे.   

आता जो मुळ मु ा आहे क  दुबार न द  बाबत मी लोखंडे साहेबांना सांगु इि छतो क  याबाबत 

आपण बघुयात फ त या याम ये स याच जे काह  धोरण आहे या याम ये क शासनाने नवीन 

ाय मनी टर आवास योजना आणलेल  आहे. या यातले चार काम मळतात याम ये यांनी 

असं जाह र केलेल आहे क ,  या सगळया लाभा याना शहरात न हे, देशात कुठह  दुसर घर 

नसेल, आपल जे आहे ते शहरात आहे देशात नको अस हणलेल नाह . या य तर त            

आता जो यांनी शपथपञाचा नमुना वाचून दाख वला याम ये जी खालची लाईन वाचल  क  

जर तु ह  आ हांला चुक ची मा हती दल तर तु ह  अपाञ ठराल. याचा अथ असा आहे क    

वत:च से फ ड लेरेशन कराव आ ण जर वत:च घर असेलतर घेवू नये अशीह  या याम ये 

अपे ा आहे पण तर ह  दुबार घर असताना आपण का अपाञ करतो आ ण तो झोपडप ी 

पुनवसनचा नयम इकड बीएसयुपीला का लावतो या या ब ल चचा होवू शकत े या याब ल 
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वाद ववाद होव ू शकतात. तु ह  हणाल बीएसयुपी आ ण एसपीएस म ये यावेळेस आपण 

क प केला, डीपीआर केला तीच पाञता आहे, याब ल वेगळी पाञता बगायची गरज नाह . 

आ ण मग याला एक घर असेल कंवा दोन घर असतील. शहरात असेल नाह तर बाहेर असेल 

पण तर ह  थोड काळजीपुवक पुढ जाव. आपण आ द जे पाञ आहेत यांना घर दे याचा य न 

करतो आहोत. पठाण मॅडमनी दोन मु े उपि थत केले, झोपडप ीत मी कालह  सु ी जर  होती 

तर  आनंदनगरम ये एक ते दड तास फ न आलेलो आहे. या ठकाणी कचरा होता, काह  

ठकाणी पाणी येत होतं, काह  ठकाणी पाणी येत न हतं आ ण हणून झोपडप ी 

पुनवसनाम य ेआपण चांगले अ धकार  दलेले आहेत. झोपडप ी आम या ि टने ायोर ट च  

आहे. यासाठ  कधीह  आमचे काम सोडून आ ह  यासाठ  ये याचा आमचा य न राह ल 

आ ण झोपडप ी मधील गर ब जनतेला मनीमम सेवा देव,ू पाणी, र ता, लाईट आ ण 

साफसफाई, ध यवाद. 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह. हा वषय मंजूर 

कर यास हरकत नाह . या वषया या अनुषंगाने मला वनंती करायची आहे क  एसआरए, 

जेएनएनयुआरएम, हाडा या एकाच कायदयाम ये बस वले या आहेत. कारण मु ंबई 

महापा लका असेल कंवा पुणे महापा लका असेल कंवा पंपर  चंचवड महानगरपा लका असेल    

यांचे नयम, टॅ स, वेगळे का. मी मागेह  गायकवाड साहेबांना सांगीतले होत,े पुनवसनाचा 

क प आपण जेएनएनयुआरएम या नावाखाल  घेतला असेलतर तो कायदा आपणच घेवू 

शकतोना. १० ट के नुसार यांनी केला असेलतर आपल  महापा लका का करत नाह .    

आप या महापा लकेनी यांचे आधारे केले पा हजे. आपण या यावेळेस कुठला वषय घेतो 

तो पुणे महापा लके या धरतीवरती, पंपर  चंचवड महापा लकेचा वषय असा असा कर यात 

यावा असे आपण हमेशा करतो. कंवा मुंबई महापा लके या धरतीवर असे वषय असतात.    

मग या टॅ सब ल का. मा या भागाम ये १९८६ साल  ओटाि कम राबवल  गेल . १५६३ 

गाळयात पुनवसन केले गेले. यातील काह  लोकांना आणखीन टॅ स येत नाह . यांचा 

फोटोपास आहे. सेवाआकाराची पावतीच भेटत नाह . फोटोपास आहे, ताबापावती दल , 

मा याकडे काह  लोक आलेले होते ते हणाले टॅ स पावती दलेल  नाह  कारण ती मुलां या 

श णासाठ  अ यंत गरजचे असत.े से-२२ म ये १५६३ ओटाधारक आहेत यांना टॅ स येत 

नाह  याची न द यावी आ ण यांची टॅ सची पावती कशी मळेल हे बघावे. दुसर  गो ट 

स ांमनगर झोपडप ी आता ा धकरणाने जो पाईनरोड केलेला आहे या पाईनरोडवर काह  

झोपडया हो या या झोपडयाच पुनवसनासाठ  मा या भागात काह  जागा मोकळी केलेल  होती 

या जागेम ये आपण टे परर  झोपडया श ट के या. बो-हाडेताईनी पञ दलेले आहे. २४० 

असतील या पञाशेडम ये काह  पाठव या. द त मंद र प रसराम ये आ ण काह  आनंद  

चौकाम ये आ ण काह  अंकुश चौकाम ये अशा ठक ठकाणी झोपडया टाक या गे या. २५० 
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झोपडयाचे ६०० ते ७०० झोपडया झा या याला जबाबदार कोण? आ ह  यावेळेस सांगत होतो 

क  याची तुम याकडे कुठेतर न द पा हज,े याद  पा हज.े आज तथ या झोपडप ीधारक 

लोकांनी पाच-पाच, दहा-दहा हजार देवून जागा द या गे या. याला जबाबदार कोण राहणार 

आहे. अ धकार  का था नक नगरसेवक. अ धकार  असतीलतर का यांची जबाबदार  ते पार 

पाडु शकत नाह त. उदया जर तो ऐर या जा त वाढला आ ण या यावर कारवाई करायची 

झाल तर नि चतच  आम यासारखे लोक आडवे येणार आहेत. हे होवु नये हणून याची काय 

काळजी आपण घेणार आहेत. आज मतदान दन शहरात साजरा करतात. सवाना सांगतो क  

२००० पयतचे जे पुराव ेआहेत याम ये झोपडीधारकाचा सु दा पुरावा असु शकतो. भोसर  

मतदारसंघ, चंचवड, पंपर  मतदारसंघ या ठकाणी रोज मतदान न दणी चालू आहे सवानी 

याची न द यावी. सकाळी ११ वाज यापासून सं याकाळी ५ वाजेपयत र ववार सु ी सोडून 

कोणाचे काह  फोटोम ये काह  अ ेप असतील कंवा नावात फेरफार करायचे असतीलतर, प ता 

चज करायचा असेलतर, नवीन नाव न दणी करायची असेलतर येक वधानसभा 

मतदारसंघाम ये आ णासाहेब मगर टेडीअम, हेगडेवार भवन, थेरगाव असेल या ठकाणी 

मतदान न दणी चालू आहे तर  सव सभागृ हाला आ ण पञकाराना वनंती आहे क  आपण सव 

शहरवासीयांना कळवावे. टॅ स ब ल मु ंबईला घेतले जाते तेच आप याकडे यावे. कारण मा या 

वॉडाम ये जेवढे आपण पुनवसन करतो या येकाना आता ा धकरणा या टॅ स माणे टॅ स 

लागलेला आहे. जे झोपडप ीधारक आहे यां या बाबत मा.गोर  लोखंडे यांनी कायदा 

सांगीतलेला आहे, ध यवाद.                                

मा.बाबासाहेब धुमाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. झोपडप ीचे 

पुनवसन करावे हे आम या मनाम ये आहे. मग ते स ल ग हमट असू दया, टेट ग हमट 

असू दयात, महापा लका असु दयात नेहमी सहकाय करत,े मी छोटा कायकता आहे मीह  

सहकाय केलेले आहे. गेल  बारा वष झाल  मा या जागेम ये अजंठानगर झोपडप ी थलांतर 

केल . ॅ ि झट कँप बनवला मा याकडून फ त दोन वषासाठ  लहू न घेतले आज आठ त ेनऊ 

वष झाले अजठानगर बांधले गेले पण माझी जागा खाल  केलेल  नाह . यावेळेला यांनी ठराव 

केला क  चाळीस हजार पये तु हांला दे यात येतील. तसं हणलेतर आठ वषाच े 

महापा लकेच े दड ते दोन कोट  मळाले असते मी घेतले नाह  मी हणालो मला पैसे नको 

माझी जागा खाल  करावी हणुन अनेकवेळेला सगळयांना मी सांगीतल, पञ सु दा दले. 

आयु तांना मी त डी सांगीतल, पञ दलेल आहे.  मी वनंती करतो क  आपण  आज सांगावे 

या ठकाणी सगळयांना घर दलेल  आहेत पण अजून या ठकाणी १५० ते २०० झोपडया 

मा या जागेम ये आहेत, मी साधा कायकता आहे, मी भ व यासाठ  ती साडेचार ए कर जागा 

घेतलेल  आहे. युती शासना या मं यांनी मला नोट स पाठवलेल  आहे क  ती जागा ता यात का 

घेवू नये हणून. मा.आयु त साहेब जर आपण या माणे एक पञ दल मा. मनी टरनां तर 
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नदान माझी जागातर  वाचू शकेल. यांनी दोन ते आडीच कोट  पये मला भरायला 

सांगीतलेले आहेत. आता स या मा याकडे पैसे नाह त. पण आयु तानी भाड चालू केलतर ते 

पैसे मी देवू शकतो व माझी जागा मला मळू शकत.े मा.आयु त साहेब आप याला वनंती                           

करतो क  झोपडप ी वाढत चाललेल  आहे. नवीन झोपडप ीचे पुनवसन करतो पण या ठकाणी  

ॉ झीट कँप मध या झोपडया आहेत या तशाच राहतात. यामुळे तथं झोपडप ी वाढत 

राहत.े आई-वडील तीकडे जातात आ ण मुल याच ठकाणी राहतात ते हणतात नाव दल तर  

आ हांला मळाले नाह . आपले सहा.आयु त असतील यांना सांगा क  असे करताना 

या ठकाणी सव ण करणे गरजेचे आहे. यां याकडून तु ह  लहू न या क यावेळेला  तुमच 

घर तयार होईल यावेळेला सगळयांना तेथे ा फर करायचे आहे. उदया मुलं यांची नातवंड 

सु दा मोठ  होतात, ते सु दा अ धकार दाखवू शकतील यामुळे कॉप रेशनम ये आ ण आप या 

पंपर  महापा लकेम ये आम यासारखे पांढरपेशी कमी होतील आ ण सगळया ठकाणी 

झोपडप या जा त होतील. हणून मी आप याला वनंती करतो क  आपण आप या 

मा. मनी टर साहेबांना एक पञ दयावे. लवकरात लवकर यानंा घरे मळालेल  आहेत यांचे 

पञाशेड ताबडतोब काढाव आ ण मा या प रवाराची ॉपट  आहे ती मला खाल  क न मळावी, 

ध यवाद. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

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

           ------  

मा.सुजाता पालांडे – वषय मांक  ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत-े  

                                                      वषय मांक - ५ 

दनांक – २५/१/२०१६                                      वभाग- मा.आयु त  

        संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१५/ 
     २०१५ द.१५/४/२०१५   

              २) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१४/ 
     २०१५ द.१५/४/२०१५   
  ३) मा.महापा लका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५   
  ४) मा.महापा लका सभा ठराव . ७०३ द.२०/६/२०१५    
  ५) मा.महापा लका सभा ठराव . ७२५ द.२३/७/२०१५   
  ६) मा.महापा लका सभा ठराव . ७४३ द.२५/८/२०१५   
 

पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे स यि थतीत १४५० बसेस व भाडेत वावर ल ६६२ 

बसेस अशा मळून एकूण २११२ बसेस आहेत. यासाठ  महामंडळाकडे पुणे ह ीत ७ डेपो व 
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पंपर  चंचवड ह ीत ३ डेपो असे+ मळून एकूण १० डेपो आहेत. बस सं ये या माणात जागा 

उपल ध नस याने स यि थतीत महामंडळा या शेकडो बसेसचे पा कग र यावर कर यात येत.े 

भ व याम ये जे.एन.यु.आर.एम. अंतगत ५०० न वन बसेस प रवहन महामंडळास ा त होणार 

आहेत. सावज नक सुर तते या ट कोनातून सव बसेसचे पा कग संर त जागेत होणे 

आव यक आहे. तर  सदर बसेसचे अंतगत पाक ग व देखभाल दु तीसाठ  महामंडळास जागेची 

अ यंत आव यकता आहे व यासाठ  मनपा ह ीतील रका या झाले या व वध जकात 

ना यां या जागा बस डेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  मळणेस प रवहन महामंडळाने वनंती 

केलेल  आहे व अशा १० जकात ना यां या जागची याद  यांनी दलेल  आहे. 

तथापी यापूव  मनपा ह ीतील बस ट मनससाठ  आर त असले या एकूण ४ जागा 

आदेश ं .भूिज/स ह-२/का व/१७०/१४  द.३/२/१४ अ वये प रवहन महामंडळास सदर जागांची 

असणार  तातडी ल ात घेता ता पुर या व पात देणेत आ या आहेत.  

प. च.म.न.पा. ह ीतील एकूण १० जकात ना यां या संपूण जागा ता यात मळणेबाबत 

प रवहन महामंडळाने वनंती केल  आहे. सदर जकात ना यांचे जागांचा ताबा द. ८/४/१५ रोजी 

एल.बी.ट . (जकात) वभागाकडून या वभागांस ा त झाला आहे. सदर मागणी केले या १० 

जकात ना यापैक  एकूण ३ जागा प रवहन महामंडळास देता येणे श य आहे. याबाबतचा 

तपशील खाल ल माणे –  

अ. ं . गावाच/ेजकात 
ना याचे नाव 

योजन  स.नं. े  
(हे.आर.) 

शेरा 

१ नगडी  से. ं .२२ १.०० ा धकरणाकडून ताबा  
२ च-होल   ९९३ पै. ०.४३ T.D..R. ने ताबा 
३ डुडुळगाव  ५० पै. ०.४० ताबा आहे. 

   एकूण े  १.८३ हे.  
 
सदर जागा प रवहन महामंडळास देणेबाबतची तातडी पाहता, स यि थतीत उपरो त 

नमूद केले माणे मनपा या एकूण ३ जकात ना यां या जागा कायदा, नगररचना वभाग यांचे 

अ भ ाय/अट -शत स अ धन राहू न पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल.यांस 

बसडेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  ता पुर या व पात देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावा अनुमोदन देत.े 

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडतो.  

मा.साधना जाधव-   मा. महापौर साहेब, अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक- ८०१                                       वषय मांक - ५ 

दनांक – २५/१/२०१६                                      वभाग- मा.आयु त  

        संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१५/ 
     २०१५ द.१५/४/२०१५   

              २) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१४/ 
     २०१५ द.१५/४/२०१५   
  ३) मा.महापा लका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५   
  ४) मा.महापा लका सभा ठराव . ७०३ द.२०/६/२०१५    
  ५) मा.महापा लका सभा ठराव . ७२५ द.२३/७/२०१५   
  ६) मा.महापा लका सभा ठराव . ७४३ द.२५/८/२०१५   

 

          वषय मांक ५ द तर  दाखल करणेत येत आहे.  
      अनुकूल- ८१        तकूल- ० 
 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
              ----- 

     

मा.सुजाता पालांडे – वषय मांक  ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत-े  

                                                      वषय मांक - ६ 

दनांक – २५/१/२०१६                                      वभाग- मा.आयु त  

    संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.   
                                  पअक/६/का व/३१९/२०१५ दनांक  ०९/०७/२०१५ 
          २) मा. महापा लका सभा ठराव . ७२७ द २३/७/२०१५   
      ३) मा.महापा लका सभा ठराव .७५० द.१९/९/२०१५    
           ४) मा.महापा लका सभा ठराव .७७३ द.२०/११/२०१५   
 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७ (अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगत पूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल 

शासनाकडून वेळोवेळी व हत कर यात येईल. अशा प दतीने दरवष  ३१ जुलै पूव  

मा.महापा लका सभेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल 

महारा  दूषण नयं ण मंडळाने दले या DPSIR या मागदशक त वानुसार तयार कर यात 

आला आहे. सदर ा प अहवाल मा. महापा लका सभेस सादर करावयाचा आहे.  

 सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण स यि थती 

अहवाल मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 
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मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े    

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. गेल  अनेक 

म ह यापासून हा वषय खरतर वषयपञीकेवर आहे. मंजूर करणार असालतर बोलते, मंजूर 

करणार नसालतर बसत.े मा.महापौर साहेब, खरतर आप या शहराचा आ ण पयावरणाचा 

दुरद ुरपयत संबंधच नाह . पयावरण अहवाल दरवष  हा कट, कॉपी, पे ट असतो. या वभागाचे 

मुख हणून मी खरतर नाव यायला नाह  पा हजे होत, नाव नाह  घेतल, जबाबदार  नाह  

नि चत केल तर सगळे हात झटकून मोकळे होतात आ ण हणून पयावरणासाठ  वतंञ 

अ धकार  नेमलेले आहेत संजय कुलकण  साहेब. दरवष  आ ह  पयावरण अहवाल जसा आहे 

तसाच वाचतो. या याम ये काय सुधारणा के यात हे कळायला खरतर मागच राहत नाह . 

येक वष  अहवाल आला क  असं वाटत क  माग या वषाचाच वाचतो क  काय. याम ये 

ान घे यासारख दुसर काह  नसतं. DPSIR हणजे ाय ह ंग फोस ेझर टेटस इ पॅ ट 

र पॉ स हा दरवष  माणे जसा आहे तसाच आहे पान सु दा आपण बदलत नाह .   

या ठकाणी आयु तांचे मनोगत सु दा बदलले जात नाह  आ ण मग खरच याला पयावरण 

अहवाल हणायचं का? अनेक सं था, अनेक कायकत या शहराम ये पयावरणाच पोटतीडक ने 

काम करतात. पयावरणा या अहवालाम ये पीएच, डीओ, सीओडी, बीओडी असेल याचे माण 

पाह याचे काम ामु याने पयावरण वभागाला करायच होत. पीएच हणजे काय. पीएच 

हणजे पा यातील आ ल कती. मा.महापौर साहेब, या पीएचच मह व असं आहे क  

पा यातील हाय ोजनची श ती, पा याम ये जर पीएचच माण घटलेले असेलतर आ लतेचे 

माण वाढत.े मा.महापौर साहेब, महारा  दुषण महामंडळाने दले या मानांकानुसार 

पा यामधील पीएच हे ६.५ ते ९ पयत असणे अपे ीत आहे. पीएचचे माण कमी कंवा अ धक 

अस यास गोगलगाय, बेडूक, मासे व जलचराना धोकादायक ठरतं हणून पीएचच माण हे 

यो य माणात राखल गेलं पा हजे. यात अ य अशी चुक महानगरपा लकेकडून वारंवार 

घडत.े मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, डीओ हणजे पा यात वरघळलेला ाणवायू 

खरतर या या ाणवायूच पा यातील माण कमी झालतर वन पती, िजवाणू यांना जगणे 

कठ ण होते आ ण हणून पा यातील डीओ सु दा आपण बघायला पा हज.े बीओडी हणजे 

जैवीक ाणवायूची मागणी. बॅ टेर या हा सु म जीव स य व जैवीक ऑरगेनीक वघटनास 

कारणीभतू ठरतं.  याम ये पालापाचोळा, गवत, मैला अ य इ.स य बाबीचे वघटन पा यातील 

िजवाणूमुळे होतं परंतु हेच बीओट  जर पा यातील कमी झालेतर याम ये  पा यातील नाय ेट 

फॉ फरस या अ धक माणामुळे एकपेशीय जलपण ची वाढ होते व अशा वन पती 

वघटनासाठ  िजवाणू कायरत होत अस याने पा यातील ाणवायूचे माण कमाल चे कमी होते 

व जे जलचर आहेत यां या िजवीतास धोका नमाण होतो.  सीओडी हणजे रासायनीक  ाण 

वायुची मागणी. मा.महापौर साहेब, रासायनीक ाणवायूची मागणी हणज ेसीओडी. महारा  
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दुषण महामंडळा या मानांकानुसार पा यामधील रासायनीक ाणवायुची मागणी १५० 

म. ॅ. ल. पे ा जा त असता कामा नये. खरंतर मा.महापौर साहेब, या दवशी आप या  

पंपर  चंचवड महापा लकेचा पयावरण वभागाचा अहवाल सादर झाला याच दवशी, या या 

दुस-या तीस-या दवशी आ ह  पयावरणाचा खोटेपणा हा ामु याने ल ात आणुन दलेला 

आहे. खोटेपणा ल ात आणून दला हणजे फार मोठे काम केले असे अजीबात नाह .  

सुधारणा हावी एवढ च अपे ा आहे आ ण या सुधारणाकडे आपला अजीबात कल नाह . 

या ठकाणी मा.महापौर साहेब, मला कुठ याह  वृ तपञाला मोठ करायच हणून मी नाव घेत 

नाह . सकाळ पेपरम ये असे सलग याब लचे व लेषण येत होत.े महानगरपा लकेचे     

पयावरणाकडे कती दुल  आहे. पाणी कसं प यास अयो य झालेल आहे. मा.महापौर साहेब, 

आप या शेजार  देहू-आळंद म ये भावीक आले क  नद मधील ओंजळभर पाणी घेवून त े तथ 

हणून ाशन करतात आ ण इतक घाणेरड पाणी, इतक रासायन मसळलेल पाणीजर यांनी 

पलंतर यां या िजवीतास धोका नमाण होवू शकतो. याचे वेगवेगळे प रणाम आप याला 

बघायला मळतात. या शहराम ये खरंतर बाहेर या कुठ याह  सं था कंवा नागर कांना          

याम ये आपण सा मल क न घेत नाह त. कुलकण  साहेब आपण “हाम करेसो कायदा” 

करतात आ ण हणून माझ असं प ट मत आहे क  आपला हा जो पयावरणाचा अहवाल आहे 

तो फसवा आहे याचा पह ला मी नषेध करत.े माच पयत दुसरा पयावरण अहवाल येईल.        

शासनाकडे पाठवायला सु दा खुप उ शर झालेला आहे. परंतु आपण उ शरा का होईना नणय 

घेतला यामुळे मी आपल  मनापासून आभार  आहे. सरासर  थेरगाव मशानभू म जवळील 

नाला नद त मसळ यानंतर याचा बीओडी ३६. झालेला आहे. जो ख-या अथाने साडेसात 

पा हजे तो ३६ झालेला आहे. हणजे कती ठकाणच या पा याम ये रसायन मसळून 

याम ये पीएच राह लेलाच नाह . याचबरोबर एम.एम.पॉलटेि नक कॉलेज जवळील नाला जो 

आहे याम ये सु दा ३६.७ पीएच झालेला आहे तो सरासर  ८.२ पा हजे होता. मा.महापौर 

साहेब, ह  छोट  छोट  उदाहरण यासाठ  सांगायचे आहे क  खरंतर वषय आ याबरोबर  

या यावर चचा करायला खुप मजा वाटल  असती पण गे या पाच ते सहा म हन ेहा वषय 

तहकूब ठेव यामुळे आ ण शेवट या ट याम ये अस यामुळे वषयाची हवा काढायची. थंड 

क न खावं असं आपल धोरण या ठकाणी पण आणलेले आहे. मा.महापौर साहेब, आप या 

पयावरण अहवालामधील फोटो आ ण आ ह  काढलेले फोटो याम ये का तफावत आहे हे मला 

मा हत नाह . आप याकडील फोटो एकदम चकचक त, छान, व छ असे दाखवतात. 

आम याकडे माञ एवढा कचरा, अजूबाजूला वाढलेल  जलपण  यात हे सगळ आहे. 

महापा लकेला केवळ चांगले चञ दाखवण े व त े लोकां या पुढ आणणे हा एक उ ेश 

अस यामुळे आप याला चकचक त असे फोटो मळालेले आहेत. मा.आयु त साहेब आप याकड 

सु दा आमच पु तक आहे. या ठकाणी झुलेलाल घाट पंपर म ये आहे.  या ठकाणी खाल   



52 
 
                 

कचरा कती आहे, घाण कती आहे, चखल आहे आ ण या घाटावर लोक पाणी पतात. 

कारण नद ला आपण आई हणतो आ ण या आईची अशी दुराव था आप याकडून होत 

असेलतर शंभर ट के या ठकाणी आपण ल  घालणं गरजेच आहे. एक वतंञ वभाग 

या ठकाणी आपण पयावरणाचा केलेला आहे. यावेळेस तरतूद कती असेल हे मला मा हती नाह  

परंतु आपण माग यावेळेस चांगल  घसघशीत तरतूद यासाठ  केलेल  होती आ ण ती तरतूद 

केलेल  अस या नंतर सु दा आपण या ठकाणी काम क  शकत नाह त. मा.महापौर साहेब, 

मा.आयु त साहेब, आपण सगळीकडच े पुरावे आ ण पा याचे घटक तपासले तर आप या असं 

ल ात येईल क  आप या अ धका-यांनी आप या डोळयाम ये च क धुळफेक केलेल  आहे. 

हानी झालेला पयावरणाचा अहवाल, भकास केलेल शहराच पयावरण याचबरोबर इतर पेपरनी 

केलेल व लेषण या याकडे तु ह  बघणार का नाह . मा.महापौर साहेब, या ठकाणी माझी 

वनंती राह ल क  जसे पा यातील घटक आपण तपासायला पा हजे होते तसे हवेतील घटक 

तपासायचे आहेत, धुल कण तपासायचे आहेत. या सव गो ट  आपण फ त पेपरवरती करतो 

पण ॅ ट कल  करत नाह त. येथे हॉन वाजव यास मनाई आहे, याचा नागर कांवर काय 

प रणाम झालेला आहे, याचे आपण कुठे काह  पाहणार आहोत क  नाह . आणखीन बोड सु दा 

या ठकाणी नाह . बोडावर आपण ३० ते ३५ लाख खच केल ेआ ण ते बोड पण नाह त. 

मा.महापौर साहेब, या ठकाणी खरंतर मला घनकचरा यव थापनावरती जा त बोलायला 

आवडेल. लॅ ट कवर गेल  अनेक वष आ ह  बोलतो. लॅ ट कवर महापा लकेनी बंद  आणल , 

७ एमएम या वरती असेलतरच तु ह  वापरायच, हे फ त कागदोपञी करतो. तु ह  पॉटला 

जवुन आतापयत कती दुकानदारानां नोट स दले या आहेत, कती लोकांना आपण दंड केलेला 

आहे याच आप याकडे काय गणीत आहे ते आपण मांडत नाह त. डॉ.नागकुमार साहेब 

असताना मला चांगल आठवत संपुण पंपर  माकटम ये दहशत केल  होती यांनी. लॅ ट क 

बंद  करताना ॅ ट कल , पॉटला दुसरे कुठले अ धकार  न पाठवता वत: जावुन कारवाई 

करनं, या ठकाणची प रि थती बघणं आ ण यावर बंद  आणण हे खुप चांगले काम यांनी 

यावेळेस केलेले होत ेपरंतु दुदवाने ते पुढे राहू  शकले नाह त. मा.महापौर साहेब, पंपर  चंचवड 

महापा लका ह ीम ये दररोज ७५० मे क टन कचरा रोज गोळा केला जातो. हा कचरा 

उचल यासाठ  वषाकाठ  त बल ३१ कोट  पये आपण खच करतो. खच का करतो, केलाच 

पा हजेनां, एवढे मोठे शहर आहे खच केलाच पा हज.े २१०० कोट चे बजेट जर आपण दरवष  

करत असुतर ३१ कोट  या मानान काह च नाह . आ ह तर हणतो सुका आ ण ओला कचरा 

वेगवेगळा कर यासाठ  आणखीन पैसे लागलेतर  खच करा परंतु याम य ेखरंच वलगीकरण 

होते का हे सु दा बघा. मा.महापौर साहेब, बरेच वॉड आपण कंुडी वरह त केलेले आहेत. 

कंु डी वरह त केले पण आपल  घंटागाडी वेळेवर येत नाह . पयायाने नागर क काय करतात 
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कचरा ला ट क या पशवीत भरतात आ ण पुव  कंुडी या ठकाणी होती या ठकाणी 

ठेवतात. मग आपल  गाडी आकरा वाजता येत.े या यानंतर तो ठेवलेला कचरा बाजुला तसाच 

ठेवतो आ ण मग या ठकाणी मोकाट जनावर असतील, कुञी असतील ते सगळीकडे कचरा 

पसरवतात. आपण इतका खच क न सु दा लोकांना रझ ट देवू शकत नाह त. मा.महापौर 

साहेब, कच-याचे वग करण कर यासाठ  ओला कचरा आ ण सुका कचरा आपण खुप 

सर असल  घेतलं. आतातर शासनान मा य केल आहे. ७ कोट  पये आपण ड टबीनवर खच 

केले याचे पुढे काय झाले. आजह  या ठकाणी कचरा हा एकञीतच जातो. कच-याचे वग करण 

कंवा सुका, ओला कचरा वेगवेगळा केलाच जात नाह .  जणवानी सं थेचा नुकताच टॅ डीगला 

एक वषय केला आहे. आमच असं मत आहे क  एखादया गो ट वर तु ह  कागदोपञी फरवता, 

याला कती खच करावा याला सु दा मयादा पा हजेनां. जणवानीचा ४५ लाखाचा वषय होता,  

कशासाठ  तर, पञक छापायच,े बॅनर छापायचे आ ण ते वॉडात लावायच ेमग यासाठ  ४५ 

लाख खच अपे ीत नाह . एक कडे आम या वॉडाम ये तु ह  नधी कमी केला, भागाला नधी 

कमी केला आ ण दुसर कडे माञ तुमची उधळप ी चालचू आहे. मा याच वॉडाम ये 

बालाजीनगरम ये ७५ शौचालय सं थनेी बांधुन तयार केलेले आहेत. संपुण मटेर अल यांनी 

दलं बांधुन ते तयार झाले. रोज उठून ते दार वाजवतात, बांधलना,ं बांधलना, बांधलना. आपण 

चार लोकांना या ठकाणी दलं यातील तीन लोकांनी तु हांला सांगीतल पैसे काय खच करायचे 

ते करा. मग आपले अ धकार  पगार घेताततर यां याकडून काम पण यो य क न घेता आल 

पा हजेनां. आपण या याकड ेकाह च बघत नाह त. पैसे दले सोडून दल.ं परंतु  एखाद  सं था 

शंभर ट के काम क न घेते याचे सु दा कौतूक झाले पा हजे. जनवाणी सं थेला आ ह  

तुम याकडे तसं पञ दलं. यांना ऍ ट ह ट ज क  दयानां. शंभर ट के यांनी कंप याकडून 

अनुदान याव आ ण कराव. आमच काह ह  हणणं नाह . परंतु याम ये तु ह  काय करता 

आज एक वॉड करायला सांगीतला यांनी क न दाखवला क  तु ह  परत यांना ४५ लाखाची 

ऑडर देणार. मा.महापौर साहेब, मी ठामपणे या वषयाला वरोध करेल. कचरा 

वलणीकरणाचा जो वषय आहे तो आजचा उदयाचा एका दवसाचा बॅनरचा आ ण पञकाचा 

वषय नाह  जी माणसाची माणसीकता आहे ती मानसीकता बदलव यासाठ  आपले जे 

आरो या धकार  असतील, आपले घंटागाडीवाले असतील  यांनी सु दा कचरा ि वकारला नाह  

पा हज.े कचरा अलग अलग क न घेवून ि वकारला पा हज.े वॉडातला कचरा आणतात, तुमचे 

ड टबीन या ठकाणी आहेत या याम ये सु दा वेगवेगळा कचरा नाह . सुका, ओला कचरा 

एकाच ठकाणी टाकतो याचे अलगीकरण कधी करणार आहेत. मुळातच या ठकाणाहू न तु ह  

उचलता तथूनच जर का तु ह  या ठकाणी वेगळी यव था केल तर नि चतपणे याम ये 

सुधारणा होवू शकते. कमान चांग या सोसायटयाम ये ते ि वकारतील सु दा. म यंतर  कागद, 

काच, पञा वेचणा-या संघटनांनी काळेवाडीम ये एका सोसायट चा कचरा उचलायला मनाई 
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केल , का कचरा घेत न हत े या सोसायट चा तर यांनी प टपणे सांगीतले, घंटागाडीवा या 

म हलांनी सांगीतले तु हांला दोन ड टबीन दलेले आहे. सुका आ ण ओला कचरा आ हांला 

वेगवेगळा दयायचा आहे, असा आ ह  एकञीतपणे घेणार नाह त. या कचरा गोळा करणा-या, 

झाडू मारणा-या, काम करणा-या या म हला आहेत, यांच श ण कती झालेल आहेहो. यांचे 

पगार सु दा ठेकेदार वेळेवर करत नाह त. मग यांना तो शहाणपणा येत असेलतर यासाठ  

वेगळी सं था नेम याची काय गरज आहे याच लोकांना नेमणुक दया, यांना श ण दया ते 

चांग या कारचे काम करतील. शाळे या वदया याना तु ह  सांगावे, तुम या आई-वडलांना 

सांगावे क  र यावर कचरा टाकायचा नाह , ओला कचरा, सुका कचरा वेगळा करा असे लहान 

मुलांना जर तु ह  सांगीतलतर ते मुलं घर  जावुन सांगतील. तशा प दती खुप आहेत पण 

आपण काय करतो आप याला खचाच े वषय खूप आवडतात आ ण  हणून जा तीत जा त 

खचाकडे ल  असते.  मोशी कचरा डपेो येथे २५ मे क टन तीद न मतेचा कच-या पासून 

इंधन नम तीचा क प उभा कर याच काम द.२९/१/२००७ रोजी करारानुसार बी ह जीला 

दलेल आहे. आता यात लॅ ट क येतच परत तेच बोलायला आ हांला लाज वाटते जे पैसे 

घेतात आ ण जे देतात यांना काह च वाटत नाह , या ठकाणी बी ह जी काय काम करत, 

खरंच ते कच-यापासून इंधन बनवते का. एक थबभर तर  ऑईल यांनी काढले का. संजय 

कुलकण  यांनी यां या प ट करणाम ये सांगाव. कती लाखाचा दर म हना यांना दंड मारला 

होता. या मुळ गो ट साठ , ोजे ट राब व यासाठ  यांना पैसे दले होत,े यांना जागा 

उपल ध क न दल  होती आ ण आजह  यांना पैसे देतो याचा उपयोग लोकां याकर ता आहे 

का? कुलकण  साहेब तु हांला जर शासनाने प ट करण मागीतले असेलतर व बाबा धुमाळ 

हणतात ते या सभागृ हाचे सद य आहेत ते जर तुम यावर आरोप करत असतीलतर 

नि चतपणे जबाबदार ने ते आरोप करताततर आपण याकड े सु दा ल  दले पा हजे. 

मा.महापौर साहेब, कचराडेपोची पाच ए कर जागा तीस वषासाठ  आपण यांना दलेल  आहे. 

वाष क एक हजार यां याकडून ज मनीच भाड घेतो. याम ये तु ह  या ठकाणी गेलाततर 

तुम या ल ात येईल लॅ ट कपासून आपण इंधन नम ती करत नाह त लॅ ट कपासून ज े

बाहेर या कंप यामधुन ते आणतात, बाहेर या रा यात व छ लॅ ट क असत े यामधुन ते 

इंधन नम ती करतात. मा.महापौर साहेब, कचराडेपो या ठकाणी  सुका आ ण ओला कचरा आहे 

७५० मे क टन दररोजचा कचरा जमा होतो यापैक  २७० मे क टन कचरा कोणतीह  या 

न करता थेट आपण लॅ ड फल ंग करतो. संजय कुलकण च खरंतर मी चांगल काम केलतर 

कौतूक पण करेल. लॅ ड फल ंग के यानंतर या कारच या ठकाणी डझाईन वापरल, असं 

वाटत क  आपण एखादया गाडनम ये आलोत. लॅ ड फल ंग सुंदर कर यात आलं आहे परंतु 

मा.महापौर साहेब, लॅ ड फल ंग करता करता आप याकड ेजागा अपूर आहे. मला वाटत दोन 

वषानंतर लॅ ड फल ंगसाठ  आप याकडे कचराडेपोला जागाच नसणार. लॅ ड फल ंग करताना  
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तु ह  जाळी टाकता, तु ह  प हल लॅ ट ंक टाकता या यावर जाळी टाकता. याचे वह र म ये 

योजन पण केलेल आहे परंत ुलॅ ड फल ंग क न कच-याचा न मटणार आहे का. जोपयत 

या ठकाणी ओ या कच-यापासून खताची नम ती होत नाह  हणजे या वॉडाचा कचरा असेल 

तो याच वॉडात जर िजरवला गेला नाह तर दोन-तीन वषानी आ हांला सु दा दुसर कडे जागा 

शोधावी लागणार आहे. मा.महापौर साहेब, ती दन २८० मे क टन कच-याची व हेवाट 

लाव यासाठ  दोनवेळा खच केला जातो. एकदा मेकॅ नकल कंपो ट ंगसाठ  खच केला जातो व 

दुस-यांदा लॅ ड फल ंगसाठ  केला जातो कचरा एकच परंतु खच दोन. आप याला सगळयांना 

मा हती आहे, आप याला या ठकाणी या कचरा डेपो पासून तोटाच झालेला आहे फायदा 

झालेला नाह  तर  आपण बी ह जीला पोस याचे काम उघडपण ेकरतो. का करतो, का नवीन 

कंपनी करत नाह त. डे हलप कती दवस करायची. २००७ पासून. आ हांलाह  दहा वष होतील 

यांनाह  दहा वष होतील. नवीन तंञ ान येत असेलतर यांला आ मसात करानां. कच-याचा 

न मटवला पा हज.े या याकडे आपल गांभीयान ल  असलं पा हजे परंतु आपण नाह  ल  

देत. मा.महापौर साहेब, पयावरण क पाम ये लॅ ट क कच-या पासून नम ती क पासाठ  

मनपाने गोळा केले या कच-यातील लॅ ट क वापरले जात नसुन सदर कंपनी ऑईल तयार 

करत.े आतम ये हे काय करतात ते तु ह  बघीतल का. वेगवेगळया भागातील भंगारवा या 

म हला असतातनां या ला ट क, कागद, काच वेचतात यांचे पाय गुड यापयत आतम ये 

फसलेले आहेत या घाणीत लॅ ट क वेचत असतात. ते घाणीतल लॅ ट क परत ते 

भंगारवा याकडे येत, या याकड जे वक या जात ते वक या जातं आ ण जे नाह  वक या 

जात ते परत कचराकंु डीत येतं आ ण कचराकंु डीतून परत याचा वास मोशी कचराडेपोवर 

येतो. वत:चे पैसे असतेतर, वत:चा एखादा घरचा क प असतातर अशा कारची उधळप ी 

केल  असते का. ह  महापा लका जगल तर आ ह  जगणार आहोत ह  भावना अ धका-या या 

मनात का येत नाह . का यांना कळवळा वाटत नाह . अशा कारे गोलगोल फ न याच 

ठकाणी जर तु ह  येणार असालतर थोडतर  मनाला वाटू दयात.  मी या सं थेचा पगार घेतो. 

लोकां या करा या पैशातून माझ घर चालतं. या खा या मठाला मी जागल पा हजे. मी 

नवीन कुठलातर  योग अवलंबला पा हज.े तु ह  काह च करत नाह त. तु ह  ये या या 

आ दपासून आ ह  या कच-यावर असंच बोलणार आ ण आजह  आ ह  असंच बोलणार. हा 

पयावरण अहवाल पास केला क  परत दुसरा पयावरण अहवाल माच, ए लला येणार. परत तो 

कट, कॉपी, पे ट जसा आहे तसा देणार. तु ह  असं दाखवणार नाह त क  येथ ेकचरा साठलेला 

आहे, येथे पाणी घाण आहे कंवा पा यातील पीएच जो मानांक आहे यापे ा  कमी झाला हे 

सांगणार नाह . मा.महापौर साहेब, मला मा य आहे क  या ठकाणी एमपीसीबी सारखी 

रकामटेकडयाची एक सं था काम करत.े महारा  ग हमटची ती सं था आहे. यांना फ त 
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एकच मा हती आहे क  कुठ या ब डसचा मोठा क प येतो. यांना नागर कांशी काह  घेणे 

देणे नाह . ते बघणार मोठमोठया क पाम ये एसट पी चाल ूआहे क  नाह . एसट पी चालू 

नसेलतर याना दंड करायचा का नाह . मा.महापौर साहेब, आपण दरवष  या एसट पी या 

देखभाल दु तीवर साडेपाच ते सहा लाख पये खच करतो. यातले कती एसट पी पा यावरती 

या क न नद  म ये सोडतो. चंचवडचा तो एसट पी आहे याम ये घाण पा यावर या 

क न परत ते ना यात सोडतो. या ना याम ये सगळया गावभरच पाणी आलेल असतं. 

कशाला आपण खच करतो. तु ह  डायरे ट सोडानां, काय फरक पडतो. काय फरक पडतो 

यासाठ  श द वापरला खरंच आप याला पुढ या लोकांची काळजी असतीतर आपण तसं केल 

असत का? िजतक जा त नद चे दुषण रोखता आले असत े ततका रोख याचा आपण य न 

केला असता. परंतु आपण तस करत नाह त. या केलेले पाणी आ ण घाण पाणी दो ह  

एकाच ना यातून तु ह  सोडता आ ण परत तु ह  हणता क  पयावरण अहवाल आ ह  

ि वकारावा, नाह  ि वकारणार.  तु ह  तो पासह  कराल परंतु दुदवाने हणा क  अजून काह  

पण हणा. काह  लोक पयावरण संदभात काम करणारे आहेत क  यांना कळकळ वाटत.े 

आज इं ायणी नद च,े मुळा नद चे काय केल आपण. मा.महापौर साहेब आपण नद वर गेलात 

आ ण पायात जोडवे असतीलतर पाच मनीटात बाहेर आलातर त ेपुण काळे पडलेले असतील 

आ ण तर  पयावरण अहवाल आपण बेशरमपणे छापतो, बेशरमपणे छापतो. मा.महापौर साहेब, 

मोशी या कचरा डेपो या आजुबाजूचा प रसर हा शेतीयो य सु दा ते पाणी राह लेले नाह  असा 

एमपीसीबीचा रपोट आहे. प याचतर सोडा, शेतीयो य सु दा राह लेल नाह . ज मनीम ये 

एखादा कचरा टाकु दे बीज पेरा काह  होओ पाणी टाकलेतर ज मनीचा गुणधम ते सव शोषून 

घेत.े आ ण ईथं खोद, खोद, खोद कती खोदणार आहेत. बोअर गंची या भागातील काय 

प रि थती आहे.  सगळी भांडी काळी पडतात, नख काळी होतात, दागीने काळी पडतात. तर ह  

आप याला असं वाटत क   आपण पयावरणाच र ण करतो. मा.महापौर साहेब, आता आपलं 

शहर हंजवडीला लागून आहे. ई-वे ट सवात जा त जमा होणारा भाग जो आहे तो हंजवडी 

आहे. ई-वे टच आपण काय केल, काह ह  आपण करत नाह त. या दवशी पयावरण दवस 

असतो या दवशी आपल  एक हॅन ई-वे ट कचरा गोळा करायला फरत.े ई-वे ट हणजे 

मोबाईल व जे काह  वापर यायो य नसेल ते सव यांना दयायचे. परंतु मा.महापौर साहेब, 

खरतर याचे यव थापन आ ण हाताळणी यो य कारे केल  जात नाह . याम ये पेि सल 

असतात, बॅट-या असतात असं खुप काह काह  असतं आ ण याम ये असणारे जे रासायनीक 

घटक आहेत ते शर राला अ यंत हानीकारक आहेत आ ण यामुळे माणसा या कृतीवर 

वपर त प रणाम होव ूशकतो याची जाण असताना सु दा आपण आपल  जबाबदार  नाकारतो.  

पंपर  चंचवड शहराम ये एक छोट शी सं था आहे क  जी ई-वे ट गोळा करत ेतुम याकडून 

काह  पैसे घेत नाह त मग अशा सं थेला तु ह  का जवळ करत नाह त.  यांना बोलवा, यांना 



57 
 
काम दया व यांना सांगा क  जे तु ह  ई-वे ट गोळा कराल ते आ हांला दया. मा.महापौर 

साहेब, हा पयावरण अहवाल आपण सभागृ हाम ये मंजूर करणार आहात. मंजुर करताना 

वरोधाला वरोध हणून नाह तर खरच डोळसपणे या शहराकडे बघ याची आप याला अ यंत 

आव यकता आहे. या शहराम ये धुळीम ये असलेले दुषण आ ह  र याव न जातो, 

वासो वास घेतो या कारचे या ठकाणी धुल कण आहेत यामुळे होणारे वासनाचे ञास 

आहेत याकडे आपण ल  दया. बीआरट  आणल  हणजे आमचे काह  र त े कमी होणार 

नाह त. आ हांला सु दा या र याव न फरायच आहे. तर  आपण जेवढया सुखसु वधा 

आणता यापे ा मह वाच आहे क  आ हांला ॉमीस केले या या सु वधा आहेत          

याकडे आपण जा तीत जा त ल  दयावे. मा.महापौर साहेब, आशा करते क  आपण 

पुढ यावेळेस नि चतपणे रऍल ट  बघुन चांगला पयावरण अहवाल तयार कर यासाठ  सांगावे, 

ध यवाद.          

मा.नारायण ब हरवाडे -  स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार 

बंध.ु था नक वरा य सं थवेरती दरवष  ३१ जुलै पुव  पयावरण सदयि थती अहवाल सादर 

करायचे बंधन आहे. हा जानेवार  म हना आहे हणजे जवळ जवळ पाच ते सहा म हने हा 

वषय या ठकाणी तहकूब रा हलेला आहे. समाताईने सांगीतलेले आहे यामुळे या वषयावरती 

काह  मजा राह लेल  नाह  कारण ह  काय तर मा यता असायला हवी असं या ठकाणी मला 

वाटतं. हा अहवाल सादर कर यासाठ  मला वाटतं महारा  दुषण महामंडळा या DPSIR 

नुसार वापर करणे असं आप यावरती बंधनकारक नाह . पयावरण स यि थती अहवालाब ल 

पु तक आपण बघीतलेतर मा यासार या सामा य बु द असले या माणसाना एकदा वाचलतर 

समजत नाह . मी संजय कुलकण  यांना वचारल क  स ि थती अहवाल जो दरवष  आपण 

काशीत का करतो ते नेमक काय आहे तर यांनी मला फार माम क उ तर दलेले आहे.  ते 

मला हणाले क  समजा आपल आरो य बघडल आ ण आपण डॉ टराकडे गेलो क  डॉ टर 

आप याला वेगवेगळया तपास या करायला सांगतात, मग ती ईसीजी असेल, सोनो ाफ  असेल, 

र त, लघवी तपासणी असेल. हे सगळया तपास या के यानंतर जो काह  रपोट येतो तो 

रपोट हणजे आपला पयावरण स ि थती अहवाल आहे. शहराची आजची जी प रि थती या   

पु तकाम ये दलेल  आहे ह  सेम तशीच आहे. पण मला संजय कुलकण  साहेबाना वचारायचे 

आहे या सगळया मानवा या तपास या झा या या नंतर डॉ टर यांना औषध देतो,  

शन देतो, वेळ संगी औषधाने बरा होणारा रोग नसेलतर ऑपरेशन देखील करतो.   

स ि थती अहवाल तु ह अनेक वष या ठकाणी मांडत आलेला आहात या यावर उपाययोजना  

सु दा काह  ठकाणी केले या आहेत, जनजागृती केलेल  आहे. तर  पण दरवष  दुषण जे आहे 

ते १० ते २० ट यांनी का वाढत, ते काह  कमी होत नाह  दरवष  १० ते २० ट यांनी 

या ठकाणी वाढत जातं. ामु याने जल दुषण, वायु दुषण, घनकचरा याव थापन आ ण 
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लॅि टक यामुळे खरतर पयावरणाचा –हास होतो. जल दुषण बाबतीत आपण बघीतलतर ते 

पाणी दुषणाचे हे मुख कारण अस ूशकत.े साहेब, आपण फार भा यवान आहात. आप या 

शहरातून तीन नदया वाहतात. या याम ये पवनानद  कवळे ते दापोडी २४ क.मी. वाहत,े 

इं ायणीनद  १६ क.मी. वाहते आ ण मुळा नद  वाकड ते दापोडी जवळ जवळ साडेतीन क.मी. 

वाहते आहे. वा त वक पाहता आपण जर बघीतलतर मी मगाशी हणालो क  आपण फार 

भा यवान आहात या पंपर  चचवड शहराच जे औदयो गक करण झालं ते ६१७७ कारखाने या 

शहरात आले याला केवळ ह  पवनामाई कारणीभूत आहे. कारण पवनामाईला पाणी 

अस यामळेु, पा याची सबु ता अस यामुळे ख-या अथाने पंपर  चंचवड शहर हे औदयो गक 

शहर हणून ओळखल गेलं. नंतर या काळाम ये या नदया व छ आहेत का?              

या नदयाच दुषण कमी होतय का?  याचा सु दा वचार आपण करायला पा हज.े जशा तीन 

नदया या शहरातून वाहतात तसे याचबरोबर या शहराम ये काह  नाले देखील वाहतात. जवळ 

जवळ मला वाटत २८ ते २९ नाले या शहरामधुन वाहत आहेत. हे नाले पावसाळया म ये 

पाऊसाच पाणी नद पयत ने याच काम ख-या अथाने करत असतात. पण इतर कंप यामधुन 

येणार जे घाण पाणी असतं जे दुषीत पाणी असत कंवा नागर कांच जे सांडपाणी असतं हे 

सांडपाणी कंवा केमीकल असेल हे पाणी या ना या दारे डायरे ट नद ला जातं. यामुळे पवना 

नद चा न ऐरणीवरती आलेला आहे. आज या वतमानपञाम ये देखील एक बातमी आलेल  

आहे. “आयु त साहेब, पवना व छतेसाठ  वत: या अ धकाराचा वापर करावा” अशी ह  

बातमी आज या वतमानपञाम ये आलेल  आहे. नद चे पाणी काळवंडलेल आहे. इतक पाणी 

काळवंडलेल आहे क  मासे सु दा या ठकाणी जगू शकत नाह त. बाक  जलचर ाणी असतील 

ते देखील जगू शकत नाहत एवढया मोठया माणावर या नद चे दुषण या ठकाणी झालेले 

आहे. सुरवाती या काळाम ये पवना नद चे पाञ हे सरासर  ४५ मी. एवढ होतं. या याम ये 

इतके भराव टाकले आहेत क  याची ं द  आता ३० मी.पयत झालेल  आहे याला आपला 

थाप य वभाग जबाबदार आहे. या याकड कोणीच बघीतल नाह . वषानुवष या नद म ये 

भराव टाक याच काम चालू आहे. ४५ मी. ं द  असलेल ेञ आज  ३० मी. पयत गेलेल आहे. 

या याकड कोणीच या ठकाणी ख-या अथाने ल  दलेल नाह . दुषीत पा यामुळे मोठया 

माणावर जलपण  वाढलेल  आहे. जलपण  वाढ यामुळे या याम ये मोठया माणावर  डास 

झाले आ ण या डासामुळे मोठया माणावर नागर कांना आजार होत आहेत. मग त ेमलेर या 

असेल, डगू असेल इ याद  आजार या यामुळे मोठया माणावर होत आहेत. सन २०१४-१५ 

म ये डगीचे ५९० ण या शहराम ये आढळलेले आहेत. आपण कती जर  आरो यावर खच 

करत असालतर ह  गो ट आप याला नाकारता येणार नाह . यामुळे या दु षत पा यामुळे 

गे ो, कावीळ, टायफाईड इ याद चे जवळ जवळ २ हजार ण या शहराम ये आढळलेले 

आहेत. सन २०१२ म ये मला वाटते मा. आ शष शमा साहेब यावेळेला या ठकाणी आयु त 
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होत े यांनी ७०० कोट  पयाचा ताव जेएनएनयुआरएम अंतगत क सरकारला पाठवलेला 

होता पण ते बजेट नस यामुळे तो ताव आपला मंजूर होवू शकलेला नाह. यानंतर या 

काळाम ये आता पयावरणमंञी मा.रामदास कदम साहेब या शहराम ये येवून गेले यांनी  नद 

व छतेसाठ  आराखडा बनवा असा आदेश आप याला दलेला होता. मनपाने ३४६ कोट  

पयाचा आराखडा तयार केलेला आहे आ ण तो शासनाकडे पाठ वलेला आहे यामुळे यातून 

काह  मदत मळते का यासाठ ह  आप याला ख-या अथाने य न करावे लागणार आहेत.  

क य पयावरणमंञी मा. काश जावडेकर यांनी जपामधील जायकाजी बरोबर ९०० कोट  

पयाचा करार क न मुळा नद  पाञा या शु द करणाच पाऊल उचलेलं आहे. जसं क य 

पयावरण मं यांनी पुणे शहरासाठ  जपान मधील एका शहराशी ९०० कोट  पयाचा करार 

केलेला आहे तशा प दतीचा करार देखील आप या शहरातील नदयांसाठ  करावा यासाठ  देखील 

ख-या अथाने य न करणे गरजेचे आहे. वायू दुषण याला आपण हवा दुषण देखील 

हणतो शु द हवा ह  मानवी जीवनाची ख-या अथाने गरज आहे. येक माणसाला शु द हवा 

ह  मळाल  पा हजे पण ामु याने आप या शहराम ये ती मळती का या यासाठ  देखील 

पयावरण वभागाने ल  देणे अतीशय गरजेचे आहे. याम ये शहराचा वाढता व तार असेल, 

वाहनांची वाढती सं या असेल, शहराम ये झाले या मोठया माणावर औदयोगीक करण असेल 

हवेला हे सगळे घटक या ठकाणी कारणीभूत ठरतात. या शहरात ६१७३ लहान मोठे कारखान े

आहेत. या कारखा यामधुन येणारा धुर जो आहे हा सगळा आकाशा म ये पसरला जातो. 

या याम ये अनेक केमीकल कंप या आहेत याचा देखील वायू या वातावरणाम ये पसरला 

जातो. शहराम ये वाहनांची सं या ह  दवस दवस वाढत चाललेल  आहे. आरट ओ या ता या 

आकडेवार व न असे दसून येते क  दुचाक वाहने या शहराम ये ८,५४,२८० इतक  आहेत, 

तीनचाक  वाहन े२१,५६३ आहेत, चारचाक  वाहने १,९६,५०० इतक  आहेत आ ण क १४,९५२ 

इतके आहेत. इतर वाहने ६५,९०० आ ण बसेस १४००० आहेत. एवढ  वाहने आप या शहरात 

आहेत. ह  सगळी वाहन े धुर ओकणार  आहेत, वषार  वायू ओकणार  आहेत आ ण याचा 

प रणाम आप या शहरावरती होतो. धळुीकरणाचे माण आप या शहरात इतक आहे नां  

साहेब, तु ह  एखादा पांढरा शट घालून मोटारसायकल व न एक च कर मारल नां तर तो 

संपुण शट काळा होवून जाईल एवढ हवेम ये धुळीकरणाच माण वाढलेले आहे यासाठ  आपण 

काय उपाययोजना करणार हे देखील या ठकाणी मह वाचे आहे. शहराचा बराचसा भाग हा 

औदयोगीक करणाने यापलेला आहे. यात या यात औदयोगीक सांडपाणी हे ववीध 

ना यामधुन आ ण घरगुती सांडपाणी हे देखील ववीध ना यामधुन नद म ये मसळते आ ण     

नद या दुषणात वाढ झालेल  आहे. अंडर ाऊंड ेनेजचे काम ८० ते ८५ ट के झालेले आहे. 

परंतु तर ह  ेनेज लकेजेसचे माण हे फार मोठया माणावर आहे. ते लकेज झा या यानंतर 

देखील ेनेजमधील पाणी या नद लाच मळल जातं. या यामुळे देखील नद च दुषण आणखी 
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वाढत आहे. वनी दुषण मानवी जीवनावर घातक प रणाम करणारे आहे. आवाजाची पातळी 

ठरावीक मयादेपल कडे गेल  हणजे वनीचा ञास होतो याला वनी दुषण असे हणतात. 

ककश ् हॉन या गाडयाम ये असतं याच माण फार मोठ या शहराम ये आहे. िजथ 

हॉि पटल असेल, शाळा असेल अशा ठकाणी देखील मोठमोठयाने हॉन ्  वाज व याचे कार या 

शहराम ये आहेत. आता मोटारसायकल कंवा आता बुलेट गाडया नघाले या आहेत यांना 

सायल सर लावतात, पंजाबच सायल सर हणतात याचा इतका मोठा आवाज येतोना क  

समोरचा माणुस काय बोलतो हे सु दा समजत नाह  यामुळे मोठया माणावर वनी दुषण 

होत.े उ सवा या वेळी फटाकडे असतील कंवा ल नां या वेळी डीजे आहे. डीजे हा कार गे या 

अनेक वषा पासून आहे आता शासनाने यावर बंद  घातलेल  आहे. पण या डीजेचा आवाज 

इतका मोठा असतो क  अ रश: कानाचे पडदे फाटतील अशा प दतीचा आवाज या डीजेचा 

असतो. याला कुठ याह  कारची डेसीबलची मयादा नाह  अशा भींतीची भींती ते उभारतात 

आ ण गाणी लावतात याला देखील मयादा घातल  पा हज.े  शहरातून ६५० ते ७०० मे क टन  

कचरा संकल त करणे, वग करण करणे याच यव थापन करणे आप या महापा लके या 

वतीने होतं. पण ख-या अथाने कच-या या बाबतीत सांगायचे झालेतर ब-याचशा अंशी कच-

यातून मोठया माणावर दुषण देखील होत.े एकतर कचरा वेळेवर उचलला जात नाह  

म यंतर  आम या ब भागाम ये चार चार दवस कचराच उचलला जात न हता. आपण 

या दवशी मट ंगम ये आलेला होतात या दवशी देखील मी हा न उपि थत केला होता. 

कारण गावडे साहेबांना वचारलतर ते हणाले आप याकडे गाडया नाह त. गाडया नाह  हे काह  

कारण नाह  पण तो दोन-दोन, तीन-तीन दवस कचरा या कचराकंु डीम ये राहतो तो कचरा 

राह या यानंतर शहरात भट या कु याला आप याकडे काह  कमी नाह . ह  कुञी या ठकाणी 

जातात मोकाट गाई, हशी आहेत या ठकाणी जातात आ ण लॅ ट क पशवीम ये शीळ अ न 

टाकलेल असेल कंवा बाक च काह  असेलतर लोक ते या लॅ ट कम ये घालतात आ ण या 

कचराकंु डीत टाकतात आ ण ती पशवी तशीचजर या गाई या पोटात गेल , या जनावर या 

पोटात गेल तर अनेक जनावरे देखील मृ युमूखी पडलेले आहेत. अनेक जनावरांच ऑ ेशन 

देखील कराव लागलेल आहे. आपण लॅ ट क या बाबतीम ये महापा लके या वतीने देखील   

धोरण ठर वलेलं आहे. ५० माय ॉन पे ा कमी जाडी या पश याला आपण बंद  केलेल  आहे. 

हे आपण धोरण ठरवलेल आहे, सभागृ हाम ये आपण तो ठराव देखील केलेला आहे परंतु याची 

अंमलबजावणी होत नाह . अजूनह  आपण कराणा या दुकानाम ये, छोटया छोटया दुकानाम ये 

आपण गेलोतर ५० माय ॉनपे ा कमी जाडी या पश या देखील या बाजाराम ये आहेत आ ण 

याचा पुनवापर होत नाह . या लॅ ट कच ेबाबती म ये मी कुठंतर  वाचलेल आहे या लॅ ट कच 

वघटन हो यासाठ  कमीत कमी ४०० ते ५०० वष लागतात. या शवाय या लॅ ट कच 

वघटनच होत नाह . हणजे स या एवढया मोठया माणावर  लॅ ट कचा वापर होतो आ ण 
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याच वघटन ४०० ते ५०० वष होत नाह तर अशा लॅ ट कवर ख-या अथाने बंद  आणल  

पा हज.े आपण कतीतर  ठराव केले परंतु अजूनह  तु हांला माकटम ये या पश या दसतील. 

पावसाळयाम ये नद ला जे हा पुर येतो व पुर जे हा नघून जातो यावेळेला या झाडा या 

आजु-बाजूला सगळ लॅ ट क लटकलेल असत. मग काय करत आपल पयावरण वभाग. तु ह  

पु तकाम ये बरचस काह   सांगीतलेले आहे क  आ ह  ह  उपाययोजना केल , ती उपाययोजना 

केल  परंतु आज देखील पश या मोठया माणावर या शहराम ये दसतात याचा देखील 

आप याला या ठकाणी गांभीयाने वचार करावा लागेल. समाताईने आता सांगीतलेल आहे क  

अनेक ठकाणचे पाणी तपासल ेआहे या पा याम ये कुठ या कारचे ार पा हजे. हे सगळ 

या याम ये आलेल आहे. वशेष हणजे आप या महापा लकेम ये ठराव क न जैव ववीधता 

स मती आपण थापन केलेल  आहे. मला वाटते मोरे वर भ डवे याचे अ य  आहेत. यांचे 

ऑ फस संजय कुलकण  यां या शेजार  आहे त ेअतीशय सु ंदर आहे. जैव ववीधता स मती या 

शहराम ये थापन झालेल  आहे मग ती क सरकारची असो, रा यसरकारची असो या स मतीचे 

काम देखील आहे या शहरा या पयावरणाचा समतोल राखन.े जैव ववीधता हणजे नद मधील 

मासे असतील, ाणी असतील कंवा इतर काह  जलचर ाणी असतील या ा यांच र ण 

करणे ख-या अथान यांच काम आहे. मग शहरामधील झाड असतील पयावरणाचा –हास होवू 

देणार नाह  हणून अनेक नैसग क घटक असतील या घटकाचा –हास होवु नये आ ण 

पयावरणाचा समतोल चांग या प दतीने राखला जावा हे ख-या अथान या स मतीच काम आहे. 

नद  फार मह वाची आहे यानंतर वायु दूषण मह वाचे आहे यासाठ  आपण जा तीत जा त 

य न करावेत. जेवढे पैसे आप याला बजेटम ये ठेवता येतील तेवढे पैसे आपण ठेवा आ ह  

तु हांला मा यता देवू एवढच या ठकाणी सांगतो.                       

मा.मंदा आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पयावरणचा वषय 

आलेला आहे. तर  या ठकाणी पंपर  चचवड शहर हे बे ट सट  हणून ओळखले जाते. 

मोशी या भागाम ये वषय कचराडेपोचा आहे. सव भागाम ये सं याकाळ झाल  क  कच-याचा 

वास येतो, बो-हाडेवाडी, बनकरव ती, आदशनगरम ये या ठकाणी र हवाशी लोक आहेत. गु ंठा 

अधा गुंठा लोकांनी जागा घेतले या आहेत. याना या ठकाणी रहायचे आहे. ञासाला 

कंटाळलेले आहेत. कचरा डेपोवर खुप या केलेल  आहे. आयु त साहेब, मला एकच 

सुचवायच आहे कुलकण  साहेब एक म ह यापुव  ि हजीटला आलेले होत े या यावर यांनी 

काय नणय घेतलेला आहे. यापु ढेह  आप या बाहेर या देशाम ये कोणते क प आहेत ते 

या ठकाणी पु ढे क प राबवावेत. कच-यापासनू इंधन नम ती काय केलेल  आहे तो पुरावा 

सु दा आ हांला दाखवलेला नाह . मोशी डेपोवर कुञी सु दा आणुन सोडतात. कचरा सु दा 

समा व ट करायचा, कुञी सु दा समा व ट करायची का. अजून कुठ या कुठ या सम या 

आ ह  सामावुन याय या एवढच मला हणायच आहे. 
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मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पयावरणाचा अहवाल 

आलेला आहे हा वषय मंजूर करणार आहोत परंतु आताच या यावर चचा झाल  पा हज.े 

पयावरण हा वषय जनतेशी, लोकांशी, सवाशी सवा या जीवनाशी नगडीत असलेला वषय 

आहे. जसे अ न, पाणी, हवा हे जीवनाव यक व तु आहेत तसे व छ असे पयावरण ह  एक 

जीवनाव यक बाब झालेल  आहे. या वषयावर चचा करताना दोन सभासद, ब हरवाड ेसाहेब 

आ ण सावळेताई यांनी अ यंत अ यासपुवक याच ववेचन यांनी केलेल आहे.  सामाजीक 

जाणीव ठेवून सकाळ या वतमानपञाने पयावरणा ब ल एक चांगल  डीएनए टे ट हणून 

यांनी २९ ते ३१ ऑ टोबर या काळाम ये सकाळ वतमानपञातून बराचसा काशझोत यावर 

टाकलेला आहे. आपण हे काम करत नाह  असे नाह , आपण ते करतो. आप याकडे 

महापा लकेचा पयावरण वभाग आहे तोह  काम करतच आहे. परंतु लोकांनी याबाबतीत 

लवकरात लवकर जाग क होणे अ यंत मह वाचे आहे.  कच-याची व हेवाट,  हवेचे दुषण, 

पा याचे दुषण आपण कतीह  या याब ल चचा करत राह लोतर  ती करायला, लोक ते 

वापरतात लोकां या चुक या वापरामुळे हे न नमाण होतात आ ण हणून आपण 

नागर कां याम ये जाणीव नमाण करणं, याबाबतीम ये जनजागृ ती नमाण करणं हे फार 

मह वाच ेआहे आ ण हणून मी अ भनंदन करत ेसकाळच क  यांनी ह  सामाजीक जाणीव 

ठेवून यांनी हा क प राब वलेला आहे. याम ये आप या महापा लके या पयावरण वभागाने 

अ यंत स य असा सहभाग न द वलेला आहे. यांनी डीएनए टे ट हणलेले आहे यासाठ  

पा याची जी टे ट केलेल  आहे यासाठ  महापा लकेनी सहकाय केलेले आहे. २९ ऑ टोबर 

पासनू व याअगोदरह  मला काह  सकाळ मधल  एक न द यावीशी वाटल . पा यातील घातक 

ारा या माणाम ये वाढ झालेल  आहे आ ण ते घातक पाणी कुठे आहे. कुठून सुरवात होते 

हे यांनी याम ये दलेले आहे. यांनी पवने या उगमापासून सुरवात केलेल  आहे. आ ण ते 

ार पवने या उगमाजवळ जे ५० ट के होत े ते पवनेपासून देहूरोडपयत येईपयत १७४ ट के 

एवढे झालेले आहेत, पंपर चंचवड प रसराम ये नद  येईपयत ाराच माण कंवा दुषणाचे 

माण हे एवढे का झाले याचे कारण असे आहे क  या भागातील लोक या नद चा वापर 

कसा करतात, कती चुक या प दतीने करतात. संपुण मावळ प रसर या ठकाण या लोकांचा 

वापर होवून जे पाणी दु षत होते मग या याम ये जनावरे असतील, लोक असतील सगळच 

असेलतर तो वापर याला कारणीभूत आहे. मावळातील या कंप या आहेत या कंप याचे 

रसायन म ीत पाणी हे याम ये येतं आ ण यामुळे हा रावेतपयत नद चा भाग येतो या 

पा यामुळे इतक दुषीत झालेल आहे. मी हणत नाह  आप याकडे पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेत दुषण होतच नाह , होतय. आप याकडे परंतु पाणीच नाह  आप या नद त 

हणजे आपण वाह पा हलातर ती एक गटारगंगा झालेल  आहे. कारण पाणी धरणाम ये आहे 

आप याकडे अगद  थोड आहे आ ण यामुळ दुषण होत नाह  असं नाह. परंतु जे पाणी  
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आपण वापरतो, आपण ४२५ एमएलडी पाणी  एमआयडीसी आ ण पंपर  चंचवड महापा लका 

उचलते यातील २१० एमएलडी पाणी आपण एसट पी लॅ टम ये जनरेट करतो आ ण उरलेले 

पाणी २० ट के च-होल  वगैरे भागाम ये काह  ठकाणी ेनेजलाईन नाह  या ठकाणी होतह  

असेल. १०२ एमएलडी पाणी एमआयडीसी उचलते याचे काय? आपण चुकतो, आपण चुकतो 

पण या एमआयडीसीच काय? एमआयडीसी कोणा या अंडर आहे. हे कारखाने कोणा या अंडर 

आहेत. मग एमआयडीसीच एखाद अस पो युशन कं ोल बोड वगैरे आहे का? आ ण जे 

पो यूशन कं ोल बोड आहे ते कायरत आहे का? काय काम करत त.े मलातर वाटत यांच 

कामह  आपणच करत अस.ू आपला पयावरण वभागच ते काम करत अस ूआ ण यामुळे  

आप याह  शहरातील एमआयडीसीचे जे रसायन म ीत पाणी जे आहे ते मळत आ ण  यामुळे 

आप या येथील पाणी जा त दुषीत होत.े आ ण हणून मला असं वाटत क  आपण एखादा 

ठराव करावा. आ ण आप याकडे  या कारखा यावर नयंञण ठेव यासाठ  शासनाने काह  

अ धकार दयावेत नाह तर सरकारने यां यावर नयंञण ठेवाव. यांना उठसुठ आपल  

महापा लका दसत ेआ ण आप यालाह  आपल च महापा लका दसत.े एमआयडीसी या पा याचा 

कधी वचार केला आहे का. यां या येक युनीटला एसट पी आहे का आ ण तस जर 

असततर मग सकाळम ये जे लेख दलेले आहेत जी डीएनए चाचणी केलेल  आहे याम ये 

एवढया मोठया माणावर दुषणास जबाबदार कंप याना नोट स दया. यानंतर “उदयोगनगर त 

इं ायणीचा वास गुदमरतोय”, “एमआयडीसीतील रसायन म ीत पाणी नद पाञात” यानंतर 

“पवना नद  दुषीत करणा-यावर कारवाई”. आप या स मा. मंञी महोदयानी केलेल  घोषणा 

आ ण “पा यातील घातक ारा या माणात वाढ”, “रसायन म ीत पाणी नद त मसळ या 

जात अस यामुळे नद ला ओंगळवानी प”. हणजे अशा कारे हे सगळे लेख आपण वाचले 

असतील. या बात या आपण वाच या असतील. तर  एमआयडीसी याला खुप मोठया माणात 

कारणीभूत आहे अस मी या ठकाणी सांगू इि छत.े यानंतर आप याकडे जे काम चालू आहे ते 

खुप समाधानकारक आहे असं नाह . हवेच दुषण, लोकांना यासंदभात कतीह  हॉन वाजवू 

नका हणलतर लोक हॉन वाजवत जातातच. आताच मा या सहकायानी सांगीतल क  मुलांना 

जागृतीसाठ  मुलं हे खुप चांगले आहेत,  मुल आठवी, नववीतल े वय हणजे अगद  पाचवी 

पासूनच आतातर खुप हु शार मुल आहेत. तर  पाचवीपासूनच जर यांना पयावरणा या बाबतीत 

आपले लोक या ठकाणी काम करतात यातील एक-दोन लोकांमाफत जर सगळयाच शाळामधुन 

आपण आपले ले चर ठेवले. सकाळचा आणखीन एक उप म आहे क  यांनी “एक दवस हात 

धु यासाठ ” असा उप म राब वलातर मुलांवर चांगले सं कार झालेतर मुलांच वय शाळेतील 

वय हे सं कार म असतं आ ण ते झालेले सं कार मुल आयु यभर वसरत नाह त. आ ण 

हणुन  याच वयाम ये कच-याचा एखादा तुकडा जर  असलातर  तो आप या द तराम ये ठेवा 
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आ ण घर  जावुन तो ड टबीनम ये टाका अशा कारे आप याकडून हे हाव. सगळ शाळांनी 

कराव असं नाह . आपण कोटयावधी पये खच करतो, यासाठ  एक दोन अ धकार  नेमावेत 

अस मला वाटत. पाणी दुषीत होत े हणजे रसायन म ीत अस यामुळे दुषीत होत.े खरं 

हणजे सीमाताई यांनी अ यासपुण ववेचन या ठकाणी केलेले आहे खरं हणजे यां या 

अ यासाब ल मी यांचा आदर करत.े फ त आप या महापा लकेकडून काय चुका होतात हे 

दाखव यापे ा मी यांना वनंती करेल क  आपण आप याकडे लासाम ये कती कमी पाणी 

आहे हे पाह यापे ा लास कती भरलेला आहे हेह  सांगा हणजे बरे पडेल. वशेषत: मला 

शासनाला या ठकाणी सांगायच, मा या सहकार  मा.सुलभाताई तु ह  तुमचे काम केलेले आहे. 

तु ह  मंञी महोदयानां आणल आ ण आप याकडे पो युशन होत याकडे यांच ल  वेधलं. 

आता जे जे सरकारशी संबंधीत सभासद आहेत यांनी आता या एमआयडीसीवर काह तर  

कं ोल करा. एमआयडीसीला जा त चपराक कशी देता येईल आ ण आपलं पाणी कसं शु द 

राह ल या ि टने आपण य न क  यात. मी पु हा एकदा सांगत ेआपण हे वारंवार असं 

आप या पो युशन बोडाने हे कर यापे ा शासनाने काय करता येईल हे पा हलेतर बरं होईल.         

आप याकड ेजर पवनेमधुन बंद पाईपलाईनने पाणी आल असततर ते पाणी आप याला शु द  

मळाल असत. काह  स मा. अ धका-यांनी असं सांगीतले क  असे तीन दु काळ पडले 

असतेतर  आप याला पाणी पुरले असत.े लोकांनी मनात आणलेतर ते सु दा होईल. पु हा 

एकदा एमआयडीसी या पा याचे करायचे काय एवढा आपण सवानी वचार क यात आ ण जे 

काह  य न चालले आहेत ते अ धक वेगाने हावावेत असं मला वाटत एवढ सांगून मी थांबत.े                

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर अ यासपुण 

सगळी मा हती या ठकाणी पयावरण अ धका-यांनी सांगायचीतर ती आम या सद यांनी 

सांगीतलेल  आहे. मला वाटत ३० जुन ह  तार ख होती शासनाला अहवाल सादर कर याची.  

आता ३० जुन गेल  जानेवार  म हना आला आहे, मला वाटत या संदभात तु हांला दंड सु दा  

होणार आहे. नयमाम ये आ ण वेळेम ये अहवाल जर सादर झाला नाह तर दंड होव ूशकतो.  

जीबीला अशा पॉ टला आणून ठेवता क  उदया शासनात गेला नाह तर याची तार ख 

उलटल तर  जबाबदार आ ह  नाह , तु ह  आहात. चाणा  बु दने हा आम या समोर तसा 

आणला गेला, हणजे यावर चचा होऊ नये. पयावरण ेमीचे जे दुखणे आहेनां त े या 

अहवालाम ये नागर कांशी चचा झाल  पा हज ेहोती. मा.महापौर साहेब, बाक या महापा लकेत 

नागर कांकडून काह  वचार घेतात, आपण जसं बजेटला घेतो नागर कां या मा यमातून तसे 

काह  याम ये झाले आहे का. ई-मेल व न नाह , सगळेच नागर क ई-मेल वापरत नाह त. 

तु ह  फ त औपचार कता पुण केलेल  आहे, ऑनलाईन फ त सुचना मागवले या आहेत. 

ऑनलाईन सगळे नागर क आहेत का, कती ट के नागर क ऑनलाईन आहेत. तु ह  

वॉड तरावरती या चचा का घेतले या नाह त. मा.आयु त साहेब तु ह  चांगल करायला बघतात 
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परंतु तुमच नयंञण या यावरती नाह , असा एक दुसरा अथ याचा होतो. आताच मॅडमनी 

सांगीत या माणे मावळातील केमीकल फॅ ट-याच ेजे रसायन म ीत घाण पाणी आप याकडे 

येते या यावरती एमपीसीबीन े नुसती कागदोपञी कारवाई केलेल  आहे. जस हणल े क  

एमपीसीबी खरच नावाला काम करत,े या एमपीसीबी ऑफ सचीच त ार आ ह  मा.मंञी 

महोदयांकडे केलेल  होती. ते पाणी आप याकडे येत,ं यांची घाण, आपल  घाण मळून ते पाणी 

खाल  उजनीला जातं आ ण यांना टबल घाणीला सामोर जाव लागतं                 

तीकडचा रपोट आहे तो तु ह  बघीतलेला असेल, तीकड या रपोटम ये यांनी पंपर  

चंचवडला जबाबदार धरलेले आहे. आप या एका चुक मुळे आपण मागचा पुढचा वचार न 

करता फ त वत:चाच वचार करतो हे कती चुक चे आहे. आता सांगीतले क  कट, कॉपी, 

पे ट. पयावरण अहवालाम ये मला दुसर एक सुचवायच होतं १५ पान कोर  आहेत या या 

पा ठमागे काह च नाह . पयावरण कशाला हणायच,े कागद बनवायला झाड तोडावी लागतात 

ते हा कागद बनतो. पेपरलेस काम आयट म ये चाललेले आहेत, सगळीकडे पेपरलेस कामाला 

अ यंत मह व दलं गेल आहे. तु ह  काह  केलेले आहे का. पेपरलेस तर जाऊ देत परंतु वे ट 

ऑफ पेपर पयावरण अहवालाम येच झालेल आहे. मा.आयु त साहेब, अजे डया या बाबतीत 

सांगायच आहे हे पेपरच काम आहे आपलं. अजे डा तु ह  आ हां सद यांना तीनवेळा देता, घर  

दोनदा पाठवता. ो सडींगचा मोठा ग ा येतो ते ो सडींग कती लोक वाचतात कंवा नाह  

वाचत. या यापे ा यांना पा हजे ते तुम याकडे येवून घेवू शकतातनां. या ठकाणी दोन 

ोजे टर लावलेले आहेत पाच वषात ते सभागृ ह झा यापासून कधी उघडलेले नाह त. तु ह  

सभे या दवशी अजडा या यावरतीच ड ले करा. हे कागद वाचतील, पयावरणाचा येकांनी 

वचार केला पा हज.े या छोटया छोटया गो ट  आहेत. सव नगरसेवक काह  ड ीवाले नाह त 

कंवा सगळयांना कळतय असं काह  नाह  पण अ धकार  तर  नेमलेले आहेत यां याकडे तर  

ड ी आहे का नाह . यांनी या गो ट चा वचार केला पा हजे क  नाह . मा.महापौर साहेब, 

म यंतर  च-होल ला रसायन म ीत पाणी आप या कुदळवाडीतल गेलेले होते यावेळेला सु दा 

मोठ  कारवाई करणे अपे ीत होतं. नुस या नोट सा द या. फौजदार  कारवाई कर याचे 

अ धकार तुम याकडे आहेत का एमपीसीबीकडे आहेत. ते तुम यावर ढकलतात तु ह  

यां यावर ढकलता. आपण अ त मण पोल सांवरती एवढा खच करतो, आपण पगार देतो, 

यांना इमारती देतो, यां यावर एवढा खच करतो सु वधा देतो, अन धकृत बांधकामावर स या 

कारवाई नाह  ते रकामेच आहेत. आताच मला एक फोन आलेला होता, शवसेना भवना या 

शेजार  मासेवाले उघडयावरती बसतात या मासेवा यांनी सगळी घाण खाल  उघडी टाकलेल   

आहे, फेकून दलेल  आहे याचा चंड वास येतो. बस टॉपवरती लोकांना उभे राहता येत नाह  

कंवा शेजार या इमारतीम ये लोकांना जाता येत नाह . हे ज ेअ न   व ,  मांसाहार  व   
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र यावर चालते या या बाबतीत तुमचे काय कं ोल आहे. लोक हेच अ न खातात. तुमचा 

कचराकंु डी वरह त वॉडाचा कचरा असतो, काह  ठकाणी तु ह  एखादया वॉडम ये ड पींग 

करता. तुमचा ऍ ट काय सांगतो, यु नसीपल सॉल ड वे ट ऍ ट काय हणतो. तु ह  रझ ह 

केल पा हजे याला कंपौड असलं पा हजे असं कुठतर  नयमात हणलेल आहे, आहे का 

तुम याकडे तसं काह . तथ या अजुबाजू या लोकांना कती ञास होतो. कचरावेचक गोळा 

करणा-या लोकांचे पोट या यावर आहे. ते जाता जाता या गाडीव न कचरा वेचत वेचतच 

जातात आ ण तो कच-यावाला सांडत सांडतच जातो. कचरा गोळा कर यासाठ  चार स ट म 

आप या काम करतात. झाडूवाले वेगळे, कचरा उचलणारे वेगळे, कचरा वाहतूक करणारे वेगळे 

तीकडे जाऊन कचरा वल नीकरण करणारे वेगळे. या चार स ट म वाप न सु दा आपण कमी 

पडतो. मा.आयु त साहेब, आ ह  बोलतो हणजे आ हांला काह  काम नाह  कंवा आ हांला 

यातून काह  फायदा होतो अशातला वषय नाह . आ ह  व व त आहोत, येक गो ट ला 

जबाबदार आहोत तु ह  या गो ट चा सु दा बार क सार क वचार केला पा हजे. मा.कुलकण  

साहेब, पेपरलेस कामासाठ  काह तर  वत:च ि कल वापरा. हे वे ट तु ह  छापायच कशाला. 

याचपण टडर, छापायच टडर. आता येकाकडे ऍ ॉईड मोबाईल आहेत कंवा ईथ येवून 

मागतील कॉपी. कती पु तक र ीम ये जातात, तु ह  आजुबाजूचे दुकान तपासा. तु ह  हे 

दो ह  ोजे टर सु दा वापरायला काढा आ ण हा जो अजे डा आहे तो ाजे टवरती दाखवायला 

सुरवात करा. हणजे नदान याचा वापर तर  होईल आ ण आ हांला सु दा थोडाफार आनंद 

होईल क  आम या काह  सूचना तु ह  ल ात घेत या. आता सांगीतले मा.मंञी महोदयां या 

मट ंगला आ ह  पण होतो, मंगलाताई हो या, मा.महापौर हो या. या दवशी आपल  फाईल 

वेळेत न गे यामुळ आपला ताव या दवशी जाऊ शकला न हता, पुणे महापा लकेचा ताव 

या दवशी सादर झाला होता. आपला ताव उ शरा गेला आहे यामुळे आप याला पैसे 

मळ यासाठ  उ शर झाला हे पण तु ह  कबुल करा सगळ शासनावरती ढकलू नका. 

आळंद या सी.ओ.वर कारवाई कर याचे आदेश आलेले आहेत. आळंद या इं ायणीम ये आपण 

आपल घाण पाणी सोडतोय यांच पाणी दुषीत करतोय. आळंद कराना प यासाठ  पाणी नाह . 

या सगळयाच गो ट ला आपण जबाबदार आहोत. मंदाताईनी सांगीतले मोशी या कचराडेपोच. 

पाच ए कर जागा आपण नाममाञ भाडयाने दलेल  आहे कोणीच बोलत नाह , तेर भी चुप, 

मेर भी चुप. या यावरती पण कोणीतर  बोलल पा हज.े मा.आयु त साहेब आप याला आवडत  

नाह  माग या वषयाम ये हात घालायला, तो तुमचा वभाव नाह . कारण तु हांला मा हती 

आहे क  दगड टाकलातर अंगावरती घाण उडणार आहे परंत ुकाह  गो ट कडे तु ह  ल  देवून 

गांभीयाने बघीतल पा हज ेखरच चुक च आहेतर ते बंद केल पा हज.े तु ह  थोडस ट 

वागायला शका. तु ह  जर ट नाह  वागलात तर हे असच चालत राहणार. भरपूर जण 

याचा उलटा फायदा घेतात यामुळे सगळया गो ट वर याचा प रणाम होतो. मा.महापौर 
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साहेब, या काह  नगरसेवकांनी सूचना केले या आहेत या सगळया सूचनांची अंमलबजावणी 

करावी आ ण नागर कांकडून तु ह  डायरे ट हरकती / सूचना घेत या नाह त याब ल मी 

पयावरण खा याचा जाह र न षेध करत.े               

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माझे सव सहकार . आज आपण 

पयावरण अहवाला वषयी सगळेजण चचा करतो आहोत. खरच शहरा या ि टकोनातून आ ण 

चचा कर या या ि टकोनातून हा वषय हणजे आज पंपर  चंचवड नागर कांचा येकाचा 

हा ह क आहे. सभागृ हात लोकांमधुन नवडून आलेले लोक आहेत यामुळे ह  चचा होण सु दा 

गरजेच आहे आ ण या चचतून दु ती सु दा झाल  पा हज े असं मला या संगी वाटत.  

मा.महापौर साहेब, काल आपण जर ट. ह . बघीतला असेलतर एबीपी माझावर इ ाईल मधील 

तेल अ वव या शहराची एक टोर  दाखवत होत.े आता माझे सहकार  ब-याच वषयावर बोलले 

आहेत तेच बोलून रपीट क न मी सभागृ हाचा वेळ वाया घालवणार नाह  हणून मला जे मु े 

बोलायचे आहेत तेच मी बोलणार आहे. ट केलेले पाणी जे आपण नद म ये सोडतो, 

ना याम ये सोडतो कंवा आप या टा या वॉशआऊट करतो त ेसगळे आपण ेनेजला कंवा 

ॉम वॉटरची लाईन आहे या यातनू आपण पाणी सोडतो. आप या शहराम ये ट केलेले 

वॉटर हे आपले संपुण शहरातील गाडन, तु ह  दुगादेवी टेकडीला गेलातर या ठकाणी काह  

भाग इतका रखरखीत दसतो या टेकडीला तु ह  हे पाणी सोडून दया कमीत कमी झाडालातर  

ते जाईल. या यावर जर  खच झालातर  काह च हरकत नाह . पण त े ट केलेले वॉटर ते 

यव थीत ट केलेल आहे का हे बघुन या यासाठ  िजथं आप याला टा या बांधा या 

लागतील या सु दा बांधण गरजेच आहे या यावर खच झालातर  चालेल. परंतु येथून पु ढे 

आपल ट केलेल वॉटर कुठेह  सोडून देऊ नका. कारण आजची परि थती, यंदाची प रि थती 

अशी आहे क  यंदाच वष कसेबसे आपण पावसाळयापयत पा यासाठ  पोहचणार आहोत. पण 

दरवष  नसगाची अशी मेहरबानी आप यावर होईल असं सांगू शकत नाह. पुढ या 

पावसाळयात जर पाऊस खुप चांगला पडला नाह तर आपल  प रि थती पु यासारखी सु दा होऊ 

शकत.े आज पु याला दवसाआड पाणी आहे काह  दवसानी दोन दवसाने एकदा पाणी 

सोड याच यांच नयोजन चालू आहे. पपंर  चंचवड शहरात बाहे न येणारे ल ढे खुप वाढलेल े

आहेत कारण पंपर चंचवड म ये पाणी खुप चांगले आहे हणून पंपर  चंचवडम ये जा तीत 

जा त लोक ये याची तयार  आहे आ ण या भागाम ये पाऊस नाह  तीकडचे मग ते 

मराठवाडयातील असतील, पि चम महारा ातील असतील सगळीकडून काम कर यासाठ  ज े

लोक येणार आहेत ते या ठकाणी पाणी चांगले अस यामुळे आहेत. हणून आप याला हा 

ोजे ट राबवायला काह  अडचण आहे का. उदाहरणाथ मा या वॉडात मी क न घेतले आहे. 

ट केलेले वॉटर हे आ हांला सोसायट ला पण दया. आज आपण पाणी जर देवू शकलो नाहत 

लोक गाडी धु यासाठ  पाणी वापरतात, पाक ग धु यासाठ  पाणी वापरतात, िजने धु यासाठ   
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पाणी वापरतात, झाडाला तेच पाणी वापरतात असा जर आपण शहराम ये ट केले या 

पा याचा जर वापर केलातर न क च आपलं प याच पाणी आपण खुप चांग या प दतीने 

वाचवू शकतो. आपण चांगल ट क न पाणी नद ला सोडत नाह  अशा त ार  सु दा आले या 

आहेत यामुळे या सु दा त ार  येथून पु ढे थांबतील. यावेळेला एमआयडीसीमधील कंप या 

बरोबर सापडतील आपण पाणी एक थबभर सोडत नाह त तर हे पाणी जात कुठून. आज 

कतीतर  गाडनला प याच पाणी वापरल जात. तु ह  स ह करायला सांगा. अ या शहरात ट 

केले या पा या या लाईन टाका, या यावर खच झालातर  चालेल अ या शहरभर ह  लाईन 

फरवल  पा हज.े ह  जर लाईन फरल तर अ या शहराम ये जेवढे गाडन आहेत, जेवढ  

बांधकाम आहेत, या बांधकामाना सु दा तु ह  हे पाणी देवू शकता. सव गाडनला पाणी देवू 

शकता. लोकांना वे ट वॉटर वापरायचे असेलतर यासाठ  तु ह  तेथे टँकर ठेवा याचा वापर 

सु दा ते क  शकतात. म ये ब-याचशा कंप याचा ताव होता परंतु आप या ट केले या 

पा याचा रेट जा तीचा असतो हणून त ेलोक हणतात क  आम याकडे वत:चच पाणी आहे 

हणून ह  लोक पाणी यायला कंवा दुबार पा याचा वापर करायला कुठेह तयार नाह त. परंतु 

सगळया बाहेर या देशाम ये ट केलेले वॉटर पलं जात, वापरल जात खुप ठकाणी बाहेर 

सु दा पाणी मळण मुि कल आहे. आप याकडेह  तीच प रि थती आहे. बाहेरह  तीच 

प रि थती आहे. हणून आपल जे ट केलेल पाणी आहे त े१०० ट के शहरासाठ च वापरले 

पा हज.े लॅ ट कचा जो मु ा आहे याबाबत मा या सहकायानी मला सांगीतल आपण कायदा 

केला पा हज.े शेवट  यावेळेला आपण व तू घेतो यावेळेला दुकानदार लॅि टक या पशवी 

पा हजे असेलतर ते पाच पये लावतात, मॉलम ये गेलातर वचारतात तु हांला पशवी पा हजे 

का आ ण त ेपाच पये बीलाम ये ऍड होतात, असेह  पाच पये ऍड होणार आहेत तसेह  पाच 

पये ऍड होणार आहेत मग या यापे ा लॅि टक पुण बंद  करा. जोपयत ह  सवय लागणार 

नाह  तोपयत शहरामधल लॅि टक बंद करा. आपण काय हणणार आहेत दुकानाम ये कोण 

बघायला जात. कती माय ॉनच लॅ ट क वापरल जात हे कोणी बघीतल जात नाह . जनवाणी 

असेल, कंपनी असेल, एक कंपनी आल  आ ण ती हणाल  आ हांला मंगलाताईचा 

सीएसआरम ये वॉड दया, आ ह  या ठकाणी झरो गाबजसाठ  काम करतो. मी लगेच यांना 

तयार  दश वल , माझी तयार  आहे. उदया याला आम या वॉडात आ ह  सव झडावंदन तर 

करणारच परंतु झडावंदन झा यानंतर परत या नागर कांनी पुढे व छता अ भयानासाठ  

जॉईन हायचे आहे. सगळया सोसायटयांना कळवल क  तु ह  ओला कचरा, सुका कचरा 

या यासाठ  टमवक तयार झालेल आहे तु ह  येकानी वेगवेगळ कामकाज केल गेल पा हजे. 

मग काह  जनवाणी मधील लोक येवू देत आमचे नागर क सहकाय करायला तयार आहेत. पण 

या यासाठ  आप याला १०० ट के पंपर  चंचवड शहरात लॅि टक बंद  केल  पा हज.े अशी 

माझी उपसूचना आहे. यामुळे र यावरचा कचरा कमी होईल. सकाळी रोडव न गेलोततर 
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अ रश: लॅि टक या पश याचा कचरा सगळीकडे उडत असतो. रकामे लॉट असतील तथ 

पण लॅ ट कच आहे. लोक कचरा लॅि टक पशवीम ये गु ंडाळून दुसर कडे टाकतात आ ण या 

लॅ ट क या पशवीमधला कचरा कतीतर  वष वरघळत नाह  यामुळे आप याला सु दा 

लोबल वॉ नगसाठ  फार मोठया गो ट ना फेस कराव लागणार आहे आ ण अशा ि टकोनातून 

आपण लॅि टक पुण बंद  क न पंपर  चंचवडच अजून एक पुढच पाऊल उचलू यात.   

यासाठ  सव सहकार  तयार असतील. यामुळे जनावर मरतात. मटनवाले काळे लॅि टक 

वापरतात ते काळ लॅि टक खा याला धोकादायक आहे. यातून मटन घर  आणतात, मासे 

आणतात हे आरो याला धोकादायक असणार लॅ ट क आहे. आता सांगीतल क  बोपखेल येथे 

एसट पी लॅ टच नाह  यामुळे ते सांडपाणी डायरे ट नद ला जात.े याची सु दा न द घेतल  

गेल  पा हजे आप याकडे कोणकोण या भागाम ये एसट पी लॅ ट नाह . दरवेळेस आपण 

बजेटला सांगत असतो नवीन गावे आलेल  आहेत यां याकडे प ह यांदा ेनेजलाईन, 

पाणीपुरवठा, एसट  लाईन टाका ह  मह वाची कामे या यासाठ  पाच फुटाचा ट पा रोडवर 

असला पा हजे आ ण या सगळया लाईन या यातूनच गे या पा हजेत. सगळया केबललाईन 

आहेत यासाठ  दोन पाईपलाईन टाकून ठेवा. ह डीओ कॅमेरे हे बसलेच पा हजेत. कोणी एबीपी 

मा यावर बघीतल असेलतर ऍ सीडट झालातर  या लोकांना जागेवर बसुन कळतो तो 

ऍ सीडट कसा झाला आ ण तो कसा पळून गेला. पंपर  चंचवडला चांग या सु वधा द यातर 

नागर क नाह  हणणार नाह त. कच-याची सम या दवस दवस वाढणार  आहे. ८००-८०० 

लॅट या सोसायटया आहेत यांना तु ह  सांगावे क  तुमचा कचरा तुम या सोसायट या बाहेर 

आला नाह  पा हजे यांना मोठ मशीन बसवून दया. पंपळेगुरव, पंपळेसौदागर या ठकाणी 

मोठमोठया सोसायटया झाले या आहेत. यांना आप याकडून मशीन बसवून दया. या लोकांना 

सांगा क  तुमचा कचरा बाहेर आला नाह  पा हजे असे सांगावे. या सं था काम करतात यांना 

सांगावे क  तुमचा सुखा कचरा तथूनच बाहेर आला पा हजे व यांना टॅ सम ये सवलत 

दयावी. अशा प दतीने नागर कां या समोर गेलोतर न क च नागर क आप याला मदत 

करतील. याच लोकांनी पाऊसाच पाणी पण वाचवल पा हज,े उदया टमट लॅ ट सु दा 

यांना क न दलातर रसायकल केलेल पाणी ते वाप  शकतील, यां याकडे येकाकडे गाडन 

आहे, येक सोसायट म ये ि वमींग टँक आहेत आ ण ते सु दा फ ट लोअर, सेक ड 

लोअरला आहेत, आपल शहर कतीतर  पु ढे गेले आहे. वचार कर या या पल कडे गेलेले आहे, 

आपण फरल पा हजे, बघीतल पा हज.े जगताप डेअर या साईडला जर गेलतर मोठमोठया 

सोसायटया आहेत या येक सोसायट म ये ि वमींग टँक आहेत. मग ते कुठल पाणी 

वापरतात मग हे पाणी वापर यासाठ   यांना जर चांगला एखादा लॅ ट टाकून दे यासाठ  

यां या आवारात यांनी जागा दल तर यांना यांच पाणी वापरता येईल. या यावरचा खच 

कमी होईल, आपल प याच पाणी कमी लागेल. अशा मा यमातून हा पयावरणाचा वचार केला 
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गेला पा हज.े मंदाताईनी खर च फॅ ट सांगीतल , आपल  लोक काम करत नाह त असं मला 

हणायच नाह . परंतु आयु त साहेब, हवा आल  क  वास येतो तु ह  तुम या टेरेसवर 

सं याकाळी बसा १०० ट के हवा सु  झाल  क  तु हांला तुम या घराम ये वास यायला लागेल. 

आता कच-याम ये इत या ऍड हा स गो ट  झाले या आहेत मग आप या कच-याचा एवढा 

ॉ लेम का यायला पा हज.े आप या कच-याचा वास का यायला पा हजे. कस येक वॉडम ये 

तुमच मॉडेल होईल क  कचरा तु ह  तथच िजरवा. तु ह  ायोगीक त वावर मोशीचा वास 

थांबवू शकत नाह त. वॉडाम ये केलेतर नागर क कसे काय तयार होतील. जर मोशीमधुन 

इथपयत वास येत असेलतर तु ह  तुम या वॉडातील कच-याला नाह  करणार. हणून तो वास 

थांब वला गेला पा हज.े कपडयाच/े लॅटचे सेल सु  झालेले आहेत. पंपर  चंचवड शहराम ये 

जाह रात सु  झालेल  आहे. मोशी भागाम ये जे ब डर लोक बांधकाम करतात तेथे जाह रात 

सु  झाले या आहेत. हे सु दा कारण असू शकेल.  न द दुषण असेल, सांगवीम ये बसल क  

म छर चावतात, का हणून तीकडे म छर चावले पा हजेत. मोशीमधील भागातील जलपण  

वाढवू नये हणून पयावरण वभागानी काह  उपाय केलेला आहे का. कोणती झाड लावल  

पा हजेत हणजे जलपण  वाढणार नाह त. तसे झाड आहेत, तु ह  टेि नशीयनला बोलवा, एक-

दोन लोकांवर पयावरण सोडू नका. तु ह  बाहेरची लोक बोलवून या यांना वचारा क  

आम या नद म ये आ ह  काय घटक वापरले गेले पा हजेत. आजूबाजूला कोणती वन पती 

अस यावर ह  वन पती उगवणार नाह  व या यामुळे म छर होणार नाह त. अशा वन पती 

नद या काठाला आहेत. आता नगरसेवकांनी एक वषय दला नद  सुधारसाठचा यांना बजेट 

थोड वाढवून पा हजे होतं, आ ह  कुठ या गो ट ला आडवतो का. जर नद  सुधारसाठ च बजेट 

तु हांला वाढवून पा हजे असेलतर ते दलेले आहे तर  सु दा  नद या कडे या लोकांना 

राह यासाठ  सु दा मु क ल आहे. मा.महापौर गाडनम ये उ घाटन करायला गेलेतर सगळे 

म छर घ गत होत,े महापौरांनी उलटया दशेने चालायला सुरवात केल, अशी प रि थती आहे, 

महापौर एकदाच जाणार आहेत परंतु तेथील नागर कांना या गो ट ला रोज फेस कराव लागणार 

आहे आ ण हणून तथे या गो ट साठ  पयावरणानी या गो ट ची खुप खबरदार  घेतल  पा हजे. 

क  कशामुळे एवढया गो ट  होतात. या सव गो ट  बघीत या पा हजेत. आप या अ धका-यांना 

वाटत पयावरणाचा वषय हणजे खुप चांगल बोलता येतं. चांग या शहराम ये रहायच 

हणलतर बोलायलाच लागणार आहे आ ण हणून ामीण भागामधनु येणारे जे नाल/ेर त/ेओढे 

जे काह  िजथ िजथ मळणार आहे या ठकाणी सु दा िजथ आप याला वॉटर ट करायला 

लागेल तथ तु ह  या पा याम ये वापर केला गेला पा हज ेआ ण १०० ट के पाणी वापरले 

पा हज.े कोण याह  गाडनम ये बीसलेर  बॉटल नेणेस परवानगी देवू नये. बड हॅल म ये याचा 

खच पडलेला दसतो. बाहेर कुठेह  जा या ठकाणी १०० ट के बसलेर  बॉटल, लॅ ट क व 

खा याचे पदाथ ने यासाठ  बंद  आहे. तर  आप या सगळया गाडनला सु दा ह  बंद  असावी. 
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१०० ट के कोण याह  कारची लॅि टकची बॅग ह  शहराम ये दुकानदाराकड ेआढळून आल तर 

नुसता दंड क  नका एक म ह याची मुदत दया आ ण पुढ या म ह यापासुन १ माच पासून 

फौजदार  गु हे दाखल करायला सुरवात करा असं मी सांगते आ ण पुणपणे लॅि टक बंद  

करावी. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- संपुण पंपर  चंचवड शहराम ये सव कार या 

लाि टक पश यावर १०० % बंद  आणणेबाबत मा यता देणेत यावी.  

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े                                 

मा.योगेश बहल -  स मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. बराचवेळ झाला  

या वषयावर चचा चालू आहे. पठाणताईनी उ लेख केला, उबाळेताईनी उ लेख केला, 

सीमाताईनी उ लेख केला आ ण सव माह ती आप यासमोर दल . एखादया शहरात या 

आंधळयाला जर  आपण वचारले क  ह  नद  जी आहे या नद चे नाले कोण करते तर तोह  

सांगु शकेल क  या नद च नालं आ ह च करतो, हणजे पंपर  चंचवड महानगरपा लका याला 

जबाबदार आहे हे आ हांला दुदवाने खेदाने सांगाव लागतं. एमआयडीसी यांची जबाबदार  पुण 

करत नाह . अनेक मट ंग झा या, तु ह ह  य न केले, माग या अनेक मं यांनी य न केले  

यांनी लॅ ट बस वला पा हजे ते बसवत नाह त. ३० ते ३५ एमएलडी घाणेरड पाणी ड चाज  

डायरे ट नद म ये करतात आ ण एक ते दोन एमएलडी पाणी धोकादायक आहे जेणे माणसाना 

रोगच होतील, छ च पडतील अशी वाईट प रि थती असताना सु दा ते करत नाह त. ठक 

आहे परंतु जेएनएनयुआरएम या या या मा यमातून आलेला एवढा चंड पैसा या यामधुन 

आपण तर  का वचार करत नाह त. कमान नद म ये सोडाय या आ द ते सव पाणी एकञीत 

ट क न सोडले पा हज.े यांची जबाबदार  यां या पयत राहू  दया. पुव  प जी पेपरमीलबाबत 

आपण अशी काह  ऍ शन घेतल , पो युशन बोडाला कळवलं यांनी काह  काळजी घेवून यांनी 

ड चाजम ये थोडासा बदल केला. आज एमआयडीसी मधुन फुलेनगर झोपडप ी असेल, 

या यावर नेह नगर आ ण एमआयडीसीमधला मोठा नाला आहे याम ये सव कारच ेघाण, 

सव कारच े ऍसीड, सव कारच पाणी हे संत तुकारामनगर मधुन कलासागर आ ण 

कलासागर या तेथनू डायरे ट पवना नद ला जात.े हे आप याला कोणी सांगायची गरज आहे 

का क  या नद या पवीञ पा याचा नाला आ ह  करतो. जबाबदार  फ त एमआयडीसीची 

नाह . आप या अ धका-यांनी सु दा याम ये ेनेजलाईन सोडून दले या आहेत, ॉमवॉटर या 

लाईनी सोडून दले या आहेत. आप या अ धका-यानी बेजबाबदार पणाने अशा प दतीने 

याम ये ना याला अजून दूषीत कर याचे काम हे बेजबाबदार अ धकार  करतात याला 

कारणीभूत कोण आ ण आपण कोणावर कारवाई करणार आ ण आपण काय य न केले. 

कोटयावधी पये आपण खच केले आप याला चांगले चांगले ऍवॉड मळाले, चांगले काम सु दा 

केले. चांग या कामाचे कौतूक पण केले पा हज.े स हरेज टमट लॅ ट बाबत सांगायच 

झालतर आपले सट  इंिजनीअर यां याकडे मी वत: पञ दले, तु ह  य न केले. क  तथ  
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हे द  कॉ पीट शन हाव, चांग या लोकांनी याव, पाच एमएलडीचे दोन पंप असावेत का दहाचे 

असावेत या यावर अनेक चचा झा या. याच जे वॉटर ड चाज आहे याची काळजी आपण 

कतपत घेतो. जुने जे स हरेज टमट लॅ ट आहेत याची आता काय प रि थती आहे. 

यासाठ  आपण काह  य न केला का. मला काय हणायच आहे क  आपण कोणालातर  

सांग यापे ा आपल घर तर  दु त आहे का, आपण तर  चांगले काम करतो का. आयु त 

साहेब, तु ह  य न केले तु ह  सांगीतल क  अमुक अमुक या यामधले कंडीशन कमी करा, 

तर नाह , एक स युलर दाखवल क  यांची संपुण जबाबदार  संपल . साहेब, गेले वषानुवष  

एस.एन. भ ला आपण पोसतो आ ण तो महापा लकेला न वळ खातोय. कोटयावधी पये 

खातोय. यावेळेसच टडर तु ह  बघा.  ७७ ट के अब ह आहे, जेएनएनयुआरएम या नवीन 

गाईडलाईन आले या आहेत या गाईडलाई स माणे ओपन टे नॉलॉजीचा वापर क न, 

तु ह ह  य न केले आहेत तुमचह  वशेष अ भनंदन करतो. या य नामुळेच आज २३ 

एमएलडीच २३ कोट चे जे आपल इ ट मेट होते १६.५ च ते १४ कोट  ४४ लाखाला टडर पडलेले 

आहे. हणजे ते २३ कोट च होत.  मागच जे आहे ते २५ ते २७ कोट ला गेलेल आहे. यावेळेला 

हे द  कॉ पेटेशन झा यामुळे मु ंबईची पाट आल  आ ण यामुळे महापा लकेचे ५८ कोट  पये 

वाचलेले आहेत. परंतु अमुक नको, हे नको ते नको हणून फ त एसी केबीनम ये बसून 

कोटयावधीचे टडर कसे काढता येईल वषानुवष हे चालले आहे या याम ये ल  दयावे. तु ह  

सांगून सु दा, सूचना क न सु दा अमुक स यूलर फ त दाखवायच आ ण करायचे बदल 

करायच ेनाह . ग हमट ऑफ डीया अलॉ ह करत,े महारा  ग हमट अलॉ ह करत ेतु ह  कोण 

सांगणारे. तु ह  तीन म हने य न केले तर  सु दा यात काह  झालेले नाह  ह  प रि थती 

आप या वभागाची आहे. मगाशी आ हाट ताईनी सांगीतले मोशी या ठकाणी सं याकाळी इतका 

घाण वास येतो. या ठकाणी आपण क हे शन सटर आण याचा य न करतो, तथे 

रा यशासनाचा, महापा लकेचा आ ण ा धकरणाचा माणस आहे, एवढ मोठ एि झ यूशन सटर 

आप याला उभे करायचे आहे या या बाजूला जर अशा प दतीचा घाणेरडा वास येणार 

असेलतर, जगातल काह तर  असं वैभव नमाण कर याचा आपण य न करतो मग असे 

य न असताना या या बाजूला जर असा घाण वास येणारा असेलतर कोण नागर क 

या ठकाणी थांबणार आहेत. कृ ष दशन भरले होते यावेळेला आ ह  गेलो होतो. या ठकाणी 

अ रश: येक म हले या आ ण येक पु षा या हाताम ये माल होता आ ण तो नाकावर 

माल घेवून ते दशन बघत होत े हे आप या शहरासाठ  कती खेदजनक बाब आहे. लोक 

या ठकाणी राहतात मंदाताईनी सांगीतले आहे. लोकांना कती वेदना होतात, यावर आपण 

काय करतो,  लॅ ड फल ंग केले हणजे आपल  जबाबदार  संपल  का. आपण हा सगळा कचरा 

ट तर  क  शकतो का तेह  क  शकत नाह  आ ण हणून हा जो कचरा आहे तो ट 

हायला पा हजे, तेथील दुघधी कमी हायला पा हज.े आप याला क तलखा याबाबत पो युशन  
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कं ोल बोडाने नोट स दलेल  आहे आपण तो बंद केला. परंतु आपण वारंवार सांगुन, तु ह  

य न क न, मी य न क न सु दा आज कलासागर या मागे ओपन असाच कचरा ते 

टाकतात. संत तुकारामनगरवासीयांना, सुखवाणी कॉ ले स मधील लोकांना, सं याकाळीतर 

आ हांलाह  आम या घरात राहता येत नाह . कती ाँग लेटर आपण लह ल,े काय ऍ शन 

आपण घेतल . आपण काय केले आपण फ त एकच हणतो क  त े कॅ टो मटच आहे त े

आपल ऐकत नाह , असं बोलून जमणार आहे का. एखादा अ धकार  नेमून या ठकाणी 

सात याने य न क न पो युशन कं ोल बोडाला सांगून हे कुठ याह  प रि थतीम ये बंद झाले 

पा हजे असा य न आपण केला का. मोशीसाठ  चागंल  ऍ शन या, काह तर  तथे चांगल  

टे नॉलॉजी आणा. पीपीपी मॉडेल असेल कंवा महापा लकेचा अधा खच यांचा अधा खच परंतु 

जा तीत जा त लोक याम ये पा ट शपे ट कसे होतील आ ण यातून आपण कसं मु त होऊ हे 

बघावे व यास आपण ायोर ट ने यावे. नद  पो युशन आपण करतो. चंचवडच जे केजूबाई 

धरण आहे पुव  या ठकाणी व छ पाणी असायच क  माणूस तेथील पाणी घेवून पऊ शकेल 

परंतु आता दुदवाने या ठकाणी सु दा चांगल पाणी येत नाह  कारण वरती रावेत असेल, 

कवळे असेल या ठकाणी आता मोठमोठया ि क स झाले या आहेत तेथील जे ॉम वॉटर 

आहे, तेथील जे ेनेज आहे ते सु दा दुदवाने असे डायरे ट नद ला जोडले गेलेले आहे. यामुळे 

शहराचे सुरवातीपासूनचे पाणी अपण दु षत करायला बघतो. आ ण महाभयंकर हा 

एमआयडीसीतला नाला, दुसरा एचए फॅ टर  पासून पंपर  कँपातला नाला, म ये म ये 

मल दंनगरची झोपडप ी असेल, पंपर  मधल  झोपडप ी असेल, पंपर  कँपातील लोक असतील 

सगळा कचरा वगैरे लोक डायरे ट ना याम ये टाकतात आ ण ते सव या सव नद ला जाऊन 

मळतं आ ण तेथून नद चे प बदलून नाला सु  होतो. हणजे पवनमेधुन येणार प वञ पाणी 

रावेतपयत येत असताना ते चांगल शु द पाणी येते रावेतपासून आपल  ह  सु  होते तेथून 

माञ आपण याला ना याच प दलय अस दुदवान,े खेदाने हणाव लागतं. व छ भारत 

अ भयानाची एवढ  मोठ  अनौ समट झाल , जाह रात होत ेसगळ होत परंतु या व छ भारत 

अ भयानाम ये नदान ह  आपल  नद  तर  आपण व छ ठेऊ आ ण क न दाखऊ असे एक 

वेगळे अवाहन आपण ि वकाराव अशा कारची वनंती करतो आ ण थांबतो.                 

मा.साधना जाधव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. चखल  गावाम ये 

एक मशानभूमी आहे या ठकाणी दर दोन दवसानी अं य वधीसाठ  जावे लागत.े या 

भागाम ये कुदळवाडी भागातून मैला म ीत पाणी कंवा कुदळवाडीच ेशॉपमधनू वगैरे जे पाणी 

येते हे सव पाणी इं ायणी नद ला मसळत.े एसट पी लॅ ट नाह  आ ण तो कधी चालू होणार 

आहे. आयु त साहेब, आपण फ भागाम ये मट ंगला आले होते या ठकाणी आ ह  सव 

नगरसेवक बोललो होतो. या यावर लवकरात लवकर कारवाई कधी होणार आहे.  

मशानभूमीम ये अं य वधीसाठ  जातोत यावेळेला नाकाला माल ध न बसावे लागत ेएवढा 
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दुगधीयु त वास या ठकाणी येतो. इं ायणी नद  आळंद ला जात,े हे प वञ तीथ हणनू आपण 

घेतो पण हे प वञ होत नाह  यासाठ  आपण जा तीत जा त ल  दयावे व इं ायणी जा तीत 

जा त सुर ीत कशी राह ल याचा वचार करावा ह  वनंती, ध यवाद. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक - ८०२                                       वषय मांक - ६ 

दनांक – २५/१/२०१६                                      वभाग- मा.आयु त  

    संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.   
                                  पअक/६/का व/३१९/२०१५ दनांक  ०९/०७/२०१५ 
          २) मा. महापा लका सभा ठराव . ७२७ द २३/७/२०१५   
      ३) मा.महापा लका सभा ठराव .७५० द.१९/९/२०१५    
           ४) मा.महापा लका सभा ठराव .७७३ द.२०/११/२०१५   
 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७ (अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगत पूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल 

शासनाकडून वेळोवेळी व हत कर यात येईल. अशा प दतीने दरवष  ३१ जुलै पूव  

मा.महापा लका सभेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल 

महारा  दूषण नयं ण मंडळाने दले या DPSIR या मागदशक त वानुसार तयार कर यात 

आला आहे. सदर ा प अहवाल मा. महापा लका सभेस सादर करावयाचा आहे.  

 सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण स यि थती 

अहवाल मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणेत आला असुन यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

संपुण पंपर  चंचवड शहराम ये सव कार या लाि टक पश यावर १०० % बंद  

आणणेबाबत मा यता देणेत येत आहे.   

 अनुकूल- ८१        तकूल-० 

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

         ------    

 

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

दनांक - २५/०१/२०१६       वभाग - मा.आयु त 
 
 

   संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ .नर व/का व  

                        /१८/७४/२०१५ द.४/११/२०१५  

                     २) मा.महापा लका सभा ठराव .७८८ द.२०/११/२०१५ 
   

शासन नणय . टपीएस-१८१५/४२८/ . .१३८/१५/न व -१३, द१५/७/२०१५. अ वये 

शासनाने पंपर  चंचवड महानगरपा लकेस खाल ल माणे नदेश दले आहेत. 

“ पंपर  चंचवड वाढ व ह ी या मंजूर वकास आराख यामधील लाल पूररेषे या बाहेर ल 

ना- वकास वापर वभागात दश वलेले े  सलग र हवास े ाची उपल धता हो या या ट ने 

व सु नयोिजत वकास हो या या ट न े र हवास वभागात समा व ट कर यासाठ  पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेने कलम ३७ चा ताव यां या तराव न कायाि वत क न शासनास 

सादर कर याच ेअ ध नयमाचे कलम ३७(१) अ वये नदेश दे यात येत आहेत. 

तुत नदेशा या दनांकापासून ९० दवसां या आत सदर फेरबदल तावा संदभातील 

कलम ३७(१) खाल ल सूचना शासन राजप ात स द कर याची द ता नयोजन ा धकरणाने 

यावी.” 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीत सन १९९७ म ये समा व ट झाले या े ा या 

वकास योजनेस शासनाने दः- ३०/८/२००८, दः- १८/८/२००९ च े नणया वये भागशः मंजूर  

दान केल  आहे. तसेच वाढ व ह ीचे वकास योजनेतील पुन स द  केले या सारभूत व पाचे 

फेरबदलांचे ताव ई.पी . १ ते ११८ बाबत दः- २/३/२०१५ चे अ धसूचने दारे शासनाने 

नणय घेतला आहे. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने वाढ व ह ीची वकास योजना महारा  ादे शक 

नयोजन व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम २६ अ वये स द करतांना मुळा, पवना व 

इं ायणी नद स लागून सुमारे १०० – २०० मी. अंतराचा ह रत प ा नद चे पा याचे थेट दुषण 

व पूराचा धोका टाळ यासाठ  ता वत केला आहे. तसेच ना यां या दो ह  बाजूस सुमारे 

१२.५० मी. ं द चा ह रत प ा ना याची साफसफाई कर यासाठ  पोहोच उपल धतेसाठ  ता वत 

केला आहे.   

वाढ व ह ीची वकास योजना कलम ३० अ वये शासनास मंजुर तव सादर करतांना 

मौजे कवळे येथील स.नं. ९१ मधील नद लगतचे १०० मी. अंतरापयतचे े  ह रत प यात 

कायम ठेऊन याबाहेर ल ह रत प ्यातील  े  र हवास वभागात समा व ट कर याचे ता वत 

केले होत.े शासनाने दः- १८/८/२००९ अ वये पनु स द केले या वकास योजना तावांम ये 

नद   लगत या ह रत प ्यातील े ासंबंधी दोन गावांसाठ  कलम ३१ (१) अ वये फेरबदल 
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ता वत केले. याम ये  ई.पी. . ७२ अ वये मौजे रावेत येथील स.नं.५६, ५४, ५३, ५२, ५१, ५०, 

४२, ४१, ३१, ३२, ३३, २७, १७, २८,२६, १९, १८, १६, ४ व ३ मधील नद चे लाल पुररेषा बाहेर ल ह रत 

प ्याचे े  र हवास वभागात समा व ट कर याचा व ई.पी. . ७७ अ वये मौज े कवळे 

येथील स.नं. ९९  मधील नद लगतचा १०० मी. ं द चा ह रत प ा कायम ठेऊन या बाहेर ल 

ह रत प ्यातील े  र हवास वभागात समा व ट कर याचे ता वत केले होत.े तथापी 

शासनाने दः-०२/३/२०१५ रोजीचे अ धसूचने दारे वाढ व ह ीच े पुन स द वकास योजनेतील 

ई.पी. बाबत नणय घेतांना  ई.पी. . ७२  व ७७ वषयी नणय घेतला क , कलम ३१(१) 

अ वये ता वत केलेला ताव अमा य कर यात येत असून कलम २६ नुसार ता वत 

जमीन वापर कायम रा हल. यामुळे कलम २६ अ वये स द ा प वकास योजनेतील 

उपरो त दो ह  फेरबदल तावातील े  ह रत प ्यात कायम रा हले आहे. 

लाल पूररेषे (नद चे मह तम पूर रेषा) बाहेर ल ह रत प ्यातील े  कलम ३७ अ वये 

र हवास वभागात समा व ठ कर याचा ताव हा ना याचे दो ह  बाजूस ठेवावयाचे १२.५० मी. 

अंतराचा ह रत प ा वगळून व नद चे ह ीपासूनचा कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ा वगळून 

असणे पयावरण व नद चे दुषण टाळ यासाठ  गरजेचे आहे. तसेच देहु रोड अँ यु नशन डेपोचे 

२००० याडच ेसंर त े ातील लाल पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील े ाचा देखील फेरबदलाचे 

तावात समावेश करता येणार नाह . पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ीचे वकास 

योजनेतील संद भय शासन नदेशास अनुस न कलम ३७ अ वये करावयाचे कायवाह चे 

अनुषंगाने नद ंचे मह तम पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील (ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. 

अंतराचा ह रत प ा व नद चे ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यातील े  सोडून) 

मळकतींची गाव नहाय मा हती खाल ल त तात नमूद आहे. 
 

अ. . नद  गाव स.नं. / गट नं. 
अंदाजे े    

(चौ.मी.) 
शेरा 

१ 

पवना 

मामुड  नरंक ००  

२ कवळे स.नं. ९१, ९२, ९३, ९४, ९५ व ९६. ३८,९२५ 
वकास योजना नकाशात 

दश व या माणे 

३ रावेत 

स.नं. ५६, ५४, ५३,५२, ५१, ५०,४२, ४१, 

३१, ३२, ३३, २७, १७, २८, २६, १९, १८, १६, 

४ व ३. 
६२,७८७ 

वकास योजना नकाशात 
दश व या माणे 

४ पुनावळे 
स.नं. ४२, ४३, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५२, 

५३, ३ व ४. 
७९,८५० 

वकास योजना नकाशात 
दश व या माणे 

५ दापोडी नरंक ००  

६ 

मुळा 
वाकड नरंक ००  

७ दापोडी नरंक ००  

८ बोपखेल नरंक ००  
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९ 

इं ायणी 

तळवडे 
गट नं. ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३६८, 

३७७ व ३७८. 
२२,५२५ 

वकास योजना नकाशात 
दश व या माणे 

१० चखल  

गट नं. १५६६, १६५५ (१), १६५५ (२), 
३३८, १४३६, २०, ४१, २, ४६, ४७, ४५, ४९, 

४४, ५१, ८७ व ९०. 
१,२९,८५० 

वकास योजना नकाशात 
दश व या माणे 

११ बो-हाडेवाडी 

गट नं. २६४ ( मोशी – जूना गट नं. 
१३८२),२६५ ( मोशी- जूना गट न.ं 
१३८३) व २७२ ( मोशी – जूना गट नं. 
१३९०) 

९,१५० 
वकास योजना नकाशात 

दश व या माणे 

१२ मोशी 
जूना गट नं. २२७, २३०,२३१, २३२, २३३ 
व २३९. 

६,४४५ 
वकास योजना नकाशात 

दश व या माणे 

१३ डुडूळगाव 
गट नं. २१६, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४३, 

४४ व ४५. 
१९,२०० 

वकास योजना नकाशात 
दश व या माणे 

१४ च-होल  

स.नं. ९३६, ९३७, ९४०, ९८३, ९८४, ९८५, 

९८६, ९८७, ९९०,१०१८, १०१७, २, ३, ५ व 
४. 

४७,४०० 
वकास योजना नकाशात 

दश व या माणे 

    एकूण े  ( चौ.मी.) ४,१६,१३२ सुमारे ४१ हे.६१ आर 

  उपरो त शासन नदेशानुसार वाढ व ह ीचे मंजूर वकास योजनेतील नद ंचे लाल 

(मह तम) पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील (ना याचे दो ह  बाजूच े१२.५० मी. अंतराचा ह रत 

प ा व नद चे ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यात सोडून) सुमारे ४,१६,१३२ 

चौ.मी. े  र हवास वभागात समा व ट कर याकामी कलम ३७ अ वये फेरबदलाची व हत 

कायवाह  कर यास मा. महापा लका सभेची मा यता आव यक आहे. 

सबब संद भय शासन नदेशानुसार वाढ व ह ीचे मंजूर वकास योजनेतील नद ंच े

मह तम पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील (ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. अंतराचा ह रत 

प ा व नद चे ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यात सोडून) सुमारे ४,१६,१३२चौ.मी. 

े  र हवास वभागात समा व ट कर याकामी कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  

कर यास, फेरबदलाची सूचना स द झा यानंतर महानगरपा लकेस ा त होणा-या 

हरकती।सूचना अजाबाबत संबं धतांना सुनावणी देणे, तदअनुषं गक फेरबदलाची सव वैधा नक 

या पणु क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजुर तव सादर करणे यासंबंधीची कायवाह  

कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास मा यता दे यात 

येत आहे. 
 
मा.मंदा आ हाट - मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
मा.राज  जगताप-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह,हा जो ७ मांकाचा 

वषय आहे, तो वषय ९७ नंतर गावांतील ३० मी. नद पा  सोडून जो हर त प ा आहे तो 

नवासी े  कर याबाबतचा हा ठराव द.३०/०६/२००८ला रा यसभेत पाठ वला आहे. तकडून 
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फेरबदलासाठ  हा वषय पु हा मा.महापा लका सभेत आला आहे. असे असताना १९९७ नंतर 

महापा लका ह ीत आले या गावांचा वचार केला आहे यासाठ  माझा वरोध नाह . परंतू 

महापा लकेतील जी जुनी गावे आहेत, जी १९९७ नंतर समा व ट झाल  नाह त, यासाठ  

उपसूचना देणार आहे. परंतू पंपर  चंचवड महापा लका हो याआधीची ह  गावे अस यामुळे 

आपण यांचा वचार केलेला नाह . पंपर  चंचवड शहर एक आहे. असे असताना असा 

दुजाभाव केला जातोय. पंपर  चंचवड शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे दड लाख, संपूण 

रा यातील बांधकामे एक लाख अशी अडीच लाख बांधकामे नय मत कर यासाठ  रा य 

शासनाने या ठकाणी वषय एकमताने मंजूर केला. असे असताना महापा लकेतील जी जुनी 

गावे आहेत. २००७ला प ह यांदा नद ला पूर आला. २००७ला प ह यांदा नद ला पूर आला 

असताना इथे पूररेषा आणल  गेल . आप या महापा लकेत दोन ते अडीच कोट  खच क न ह  

पूररेषा आल . आपण आजूबाजूचा वचार करत नाह . ह  पूररेषा आणताना सग या 

महापा लकांत हे घडले नाह . या ठकाणी पूररेषा आल  नाह . पंपर  चंचवडम ये मा  दोन ते 

अडीच कोट  खच क न ह  पूररेषा आणल  गेल. जसे ७५ लाखांचे बीओट  मशीन २ कोट  ८० 

लाखांना खरेद  केल त. तसाच इकडचा तकडचा कोणाचाच वचार न करता आप याकडे अडीच 

कोट  खच क न ह  पूररेषा आल . या शहराचा वकास कर यासाठ  या गावांनी काय योगदान 

दले आहे याचा आपण वचार केला नाह . या जु या गावांत १८ मी. चे र ते असतील, २४ मी. 

चे र ते असतील यासाठ  शेतक-यांनी जे योगदान दले आहे ते आपण पा हले नाह. यावेळी 

आयु त पद  ी. ी नवास पाट ल होत.े १८ मी. र यासाठ  महापा लकेला जागा द यानंतर 

काह ंना २५०/- व.ेफूटाने पैसे मळाले, काह ंना २००/- वे.फूटाने पैसे मळाले, काह ंना 

१५०/- व.ेफूटाने पैसे मळाले. या र यांना कोणताह  ट डीआर कंवा एफएसआय यायचा 

नाह  असा शासनाचा नणय आला असताना काह  शेतक-यांना तर काह च मोबदला मळाला 

नाह . पंपर  चंचवडमधील जु या गावठाणांना डबल एफएसआय मळाला पा हज.े तसा न 

मळता यांना आहे ते बांधकाम सु ा करता येत नाह. महापा लकेत दुजाभाव झाला नाह  

पा हज.े मी उपसूचना देतोय. मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या शहराचा आराखडा 

२०१४ला तयार केला होता. तो २०१५ ला तयार झाला आहे. महापा लकेने नवीन डपीला 

मा यता सु ा दलेल  आहे. आ हाला वाटत,े यां या नयमावल चा काह  तपास दसत नाह . 

५/६ म ह यांनंतर सव सद य नवडणूक या कामात गु ंतले जातील. नगररचना व ब डर 

लोकांचे संगनमत होईल. २०१७ ला हा ड.पी. मा यतेसाठ  येईल. अजून याची काह  हालचाल 

झालेल  दसत नाह . आपण पा हले क , १९९७ तील गावां या सवनंबरचा वचार केला आ ण 

तो सवनंबरचा ताव पुढे गेला. ब डर व नगररचना यां यात काह तर  मल भगत झाले आहे 

असे वाटते आहे. यामुळे यांनी नवीन गावांचा ताव पाठवला व जु या गावांचा वचार केला 

नाह . हणून मला वनंती करावयाची आहे क , हे शहर एकच असताना असा दुजाभाव न 
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करता कोणताह  ताव एकच केला पा हजे. ड.पी. व नद  पूररेषा या मा या दो ह  नांचा 

खुलासा झाला पा हजे. मला याचे समाधानकारक उ तर मळाले पा हज.े आपण आ ता 

खुलासा देणार आहात का पूण बोल यानंतर देणार आहात हे सांगावे.  

मा.सुरेश हे  े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, सदर वषय चांगला 

आहे. परंतू यू लाईन व रेड लाईन या या १०० मी. या आसपासचे जे े  आहे, ह रत प ा 

आहे, तो र हवास े  कर या वषयी हा वषय आहे. जी समा व ट गावे आहेत, यांत सुमारे 

४१ हे टर ६१ आर पयत े  आहे. परंतू मला सांगायचे आहे क , यू लाईन व रेड लाईन 

या या सभोवतालच े े  व नाला या या े ाचा वचार न करता उव रत े ांत गावागावांत 

आजह  शेती े  आहे. तो सु ा ीन झोन आहे. ते सु ा घेतले तर याची आकडेवार  भरपूर 

होईल. वशेषतः च-होल  गावात भरपूर े  हे ह रत प ा े  ठेवले आहे. कोणी ठेवले मा हत 

नाह . मोशी, चखल  इथे आहे. मधले े  आहे. पाच/दहा एकरम ये इंड  आहे तथे सु ा 

ीन झोन आहे. असे े  सु ा यात समा व ट करणे गरजेचे होत.े यासाठ  उपसूचना दल  

आहे. वशेषतः च-होल  गावात जे नाले आहेत, ते १००/१५० फूट ं द चे आहेत. याला कारण 

हणजे ना यां या कडेची जी पोयटा माती आहे. ती पाऊस पड यानंतर ना यात जाऊन 

ना यांची ं द  आपोआप वाढत गेल . ५०/६० फूटांचे नाले १०० फूटांचे झाले आहेत. पोयटा माती 

वाहू न गे यामुळे ना यांची खोल  कमी झाल  आहे. अशा ठकाणी नाला चॅनलाय झंग करायला 

पा हज.े याची डे थ ्  ठरवल  पाह जे. १५० फूट + १२ मी. हणजे ४० फूट असा ह रता प ा 

ठेवलातर हे या शेतक-यांवर अ यायकारक आहे. एखादा एकराने ज मनबा धत होतो. हणून 

वशेषतः च-होल  भागात ना यांचे सव ण क न ते चॅनलाय झंग करणे गरजेचे आहे. टाऊन 

लॅ नंग वभागाकडून याचे नि चतपणे सव ण हावे अशी सूचना मला यावी वाटत.े 

यानंतर वषय आला होता. रेडलाईन बाहेर ल े  आहे. ते े  र हवास प यात क हट 

करावे असा वषय आहे. यू लाईनपासून े  यावे अशीह  माझी अपे ा आहे. मी एवढेच 

बोलू इि छतो ध यवाद!  

मा.नारायण ब हरवाड े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, १९९७ साल  

महापा लकेत जी गावे समा व ट झाल  होती, यां या ह ी या मंजूर वकास आराख यामधील 

लाल पूर रेषेबाहेर जे ना वकास झोन आहे याम ये दश वलेले ेञ यात ह रत प ा कंवा 

ीन झोन हा सलग र हवास े  उपल ध हो यासाठ  व शहराचा सु नयोिजत वकास 

हो या या ि टकोनातून र हवास वभागाम ये सामा व ट कर यासाठ  कलम ३७ खाल  हा 

वषय मंजूर करायचा आहे. शासनाकडे हा ताव ९० दवसां या आतम ये आप याला 

पाठवायचा आहे असं शासनाने सांगीतलेल आहे. सन १९९७ साल  जी गावे समा व ट झाल  

होती, यांचा ड.पी. रा य सरकारला द.३०/०८/२००८ रोजी पाठ वला आहे आ ण रा य 

शासनान े याला १८/८/२००९ ला यास भागशः मंजूर  दल  होती. फेरबदलाचे ताव ११८ बाबत 
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द.२/३/२०१५ रोजी रा य शासनाने नणय घेतला आहे. वाढ व ेञाचा वकास आराखडा सादर 

करताना मनपाने नद ला लागून असले या १०० मी. काह  ठकाणी २०० मी. ह रत प ा 

ठेवलेला होता. जेणेक न न यांचे दूषण होणार नाह , पूराचा धोका होणार नाह  यासाठ  हे 

ता वत केले होत.े ना यां या दो ह  बाजूंना ह रतप ा नालेसफाई कर यासाठ  ता वत 

केलेला होता. सन २००९ साल  नळी पूररेषा, लाल पूररेषा याला मा यता दल  आ ण लाल 

रेषे यालगत जो ना वकास झोन आहे. जो शेती झोन आहे, जो ह रत प ा आहे तो ह रत प ा 

हा र हवास झोन करावा असा हा वषय आहे. शासनाला वकास आराखडा सादर करताना या 

गावाम ये नद पासून १०० मी., २०० मी. व याप लकडे जो काह  ना वकास झोन आहे, जो 

काह  शेती झोन आहे तो शेतीझोन र हवास करावा हे यावेळी ड.पी बरोबर पाठ वले होत.े 

परंतू शासनाने याला मंजूर  दलेल  नाह . हा ताव शासनाकडे अमा य कर यात आला. 

आ ण शासनाने आ ता असे नदश दले आहेत क , हा लालरेषा वभाग, ह रत प ा वभाग हा 

र हवास वभागात समा व ट कर याचा ठराव शासनाला पाठवून दयावा. जेणेक न शहराचा 

सु नयोिजत वकास होईल व जा तीत जा त र हवास ेञ उपल ध होईल असे शासनाचे 

हणणे आहे. चार लाख सोळा हजार एकशे ब तीस चौ.फुट इतक र हवास े  या शहराम ये 

उपल ध होणार आहे. आपण शासनाचे त नधी आहात हणून मला तु हाला वचारायचे आहे 

क , पूव  असाच ताव डीपी पाठ वत असताना आ ह  पाठ वला होता यावेळी तो अमा य 

केला. मग आजच शासनाला असे का वाटले क  हा जो शेती झोन आहे कंवा ना वकास झोन 

आहे याचा र हवास वभागात समावेश करावा असे का वाटले. नद या बाजूचा हा भाग आहे. 

लाल पूररेषेबाहेरचा भाग आहे. या भागातील लोक अजूनह  शेती करतात. नद या कडेचा हा 

भाग आहे यामुळे तेथील जमीन देखील सुपीक आहे. आज रावेत असेल, कवळे असेल कंवा 

नद काठचे जे काह  शेतकर  बंधु असतील यांची काह  ज मन गेलेल  आहे आ ण काह  ज मन 

या ठकाणी श लक राह लेल  आहे. या ज मनीवर देखील जर आपण र हवास झोन करणार 

असालतर एका ि टने हे चांगल देखील आहे ब डर हणून हा ताव चांगला आहे. एक 

शेतकर  हणून यांचे खूप मोठे नुकसान होणार आहे. जर आपण र हवास झोन केलात तर 

आप या शहरातील ब डर या शेतक-यांना नीट शेती क  देणार नाह त. यां यावर ेशर 

आणतील यांना वेगवेगळी लोभने दाखवल  जातील आ ण ब डर यां या ज मनी घे यासाठ  

य न करतील. याचा खुलासा करावा अशी वनंती आहे. शासनाला असे का वाटले क  

या ठकाणी हा भाग र हवास झोन करावा हणून. या वषयाला मंजूर  देणार असाल तर मला 

एक उपसूचना यायची आहे ती नंतर देतो. 

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, खरेतर हा वषय 

अनेक दवसांपासून आप या अजडावर आहे. आप या शहरातील अनेक जागा अडचणी या 

वाटतात. यांना काह  ठकाणी र हवास े  हणून केले पा हज.े काह  ठकाणी लाल रेषा, 



81 
 
नळी पूररेषा ह  कमी क न पा हज.े मा या मनात मा  शंकेची पाल चुकचुकते आहे. 

महापा लकेत रा वाद ची स ता आहे. तु ह  जे काह  सगळे करता, सूचना/हरकती घेता, ते 

आता शासनाकडे जाणार आहे. भाजपा- शवसेनेचे सरकार हे मंजूर करेल का नाह  हे प हले 

तपासून पा हले पा हज.े यामुळे उ या जर भाजपा सरकारने या या वरोधात नणय घेतला 

तर आप या शहरातील पवना,मुळा व इं ायणी काठ  जी घरे आहेत. भ व यात हे े  नवासी 

क  पाहतोय. नळी कंवा लाल पूररेषे या बंधनात जखडल  आहेत, यातून मु त क  पाहत 

आहोत. याला मु त करायचे काम शासन करेल का नाह  याबाबत शंका आहे. 

आम यासार या नगरसेवकां या प रसरात न यांचे वा त य आहे. येक ठकाणी डपीवर 

चुक या प तीने झो नंग दसतेय. यापे ा आज डपीत जो काह  श का तथे आहे. डपीत 

काह  बदल झाले. तर यानंतर काह  ठकाणी चांग या भावना य त झा या, अशी म  

त या मागे बघत करत आले आहेत. आम या सग या सूचना पा ह यातर आ ह  संपूण 

शहरासाठ  चांग या सूचना दे याचा य न सव प ांचे सव नगरसेवक करत आहेत. भोसर चे 

स माननीय आमदार इथे काह  वेळापूव  होते. येक शासन, तीन आमदार असतील, खासदार 

असतील सग यांना वाटते आपले शहर चांगले हाव.े पण हा नणय लगेच होणार आहे का. 

का तथे सु ा राजकारण होणार आहे. मग तथे सु ा परत आपल  माट सट  करणार. 

आम या शहरातील लोकां या फाय याचे असेल तर, भ व यात यांनी केलेतर ती अ तशय 

अ भनंदनीय गो ट राह ल. यामुळे या वषयाला आमची उपसूचना राह ल. मा.आयु त साहेब, 

तु ह  शासना या नदशानुसार, आदेशानुसार इथे माडंलेले आहे. यामुळे या माणे आ ह  

उपसूचना देऊ. या येक उपसूचनेचा समावेश यात यवि थत हावा. सूचनांचा भ डमार 

आलातर शासन शंभर ट के तु हाला पॉ सट ह नणय देईल असे नाह . यात काह  सूचना 

कदा चत वगळा या लागतील. शासन कदा चत नगे ट ह वचार करेल. यामुळे यापुढे या 

शासनाकडे परत पाठव या जातील. आता कालावधी राह ला सहा म ह यांचा. सहा म ह यांनंतर 

तु ह  काय ल हताय, काय हणताय. हे १२८ नगरसेवक यां या- यां या कायात म न झालेले 

दसतील. यामुळे शासन जे करेल ते आ हाला नंतरच कळणार आहे यात शंका नाह . कारण 

पुढ ल वष  नवडणूका आहेत. वष रा हले आहे. वषभरात तु ह  जे नोट फ केशन देणार ते खूप 

मह वाचे असणार आहे. आपण शासनाने याच कालावधीत ते आणलेले आहे. यामुळे याकडे 

फारसे ल  रा हल असे मलातर  वाटत नाह . तु हाला जे करायचे ते तु ह करणारच आहात. 

परंतू याचा नणय शासनाने पॉ झट ह अँगल घेऊन आप या शहरवा सयां या ि टकोणातून 

यावा. याचे जळते याला कळत.े यात जे नागर क बा धत आहेत, या नागर कां या या 

न या रेषेत ज मनी आहेत, यलो रेषेत आहेत. एक गुंठा, दहा गुं यांचा लॉट अडकला आहे, 

याला तथे पर मशन देत नाह त. याला कळते आपल  यथा काय आहे. ह  यथा 

महापा लके या मा यमातून शासनाने समजून घेतल , आ ह  सां गतले या सूचनांचा ि वकार 
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केला,न या लवकरात लवकर न या व लाल पूर रेषेतून मु त के या, यांचे नवासी भाग 

केले. काह  न यांचे पा  ३० मी. पयत ता वत केले, ना यांचे साडेबारा मीटरपयत असे 

ल मटेड े  केले तर, आप या शहराचा वकास होईल. भ व यात नद ची व छता देखील 

फार मह वाची आहे. जसे आ ता मा.योगेश बहल यांनी सां गतले. तु ह  नद ला संर ण केलेतर 

याचीदेखील व छता राह ल व पयावरणाचा –हास होणार नाह  या सूचना मला करा या या 

वाटत आहेत. परंतू माझे हणणे आहे. सव तरांतून ह  मागणी आहे. पूव  च-होल  इथला एक 

वषय आला. या वषयावर इतके राजकारण झाले. शासनाने तो वषय फेटाळून लावला. 

तु हालाह  मा हत आहे. ीन टू रे सडेि शयल असा झोन चज करायचा वषय आहे. यात 

ठरा वक सव नंबरचा उ लेख होता. हे करत असताना उ या या काळात शहरा या येक 

गो ट त वाक या नजरेने पाहू  नये व शहराचा होणारा वकास थांबू नये असे आ हाला वाटते 

आहे. पॉ झ ट हल  वचार क न शासनाकडे ताव सादर केला. पण मनात हच शंका आहे, 

तु ह  ठरा वक गावांसाठ च ताव का सादर केलात. तु हाला ठरा वक गावेच का दसल . 

ठरा वकच े  का दसले. तु ह  चौरस मीटरचा उ लेख केला आहे. तेवढ च ह  का घेतल त. 

आप या शहराला पवना, मुळा व इं ायणी या ३ न या आहेत. सांगवीला तर कायम ह  

अडचण आहे. डपी पा हलातर आ हाला दुसरा डपी जोडायला लागतो. ह  लाईन तथे मॅच 

होत नाह . रेड लाईन मॅच होत नाह . यू लाईनपण मॅच होत नाह . आम या भागात पवना, 

मुळा या दोन न या आहेत. या तीनह  न या शहरातून जात अस यामुळे शहराचा २० ते २५ 

ट के भाग ह रत व पूररेषेमुळे बा धत आहे. स या देशाची असलेल  आ थक प रि थती 

ब घतल  तर आप याला खूप अवघड प रि थतीला सामोरे जावे लागणार आहे. आप या 

महापा लकेला आ थक संकटातून वाचवणे हे महापा लकेचे व शासनाचे काम आहे ते तु ह  

करावे. आम या सव उपसूचनांचा ि वकार करावा. तु ह  इथे एव याच गावांचा उ लेख केला 

आहे यात इतर गावांचा उ लेख का केला नाह . या संगी या या संदभात खुलासा हावा 

अशी वनंती करतो.  

मा.सीमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मला थमत: 

शांतदादा तु हांला सांगायच आहे ना सेनेन,ं ना भाजपनं.  २००९ ला आमच ग हमट न हतं 

यामुळ यांनी आता या यात काय करायच हा नणय तु ह  घेतलेला आहे. अंमलबजावणी 

फ त आम याकडे ठेवलेल  आहे. यामुळे नागर कांच नुकसान होईल का, यावेळेसच ग हमट 

होत यांनी सु दा काह तर  वचार केलाच असेलनां क  नागर कां या जीवापे ा यांच नुकसान 

मह वाच आहे का जीव मह वाचा आहे. पुररेषा ह  जीवाशी संबंधीत अस यामुळे यावेळेस या 

ग हमटन नि चतपणे चांगला नणय घेतला असेल माणुसक या ि टकोनातून घेतला असेल 

यात मला तीळमाञ सु दा शंका नाह . या यावर आ हांला राजकारण करायच नाह . आपण 

उ लेख केला हणून एक छोटस उ तर दल. मा.महापौर साहेब, पंपर  चंचवड 
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महानगरपा लके या वाढ व ह ी या वकास आराखडयातील लाल पूररेषे याबाहेर ल ना- वकास 

वापर वभागात दश वलेले ेञ सलग र हवास ेञाची उपल धता हो या या ट ने व 

सु नयोिजत वकास हो या या ट ने र हवास वभागात समा व ट कर यासाठ  पंपर  चंचवड 

महानगरपा लकेने कलम ३७ चा फेरबदल ताव तयार क न शासना या मंजूर साठ  सादर 

करावा असे नदेश शासनाने या ठकाणी दलेले आहेत. मा.महापौर साहेब, महारा  महापा लका 

अ ध नयम १९४९ या तरतुद नुसार महापा लके या सवसाधारण सभे या दहा दवस आ द 

अज डा देनं खरंतर कायदयाने बंधनकारक आहे. याचबरोबर याम ये काह  पञ असतील, 

त ते असतील, शासन आदेश असतील हे सु दा देण मह वाच आहे. पट यूलर या वषयाम ये 

शासन आदेश हा जर या वषयपञीके बरोबरच आ हांला घर  पाठवला असतातर नि चतपणे 

आ हांला सु दा याम ये चांगला अ यास करता आला असता. आयु त साहेब, वारंवार अशा 

त ार  के यानंतर सु दा आप याकडून याम ये दु ती केल  जात नाह  हे अ यंत खेदाने 

सांगाव लागतं. खरंतर मा.महापौर साहेब, ना- वकास वभागातील ेञ र हवास वभागात 

समा व ट कर याबाबत या या अ यंत मह वा या शासन आदेशाची त सव सद यांना देणे 

अपे ीत होत.े ीन मधुन एलो म ये जाणार कळायला पा हज े होतना आता जशी राज  

जगताप यांनी या वषयाला उपसूचना मांडल  यांना सु दा वाटल क  यां या गावातील जु या 

गावात या ह ीत नळी पुररेषा आ ण लाल पुररेषा जाऊन या ठकाणी सु दा ते ेञ र हवास 

वभागात समा व ट झाले पा हजे आ ण तसा ते य न करतात आ ण हणून यांनी जी 

दलेल  उपसूचना आहे या उपसूचनेला अजीबात वरोध करायच काह  कारण नाह  आ ण 

करणारह  नाह . कारण क  यांची जी उपसूचना आहे ती तळमळीची आहे. या भागातील 

लोकां यासाठ  असेल, तथ या  नागर कांसाठ  असेल आ ण हणून यांनी ती दल  परंतु 

खरच ती ले झीबल आहे का कंवा  फजेबल आहे का हे सु दा पाहणे तेवढेच मह वाच े

ठरणार आहे. मा.महापौर साहेब, शासनाने एखादा आदेश दलातर आपण सोई करर या याचा 

अथ लावतो आ ण तसा ताव पण सभागृ हाम ये ठेवतो. खरंतर अधवट दलेल एखाद 

वषयपञ जर असेलतर याचा आ ह  काय  अथ लावायचा. मग आ ह  आपआप या पर ने 

अथ लाऊ. तुमचा जो खुलासा येणार आहे या खुलाशात काह तर  वेगळ सांगाल. पण हे जर 

का तु ह  आ हांला शासना या आदेशासह आम या घर  वषयपञीका आल  असतीलतर 

नि चतपणे आम या मा हतीम ये जा त भर पडल  असती.  मौजे कवळे, रावेत, पुनावळे, 

तळवड,े चखल , बो-हाडेवाडी, मोशी, डुडूळगाव, च-होल  या गावामधील सुमारे ४१.६१ हे टर 

ज मन ना- वकास वभागातून र हवास वभागात कर याचे तावीत आहे. ह  १२५ ए कर 

ज मन आहे. १२५ ए कर जागा ह  लाल पुररेषा आ ण नळया पुररेषे या च युहात अडकलेल  

आहे आ ण या ३७ या कारवाईने जर का ती १२५ ए कर जागा मोकळी होणार असेलतर 

नि चतपणे याम ये राजकारण झा या शवाय राहणार नाह . कारण जे काह  स ह नंबर 
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दलेले आहेत यातुन एकच ल ात येते क  सुपार  घेतलेल  आहे, मग ती कोणी कोणाला 

दल , कशी दल , काय दल . ३७ ची यावेळेस सुनवाई घेणार यावेळेस आ ह  सांगणार 

तु हांला, पण सुपार घेतल . मा.महापौर साहेब, सदर ४१.६१ हे टर ना वकास वभागा या सव 

ेञातील सव ेञ हे मोकळे आहे अथवा सदर ठकाणी ज मनीचा वापर नेमका कशासाठ  

कर यात येत आहे याचे वग करण क न थमत: शासनाने सभागृ हासमोर ती मा हती 

ठेवायला पा हजे होती. एकतर या जागेवर बांधकाम झालेले आहेत का याबाबत शासनाने 

खुलासा दयायला पा हज.े तु ह  स.नं. दले आहे ती जागा पुण मोकळी आहे का, या ठकाणी 

अन धकृत बांधकाम झालेले आहेत का आ ण ते जर तु ह  र हवास वभागाम ये क हट 

करणार असालतर ती जी अन धकृत बांधकाम आहेत ती सरसगट अ धकृत होणार आहेत 

आ ण मग जे पुररेषे यात आहेत आ ण वत: या सोईसाठ  गु ंठा, अधा गू ंठयात यांनी 

बांधकाम केलेल होतं ते का या अन धकृत बांधकामा या च युहात अजून अडकऊ नये, 

तु हांला मा हती पा हजे क  खरच या ठकाणी बांधकाम आहेत कंवा नाह त, आता या ठकाणी 

ज मनीचा वापर काय आहे याची मा हती शासनाने दलेल  नाह  तर  याची सु दा मा हती 

शासनाने दयायला पा हज.े ४१.६१ हे टर ेञापैक  ड गरमाथा, ड गरउतार, ि लपर आहे का 

कंवा हल टॉपच ेञ आहे का याबाबतीत काह ह  शासनाने सांगीतलेले नाह . आ ण मग 

एक कडे शासन आदेश देतं हणून तु ह  एवढे मोठे ेञ जर का र हवास झोनम ये क हट 

करायचा य न करत असालतर असं होणार नाह . या ठकाणी शासनाने सु दा अ यंत 

अ यासपुण असे नर क आणायला पा हज.े तोजर र हवास वभाग होत असेल आ ण 

या ठकाणचे बांधकाम आहेत या ठकाणी आ ण ती बांधकाम तुम या नळया/लाल पुररेषे या 

र हवासी भागाम ये तु ह  समा व ट करणार असालतर ते सरसगट जर का अ धकृत होत 

असतीलतर तो याय सगळयांना लागू असला पा हज.े मा.महापौर साहेब, याच वग करण 

नगररचना वभागाने सभागृ हापु ढे ठेवायला पा हजे होते. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी एकुण 

बांधकाम कती आहेत. ३७ ची कारवाई आपण करतो हे जनतेला मा हती पा हज,े हणजे तु ह  

लोकांचे या ठकाणी ऑ जे शन कॉल करणार आहात. आ हाला मा हती पा हजे क  या 

गो ट ला आ हांला वरोध करायचा क  याम ये सपोट करायचा. जर तु ह  आ हांला स य 

प रि थती सांगीतल  नाह  आ ण आ ह  सु दा आंधळेपणाने तथे गेलोतर आ ह  वरोध क , 

कंवा आ ह  सांगणार नाह , तसं क  नका, मग तथच का करता मग संपुण शहराम ये करा 

क  जे पॉ सबल नाह  आ ण मग आ ह  संपुण शहराचा हा   ध न बसलोतर कुठलेच होणार 

नाह . हणनू आमची वनंती आहे क  ते लवकरात लवकर सभागृ हापु ढे सांगावे. मा.महापौर 

साहेब, रा यसरकार या नगर वकास वभागाचे अ वर स चव ी.सु नल मरळे यांनी दनांक 

१७/५/२०१२ रोजी टपीआर .१८१२/८४८ पञ . १/१२-ना व/१३ अ वये पंपर  चंचवड 

नवनगर वकास ा धकरणा या  मु य कायकार  अ धका-यांना पेठ . २१, २५, २७ मधील 
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अन धकृत बांधकामे नयमीत कर यासाठ  ा धकरणाने कलम ३७ ची कारवाई पुण क न 

शासनाकडे मंजुर साठ  सादर केले या कलम ३७ चा ताव शासनाने नामंजूर करताना 

एमआरट पी ऍ ट १९६६ या कलम ३७ अ वये केलेल  कारवाई ह  अन धकृत बांधकामे 

नयमीत कर यासाठ  करता येत नाह  असे ी.सु नल मरळे यांचे पञ आहे, शासनाने 

पाठ वलेल. हणजे एक कडे एक याय, दुसर कडे दुसरा याय हणून महापौर साहेब, मगाशी 

सांगीतलं शंभर ट के सुपार  आहे. मा.महापौर साहेब, आपणास अशी वनंती असेल क  

या ठकाणी जर का बांधकाम झालेल  असतील, जमीन वापर काय आहे हे जोपयत सभागृ हाला 

कळत नाह  तोपयत अशा कुठ याह  वषयावर नणय घेणे, तु ह  पास केलतर  कलम ३७ 

नागर का समोर येणार आहे आ ण याम ये वेगवेगळे नागर क क  जे तथं राहणारे आहेत ते 

याला शंभर ट के सपोट करतील आ ण जे नाह  राहणारे आहेत आ ण जे इतर ठकाणी 

राहतात नळया आ ण लाल पुररेषे या ेञाम ये ते लोक याला वरोध करतील. स य 

प रि थती समोर येऊ दया नि चतपणे या शहरा या ि टने एक चांगला नणय घे याची 

आप यावर जबाबदार  आहे आ ण जर स य प रि थती समोर आल तर चांगला नणय घेऊ, 

ध यवाद.                                               
मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,खरेतर वषय 

इंटरे ट ंग झाला आहे. सुपार मुळे यात वी ट आला आहे. वतः या मनाला समजून घे याचा 

य न करत होते. परंतू आ ता सुपार चा उ लेख झा यामुळे समजत नाह. कारण  ज मनीचे 

यवहार जा त कळत नाह . परंतू एक न येतो क , मागे सगळे बसलेले या वषयात 

असमाधानी आहेत. मग न क  सुपार  कोणी दल? का सुपार  देणारा या सभागृ हाबाहेर असला 

पा हज.े कारण हे या वषयाला वरोध करत आहेत. मा.महापौर साहेब, मला जे समजतेय. 

माझी वैयि तक भू मका, प ाची मी हणणार नाह . खरेतर हा वषय जो आहे जसे १२५ 

एकरचे ग णत मांडलेतर हा जो १२५ एकर र हवासी भाग होणार आहे. नि चतपणे याचे 

वग करण नस यामुळे संशयाची सुई सरकते आहे. जसे मा.नारायण ब हरवाड े साहेबांनी 

सां गतले क , शेतकर  शेती करत आहेत. यांचा भाग र हवासी होईल तर ह  आनंदाची गो ट 

आहे. जर शेतक-यांना १२ म हने पक घेऊन सु ा जेवढे पैसे मळणार नाह त तेवढे र हवास 

भाग झा यानंतर मळणार आहेत. दुसरे हणजे १२५ एकर ज मन आज र हवासी झाल  आहे. 

१९९७ साल  जेवढ  गावे महापा लकेत आल  होती तेव याच गावांची नावे यात दसत आहेत. 

नंतरची गावे यात दसत नाह त. याचा अथ जु या गावांसाठ  हा वषय नाह. परंतू ठाकूर 

साहेब तु ह  नवीन आले आहेत. आमचा नवीन गावांचा डपी फार उशीरा व अंशतः मंजूर 

झाला. यापैक  ४० ट के सु ा आर णे डे हलप झालेल  नाह त. आ ह  या डपीत खूष नाह . 

हा १२५ एकर भाग र हवास होत असेलतर शासनाचे कुठेतर  अ भनंदन केले पा हज.े वग करण 

झा यानंतरच सुपार चे कळणार आहे. पण यात जर लोकांची बांधलेल  घरे असतील तर ती 
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सरसकट कशी काय अ धकृत होतील? नयमांत बांधले असतील तरच अ धकृत होतील. 

रका या जागा ब डर या आहे का शेतक-यां या हा संशोधनाचा भाग आहे. महापा लकेत 

सग या जागांचे तसेच आहे. ९७ आधीची जागा असू दे नाह तर ९७ नंतरची जागा असो 

आम या पु ढे एवढाच न आहे क , नंतरची जी गावे आहेत कंवा जो भाग र हवास करायचा 

रा हला आहे याबाबतीत आमची ह  तळमळ आहे. हे कुठेतर  शासनाचे पॉ झ ट ह पाऊल आहे 

क , यांनी लोकांना काह तर  दलासा दे याचे काम केले आहे. डपी मंजूर झा या शवाय, 

झो नंग बदल या शवाय तुमचे काह  अ धकृत होऊ शकत नाह. आज बो-हाडेवाडीचा वषय 

क येक वष आर झोनचा वषय केलेला आहे. भागांत केला आहे. चखल , बो-हाडेवाडी या 

गावांत सरसकट बांधकामे झाल  होती. तो ीन झोन होता. याचे पूणतः आर झोन झालेला 

असे अजून आलेले नाह  हणून आज हा वषय करतोय. परत कती दवसांनी या कचा यात 

अडकणार आहोत का. नाह तर असे होणार नाह  ना, जशी ताथवडे या वषयात उपसूचनांची 

बरेच दवस वाट ब घतल . वषय ठेवला आ ण शेवट  केला. उपसूचना अशा सहजासहजी होत 

नाह त. यात वलंब न क  कोण या कारणासाठ  कोणामुळे होतो आहे. परंतू याला शासनाचे 

पॉ झट ह/ ाथ मक पाऊल समजून शासन कोणाचे आहे यापे ा लोक जे आहेत ते कायम 

आपले शहरवाले आहेत. आ ता नगरसेवक कोण आहे, २०१७ नंतर कोण नगरसेवक असणार 

आहे याला मह व न देता या वषयाकडे चांग या ट ने बघीतले तर उपसूचने वारे हा वषय 

केला असेलतर तो होणार आहे का? होणार नसेल तर आम यात वाद ववाद होतील, 

सूचना/हरकतींम ये अडकून हा होणारा वषय सु ा होणार नाह . अशा कारे मा.आयु त साहेब 

आपण वतः खुलासा करावा. ठाकूर साहेबांनी खुलासा करावा. कारण हा वषय कळालेलाच 

नाह  तर खुलासा नसेलतर बोलणार कोण? वषय पॉ झ ट हल  होत असेल, कारण हा वषय 

होणार असेल, यात बाक  वषय होणार असतील तर यात सांगाव ेक  हा वषय होणार आहे 

का? ख-या अथाने यांना कळतेय ते ग प दसत आहेत. कोणी काह  बोलत नाह . मग ते का 

बोलत नाह . हा सु ा संशोधनाचा वषय आहे. संशय यायचा झाला तर बायकोनी नव-यावर 

संशय घे यासारखे आहे. रा ं दवस बाहेर गे यावर कुठे जातात. कुठे जातात. तसे या वषयाचे 

झाले आहे. शासन आमचे आहे यामुळे तसे होणार नाह . न क  सुपार  कोणाची हे आ ह  

नंतर शोधतो. या वषयाचा थम खुलासा करावा. वषयाचे गां भय ल ात घेऊन हा शासनाचा 

पॉ झट ह नणय कसा आहे. ठाकूर साहेब नीट समजून सांगणे ह  तुमची जबाबदार  आहे.  

मा.श मम पठाण - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, समाताई, 

सग यात मह वाचे आहे क , पंपर  चंचवडम ये मा या घरा शवाय माझी कुठेह  एक गु ंठा 

सु ा जागा नाह . मला यांनी नवडून दले आहे. या चंचवड गावासाठ  मी आ यापासून हा 

वषय पोट तडक ने माडंते आहे. न द या. मा.महापौर साहेब, नळी पूररेषा व लाल पूररेषा आ 

बैल मुझे मार असा या शहराने लादून घेतलेला वषय आहे. लादून घेतले या वषयावर आपण 
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आप यावर उगीचच ओरखडे ओढवून घेतोय असे वाटते आहे. खूप वाईट वाटते आहे. तु ह  

पु याम ये शवाजीनगरम ये गेलात तर न या पुलाकडे नद कडे खाल  वाकून ब घतले तर १०० 

मी. पण नसेल, ५० मी.वर उंच भंत आहे. एक र ता सोडला तर लगेचच तथे लोकां या 

इमारती आहेत. असे असताना आपणच का पोरके झालो आहोत. या लाल व न या 

पूररेषेब ल आमचे आदरणीय नेते मा.शरदचं  पवार साहेब यांनी सु ा यासंदभात सां गतले. 

इकडे कुठेह  शहरात नाह . मग रावेतपासून दापोडीपयत पूररेषा का आहे याचे गौडबंगाल यांना 

सु ा कळालेले नाह . आहे ती तर  कुठे यो य आहे. पूररेषा आखताना तलांत पा हला गेला. 

समतल रेषा,कंटूर रेषा आख या गे या. यातर  एकच आहेत का? दोन/दोन अशा कंटूररेषा 

आहेत. कस,े कोण, कशानुसार बांधकाम परवानगी देतात हे सु ा प ट नाह . वशेषतः पूररेषेत  

नळी व लाल या दो ह म ये बांधकाम परवानगी देताना तु ह  तलांत बघुन देता. पाटबंधारे 

वभाग तलांत बघून ते देत असतात. परंतू तो तलांत सु ा नि चत नाह. या दोन पूररेषा 

न क  झाले या नाह त. कंटूर रेषेचा सव तर  चुक चा आहे कंवा सवनुसार या परवान या 

द या जात नाह त. या दो ह पैक  एक आहे. या शहरात आ ता तु ह  जो वषय घेतला आहे. 

याबाबतीत मला हणायचे आहे क , तुमची नळी पूररेषाच चुक ची आहे. पूव  नळी पूररेषा 

आखल  आहे. आप या पवना नद तील ३ बंधारे आपण फोडलेले आहेत. यामुळे पूरकाळात जो 

पा याचा फुगवटा येत होता तो आता येणार नाह . यामुळे आपण जी कंटूर रेषा तलांत 

हणता ती कमी होणार आहे. नळी पूररेषा नद या बाजूने जाणार आहे. यामुळे कमी भाग 

यापला जाणार आहे. असे असताना हे पुन वलोकन कर यासाठ , याचे पु हा नर ण 

कर यासाठ  ना शक या सं थेला पाटबंधारे वभागाने हे काम दले आहे. द.२६/०३/२०१४ ला 

म यवत  संक प च  संघटना,ना शक मधील सं थेला हे काम दे यासाठ  यांनी ११ लाखांची 

मागणी केलेल  आहे. या वषयाचा मी खूप पाठपुरावा केला. लोकांना यात इत या शंका 

आ या क , यांनी हा वषयच वषभर केला नाह . यांना काय सा ा कार झाला. डसबर २०१५ 

म ये तो वषय झाला आहे. यांनी चेक केले असेलतर यावेळी ते पून नर ण होईल. 

यावेळी या सं थेकडून नळी पूररेषा, हणजे या या कचा यातून आपला बराचसा भाग 

न या पूररेषेतून कमी होईल हे पण ल ात यायचे आहे. मी जो वषय मांडला आहे. यात 

आ ता आ ह  जी उपसूचना देतोय ती जु या गावांसाठ  देतोय. मा.राज  जगताप हे जे बोलले 

होत,े यां या बोल यात यांनी चांगले सां गतले आहे. या संपूण वषयाचे ता पय असे क, 

आपण नळी व लाल या दोन पूररेषांम ये ब डींग पर मशन देताना तलांत पाहतो. 

या ठकाणाची उंची कती आहे हे पाहतो आ ण या माणे ब डींग पर मशन देतो. नवीन 

वषय असा आणला आहे क ,लाल रेषे या बाहेर जो शंभर मी.चा ह रत प ा आहे तो तु ह  

र हवासी झोन यलो झोन करणार आहात. मधला भाग कसा सोडताय. कोणाला 

यायचे,कोणाला नाह  यायचे हे या अ धका-या या मज वर अवलंबून ठेवताय. याऐवजी 
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उपसूचनेचा अथ असा आहे क , यांनी न या पूररेषेपासून ते लाल पूररेषेबाहेर जो आहे. तु ह  

जो १०० मी.चा प ा हणताय. एखा याने काह  का देऊ देत. हळदकंू कू देऊ यात. एखा याने 

लंबू टाकू यात. परंतू या १०० मी. प याबरोबर न या पूररेषेपासून तु ह  तुमचा जो ताव 

सरकारकडे मांडताय. पाठपुरावा तु ह  करायचा. लोकांची सोय पहायची का नाह  हे तु ह  

बघावे. लोकां या सुपा-या कती याय या याचा तु ह  वचार करायचा आहे. मी पु हा एकदा 

सांगत.े तु ह  नळी पूररेषेपासून लालपूररेषा ओलांडून १०० मी.चा भाग आहे तो उपसूचने वारे 

हा संपूण भाग र हवास झोन करावा अशी मी या ठकाणी वनंती करते. अशा कारे हा सलग 

झोन र हवास झोन करावा अशी मी वनंती करत.े  

मा.अिजत ग हाणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह,कलम ३७ या 

मॉडीफ केशनचा पूव  शासनाकडे ताव पाठ वला होता तो पु हा आप यासमोर आलेला आहे. 

मा.आयु त साहेब, सु वातीलाच मा.राज  जगताप यांनी वषय मांडला आहे क , हा वषय 

करत असताना जु या गावांचा वचार यात झाला पा हज,े तो झालेला नाह . सग यांनी 

आपआपल  मते य त करत असताना कोणी ह  बाजू घेतल , कोणी ती बाजू घेतल . येक 

गो ट ला दोन बाजू आहेत. परंतू आयु त साहेब, मुळात ह  चूक झाल. पुणे शहराचा वचार 

केलातर पुणे शहरात ह  पूररेषा आप यासारखी नाह . या ठकाणी लॅन सँ शन होतो. 

आप याकडे मा  अडवले जात.े आपण सग याबाबतीत पुणे शहराशी आपल  तुलना करतो. 

पुणे शहरच नाह तर इतर ठकाणी देखील अशा प तीने ि वकार झालेला नाह . ह  शासनाची 

झालेल  चूक आहे. आता यात हे जे सव नंबर टाकून आलेले आहेत. जवळजवळ या सग या 

ज मनी मोक या आहेत. परंतू ह  जुनी गावे आहेत तथे बांधकामे झाल  होती. काह  अ धकृत 

झाल . काह  अन धकृत झाल . पूव  शासनाने याला मंजूर  द यामुळे तथे अ धकृत घरे 

झाल  होती. परंतू आ ता प रि थती अशी झाल  आहे क , तथे कोण याह  कारचा लॅन 

सँ शन होत नाह . मा.पठाणताई इथे बोल या. यांचा नेहमी सात याने पाठपुरावा असतो क , 

आम या चंचवड गावात लॅन सँ शन होत नाह. आ हाला या नेहमी खाजगीत भेट या तर  

सांगत असतात. आ ण यां याकडे लोकं तशा कारची मागणी कर त असतात. मा.आयु त 

साहेब, या न म ताने माझी आप याला वनंती आहे क , ता पुरता वचार क न हे सगळे क  

नका. ब-याचदा सभागृ हात शासनाकडून असे नणय घेतले जातात, जे आप याला 

लाँगटमम ये अडचणीत आणतात. उदा.पीआयपीसंदभात आपण जो नणय घेतला. यामागची 

आपल  भू मका अशी होती क , हे र ते चांगले वक सत होतील. व या या बाजू या ॉपट  

डे हलप होताना महापा लकेला भरपूर नधी उपल ध होईल अशी अपे ा होती. परंतू तो नयम 

करत असताना चूक अशी झाल  क , तथे कोण याह  कारची इमारत कोणी बांधायला तयार 

नाह . कारण याला तथे परवडत नाह . मघाशी मा.नारायण ब हरवाडे हणाले, ीन झोनम ये 

र हवास ज मन झाल तर शेतक-यांचे नुकसान होईल. वा त वक आ ता पंपर  चंचवड शहर 
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इतके वक सत झाले आहे. क  लोकांना शेती कर यात इतका इंटरे ट नाह . यां या ज मनीला 

यो य भाव मळणार आहे जर ती र हवास वभागात समा व ट झाल तर. याला शेती करायची 

आहे तो र हवास वभागात असलातर  तो शेती करत राहणार आहे. याला ज मनीत काह  

करायचे असेलतर यां यावर अ याय होईल. हा चांगला वषय सभागृ हात आला आहे. नवीन 

गावांचा वषय न करता जु या गावांचा सु ा वषय झाला पा हजे. मा.सुरेश हे े यांनी 

सां गतले क , जुने जे डीपी केलेत यात कोणतीह  मेजरमट न घेता, कुठलाह  सव न करता 

असे रंगवले गेले आहे. यामुळे काय झाले या शेतक-यावर, जागा मालकावर अ याय होऊन 

याला तथे बांधकाम करता येत नाह . तु ह  याचा सव करा. अ यास करा. मुळात 

सवबाबतीत प रि थती अशी आहे क , आपण खासगी एज सीकडून सव केला आहे. यांचा सव 

वेगळा आहे. सट  सव वेगळा आहे. कोणतीह  मोजणी आणल  तर ती कधीच मॅच होत नाह . 

याचा ास या माणसाला इतका होतो क  याला हेलपाटे मारावे लागतात. मग तो वचार 

करतो क , याचे बांधकाम अ धकृत कर यापे ा तो यांचे बांधकाम अन धकृत करणार कंवा 

तो बांधकाम करणार नाह . ह  प रि थती कशामुळे होत.े हा सव करताना या ुट  राहतात. 

खासगी सव केला आहे. महापा लकेचा नकाशा आहे. सट  सवकडे असलेला नकाशा आहे. यात 

कुठेह  मेळ होत नाह . यामुळे नागर कांना चंड ास होतो आहे. कंटूर सव आहे. पूररेषा 

आखल  गेल . ते हा कंटूर सव केला गेला. खरेतर हेच तपास याची वेळ आलेल  आहे. मुळात 

चूक काय बरोबर काय हे तपास याची वेळ आल  आहे. यामुळे आपण यात ल  घालाव.े हा 

सगळा कार नागर कां या ट ने यो य कसा होईल. या ट ने वचार करा. पुव  कोण या 

ग हनमटने  केले. आ ता कोणते ग हनमट करेल याचा वचार न करता, सग या सभागृ हाला 

माझी वनंती आहे क , हा राजक य वषय न करता, यात कुठलेह  राजकारण न आणता 

पंपर  चंचवडमधील नागर कांसाठ  हा वषय करायचा आहे. यां या हताचे आहे तो नणय 

आप याला यायचा आहे. आप याला उपसूचना याय या आहेत. या वषयाला कोण या 

उपसूचना खरेच लागू होतात अशाच उपसूचना आपण या यात. यामुळे आप याला अडचण 

नमाण होणार नाह . भ व यकाळात या उपसूचनासु ा ा य होतील व लोकांची कामे होतील 

या ि टकोणातून मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, आपण करावे व मा.राज  जगताप व 

इतरांनी जो खुलासा मा गतला आहे तो आपण यावा.  

मा.संजय काटे- मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आता हा जो लाल 

पूररेषेबाबतीत वषय आहे, यात लाल पूररेषा बाहेरचे े  आहे ते नवासी झोनम ये 

कर यासाठ  हा वषय आणला आहे. मुळात लाल व नळी पूररेषा यात नेमका फरक काय आहे 

हे आप यातील बहु तेक लोकांना मा हती नाह. थम सवानी याची स व तर मा हती घेतल  

पा हज.े लाल पूररेषेबाहेर कोणताह  नबध नाह . सव कारची बांधकामे यवि थत करता 

येतात. फ त शेती झोनचा मु ा आहे यासाठ  हा वषय आणला आहे. लाल पूररेषे या आत 
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जी जागा येते पण ती नवासी झोनम ये आहे. अशावेळी बांधकाम नयमानुसार बेसमे ट घेता 

येत नाह  वगैरे असे नबध ठेवले आहेत. परंतू बांधकाम करता येत.े हणजे लाल पूररेषा े  

हे बांधकाम कर यासारखे े  असते आ ण आहे. यामुळे माझी अशी सूचना राह ल क, जी 

नळी पूररेषा आहे याम ये जे े  येत,े या या आतम ये आपण कोणतेह  बांधकाम करता 

येत नाह . पण लाल पूररेषेबाहेर शेती झोनचे नवासी झोनम ये पांतर केलेतर नळी व लाल 

पूररेषा यात जो शेती झोन येतो. जे ज मनमालक आहेत कंवा भू मपु  आहेत यां यावर 

अ याय होणार नाह . हणून न या पूररेषे याबाहेर जेवढे-जेवढे शेती झोन े  आहे ते सव 

े  नवासी झोनम ये पांतर त करावे अशी माझी सूचना राह ल.                

मा.द ता य साने-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, खरेतर ा मण 

भागाचा वषय आहे. ा मण भागाचा वषय असताना पंपर  चंचवड महापा लकेत १९९७ साल  

आमची गावे ह ीत आल . ह ीत येत असताना वकास आराख यात अनेक चूका झा या 

आहेत. यातल च ह  एक चूक असे हटलेतर वावगे ठरणार नाह . जे हा १९९७ ला गावे 

महापा लका ह ीत आल . २००३-२००४ ला वकास आराखडा झाला. हाईट हणजे याला 

२००९ला त वतः मा यता मळाल  असे आ ताच सां गतले. या मध या घडामोडीत जर कोणी 

या वषयाला वेगळे वळण देत असतील तर एक उदाहरण हणून देतो. शेतकर  कुटंूबातील 

एक त कुटंूब असलेल  ह  गावे आहेत. मग ते चखल  असेल,मोशी असेल, च-होल  असेल तर 

हा वषय आला होता. या गावांत शेतकर  कुटंुबे असताना आ ता ती वभ त कुटूंबे झाल  

आहेत. एखादा भाऊ नद या खाल या बाजूला असेल व एखादा भाऊ नद या वर या बाजूला 

असेल तर साहिजकच एका भावावर शंभर ट के अ याय झाला असे असणारच आहे. यात 

कोणताह  बदल नाह . कारण पूव  असले या ॉप या उ तर-द ीण असतील, पूव-पि चम 

असतील, यात सलग प ा असेल, मधला प ा असेलतर मग यात कोणी खाल  असेल, कोणी 

वर असेल, कोणी म ये असेल. मग जो-जो पूररेषे या वर या बाजूला आला कंवा १०० मी. या 

बाहेर आला मग तो वाचला. जो न या रेषेत आला, ीन झोनम ये आला तर तो १०० ट के 

बाधीत झाला. अशा कारे हा वषय आणलेला आहे. मी मा या सग या भ गनींना वनंती 

करतो क , कोणी काय सुपार ,कोण काय असे या वषयाला वेगळे वळण लावायची गरज नाह . 

असे अनेक वेळा झाले आहे. असा वषय पूव सु ा होता. चखल , बो-हाडेव ती, च-होल  

प रसरात जो ीनचा यलो झाला आहे. तो वाद शासनाचा, जागा ा धकरणाची या यावर 

ा धकरणाची आ ण आजह  महापा लकेची मोजणी होत न हती. यात आजह  मधला प ा 

रा हला आहे. आजह  तो ह रत प ा हणून ाहय धरला आहे. यात कोणाला वाटते कोण 

ब डर, हा ब डर, ब डर हणजे न क  काय. आज शेतकर  याची जागा आहे, जवळपास 

७० ट के शेतकर  हे ब डर झाले आहेत. आज ७० ते ८० ट के शेतकर  कोणीह  जागा वकत 

नाह . आज शेतक-यांना जागेचे ब-यापैक  मा हत झाले आहे. टडीआर काय, एफएसआय काय. 
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जागा कशी आहे, कशा प तीने यायचे आहे. मला नयमाने वषय आप यासमोर नदशनास 

आणून यायचा आहे क , हा वषय मुळात चुक चा आणलेला आहे. पंपर - चंचवड मनपा या 

वाढ व ह ी या वकास नयोजन व नगर अ ध नयमा या १९६६ चे कलम २४ अ वये, मुळा, 

पवना, इं ायणी नद स लागून सुमारे २०० मी. ह रत प ा पाळ याचे व नद चे दूषण व पुराचा 

धोका टाळ याचे ता वत केले आहे. तसेच ना या या दो ह  बाजूला सुमारे १२.५० मी. ं द चा 

ह रत प ा ना याची साफसफाई कर यासाठ  व उपल धतेसाठ  ता वत केला आहे. १२.५० 

मी. चा नाला दो ह  बाजूला, यानंतर १२.५० पूवला कंवा १२.५० मी. या दो ह  बाजूला जर 

तो नाला सोडायचा असेलतर तो १२ X ३ = ३६ मी. चा नाला, हणजे ना याची ं द  १२ मी. 

आहे. परत नाला १२ मी. सोडायचा. हा जो २ नंबरचा पॅरे ाफ तु ह  आणला आहे. हा वषय 

कशा मा यमातून आणला आहे. यात १२ X ३ = ३६ मी. चा नाला झालातर शहरात एवढ  

मोठ  ना याची ं द  करणार आहोत. एका बाजूला वषय दाखवायला वेगळा आणला आहे. एका 

बाजूला लोकां या मनात शंका आणायचा वषय आणला आहे. एका बाजूला तो चुक चा सु ा 

आणला आहे. हणजे शासना या मनात हा वषय करायचा आहे का नाह  हाच प हला न 

आहे. का सभागृ हात हा टाईमपास चालवला आहे. हा वषय शासनाकडे पाठवला होता. हा 

वषय परत आम यासमोर आणला आहे. जर वषय आणायचा होतातर शासनाने जुनी व नवी 

गावे एक त क न वषय आणला असतातर यात कोणाचे काह  बघडले नसते. हणजे 

कोणा या मनात शंकाच रा हल  नसती. हा वषय वाचला तर धो याचे पण आहे. यात दो ह  

बाजूला १२ मी. हणजे २४ मी. असे तु ह  लह ले होत.े वेअर मी. म ये आणायची काय 

गरज न हती. चखल  असेल, मोशी असेल, च-होल  असेल, जी गावे या मध या रजम ये 

आल  आहेत ती सरसकट होणार आहेत. समजा मा.द ता य साने यांचा सातबारा असेलतर 

यांना वाचव यासाठ  हा वषय चाललेला आहे. मा. समा सावळे यां या मताशी मी सु ा 

सहमत आहे. यासाठ च हे वेअर मीटर स  केले आहे. माझी आप याला वनंती आहे क , 

हा वषय दु त क न व स व तर क न आणावा. जु या व न या गावांचे हा मह वाचा वषय 

आणला आहे. असे गौडबंगाल क न व न खाल  वषय पाठवला आहे. परत वर पाठवणार. 

परत तो व न खाल  पाठवणार. हे कर यापे ा, त यात-म यात कर यापे ा आ हाला याय 

यायचा असेलतर हा वषय यो य व सरळ आणा. ठाकूरसाहेब, माझी आप याला वनंती आहे 

क , हा न कष तु हाला कोण या टोकाला नेऊन फरवेल, तु हाला या ५/६ म ह यांत ल ात 

आलेच असेल. हे सभागृ ह काय, नगरसेवक काय. हा जो वषय आणला आहे तो गोलगोल 

क न न आणता ह  जी जुनी गावठाणे आहेत, या नगरसेवकांची ओरड होणे साहिजकच आहे. 

कोणी ा मण भागातला आहे. कोणी जु या गावातला आहे. मी यां या मताशी सहमत आहे. 

आपण एक त क न उपसूचना बनवल , शहराला लागून केलेतर हा वषय तसा यो य ठरेल 

असे वाटते आहे. ठाकूर साहेबांनी याचे प ट करण करावे क , १२ मी.ची नद  असेलतर १२ 
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बाय १२ परत १२ असे आहे का १२ बाय ७ १/२ आहे, न क  काय याचा यो य खुलासा 

वषया या अनुषंगाने करावा. नंतर मला बोलायची संधी यावीत.  

मा. वाती कलाटे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – मौजे वाकड मधील 

रेड लाईन व यू लाईन यामधील ीन झोन मधील े  हे वषय .७ नुसार 

मा.महानगरपा लका आयु त यांचेक डल प  .नर व/का व/१८/७४/२०१५ द.४/११/२०१५ नुसार 

नवासी वभागात समा व ट कर यात याव.े  

मा. नता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, मी उपसूचनलेा अनुमोदन देत.े  

मा. नतीन काळजे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, आज च-होल  इथे 

असो, चखल  इथे असो, यू लाईन, रेडलाईनचा जो वषय चालू आहे. मला एकच सांगायचे 

आहे क , आयु त साहेब, जो आपण सव करणार आहोत. पूव  जो सव केला आहे तो आप या 

इ रगेशन डपाटमटने केलेला नाह . तो आप या महापा लकेने डायरे ट टाकलेला आहे. कारण 

कधीह  आयु यात नद ला एवढे पाणी आलेले नाह  इतक  पूररेषा दाखवल  आहे. शेतकर  

पूणपणे या यू लाईन, रेड लाईनम ये येतात. जे आपण सव नंबर घेतले आहेत. तसे न घेता 

पूण सव ण क न तो सव नंबर आपण यावा अशी वनंती आहे. आ ता जो डीपी सँ शन 

केला. ना या वषयी बोलायचे झालेतर एका बाजूला डपी, एका बाजूला नाला अशी प रि थती 

आहे. मी वतःचा अनुभव सांगतो. माझी वतःची व डलोपािजत शेती आहे. नाला १०० मी. 

प लकडे आहे आणी डपी एका बाजूला दाखवला आहे. तु ह  अ भ ाय सु ा देत नाह. 

अ भ ाय देतानासु ा अडचणी येतात. येक शेतक-याला डपी ओ प नयन मळत नाह . 

यामुळे याचे नुकसान होत.े येक वेळी सभागृ हात सां गतले, ना यांचे सव ण करा. 

ना यांचे सव ण नस यामुळे शेतकर हणा कोणी हणा. आपण यावेळी संर ण भंत 

बांधतो, डमाकशन नस यामुळे जशी जागा मळेल, या प तीने तो बांधत जातो. आपण १२ 

मी. पकडा, १२ मी. कमी क न करा. म यंतर  नाला १२ मी. तो सोडणार. यानंतर ब डींग 

बांधणार. ब डींग बांधताना परत साईड मािजन सोडणार. माझे सांगणे आहे क , ना यापासून 

साईड मािजन पकडावे व जे ा य आहे ते यात धराव.े दुसरा वषय असा आहे क , ीन 

झोनचा झालेला वषय आहे. आप या महापा लकेचा संपूण े फळाचा वचार केलातर सवात 

जा त ीन झोन च-होल  इथे आहे. तो आम या शेतक-यांचा आहे. माझी सूचना आहे क , 

एका गावात एवढा जा त ीन झोन का. शेतकर  थो या कंमतीत जागा वकतात. ब डर 

लोक आर झोनसाठ  य न करतात. यापे ा सव ब डरकडून नयमानुसार ीन झोन ठेवून 

बाक  संपूण आर झोन करावा. मा याकडे खूप हणजे हजार द ड हजार एकर ीन झोन 

असेल. ना यांचे सव ण क न हा वषय संपवावा.  

मा.वसंत (नाना) ल ढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, यू लाईन, 

रेड लाईन या वषयावर चचा चालू आहे. पुणे शहरात ५ धरणे आहेत. खडकवासला, वरसगाव, 
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पानशेत, टेमघर खरेतर पुणे शहराला धोका आहे. १९६१ साल  पानशेत धरण फुटले होते ते हा 

पुणे वाहू न गेले होते. अशा शहरात यूलाईन,रेडलाईन नाह . इथे इं ायणी एका बाजूला वाहते. 

इं ायणी प लकडील भाग आपला नाह . चाकण असेल, कु ळी असेल, चंबळी असेल इथे यू 

लाईन नाह . इथे मा  यू लाईन टाकल  आहे. आप या इं ायणी, पवना नद ला पूव  बंधारे 

होत.े तु हाला मा हत असेल पंपर  डेअर ला पाणीपुरवठा कर यासाठ  बंधारा होता. 

काटे पंपळेला बंधारा होता. कासारवाडीला होता. यामुळे तथे पाणी साठले जाते. यामुळे 

अचानक पूर आला क  पा याचे बॅकवॉटर असत.े पूररेषा वाढल  जात.े यामुळे खरेतर 

पा या या फुगव यामुळे पूर येतो. यावेळी रेडलाईन, यू लाईन होती. आ ता हे बंधारे तोडले 

आहेत. अशा वेळेला यू लाईन, रेड लाईनचे मह व कमी हायला पा हजे. हा वषय गरजेचा 

नाह . दुसरे हणजे एका बाजूला इं ायणी नद  आहे याचा वचार करावा. वाकड जकात 

ना यापाशी पूव  लॅन पास करत होतो. आ ता लॅन पास करत नाह त. परवानगी देत नाह . 

तथे यावेळी यू लाईन, रेड लाईन काह  नसताना आपणच ब डींगचे लॅन पास केले 

आहेत. बंधारा नस यामुळे या लाईनचा परत वचार करावा. कारण पा याचा फुगवटा होणार 

नाह . पूररेषा कमी करावी, माझी सूचना आहे.  

मा.राहू ल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, आज रेडलाईनचा 

वषय सभागृ हापुढे आला आहे. स मा.सद यांनी यावर चचा केल  आहे, ववेचन केले आहे. 

परंतू हा वषय आज आम या चखल  गावात सु ा सवात जा त े  असेल तर चखल , 

मोशी, च-होल  इथे सवात जा त े  आहे. परंतू वचार करता हा वषय या प तीने 

वषयप केवर आलेला आहे. काकांनी तो वाचून दाखवला आहे. हा वषय मंजूर तर झालाच 

पा हज.े परंतू शेतक-यांचे नुकसान होईल अशा प तीने हा वषय अिजबात झाला नाह  पा हजे. 

आज ना याचा वषय घेतला. या ठकाणीसु ा चखल  इथे नाला आहे तो मा या व काकां या 

भागात येतो. ना याचे पाणी कधीच १०० फूट खोल जात नाह . कतीह  पाऊस झाला तर  

पाणी कधीच एवढे जात नाह . यातह  शेतक-यांचे नुकसान आहे. दुसरा वषय येतो क , नद ला 

कतीह  पूर आला तर  आजतागायत एवढे पाणी कधीह  या उंचव या या भागावर गेलेले नाह . 

आ ता च-होल , भोसर , चखल  इथला सव केलातर  नद वाह वाहतोय या या बाजूने 

उंचव याचाच भाग आहे. यामुळे शेतक-यांचे नुकसानच आहे. आपण हा वषय मंजूर क  नये. 

हा वषय मंजूर होत असेल, यात शेतक-याचे नुकसान होत असेलतर याप तीने पु हा एकदा 

नगररचना वभागाने सव करावा. जेणेक न शेतक-यांचे या वषयात नुकसान झाले नाह  

पा हज.े शेतक-यांचा वचार क न हा वषय मंजूर झाला पा हज.े  

मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य, आयु त साहेब, 

तुम याच उ तरात न अपे त आहे. मी ते सांगू इि छतो क , वषयाची सु वातच आहे. ती 

आणी तुमचं हण याचं इंटे शन यात वसंगती, ग धळ होतो आहे. एका बाजूला आपण 
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हणताय, लाल पूररेषा, नद ची मह तम पूररेषा, बाहेर ल ह ीतील प याचे े  हणजे नद या 

ह ीपासून कमान ३ मी. हणताय हणज ेएका बाजूला आपण असे हणताय क  लाल पूररेषा 

सोड यानंतर बाक  ह  हणताय. हणजे तु ह  पूररेषा ड टब करत नाह. दुसर कडे तु ह  ३ 

मी. हणताय. तुम या खुला यात हे प ट करा. मा.द ता य साने यांनी वचारले, ना यांची 

जी व थ आहे. याचा वचार न करता साडेबारा-साडेबारा दो ह  बाजूला आहे, याब ल खुलासा 

हावा.       

मा.आयु त-मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृ ह, एकतर दोन भाग आहेत. यू लाईन, व रेड 

लाईन आ ण रा य शासनाने हा आप याकडे पाठ वलेला ताव. मी प ह या भागाकडे येतो. 

याचा या तावाशी तसा संबंध नाह . हा ताव यूलाईन, रेडलाईनसाठ  नाह  याबाहेर या 

ए रयासाठ  आहे असा हा ताव आहे. मी हे प ट क  इि छतो क , जेणेक न कोणा या 

मनात काह  काह  राहणार नाह . यू लाईन, रेड लाईन लागू झाल . ती आपण डपीत माक 

केलेल  आहे. यू लाईनखाल  सग याच गो ट  नॉन ेडेबल आहेत. परंतू यावेळी यू 

लाईनचा डपी मंजूर केला. डपी माच, ए ल २०१५ ला झाला. यावेळी शासनाने यू 

लाईनमधील जी गावठाणे आहेत, या गावठाणां या ए रयात यू लाईन राहणार नाह . 

या ठकाणी स या नवीन बांधकाम पण करता येईल, दु ती पण करता येईल. याला फ त 

इ रगेशन वभागाची एनओसी यावी लागेल असे आप याला सांग यात आले आहे. हे माझे 

टेटमट आहे ते रा य शासना या ईपीम ये आले आहे. यू लाईनम ये बाक  काह  े डेबल 

नाह  ऍ से ट गावठाण. यू लाईनम ये पूव पासून जी बांधकामे सु  आहेत. जसा आ ता 

मा.नाना ल ढे यांनी उ लेख केला क , वाकड नद या पुलाजवळ बांधकामे होती. पूव  ब डींग 

पर मशन दल  होती. यामुळे यावर पैसा खच क न बांधकाम केले अस यामुळे मग 

या ठकाणी आपण यांची जी हाय लड लाईन आहे. याखाल  याचे र हवास योजन मा य 

न करता आपण यांना क प लशन स ट फकेट देतो कंवा रे युलराईज करतो. यू लाईन, रेड 

लाईन हा ए रया ेडेबल आहे हे सवाना मा हत आहे. हाय लड लाईनवर पी टची उंची 

असेलतर यानंतर तु हाला तथे बांधकाम करता येईल. तो ऑलरेडी यलो असेलतर ेडेबल 

आहे. तो जर अ य ठकाणी असेल, ीन असेलतर तो तसा ेडेबल होत नाह . मला वाटत,े 

यू, रेडचे थोडे सांगायचा य न केला आहे. रा यशासनाचा हा ताव काय आहे. रेड 

लाईन या बाहेर, नद  नंतर यूलाईननंतर रेड लाईन बाहेर पूव  आप या डपीत सगळाच 

ए रया यलो पा हज.े तो ेडेबल आहे. तथे र हवास करता येतो. परंतू आप याकडे काह  

ठकाणी यलो आहे. तथून सु वात केल  असे गृ हत ध न नंतर रेडलाईन आल, यू लाईन 

आल , नंतर नद  आल . आ ता रा य शासनाने असा ताव पाठवला पा हज.े आ ता रा य 

शासनाची अशी धारणा आहे क , जर रेडलाईन बाहेर यलो करणार, तो ए रया ेडेबल आहे. 

पण तो ीनम ये आहे. म ये ीन पॅच रा हला आहे. तो तसाच ठेवला तर  जसे काका यांनी 
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सां गतले, बो-हाडेवाडी आ ण चखल म ये महापा लकेची ह  संप यानंतर कंवा ा धकरणाची 

ह  संप यानंतर िजथे महापा लकेची ह  सु  झाल , तथे ा धकरणाने आधी ए रया हेर फाय 

केला पा हजे होता. तो यांनी यां याम ये घेतला नाह . आ ण महापा लकेने ा धकरणातील 

ए रया डपीत घेतले नाह . यामुळे तो ीन ए रया म ये आहे. असे अडीचश/ेतीनश े पॅचेस 

आहेत. तथे तु ह  गेलात तर तु हाला असे दसेल क, तथे फार छोटेछोटे र ते साडेचार/पाच 

फूटांचे र ते आहेत. मग दो ह  बाजूला अन धकृत इमारती झा या आहेत. अशी अन लँड 

डे हलपमट आहे. हा ीन बे ट यलो हावा. व यलो माणेच नंतर बांधकाम परवानगी घेऊन 

यवि थत बांधकाम करता यावे हणून रा य शासनाने हा ताव केला होता. रा य शासनाने 

फ त नवीन १७ गावांचाच ताव का दला, पूण गावांचा ताव का दला नाह  याचे 

प ट करण मला देता येणार नाह . परंतू रा य शासनाने ह  जी सु वात केल  आहे, याचा 

फायदा शहरांना घेता आला पा हजे. हा जो ीन बे ट आहे तो अदरवाईज रेडलाईन बाहेर व 

यलो लाईन याम ये आहे, तो आता यात यलो क न घेतला पा हज.े यात दोन उपसूचना 

लॉिजकल होऊ शकतील. जर १७ गावांचे भले करता येत असेलतर जु या गावांनी काय घोडे 

मारले आहे. यां यावर का अ याय होतो. जे काह  होईल ते लॉिजकल होईल. जे हा नवीन 

गावांसाठ  करताय, तसेच याच धत वर जु या गावांसाठ  पण केले पा हज.े  

       दुसरे हणजे काटे साहेबांनी व मा.श ममताई पठाण मॅडम यांनी सूचना केल  क , 

यू लाईन बाहेर रेड लाईन पयत जर ऑलरेडी डबल ए रया असेल आ ण जर हाय लड 

लाईनपयत उंच बांधकाम करता येत असेल, ीन ए रया असेलतर तोह  यलो करावा. ह  सूचना 

करत असालतर यू लाईन या बाहेर ते लागू करावे. आता तसरा मु ा काळजे साहेबांचा असा 

आहे क , मा. नतीन काळजे साहेबांची जागा नद ला लागून आहे. तथे ीन बे ट आहे. तो 

यात घेतलातर  रा यशासन तो मंजूर  करेल का नाह  करेल ते मला सांगता येणार नाह . 

यासाठ  सवाना वचारात घेऊन नवी योजना आणता येईल. तशी उपसूचना केल तर रा य 

शासन ज र वचार करेल. मला एवढेच सांगायचे आहे क , हा चांगला ताव आहे. याम ये 

मी मघाशी सांगायला चकुलो होतो. पण यात १०० एकरचे भले होईल. याचबरोबर यू 

लाईनपयत रा य शासनाने भ व यात वाढवले तर आणखी ए रयाचे भले होईल.  

मा.वसंत (नाना) ल ढे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,आता बंधारे रा हलेले नाह त. बंधारे 

तोडले आहेत.   

मा.आयु त-मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृ ह, तो हा वषय नाह . ीनचे यलो करायचे का नाह  

हा वषय आहे. रा य शासनाकडे याची तयार  आहे. आपण मा यता द यानंतर परत कलम 

३७ची या ना यासंदभात आहे.  

मा.श मम पठाण-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, आपण जु या बांधकामांना ना यापासून 

१५ फूटांवर ब डींग पर मशन दल  आहे. याब ल काय सांगताय? 
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मा.आयु त-मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृ ह, परत सांगतो हा वषय ना यांसंदभात नाह . 

आ ह  जर  दोन पॅरा दलेले असलेतर  दोन पॅरांपूव  डाक ीन हायला याब ल दे यात 

आलेले आहे. यामुळे रा य शासनाचा मूळ ताव रेडलाईन या बाहेर असले या ीन 

ए रयासाठ  आहे. यामुळे ना याचे काय होईल हे मला सांगता येणार नाह . मी पूव ची फ त 

मा हती दल . रा य शासनाचा मूळ ताव फ त रेड लाईन या बाहेर या ए रयासंदभात आहे.  

च-होल , मोशी इथे काह  पॅचेस आहेत.   
मा.द ता य सान-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,आ हाला ना याचा जो वषय आहे, 

ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. अंतराचा ह रत प ा व नद चे ह ीपासून कमान ३० मी. 

अंतराचा ह रत प यात सोडून, हा वषय कळालेलाच नाह .  

मा.आयु त-मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृ ह, रेडलाईन बाहेरचा यूलाईनचा  शासनाचा एकच 

ताव आहे. यावेळी आम या मंडळींनी वषय दला, यावेळी पूव  कुठे-कुठे ीन क न 

ठेवला होता. या माणे भ व यात १०० मी. पयत ीन कर यात आला आहे. या माणे 

प ट करण दलेले आहे. रा य शासनाचा ताव फ त रेड लाईनसंदभात आहे.  

मा.द ता य सान-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,तु ह  या वषयाची आम याकडे मा यता 

घेणार आहात. 

मा.आयु त-मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृ ह, मा यता फ त रेडलाईन या बाहेर या या 

चाटलाच आहे. 

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या यावर तु ह  कलम ३७ नुसार 

कायवाह  करणार आहात.  

मा.श मम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, दुस-या प र छेदातील कंस वगळा, 

तो काढून या. 

मा.द ता य सान े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माझी सभागृ हाला वनंती आहे क, 

९ नंबर या पेजवरचा दुसरा पॅरे ाफ वाचा आ ण याचे स व तर उ तर या.  

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, याबाबतीत अशी सुधारणा पा हजे. 

ना यांबाबतीत डीसी लला ोि हजन आहे. याला सु ा या चार ओळी इफे ट करणार.      

डीसी ललासु ा या चार ओळी इफे ट करणार आहेत. या चार ओळींचा उ लेख करायचाच 

न हता. याचा काय संबंध आहे.  

मा.आयु त - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह, रा य शासनाचा ताव आहे. रा य 

शासना या प र छेदात कमी/जा त करायचा आ हालासु ा अ धकार नाह . ताव जसा आहे 

तसा ठेवला आहे. रा य शासनाकडे लाल लाईन बाहेरचे जे े  आहे तेवढाच चाट आहे.  

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, रा य शासनाचा ताव वाचा. 
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मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेबांनी खुलासा केला नाह . ठाकूर साहेबांनी 

खुलासा केला तर  चालेल. तमुची जी धारणा आहे, ती आमचीसु ा धारणा आहे क , यू 

लाईन हटल  तर काह  वषयच नाह . दो ह  नवी गावे व जुनी गावे दो ह  डपीम ये नाह त 

का.  

मा.आयु त - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह, यू लाईन संदभात नवा डीपी आहे. यासह 

डपी मंजूर झाला आहे. हे तु हालाह  मा हती आहे. मला असे ड युशन करता येत नाह .  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, माझा साधा न आहे, यात यानंतर 

नद पा  ३ मीटरचे अंतर घेतले आहे असे हटले आहे.  

मा.आयु त-मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृ ह, मी वषय वाचतो. यावर सभागृ हाने वचार 

करावा ह  वनंती आहे. (मा.आयु त यांनी वषय वाचून दाखवला.) 

लाल पूर रेषे या बाहेर जे ना वकास े  आहे. यलो व लाल पूररेषे याम ये ीन े  आहे 

याचे यलो करा. महापा लकेने या १७ गावांत लाल पूररेषे याबाहेर जे गाव नहाय े  आहे, ते 

यात घे यात आले आहे, हे मी रेकॉडवर घेतो.  

मा. समा सावळे-मा.आयु त साहेब, तु ह  असे क  शकणार नाह त. तु ह  शासना या नयमांचे 

इंटर टेशन केले आहे.  

मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, तु ह  प  वाचलेत, याब ल ध यवाद. 

वा त वक पाहता, असाच एक ग धळ पूव  झालेला आहे आ ण आ ह  खूप मोठ  चूक केल  

आहे. यावेळी आ ह  शहाणपण केलं, लवकर घाई केल  आ ण पैसे भरले. मघाशी मा. शांत 

शतोळे बोलले. समाता ना वेगळे वाटले. सुलभाता ना तर अजून उ फूततेने मजा आल. 

मा. शांत शतोळे यांना हणायचे होत ेक , आमचे सरकार असताना आ ह  चुकलो. आ ह  

झक मारल . आ ता शासनाकडे जाणार आहे. नदान सग यांचे चांगले हावे. हे सांग यामागचे 

कारण होत.े आ ता असले या शासनाने हे करावे अशी मा. शांत शतोळे यांची इ छा आहे. 

आमचे एकच हणणे आहे क , शासनाचे इतके सरळ, साधे प  असताना इतके गोलगोल 

फ न, परत यात ना याचा वषय घुसडून, तु ह  काह  े , काह  नावे, सव नंबर हे सगळे 

करायची काह  गरज नाह . यामुळे ह  सुपार  तयार झाल . शासनाचे साधे प  होत,े या माणे 

तुमची ट पणी आल  असती तर सुपार  नाह  नारळ सु ा नघून गेला असता. वै श यपूण 

असे अमुक-अमुक नाव, अमुक-अमुक गट नंबर, इतके-इतके े  असे क न अ धक 

पारदशकता दाखव याचा य न केला. परंतू यातून अनेक े ं सुटल  गेल त. लोकां या हातात 

सभागृ हात पाच/पंधरा उपसूचना दे यासाठ  तयार आहेत. साधे सरळ श दांत हा वषय आला 

असता तर हा ॉ लेम झाला नसता. आ ता आयु त साहेबांनी कबूल केले, माझी सु ा अशीच 

संक पना झाल  क , मागील वेळेला मागील लोकांकडून जी चूक झाल . आ तासु ा हच 

प रि थती आहे. जु या ह ीत सु ा आ तापयत एि झ ट ंग लाईन नाह . माक केलेले नाह . 



98 
 
तर सु ा तु ह  सव परवान या रोखले या आहेत. तथे यूर  आप या अंगावर घेत नाह . बायो 

वभाग आप या अंगावर घेत नाह . काय हटले तर पूररेषा, अमुक तमुक. आ ण पु याम ये 

सरसकट बांधकामे चालू आहेत. तथे पूररेषा नाह . हणजे आ ह  साव  आईची मुले. आ ह  

ती क न चूक केल . मग आ हाला नबध, आ हाला भाषणे सगळे ऐकून यावे लागत.े हच 

चूक आ हाला पु हा ना यांसाठ  करायची नाह. डीपीत जे नाले दाखवलेले आहेत,जी 

नयमावल  आहे. पूव या ह ीतील नाले आहेत. सव क न तथे साडेबारा मीटर अंतर कमी 

नाह . एखा या शहरातील ३ मी.चा छोटा नाला असेलतर या ३ मी. ना यासाठ  या बाजूला 

साडेबारा व या बाजूला साडे बारा. हणजे आ ह  आम याच पायावर कु-हाड मा न यायचे 

काम करायचे. आ हाला हे मा य नाह . हणून आ हाला ह  चूक करायची नाह. हा वषय 

दु त क न पु हा मट ंगला आणावा. साधा,सुटसुट त वषय आणावा.  

मा.श मम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, शासनाचा मूळ ताव आणा. याला 

आमची उपसूचना या.  

मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,आपण शासनाला आदेश यावेत क , 

यांनी शासना या प रप का माणे सवाना समजेल असे सुटसुट त प  आणावे. आ हाला 

या या कॉपीज ्  १० दवस आधी मळा या पा हजेत. हणजे आम या मनात कोणतीच शंका 

रहायला नको. यात ना यांचा वषय ब कूल टाकू नका.  

मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, यात ९० दवसां या आत असा श द 

वापरला आहे. मग याची हॅ लडीट  आ ता काय रा हल  आहे. समजा आ ह  हा वषय 

फेटाळला तर याचा नणय काय होणार आहे. आ हाला गृ हत ध न सगळे केलेले आहे. 

हणजे स यातर  आ ह  इथे फ त मम हणाय या कामाचे आहोत. ९० डेज हा श द यात 

सां गतला आहे, याची हॅ लडीट  कती याचे उ तर सांगा.  

मा.आयु त - याबाबत शासन नणय घेईल. 

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृ ह, ९० दवसांचा वषय 

उपि थत झाला आहे. काय यात ोि हजन आहे. महारा  नगररचना अ ध नयमा या १५४ 

कलमानुसार, शासन कोण याह  ा धकरणाला नदश देऊ शकत.े या माणे कायवाह  करणे 

येक ा धकरणावर बंधनकारक आहे. या नदशा माणे कायवाह  न झा यास शासन वतः 

९० दवसांनंतर ह  कायवाह  अ धकार  हणून क  शकत.े कलम ३७ची जी जा हर सूचना आहे.  

मा.नारायण ब हरवाड े– ९० दवस कधी संपलेत ते सांगा.  

 

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृ ह, द.१५/७/२०१५चा शासन 

नणय आहे. द.४/११/२०१५ला मी हा वषय मांडला आहे. याआधी यू लाईन, रेड लाईन 
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यामधील े  सु ा नदशात समा व ट करावे हणून शासन तरावर य न केला होता. तसे 

बदलून न मळा यामुळे आ ह  हा वषय मांडला आहे.  

(सभागृ हात ग धळ) 
मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, खरेतर खूप चांगले झाल.े मा.योगशभाई 

बहल यांनी सां गतल.े तु ह  सगळे शासन अंगाला तेल लावलेले प हलवान आहात. तु ह  

हातात येत नाह त. तु ह  आम या आम यात भांडणे लावल त. तु ह  शासनानेच सुपार  

घेतल त क काय. तुमचा यात सव नंबर टाकायचा काय संबंध आहे. यात सव नंबर आहेत 

का. दुसरे हणजे तु ह  महारा  शासना या आदेशाची त आ हाला दल  नाह. यात तुमचा 

शंभर ट के काह तर  वेगळा हेतू होता. तु ह  जो खुलासा केलात. आ ह  तु हाला वारंवार 

हणत होतो. यावेळी कलम ३७ ची कायवाह  करता, हरकती सूचना मागवता तर सभागृ हाने 

मा यता दले या तावावर कायवाह  हायला पा हजे, सूचना/हरकती घेता. सभागृ हाने 

मा यता दले या तावावर कायवाह  हायला पा हजे, सूचना/हरकती घेत या पा हजेत. शासन 

नदशानुसार कलम ३७ची कायवाह  करणार असालतर माझी शासनाला अशी वनंती आहे क , 

शासनाने हा वषय दु तीसह पुढ ल वेळी सभागृ हापु ढे आणावा. आ ता हा वषय केलाततर 

हा वषय होणार नाह . यामुळे या उपसूचना असतील या वषयात घेऊन पुढे आणा. परत 

अशी चूक क  नका.  

मा.आयु त - मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृ ह, यात चाट दे याचा उ शे एवढाच होता क , 

कोणता ए रया आहे, कती ए रया आहे. उ या महासभेत वचारले असते क , कती ए रया 

आहे. मग तु ह  गावानुसार का केले नाह. हणून हा दे याचा य न आहे. तर  मी या 

मताशी सहमत आहे क , शासनाने नदश दलेले आहेत. या माणेच केले पा हज े यामुळे 

वषय .७ मागे घेणेस परवानगी देणेत यावी. 

मा.राज  जगताप-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,मला एवढेच सांगायचे आहे क , आपले 

नद पा  कती आहे. इ रगेशन वभागाकडील मा हतीनुसार आपले नद पा  कती क.मी. आहे 

याचा खुलासा करावा. आपले नद पा  कती आहे हे मला अजून मा हती नाह . ३० मी. 

हणतोय. इ रगेशन वभागाने पूव  काय दले होत.े नवीन डपीचा वषय याचा खुलासा झाला 

नाह .  

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, या वषयामुळे आपण अडचणींत 

येणार का याचा पण खुलासा करावा.  

मा.श मम पठाण-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, ऑलरेडी ४ म ह यांपासून हा वषय 

अजडावर येतो आहे. आधीच ३ म हने होऊन गेले आहेत. शासनाचा नखळ हणजे आहे तसा 

ताव आप यापुढे ठेवावा. 
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मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृ ह,एि झ ट ंग मॅप तयार 

कर यासाठ  एज सी नेम याची या करतोय, यासाठ  टडर काढतोय. आयु त साहेबांनी 

टडरला मा यता देऊन सट  इंिज नअर यां याकडे स ीसाठ  दले आहे. २/३ दवसांत टडर 

स  होईल.  

मा.राज  जगताप – आ ह  नगरसेवक ५/६ म ह यांनी नवडणूक या कामात अस.ू यावेळी 

काय होणार. २०१५ ला हा वषय तयार केला. आ ता सु वात झाल  आहे. हे ६ म ह यांत, 

२०१६ म ये वषभरात होईल का?  

मा.ठाकूर (उपसंचालक नगररचना) - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृ ह, आप याला सहा 

म ह यांचे बंधन नाह . सहा म ह यांत या पूण होईल.  

मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,आप याला आधी वनंती केलेल च आहे. 

परंतू शासना या प रप का माणे पुढ ल जी.बी.ला तो वषय येईल याची काळजी या. कृपा 

क न चुकून सु ा जु या गावांचा उ लेख क  नका. नवीन गावांपुरताच उ लेख करा. जु या 

गावांची दोन ओळींची उपसूचना यायची ती आ ह  देऊ. तुमचा वषय मा  शासना या 

प रप का माणे पुढ ल मट ंगला येऊ या आ ण मा.महापौर साहेब,आपण हा वषय मागे 

यायला सांगावा आ ण द.१०/२/२०१६ रोजी वशेष महापा लका सभा आयोिजत क न या 

सभेत वषय घेणेत यावा.      

मा.तानाजी खाड े- मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

मा.महापौर – हा वषय माघार  घेऊन दु त क न पुढ ल सभे या वेळी आणावा. 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -     
 

ठराव मांक - ८०३                                वषय मांक – ७       

दनांक - २५/०१/२०१६           वभाग - मा.आयु त 

          संदभ- १) मा. महापा लका आयु त यांचेकडील पञ . नर व /का व  

                   /१८/७४/२०१५ द.४/११/२०१५  

                २) मा.महापा लका सभा ठराव .७८८ द.२०/११/२०१५   
 

          मा.आयु त यांनी केलेल  वनंती मा य क न वषय .७ कामीचा मा.आयु त 

यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

      --------- 
 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक - ८०४              वषय मांक - ८ 

दनांक - २५/०१/२०१६              वभाग - मा.आयु त 

 
            संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.    
                                    .आरो य/२/का व/८७४/२०१५ द.९/१२/२०१५                   
                                                                    
    देशातील सव शहरांमधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे या 

कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा 

उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण 

देशाम ये राब व याची घोषणा द.२/१०/२०१४ पासून केलेल  आहे. महारा  शासनाने देखील 

क  शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अ भयान 

(नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास वभाग, महारा  शासन, शासन नणय . 

वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या 

अ भयानाचे अनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची र कम (अनुदान) . वमअ-

२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१ अ वये नगत करणेत आलेल   आहे.   

      सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  

यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करण े (Open 

Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार पंपर  

चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक शौचालय 

उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, मु ंबई -

३२ यांचे कडील ा त प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 

द.१७/८/२०१५ अ वये सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून 

खाल ल माणे अनुदान ा त झाले आहे. 

व छ महारा  अ भयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 
 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन 
अनुदान 

१ वैयि तक घरगुती शौचालय ८४,९६,०००/- १,१७,५७,०००/- 
२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ८,०९,०००/- 
३ व छ महारा  अ भयानाचे 

ँ डगं (मा हती, श ण व 
सार आ ण जन जागृती) 

५,९०,०००/- १,३७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ३४,०००/- 
५ एकूण १,२७,०३,०००/- २७,३७,००० /- 
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  क शासन व रा य शासन 

एकूणअनुदान  
२,५४,४०,०००/- 

          
      वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधनू येक लाभाथ स क  

शासनाचे र.  ८०००/- , रा य शासनाचे र. . ४०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे 

वैयि तक घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 

        यानुसार सदर अ भयान सु  झालेपासून दनांक ३०/११/२०१५ अखेर सोबत सादर 

केलेले प  "अ" माणे कामकाज झालेले आहे. शासन नणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/न व-

३४, दनांक १९/११/२०१५ अ वये "नागर  था नक वरा य सं थांमधील व छ महारा  

अ भयान (नागर ) या अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबं धत नागर  था नक 

वरा य सं थे या येक म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी 

समावेश क न या वषयाचा स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा " असे  

कळ वलेले आहे.  

       व छ महारा  अ भयान (नागर ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३०/११/२०१५ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 
                                  प  “अ” 

         
        महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. 

मा.शुभांगी ल ढे – मा. महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

महानगरपा लकेच ेनाव पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
िज हा  पुणे 
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या कुटुंबांची सं या३०८७ 
क  शासनाचे “ व छ भारत अ भयान” या संकेत थळावर 
अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची सं या   

२५३२ 

मंजूर अजाची एकूण सं या १०२० 
बांधकाम सु  झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ६७५ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय १८९ 

नगत करणेत आलेला 
प हला ह ता 

९६५लाभाथ  ५७.९० . लाख 

नगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ता 

नाह  स यि थतीत काम चाल ू
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             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -       
 

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

      --------- 
 
मा.शुभांगी ल ढे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
 
ठराव मांक - ८०५       वषय मांक - ९ 
दनांक - २५/०१/२०१६       वभाग - मा.नगरस चव 

 
वधी स मती 

 
   अ) द.६/११/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

   ब) द.२०/११/२०१५ व द.२१/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत  

आहे. 

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

             यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -       

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

      --------- 
मा.शुभांगी ल ढे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

 
ठराव मांक - ८०६         वषय मांक - १० 

दनांक - २५/०१/२०१६         वभाग - मा.नगरस चव 
 
                  मा.म हला व बालक याण स मती 
 

अ) द.२८/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) द.१६/११/२०१५ व २६/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
                         

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

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -       
 

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

      --------- 
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मा.शुभांगी ल ढे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

 
ठराव मांक - ८०७       वषय मांक - ११ 

दनांक - २५/०१/२०१६       वभाग - मा.नगरस चव 
          मा.शहर सुधारणा स मती   

 
अ) द.३/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.                  

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

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -       

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

      --------- 
मा.शुभांगी ल ढे – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

  
ठराव मांक - ८०८       वषय मांक - १२ 

दनांक - २५/०१/२०१६       वभाग - मा.नगरस चव 
 
                     मा. डा, कला, सा ह य व सां कृतीक स मती   
 

अ) द.२१/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.                  
  ब) द.४/११/२०१५ व द.१८/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.                 
  क) द.१८/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.                 
  
मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -       

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

      --------- 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
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        वषय मांक - १३ 

दनांक - २५/०१/२०१६       वभाग - मा.आयु त 
 
 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
          .लेखा/६/का व/१३३४/२०१५ द.१०/१२/२०१५ 
        २) मा. थायी स मती ठ. .१४२०३ द.१५/१२/२००१५    

 
          श ण मंडळ वभाग, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांनी सन २०१६-२०१७ च े

वा षक अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. श ण मंडळाचे अंदाजप कास मु ंबई ाथ मक 

श ण नयम १९४९ चे कलम १५४ (२) अ वये दनांक १ जानेवार  पूव  मा.महापा लका सभेची 

मा यता आव यक आहे.  सन २०१५-२०१६ या ४ म ह यातील य  जमा व खचा या व ८ 

म ह या या जमा व खचा या अंदाजे र कमा नमूद केले या आहेत.  श ण मंडळ सभेन े सादर 

केले या अंदाजप कावर शासन अ धकार  श ण मंडळ यांचेशी चचा क न  सन २०१५-२०१६ च े

सुधार त अंदाजप क र. .११४,२६,९०,०००/- च े व सन २०१६-२०१७ च े मूळ अंदाजप क   

र. .११५,२७,२४,०००/- मा यतेकामी सादर केले अस याने यास मा यता देणेची मा.आयु तांची 

मागणी असल  तर  श ण मंडळाकडील सन २०१५-२०१६ च े सुधा रत व सन २०१६-२०१७ च े मूळ 

अंदाजप काम ये श ण मंडळाने तयार केलेले सुधा रत र. . १,१५,४९,९४,०००/- व मूळ र. . 

१,३३,९८,२४,०००/- मंजूर करणेस व या माणे सुधा रत म ये ७२,१३,२४,०००/- व मूळ म ये 

९०,३३,६९,०००/- मनपा ह सा अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सद य हणतात ते बरोबर 

आहे. मागील वेळी मट ंग तहकूब झाल  होती. हा जो वषय आहे. हा वषय या अस े हणत 

नाह . मघाशीच मी ऊबाळे मॅडम यांना बोलवून घेतले होत.े ते हाच मी यांना क पना दल  

होती क , तुमचा वषय, ंट ंग हे आ ता सभागृ हात आलेले आहेत. या वषयावर सग यांनी 

अ यास करणे गरजेचे आहे. आपल  २० तारखेला मा.महापा लका सभा आहे. याआधी एक 

दवस आधी वशेष सभा कंवा पूररेषेचा वषय व श ण मंडळाचा वषय या दोन 

वषयांकर ता द. १० फे ुवार  २०१६ रोजी वशेष सभा घे यात यावी. आयु त साहेबांनी प ट 

करावे. मागील वष  सु ा श ण मंडळाचा वषय महापा लका सभेपु ढे ऐनवेळचा वषय हणून 

आला होता. इतके ढसाळ काम चालू आहे. मी अशी सूचना मांडते क , वषय .१३ चा वचार 

द.१०/०२/२०१६ रोजी वशेष महापा लका सभेचे आयोजन क न या सभेत करणेत यावा.    
 
मा.तानाजी खाड े– मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
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मा.महापौर – हा वषय तहकूब ठेवून द.१०/०२/२०१६ चे वशेष महापा लका सभेत घेणेत यावा.  
  

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -       
 
ठराव मांक - ८०९       वषय मांक - १३ 

दनांक - २५/०१/२०१६       वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
          .लेखा/६/का व/१३३४/२०१५ द.१०/१२/२०१५ 
       २) मा. थायी स मती ठ. .१४२०३ द.१५/१२/२००१५    

 

वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 

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

      --------- 
मा.महापौर - सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे.   

                             

     

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/११४/१६ 
दनांक – १५/०३/२०१६                           
                                     

                                           
नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.              


