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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २५ 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.०१.२०१४       वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार  २०१४ ची मा.महापािलका सभा 
शिनवार द.२०.०१.२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

4. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बाप ू 

5. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

6. मा.भालेकर अ णा दलीप 

7. मा.सौ. वाती मोद सान े

8. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
9. मा.सायकर अजय शंकरराव 

10. मा.जाधव साधना रामदास 

11. मा.जाधव राहल गुलाबु  

12. मा.आ हाट मंदा उ म 

13. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

14. मा.काळजे िनतीन ताप 

15. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

16. मा.जगद श शे ट  

17. मा.बाबर शारदा काश 

18. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

19. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

20. मा.उ हास शे ट  

21. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

22. मा.पवार संगीता शाम 

23. मा.तानाजी व ठल खाडे 

24. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

25. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

26. मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 

27. मा.भारती फरांदे 
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28. मा.आर.एस.कुमार 

29. मा.जावेद रमजान शेख 

30. मा.चा शीला भाकर कुटे 

31. मा.भालेराव ितभा ाने र 

32. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

33. मा.नंदा वकास ताकवण े

34. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

35. मा.भ डवे संिगता राज  

36. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

37. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

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

40. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
41. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

42. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

43. मा.अपणा िनलेश डोके 

44. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

45. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

46. मा.जय ी वसंत गावडे 

47. मा.पवार मनीषा काळूराम 

48. मा. साद शे ट  

49. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

50. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
51. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

52. मा.शेख अ लम शौकत 

53. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

54. मा.वाबळे संजय म हारराव 

55. मा.म डगेर  वषा वलास 

56. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

57. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

58. मा.सुपे आशा र वं  

59. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

60. मा.अ जत दामोदर ग हाणे  
61. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
62. मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 

63. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
64. मा.महेशदादा कसन लांडग े
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65. मा. दा बाजीराव लांडे  

66. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडग े

67. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

68. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

69. मा.ननवरे जत  बाबा 
70. मा.सावळे िसमा र वं  

71. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

72. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

73. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

74. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

75. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

76. मा.कदम सदगु  महादेव 

77. मा.िगता सुिशल मंचरकर 

78. मा.कैलास महादेव कदम 

79. मा.छाया जग नाथ साबळे 

80. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

81. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 
82. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

83. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

84. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
85. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

86. मा.काळे वमल रमेश 

87. मा.पाडाळे िनता वलास 

88. मा. वनोद जयवंत नढे 

89. मा.तापक र अिनता म छं  

90. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

91. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

92. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

93. मा.बारणे िनलेश हरामण 

94. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

95. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

96. मा.बारणे माया संतोष 

97. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

98. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
99. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

100. मा.कलाटे वाती मयुर 

101. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
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102. मा.च धे आरती सुरेश 

103. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

104. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

105. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

106. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

107. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

108. मा.जगताप राज  गणपत 

109. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

110. मा.जगताप नवनाथ द  ु

111. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

112. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

113. मा.जम सोनाली पोपट 

114. मा. शांत िशतोळे 

115. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

116. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

117. मा.शडगे आशा सुखदेव 

118. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

119. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

120. मा.संजय केशवराव काटे 

121. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

122. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

123. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 

        यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.झुरे-सह आयु , मा.खांडकेकर, 
मा.गायकवाड, मा.गावडे, मा.मान,े मा.कुलकण , मा.टेकाळे, मा.दरुगुडे - सहा.आयु , मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण - 
सहशहर अिभयंता,मा.भोसल-ेमु यलेखापाल,मा.डॉ.रॉय- .आरो य वै .अिधकार ,मा.डॉ.मनोज 
देशमुख-वै कय अिध क,मा.भदाण-ेउपसंचालक (नगररचना), मा.िनकम, मा.सवण,े मा.काची, 
मा.च हाण,मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, मा.काची, मा.साळवी,मा.पठाण, मा.लडकत,मा.कुलकण , 
मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.भोसल े - काय.अिभयंता, मा.उबाळे- शा.अिधकार (िश णमंडळ), 
मा.कांबळे- .िश णािधकार (मा यिमक),मा.िशंपी-नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते. 

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

----------- 
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(१) मुंबई-पुणे महामागावर नािशक फाटा चौकात बांध यात आले या दमजली उ डाणपूलास ु
जे.आर.ड .टाटा अस ेनामकरण कर याबाबतचा मा.आयु  यांचे तावास शासक य मा यता 
देणेबाबत सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत 
आली असता - 

अनुकूल - ९०     ितकूल – ० 

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

 (२) के एस बी चौकात उ डाणपूल बांधणे या कामाबाबत मा.आयु  यांचे तावास शासक य 
मा यता देणेबाबत सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास 
टाकणेत आली असता - 

अनुकूल - ९०     ितकूल – ० 

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

 
 (३) भ  श  चौक ते मु ाई चौक ४५ मी.र यावर िनसग दशन सोसायट जवळ रे वे 
लाईनवर (आरओबी) उ डाणपूल बांधणे या कामाबाबत  मा.आयु  यांचे तावास शासक य 
मा यता देणेबाबत सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास 
टाकणेत आली असता –  

अनुकूल - ९०     ितकूल – ० 

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

 
(४) दापोड  ते िनगड , सांगवी ते कवळे, नािशक फाटा ते वाकड व काळेवाड  फाटा ते देह ू
आळंद  र यावर बीआरट एस बस सेवा सु  करणेसाठ  थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेस मा.आयु  यांचे तावास शासक य मा यता देणेबाबत सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

अनुकूल - ९०     ितकूल – ० 

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

 
 (५) सांगवी फाटा येथे ेड सेपरेटर व लाय ओ हर बांधणे या कामास मा.आयु  यांचे 

तावास शासक य मा यता देणेबाबत सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  
यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

अनुकूल - ९०     ितकूल – ० 

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

----------- 
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मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृहाला वनंती करतो,  
बंगाली व हंद  िच पटसृ ीतील यातनाम अिभने ी सुिच ा सेन, सामा जक कायकत 
जग नाथ दगडू साठे ( दशा फाऊंडेशनचे काया य ), शरद वामन बगाडे, सहा.उ ान अिध क 
यांचे वड ल वामन अजून बगाडे, ानोबा तुकाराम गवारे, संभाजी मो हते यांना दाजंली 
अपण करावी अशी वनंती करते. 
 

मा.सुजाता पलांडे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

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

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजलीू  अपण केली.) 
--------------- 

मा.महापािलका सभा .२३ द.२०.११.२०१३ चा. सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.महापौर यांनी कट केल.े 

--------- 
ो रे 
 

(महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम ४४ अ वय)े 
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, ो राचंा तास सु  कर यात यावा. 
 

मा.महापौर - तीन जणांचे (सद यांचे) ांना एक तास दे यात येत आहे. 
 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब मला मा य आहे क , तुमची िश त मोडते. मा.महापौर 
साहेब बाळासाहेब ठाकरे वारले त हा या सभागृहात यांचे तैलिच  लाव याचे मा य केले होते. 
जवळपास एवढे म हने झाले असून अजून आपण तैलिच  लावले नाह .  
 

मा.महापौर - तैलिच  वेगळे आहे आ ण नावाचे वेगळे आहे.  
 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, तु ह  या सभागृहात मा य केले होते का न हते. मग 
अजून का लावले नाह . 
 

मा.महापौर - आज आयु  नाह  ते आ यावर बोल.ू 
 

मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.महापािलका सभेम ये काह   
वचारले होते. पण मला या ांबाबतीत वतःला एक शंका आहे. मला महापािलकेत 
आ यानंतर १५ िमिनटापंूव  उ रे ा  झाली आहेत. आप याकडे राजा बोले दल हाल.े मला या 
सगळया ांची उ रे आयु ांकडून िमळणे अपे त होते. याबाबत संबंिधत वभागान ेखुलासा 
केला आहे. यामुळे आज आयु  नस यामुळे यावेळ  मा.आयु  साहेब असतील यावेळ  
तु ह   वचारायची संधी दयावी अशी या िनिम ाने वनंती करतो आहे. या ीने  
आहे, मा हती या बाबतीत मांडलेली उ रे यात मला फ  आकडेवार  दसत आहे ती यो य 
आहे क  नाह . ती कशा प दतीने यो य आहे याबाबत मी अजूनह  सं मात आहे. आयु ां या 
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मागदशनाखाली कामकाज होते. ते नुसते सांगतात, काम ेहोतात. थाप य वभागाचा य  
खच पहा. २००८ पासून २०१३-२०१४ पयत खचाबाबत  डटे स ् दललेे आहेत. अंदाजप क य 
तरतूद कती, जु या कामांची कती, नवीन कामांची कती व एकूण कती. २०१२-२०१३ म ये 
.४२९ कोट  अंदाजप क य र कम होती. उदा. हणून हे सांगतोय. सद यांनी यात गांिभयाने 

ल  ाव.े सन २०१२-१३ आधी िन वदा झा या यावर २४३ कोट  खच केला होता. जे हा 
नवीन लोक िनवडून आल,े ते हा २०१२-१३ म ये खच फ  ८३ कोट  होता. यानंतर २०१३-१४ 
चे अंदाजप क आल.े डसबर २०१३ अखेर संपूण अंदाजप क य तरतूद .४८२ कोट  होती. 
जु या कामावर ल खच .१०८ कोट  व नवीन कामावर खच १ कोट  पये आहे हे बघा. आपण 
उगाच कामाचा गवगवा करतो. यामुळे आपण य  लोकांवर, नागर कांना या कामाचा 
उपयोग होत असतो यावर कती खच केलात याचे उदाहरणास हत सांिगतल.े कती दवस 
अगोदर ह  मा हती िमळाली पा हजे. काह च ल ात आले नाह . अजून नीट आकडेवार  
बिघतली नाह . उ र कधी देता येतील. नेमके आयु  नाह . यामुळे य  आयु  आ यावर 
ते असताना पु हा मला चचला वेळ दयावा अशी वनंती आहे.  
 

मा.महापौर – आ ा या ांना उ रे ावी लागतील. ते शेवट  ठेवता येणार नाह त.  
 

मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब, आ ा दहा िमिनटांपूव  मला उ रे दे यात आली आहेत.  
 

मा.महापौर – याबाबत मा.नगरसिचव खुलासा करतील.  
 

मा.नगरसिचव - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,महापािलका सभा कामकाज िनयमावली या 
िनयम ९९ नुसार, जर ाची सूचना देणारा महानगरपािलका सद य पीठासीन ािधका-याने 
नाव पुकारले असता हजर नसेल तर याने र तसर लेखी ािधकार दले या अ य कोण याह  
महानगरपािलका सद यास तो  वचारता येईल. मा  असे ािधकारप   वचार यापूव  
महानगरपािलका नगरसिचवा या वाधीन कर यात आले असले पा हजे. जर सूचना देणा-या 
महानगरपािलका सद याने  वचारला नाह  कंवा याने लेखी ािधकार दले या अ य 
महानगरपािलका सद यानेह  तो वचारला नाह  कंवा जर ाची सूचना देणारा 
महानगरपािलका सद य पीठासीन ािधका-याने  वचार यास आवाहन केले यावेळ  
गैरहजर असेल तर तो  वगळला अस याचे समजले जाईल अशी तरतूद आहे.    
 

मा. शांत िशतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.नगरसिचव यांनी सांगावे क , दले या ांची उ रे 
कती दवस अगोदर दली पा हजेत. कती दवस अगोदर िमळाली पा हजेत.  

 

मा.महापौर – पुढ ल िमट ंगम ये सगळे  घेऊ. तीन जणांचे  पुढ ल िमट ंगला घेऊ या.  
 

मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब, आ हाला पाच दहा िमिनटांपुव  िमळाली. अजून 
आकडेवार च बिघतली नाह . उ र कधी देतील. मा.महापौर साहेब हे जे मी  वचारल े ते 
सव सद यांचे  होते.  
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मा.नगरसिचव - मा.महापौर साहेब, सभा कामकाज िनयमावली या िनयम १०६ माणे 
सद याने जे  वचारले आहेत, यांची उ रे महापािलका सभे या प ह या दवशीच दे यात 
येतील.  
   

मा. शांत िशतोळे - मा.महापौर साहेब, तु ह  काय ानुसार ांची उ रे दली आहेत. 
आप याला काह  बोलता येणार नाह . मला एकच सांगायचे आहे, आयु  हणून जबाबदार  
वकार यापासून आयु  साहेब आपण कोणकोण या गो ी के या आ ण के या नाह त या या 

आकडेवार स हत खुलासा पाह जे. हे मी सांगत नाह , तु ह  सांगत नाह , हेच सांगत आहेत.  
तु ह  आज यव थत पा हल े तर कतीतर  कामाचंा पाठपुरावा सद यांनी केला असेल, 
अिधका-यांनी केला असेल कंवा आव यक संबंिधत य ने केला असेल. पण  आ यानंतर 
काह  दवसातं किमशनरसाहेबांनी कुठ याह  फाईलवर कामाची आव यकता आहे का, गरज 
आहे का, आिथक तरतूद आहे का, महापािलकेची आिथक प र थती खराब आहे तूतास क  
नये असे शेरे िलहायला सु वात केली. २/३ म ह यांत न क  केले काय? कुठ या वॉडातली 
फाईल बघा. या शहरात काय फ  मोठमोठ  कामचे आहेत का? आयु ां या चांग या कामाला 
आमचा शंभर ट के पा ठंबा आहे. जे केले नाह  याला मा  रोख लावला पाह जे. यां या 
बदलीचे वावटळ िनघाले तर अनेक लोक यांना पा ठंबा देतात. आम यासारखा सु दा या 
शंभर ट के सामील होईल. आ ह  सांिगतलेली लोकािभमुख कामे नागर कांची कामे यांनी 
केली पाह जेत. नुसती सारथीसारख ेउप म राबवून तु ह  यश वी झालात असे हणणे यो य 
नाह . सारथीम ये त ार  आ या ४,०००. आपली शहराची लोकसं या कती आहे? ४ लाख 
िमळकती ५ लाख झा या. रेिशयो काढा. आ ण सारथीवर खच केला २० लाख पय.े काय 
काय त ार  आ या तर डॉ.गोरे यां या कु यां या व डुकरां यात िन या त ार  आहेत. आपण 
या सा या सा या त ार  सोडवू शकत नाह त. साहेब हाईट सांगतो जी मी पा हलेली आहे. 
आप या ह जल स वभागाकडे एका वॉडची फाईल गेली. यावर ह जल सवा यांनी काय 
िलहाव,े गटाराची जागा ता यात आहे का?  मी किम र साहेबानंा वचारल,े शहरातील कती 
गटारां या जागा आप या ता यात आहेत? हे मनपाने िलहन ावेू . पूव  र या या दतफा ू गटर 
असायचे. ग लीबोळात फार अडचणी असाय या. आ हाला हौस नाह  आली. तु ह  काय काम 
करता, लोकांसमोर काय ठेवता हे सु ा आयु ांना कळाले पाह जे. तु ह  काम करत नसाल, ते 
दाखवत नसाल तर तु ह  चुकताय. जाह र सांगायचे, ३०० ते ४०० कोट  ड ेिसएशन आहे. २५ 
कोट  कोणाचे वाचतात. बांधकाम परवानगीतून अपे त नसताना गे या म ह यात १०० कोट  
िमळाल,े ते कुठे गेल?े शंभर वेळा तेच तेच सांगायचे. न होणा-या नद  सुधार क पाक रता 
गेले २५ वषात काह  झाले नाह . यासाठ  लॅिनंग लागते. अहमदाबाद या धत वर कशाला 
करताय, पंपर  िचंचवड या धत वर करा. हणजे पयटन खच कती, पाईपलाईनसाठ  ७०० 
कोट  खच केला. हणून पैसे ायला जमणार नाह त. आ ह  काय तुम या खशातले मागतोय 
का? आम या ह काचे आहेत. ७०० कोट  दोन दवसांत खच होणार नाह . कुठ याह  
नगरसेवकांनी वचारले तर यांना सािंगतले जाते क , सव आव यक काम आहे का? सग याच 
कामांचे मह व शहरासाठ  नसते. मा या ग लीतले काम शहरात कुठेतर  दसेल असे नाह . ते 
ग लीत या माणसासाठ , मा यासाठ  मह वाचे आहे. इथे खच कशासाठ  दला आहे, याचसाठ  
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दला आहे. तु ह  खच कर त नाह . कायम लगेच वरोध करायचा. आयएएस ऑ फसर असून 
तुमचा लेम असतो. आ ह  करतोय ते सगळे खराब व तु ह  करताय ते सगळे चांगले हे 
तुमचे हणणे शंभर ट के चुक चे आहे. परवा मी तुम या त डावर आरोप केला. तु ह  करताय 
ते चुक चे आहे. याच भावनेशी मी आजह  ठाम आहे. या अडचणी येतात, या दर करायची ू
जबाबदार  तुम या एक याची हे तुमचे हणणे चुक चे आहे. आ ह  सु ा या सं थेचे व त 
आहोत. इथे नुसते रा वाद  नाह तर काँ ेस आहे, आरपीआय आहे, िशवसेना आहे, मनसे आहे, 
इतरांची जबाबदार  नाह  का. आयु  साहेब, तु ह  तीन वषासाठ  इथे येता. ते हा ठरा वक 
कालावधीसाठ  तुम याकडून चांगले काम अपे त आहे. तु ह  शासन सुधरवले यात शंका 
नाह . परंतू ह  लोकांची सं था आहे. तुम यासार या आयएएस अिधका-याला लोकशाह ची 
या या सांगावी लागत असेलतर ती ला जरवाणी गो  आहे. माझा बोल याचा अथ तुम या 
ल ात येत असेल. मी येक कागदाब ल बोलायला गेलोतर येक अिधका-याला इथे यावे 
लागले. यांना मा या ाचे उ र देता येणार नाह . कोण याह  एचओड ला बोलवा, याला 
फ  कारण वचारा, तुमचे बजेट का संपले नाह . काय सांगणार, एकह  य  अशी नाह , 
एकह  वभाग असा नाह  क , यांनी यांचे बजेट शंभर ट के संपवले हे सांगू ा. ५० ट के 
सु ा संपवलेले नाह . चेअरमन मा.नवनाथ जगताप इथे आहेत. १८० कोट ं या वर नवीन 
कामासाठ  खच केल ेनाह त. १२०० कोट ंचे बजेट आहे. ३०० कोट  कमी उ प न अपे त धरले 
तर  ९०० कोट  िश लक आहेत. कमीत कमी ५०० कोट  संपले पा हजे होते. उ ा या काळात  
आचारसं हतेला सामोरे जावे लागणार आहे. येक वभागाचा थाप य वभागाशी संबंध येत 
असतो. एका वॉडसाठ  ४ कोट  दल,े याची तरतूद २ कोट , द डपट खच करा हणून 
सांिगतले होते. काह  ठकाणी ४ कोट  खच करताय, खच कती करणार? लॅिनंग काय 
करणार? आज शंभर/दोनशे कोट ंचा वषय आलातर  मा.महापौर साहेब यांचे हणणे असे क , 
रंगरंगोट  कर ता सु दा खच करायचा नाह . याचे लॉ जक आहे का. पैसे वाचव यासाठ  मग 
काय काय करायचा खच? रंगरंगोट साठ  खच करायचा नाह . लाईटची काय गरज आहे? रा ी 
लाईट लावू नका. आपण नको या गो ी लोकांसमोर ठेवाय या व लोकांना भुरळ पाडायची. हे 
राजकारण आ ह  करायचे असते. किम र यांनी करायचे नसते. माझा शंभर ट के रोष फ  
आयु ांवर आहे. संबंिधत वभागातील कमचा-यांना देण-ेघेणे नाह . हे सगळे जण ते सांगतात 
तसे ऐकतात. काम करत नाह  काय मा हत नाह . हे सु ा काम करत नाह त.  एक दवस 
बदलीची अफवा आलीतर कती लोकांनी यांना पा ठंबा दला होता. काम करत नाह त यांचे 
काय? मा या ग लीत रोड करायचा तर याची आव यकता तु ह  ए.सी.त बसून ठरवायची 
का? इथे येऊन बघा. कती खालपयत जावे याला मयादा असते. यामुळे माझे सरळसरळ 
हणणे आहे, शासनाबाबत प व े पणा, कायदेशीर कामे झाली पाह जेत. चौकशी क न 

िनयमबा  कामे झाली नाह  पाह जेत. याबाबती आ ह  तुम या पा ठशी आहोत. आव यक 
कामांना यांनी नाह  हणायचे, हा अिधकार तुमचा नाह . तु ह  तुम या मयादेत रहायचे, 
आ ह  आम या मयादेत राहतो. नाह तर तु ह  खुच ला पा  नाह . तु हाला काम कर यासाठ  
खुच  दली आहे. सं वधानाने तु हाला काम कर यासाठ  अिधकार दला आहे. काम न 
कर यासाठ  दलेला नाह . एका बाजूला अनिधकृत बांधकामासाठ  नाव होत आहे. पा ठंबा आहे. 
यां यावर ेशर आहे. शहरवािसयांना सु ा वळण लागले आहे. कामे सु ा झाली पाह जेत. 
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मला जी.बी.ला वचारायचे आहे. प कारांना सु दा वनतंी आहे क , बघा, कती कामे केली 
आहे? संबंिधत वभागा या ट केवार व न दसते आहे. ट केवार  मु ाम दली नाह . मी 
मािगतली आहे. जु या कामावर ल खच जा त, नवीन कामांना ठोसा. आ हाला एवढेच दाखवून 
ायचे आहे. जर चांगले काम करायचे असले, नागर कांसंबंधी या या उपयोगी पडणारे काम 

करायचे असेलतर अडवणूक क  नका, पळवणूक क  नका. तु हाला शंभर ट यांपे ा जा त 
यश िमळते आहे. ह  आमची सु ा महापािलका आहे. माझा एकच साधा  आहे, माझे 
वॉडबाबत सारथीम ये कं लेट आली तर ती मला कळाली पा हजे. ६४ वॉडातील १२८ नगरसेवक 
यांना एमएमएस गेला पाह जे. संबंिधत अिधका-यांना कसा जातो. आ ह  पाच वषासाठ  
िनवडून आलो आहे. आ हाला पाच वष काय ाने अिधकार दला आहे. ते तु हाला सु दा 
मा हत आहे. जसा मा हती अिधकार लागू करता. आ ह  सु ा यातीलच आहोत. तो आ हाला 
सु ा लागू आहे. यांनी उ र दले तुम या वॉडातले मला मा हत नाह . असे होत नाह . आपला 
काय इंटेिलज स युरो आहे चौकशी करायला. आज आरट आयमुळे नागर कांम ये एक चांगले 
वातावरण झाले आहे. कोण याह  प र थती माझे काम होईल फ  थोडा उशीर होईल. एका 
बाजुला नाग रकांची सनद दयायची नंतर काम काढायचे नाह , काय करणार आहोत? हे खरेतर 
बोलणे चत नाह . किमशनर नाह  हणून मा या मनावर ताण आला आहे. ते आजे पाह जे 
होते. यांनी अशी काह  गो ींची नकारा मक उ रे दली आहेत ती या सभागृहासमोर आणायची 
होती. याव न तु ह  जेवढे चांगले आहात तेवढेत दसु-या बाजुला नकाराथ  भावनेने काम करता 
ते क  नका. मी यांना प  बोललो आहे. तुम या एक यावर बडन आहे असे समजू शकतो. 
तु ह  आ हाला सांगा. आ ह  आहोत, शहराचे नेते आहेत. या शहरातील मुख लोकांशी बोलत 
जा. तु हाला िम  नाह त, ह  आमची चूक आहे का. महापािलके या अडचणी समजून 
या यात. एकह  अिधकार  यां याशी बोलत नाह . ह  यांची वैय क बाब आहे. तु ह  

शहाराचा मुख हणून काम करता तर चार लोकांशी बोलाव.े कले टर यां याबरोबर जाव,े 
अित.आयु  यां याबरोबर बसाव.े अडचणी सोडव यासाठ  ल  दले पाह जे. पयटन वकास 
आराखडा एवढा मन लावून करायचा होता. मग शासन दरबार  का दला नाह . आ हाला 
एखाद  जागा ा हणून पेपरवा यांना जाह र वचारायचे नाह . पेपरबाजी खच क न िमळत 
नाह . वाढ दवस आलातर लाखो पये खच करावे लागतात. िस ची हाव का ठेवावी?  
मा.महापौर साहेब सांगायचे ता पय एवढेच आहे, आपण या प तीने काम करायचा य  
केला याला अपयश आले नाह . काह  माणात तर  यश आलेले आहे. परंतू नागर कां या 
बाबतीत य ात काम करायचे याबाबतीत सपशेल फेल आयु  ठरलेले आहेत असे माझे 
हणणे आहे. िस द ची हाव कुणी ठेवावी. कुणी नाह  ठेवावी. शहरात फार चांगले लॅ ड 

माकस करणार हणजे फार चांगले करताय असे नाह् . शहरात लॅ ड माकस झाले पाह जेत् . 
कासारवाड  उ डाणपूल, साय स टे नॉलॉजी पाक यांनी केलेले नाह . ते आहेत हणून शहर 
चांगले झालेले नाह . बाक सु ा लोक होते. पूव  मा.आिशष शमा यांना फायना शयल कं ोल 
कसा करायचा हे िशकवल.े आज तशी प र थती नसताना, पैसे असताना अशा कार या 
उ रांना आ हाला सामोरे जावे लागते आहे. परदेशी साहेबांकडे आ ह  काम घेऊन जातो ते हा 
एक चांगली गो  िशकतो, यां याकडे फ  चांगले व कायदेशीर काम घेऊन जाव.े न होणारे 
काम घेऊन जाऊ नय.े एकह  सद य दाखवा याने दोन नंबरचे काम सांिगतले आहे. सगळे 
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नागर कांचीच कामे सांगतात. ह  कामे करताना तुम या नजरेत जे काम चुक चे आहे ते चुक चे 
,जे चांगले ते काम चांगले आहे. तु हाला एक याला दसत नाह  आ हाला सु ा दसते. कधी 
कधी आम या नजरेतून बघा. तुमची नजर चांगली आ ण आमची. आ हाला सांगावे तुमची 
नजर कशी आहे. जसे चांग या य ंचे शहर आहे तसे अडचणींचे सु ा शहर आहे. कधी कधी 
झोपडपटट  वािसयाचें नजरेतून, कधी म यमवग यां या नजरेतून, कधी उ ोजकां या नजरेतून, 
कधी ब डरां या नजरेतून बिघतले पाह जे.  येक नजरेतून बिघतले तर आप या शहरात 
न क  काय पा हजे न क  कुठे खच केला पाह जे हे तुम या ल ात येईल. साहेब असते तर 
सव आकडेवार नुसार मी यांना सांिगतले असते. मा.महापौर साहेब मा या ांबाबतीत 
एवढ च वनंती आहे, तु ह  आदेश ा. शासनाने आप याला सांिगतले पा हजे, कती दवसातं 
बजेट संप वणार आहेत. मला मा हत आहे बजेट संप व यात शंभर अडचणी आहेत. मागील 
रेिशयो शंभर ट के खूप होता. जु या कामावर ल खच धरला आहे. नवीन कामे काढली नाह त. 
सद यांनी सांगावे नवीन कामे कती आहेत. माझे तु हाला एवढेच हणणे आहे, महापौर साहेब 
तु ह  या शहराचे मुख आहात. तु ह  किमशनरला आदेश ा, अंदाजप कातील तरतूद  कधी 
संपणार आहेत? म हनाभरात तरतूद खच  पडली पाह जे. आमची सु ा कामे झाली पाह जेत. 
अनाव यक कामांना का ी लावा. मशानभूमी, डांगण, उ ान शहरातील मोठमोठे पूल 
असतील, झोपडप ट तील आमची कामे झाली पाह जेत. पण केवळ पेपरबाजीसाठ  चांगले काम 
करताय हणून पुढाकार घेऊन तसे न करता नागर कां या सोयीसाठ  य ात उपल ध होतील 
अशी कामे य ात ऑनसाईड करावीत अशी वनंती आहे. आकडेवार वर बोलत नाह . एकाह  
वभागाने खच केलेला नाह . बजेट खच क  शकत नाह  यात तो वभाग दोषी नाह . यांचे 
सगळयांचे मुख आयु  आहेत. यामुळे या सवाची जबाबदार  आयु ांनी घेतली पा हजे. 
यांनी आ यानंतर याबाबतीत या अडचणी आहेत, ुट  दसतात, या सगळया बाजूला सा न 

कामे माग  लावून दली पा हजेत असे शासन मुख हणून आयु  साहेबानंा तु ह  आदेश 
ावा अशी वनंती करतो.  

 

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, दनांक ३/१/२०१३ ला मी आयु ांना 
एक प  दले होते. शहराम ये १८ मी. र या या साईडप ट चे काम कर यासाठ  अडचणी 
येतात असे प  दले होते. यात २/३ वषय होते. यात मा या भागातील साईडप ट  
कर यासंबंधी मा.आयु  साहेब यांनी भागाम ये िम टंग घेतली होती. यावेळ  आयु ांसोबत 
मा या भागातील दांगट साहेब व सव अिधकार ह  ितथे होते. व मी एकटाच या िम टंगला 
होतो. िम टंग घेत यानंतर हा  एक म ह यात सोडवू हणून सांिगतले होते. परंतू आप या 
अिधका-यांनी एका केसचा िनकाल लागला नाह  यामुळे कामे करता येत नाह  असे सांिगतल.े 
१० तारखेला म.ेअं बके यांचा िनकाल लागणार होता तो अजून लागला नाह . यांना काम दले 
आहे. यामुळे दो ह  बाजंूना साईड प ट  करायचे काम करता येणार नाह . कायदा वभागाने 
या केसेस पाह या. मला मा हती िमळाली, या केसचा नंबर ६८५२ आहे. कायदा वभागाचे 

पवार साहेब यांनी सांिगतल,े या केसचा िनकाल मॉल कॉझ द.११ला लागलेला आहे. तसे 
असताना सु ा अिधकार  सांगतात, आ हाला जर मा हत झाले तर आ ह  या ठकाणी काम 
क . बारा म हने झाले तर  अजून या ठकाणी कुठेह  काम झालेले नाह . अशी प र थती 
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असताना भाग अिधका-यांना सांिगतल,े नगररचना वभागाला सु ा सांिगतले होते. मा. शांत 
पाट ल होते. डे युट  हणून मा.अिनल िशंदे होते. यांनी सांिगतल,े लगेच काम सु  क . १६ 
म हने झालेतर  अजूनह  काम झालेले नाह . द.११ ला केसचा िनकाल लागून सु ा काम सु  
नाह . भागातील बजेट पाह लेतर ड भागासाठ  .५,४४,००,०००/- बजेट असताना माझा 
भाग मांक ५७ म ये .४९,००,०००/- चे काम होते. यात फ  .७ लाखाचे टडर 

िनघालेले होते. फ  .७ लाखाचे काम झाले आहे.  टडर का होत नाह . वकऑडर का िनघत 
नाह . अजून कामे पड ंग आहे. वकऑडर काढ यावर ठेकेदार ती घते नसेलतर आयु ांनी 
कारवाई केली पाह जे. याला लॅकिल टला टाकले पाह जे. ठेकेदार वक ऑडर घेत नाह  असे 
असताना या महापािलकेला बे ट िसट  पुर कार िमळाला आहे. महापािलके या आयु ांना आय 
पुर कार िमळाला आहे. आयु ांना क य कृषीमं ी पवार साहेबांनी सारथी हे पलाईनवर चांगले 
काम के याब ल शाबासक चे प  दले आहे. आ ापयत ९८ ट के कामे सारथी हे पलाईनव न 
केली जातात असे सांिगतले जाते. परंतू अजूनह  २ ट के कामे बाक  आहेत. शहरात एवढे 
अनिधकृत टॉवस झाले आहेत ते आजपयत काढले गेले नाह त. मा. शातं िशतोळे यांनी 
सांिगतल,े शहरात कु यांचा सुळसुळाट झाला आहे. सांगवी भागात जवळजवळ ५० लोकांना 
कु ी चावली आहेत असे पेपरला आले होते. मा या भागात रा ी अपरा ी नागर कांना झोप 
येत नाह . डॉ.गोरना मी भागां या िम टंगम ये यावेळ  बोललो यावेळ  मी यानंा वचारले 
असता यांनी सांिगतले क  आप याकडे कामगार कमी आहेत. पाच ते सहा हजार पेमट 
कामगाराला आपण देत आहोत. मी यांना सांिगतल,े .दहा/बारा हजार पेमे ट ा. यांनी 
यावर फोन सु ा केलेला नाह . आजपयत सुधारणा सु ा झालेली नाह . नागर कांना रा ी झोप 

येत नाह  याकडे कोणी ल  देत नाह . आप या या शहरात शहराचा वकास होत असताना 
वकास कामे झाली हणून पुर कार देतो. यात गांिभयाने ल  दले पाह जे. बे ट िसट  अवॉड 
िमळाला आहे. तर बे ट िसट सारखी कामे झाली पाह जेत.    
 

मा. वनोद नढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शांत िशतोळे यांनी ो रा या वेळेस 
सभागृहासमोर जे  वचारले आहेत, नगरसेवकां या अितशय ज हाळयाचे  सभागृहात 
मांडले आहेत याब ल यांचे मनापासून अिभनंदन करतो. आप याकडे जर  या वषयांची 
आकडेवार  नसली तर  मी पंधरा दवसापूव  यके वभागाकडून, येक भागात कती 
माणात काम झाले आहे या वषयी मा हती माग वली होती. िन तच या ठकाणी फ  
थाप य वभागाला अ भागाम ये २८ ट के खच झाले आहेत. ब भागासाठ  १६ ट के, क 
भागासाठ  १४ ट के व ड भागात २० ट के अशी एकूण ट केवार  पाहा. २० ट के र कम 

खच झाली आहे. या नाग रकां या जीवावर आ ह  या सभागृहात काम कर त आहोत, या 
नाग रकांना उ र देताना आ हाला अितशय अडचणी येत आहेत. कोण याह  भागात काम 
चालू नाह . एकूण या सव गो ींचा अ यास करता असे िनदशनास आल ेआहे क , सुमारे १२०० 
कामांचे बीलो टडर दलेले आहेत. मी हे वचा  इ छतो क , या प तीने पुणे महापािलकेचा 
डएसआर आहे, या प तीने आपला डएसआर आहे का. काह  उपाययोजना के या आहेत का.  

र कम खच  होते यात िन तपणे ल  नाह . कामाचे दर कती ट के बीलो असाव,े याब ल 
िनयम आहेत का? नगरसद यांनी सुच वलेली कुठलीह  कामे या ठकाणी  होत नाह त. आताच 
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शांत िशतोळे यांनी सांिगतलेच आहे क , अगद  करकोळ व पाची कामे सु दा या ठकाणी 

होत नाह त. परवा भागात र ता कर त असताना केवळ अधा र ता केला.  नंतर ठेकेदाराने 
सांिगतले क , टडर बीलो आहे. तेव या पैशांत तेवढेच काम होणार आहे. उवर त कामाबाबत 
नागर कांना काय उ र देणार. आयु ांचा अितशय ढोबळ कारभार चाल ू आहे. कती ऑडर 
झा या, िन वदा उशीरा िनघा या. मागील आथ क वषात खच झाला नाह  तो पुढ ल वषात 
फरवला आहे का नाह  याचे देखील आयु ांनी मला उ र दयाव.े याच माणे काह  कामां या 
िन वदा पूण झा या नाह त, आयु  यां या माफत िन वदा र  के या जातात. येक फाईल 
मागवून घेतात, यावर शेरा देतात. द ता वभागाकडे तपासणीसाठ  देतात. काम पूण 
झा यानंतर तपासा. आधीच पाठपुरावा करत असाल तर ते अितशय चुक चे आहे. कामाची 
गुणव ा राख याब ल आमचा पा ठंबा आहे. परंतू कामे रोखली जातात ह  खेदजनक बाब आहे.  
बीलो टडर असेलतर १५ ट के पे ा कमी दर असेलतर २ ट के घेतो. १५ ट के पे ा जा त 
बील असेलतर िस युर ट  डपॉ झट घेतो. यात कामा या दजात फरक पडता कामा नय.े 
शासक य कामे पूण करतो मग भागातील कामांचे काय याचे देखील उ र ाव.े संपूण पंपर  
िचंचवड शहरात अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई करत असताना सव अिधका-यांना या कामात 
गुंतवले जाते आहे. यांचे भागातील कामात ल  नाह . कारवाई करण,े एफआयआर दाखल 
करणे या सव कामांसाठ  यांचा वेळ जातो आहे. भागातील कामांकडे यांचे दल  होते आहेू . 
यासंदभात पोिलस चौकशी क  थापन करावे कंवा वेगळे अिधकार  नेमावेत अशी मी वनंती 
करतो. याच माणे या वष या बजेटवर वकास कामांवर खच कर यात येतो आहे. 
महापािलकेने महसुली खचातून वकास कामांवर खच केला पाह जे असे मला वाटत नाह . याचा 
अथ असा आहे क , आपण आ थापनेवर ३४ ट के खच होतो तो ४ ट के गृ हत धरला तर  
यापुढे नोकरभरती होणार आहे का नाह ? माझी कळकळ ची वनंती आहे, भागातली सव कामे 
माग  लावावीत. गेले ७/८ म हने यात कोणतेह  काम झालेले नाह . यात आपण ल  ावे 
अशी वनंती करतो.   
 

मा.श ु न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर माझा आयु ांना  आहे क , 
या बजेटला महापािलका सभेत मंजूर  घेतली असताना मंजुर साठ  गेलोतर येक फाईलवर  

कामाची आव यकता नाह , आव यकता नाह  असे िलहन तु ह  ू मा या चार फाईल कॅ सल 
के या आहेत. हा अिधकार लोकिनयु  ितिनधींना आहे का आयु ांना आहे याचा खुलासा 
करावा. आतापयत महापािलकेने २० ट के बजेट खच केल.े आयु ां या सांग या माणे २० 
ट के लॉस झाला आहे. रा हलेले बजेट बँकेत डपॉ झट ठेवले आहे. आव यकता नाह . 
लोकां या मागणीनुसारच काम करत असतो असे अिधकार  सांगतात. ेनेज लाईन करायची, 
र ता करायचा, येक कामाला आयु ांनी का ी लावली आहे. याचा आयु ांनी खुलासा करावा 
अशी वनंती आहे. 
 

मा.महेशदादा लांडगे -मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शांत िशतोळे यांनी घेतलेला वषय 
तसा मह वाचा आहे. अनेक मु यांवर फार मह वाचे बोलले आहे. बजेटला मंजूर  देऊन वष 
संपले आ ण आता दोन म हने रा हले आहेत. महापौर साहेब तु ह  व मी एका भागातील 
आहोत. महापौर आपण एका भागातील आहोत. थाप य वभागाचे बजेट क भागासाठ  ५६ 
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कोट  होते. गेले १० म ह यांत फ  ९ कोट  खच केले आहेत. आता २ म हने रा हले आहेत. 
असे असेलतर मला वाटते, क भागात काह  कामच रा हलेले नाह . तसे असेलतर सभागृहाला 
मी आठवण क न देतो आता मा या इथे जो र ता आहे तो एक फुटाचा आहे. या वषयी मी 
इथे कळकळ ने बोललो होतो. आ ा अ त वातील र ता ४५ मी. आहे. ड.पी. ६१ मी. आहे. 
४५ मी. चे टडर काढले आहे. पीड यूड ची मा यता ६१ मी. चा पूल करा अशी आहे. कोण या 
पुलाचा उपयोग होईल. या पुलाला आप या ड.पी.त सव स रोड नाह . यात आपला ६१ मी.चा 
र ता पूण होत नाह  ह  गो  मी आयु ांना सम  नेऊन दाखवली होती. या पॉटवर होणारे 
ऍ सडंट, गा यांचा पीड हे मी र यावर उभे राहन दाखवलेू  आहे. तु ह  बिघतले तु ह  
यावर काय कारवाई केली. माझेकड ल लोक मला नाव ठेवायला लागले आहेत. एखादा माणूस 

गे यावर गाड  घेणार का? एवढे बजेट असताना पैसे आहेत, तु ह  मंजूर करा. कोण करत 
नाह . नुसती एखाद  य /माणूस सुंदर असून चालत नाह , या या अंगात गुणह  तेवढेच 
सुंदर असावे लागतात. आ ह  बजेटला मंजुर  दली आहे. बाक  कुणी व ान आहे का नाह ? 
तु ह  एकटेच व ान आहात का. आ ह  इथे गोटया खेळायला आलो आहोत का. जागेवर 
पाहायला सांिगतले होते. तुमचा िश तपणा कामाला येणार नाह . एखा ाचा जीव गेलातर 
याचातर  वचार करा. सीएमईवा यांनी आमचा र ता बंद केला, यावर तु ह  काय कारवाई 

केलीत. आपण यांना सु वधा देतोय, टॅ स घेतोय. आ ह  सांगतो तु ह  ितथ जा आ ण पाहा. 
आ ह  क  शकत नाह . मा यावर व ास ठेवू नका. जा आ ण पहा. सारथीला पा याचे 
कने शन पा हजे हणून क पले ट येते. पण कु ी पकडायला या अशी क पले ट आहे का. 
लोकांना कु ी चावली तर लोक आ हाला वचारतात, नगरपािलका काय करते? अहो करा, 
लोकांची काम करा. याची गरज आहे क  नाह  तु ह  ठरवा. अहो अस ं कुठं असतं का? 
लोकांचा वचार करा. आ ह  काय करतो? १०० ट के कायदा बघतो? हायकोटाचा िनकाल आहे 
घरे ठेवायची, का पाडायची. काह  तर  माणुसक  आहे का नाह ? तु हाला खरच दसरा अ यास ु
िशकवला का नाह ? करा लोकांची काम करा. एलबीट म य ेतीनशे कोट  पये होतात. आमचा 
जरा वचार करा. लोकांना आमचेकडून यायचे असते. आ हाला ायचे असते. लोक आमचेकडे 
येतात आ हाला उ र दयावे लागते. र ता नाह , पाणी नाह . आव यक सु वधा पुर वत नाह . 
आ ह  या भागाचे नगरसेवक आहोत. आमची कती तर  तळमळ आहे. सारथीवर आम या 
ामीण भागातील लोकां या काय त ार  जाणार. तु ह  खच करा. आ ह  सांगत होतो खच 

क  नका. पोराचे ल नाचे वय झाले तर काय करायचे? बुजवायला ठेवायचे काय?  
 

मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब व प कार आपण ऐकत आहोत आम या 
स मा.सद यां या भावना कती ती  झा या आहेत. मनातून वेगवेग या वषयी भावना 
उमटतात. वेगवेगळे सद य बोलत असताना येकजण एकच वषय मांडतो. आयु  साहेब 
कायदयावर बोट ठेवून चालतात. परंतू आयु ां या कार कद त महापािलके या वतीने आप या 
अिधका-यां या मा यमातून अनेक गु हे घडत आहेत. सु म कोटाचा िनकाल आहे. ेनेज या 
काम कंवा साफसफाई याची व छता मॅ युअली होता कामा नय.े ेनेज या काम करताना 
माणसान े ेनेजम ये उतरता कामा नय.े परंतू माझेकडे फोटो आहे. अजुनह  आयु ां या टाईट 
कारभारामुळे येक गो ीत याची आव यकता नाह , याची आव यकता नाह . ग ली 
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ग लीम ये माणसे ेनेजम ये उतरतात. ह  कळकळ आयु ांसमोर मांडली तर ते या अिधका-
याला स पे ड करणार. कोणी वतःवर घेणार नाह . मा. शांत िशतोळे यांनी  वचारल.े 
यावर ेनेज या कामासाठ  शहरात कती खच झाला याब ल खुलासा का दला गेला नाह . 

बजेट या िम टंगम ये ठरलेले असताना पंपर  िचंचवड शहराम ये ेनेजची आकडेवार  का दली 
गेली नाह . परदेशी साहेब आम यासमोर बसले होते. एकदा कडक आवाजात सांिगतले होते, 

येक भागाला द ड कोट ंची तरतूद दली गेली आहे. महापािलके या माणसांना ेनेजम ये 
उत न तो मैला हाताने काढावा लागतो. मा.द ा सानचा वॉड बघा, बापूंचा वॉड बघा अजून 
अनेक ठकाणी बघा ेनेज लाईन पोच या नाह त. ितथे एका वषाला कमीत कमी .६ कोट  
खच केला पाह जे. फ  ४२ लाखांचे एक टडर िनघाले आहे. हे टडरदेखील मागील 
आठव यापासून सु  होते आहे. आता दोन म हने राह ले आहेत. याची लाईन कधी खोदणार, 
बुजवणार. यासाठ  थाप य वभाग कधी काम करणार याचा खलुासा हवा आहे. जी 
आकडेवार  वचारली होती यात ेनेज वभागाने कती खच केला, आ ापयत कती खच झाला 
याची तरतूद कती आहे याचा खुलासा का केला नाह . सारथीवर बघा, ेनेज या अनेक त ार  

आहेत. पुणे महापािलकेत कुठ या कुठ या मिशन आहेत. यां याकडे ग लीग लीत हॅ ड 
मशीन आहे. याबाबत वेळोवेळ  आ ह  आयु ांना वनंती केली क , मशीन खरेद  करा. पंपर  
िचंचवड शहराम ये या- या ठकाणी दाट व ती आहे अशा ठकाणी ेनेजम ये माणसे उतरता 
कामा नय.े कायदेशीर बोलताना आपण वतः गु हा करता आहात. यासाठ  कोटात कोणी दाद 
मागीतली तर िन त महापािलकेवर गु हा दाखल होईल. सु म कोटाची ऑडर असताना 
देखील ेनेज वभागात माणसांना उतरवून हाताने घाण भरावी लागते आहे. ेनेजचे कामाम ये 
जेवढे कम वले आहे तेवढा मशीनवर खच कधी करणार? ेनेजम ये एक, दोन कामगार 
मे यावर करणार का? याचा खुलासा दया. 
 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब एक दवस अगोदर ांची उ रे 
येक सद यां या घर  आली पा हजे. ांची उ रे जी.बी. या कमीत कमी एक दवस 

अगोदर यायला पा हजेत. ती आ ा टेबलवर दली आहेत, काय अ यास करणार. याबाबत 
इ श स ा. थाप य वभागाचा एकूण .२३७१ कोट ंपैक  .५४३ कोट  खच झाला आहे. 
अजुनह  दोन म हने बाक  आहे. शेवट या म ह यात ठेकेदार यांची बले काढ यासाठ  बजी 
असतात. फ  वीस ट के काम झाले आहे, ८० ट के होणार आहे का? पयावरण वभागासाठ  
तरतूद ३४ कोट , आपण खच केले फ  दोन कोट  पय.े पालक मं ी इ पे शनसाठ  आले 
होते. यांनी ोजे ट ाधा याने यायला सांिगतला. वक ऑडर देऊन काम सु  हायला 
पा हजे होते. वक ऑडर नो हबर डसबर म ये दली गेली होती. अजूनह  वकऑडर बाक  आहे. 
शासनाने ल  दले होते. स टबर, ऑ टोबरपयत वकऑडर देणार. बाक  ६ म ह यांत काम 

होणार. शेवट या दोन म ह यात कसे काय बजेट खच करणार? ऑ फसर सेिमनार कर यासाठ  
जातात. डस लायजेशन हा श द कुठेतर  िशकला असेलतर डे युट  इं जिनअला २०,००० 
पयत या पॉवस द या आहेत. एकदा फाईल रजे ट झालीतर परत वर जायला दोन म हने 
लागतात. सोळा लाखापयत या पॉवस ए झ युट ह यांना का देत नाह . लास वन ऑ फसस 
यांना काह  पॉवस नाह त. डस लायजेशन बाबत िनणय यायला पाह जे. २/३ म हने फाईल 
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वरच असते. काह  िनणय होत नाह . फाईलम ये काह  शंका आलीतर अिधका-यांना समोर 
वचा न िनणय का घेत नाह . रमाक कोण करतो चचा करा. आप याकडे पूव  मा. वणिसंग 
परदेशी साहेब होते यांनी कधीह  चचा करा असा श द वापरला नाह . ताबडतोब ए झ युट ह 
इं जिनअरला बोलवून येस कंवा नो करत असत. कामाची गरज आहे का, गरज आहे हणून 
काम काढले आहे. मा. वधी सिमतीत ठराव झाला आहे. गरज आहे हणून. थायी सिमतीत 
ठराव झाला आहे. टडर काढले आहे का, कशाला वचारायची गरज आहे का. आ ह  
ामपंचायती सारखे काम करतो आहोत. ए झ युट ह, सुपरवायजर, डे युट , जे.ई. येक 

चरम ये इ ा चर आप याकडे आहे. तर  िनणय मा  एकाच माणसाने यायचा. 
आ ातर  सुधारा. हे लोक ८०,००० पगार घेतात तर  ते काह  िनणय घेऊ शकत नाह ? पंधरा 
वीस वष काम क नह  िनणय घेऊ शकत नाह ? काय फायदा आहे. परदेशात जाऊन कोस 
क न येतात. यांना साधे डस लायझेशन समजत नाह ? आ ह  काय करणार? कमीत कमी 
डे युट , ए स युट ह यांना पॉवस ा. माझे ीने यांना िनणय घेऊ दया. कुठलेह  िनणय 
घेताना तु ह  अनेक मॅटसबाबतीत िनणय घेता. आ हाला व ासात घेत नाह . एका गो ीसाठ  
दोन जागा, एका जागी अिधकार , एका जागी कॉप रटर. कॉप रटरला मा हत नाह  वॉडात काय 
चालते. मा या वॉडात डांबर करण सु  झाले ते हा मी थाप यला प  पाठवल,े डांबर करण बंद 
करा. माझे िलकेजचे काम करायचे आहे. तु ह  डे हलपरचे काम बदं करा. वकासाची कामे 
करताना कॉप रेटरला व ासात घेतले जात नाह . आ ह  काय झक मारायला आलो नाह  इथे.  

आ हाला सांिगतले जाते, असे असे प  आले आहे, कशासाठ  डांबर करण बंद करताय. या वष  
बजेट लॅ स झालेतर पुढ ल वष  िमळणार नाह . आ ा उ र दल,े २० ट के पैसे खच झाल.े 
यात सु ा १५ ट के गे यावषा या कामासाठ  बजेट न हते. यांची कामे केली आहेत. माझी 
वनंती आहे क , कोणताह  िनणय घेताना या भागातील नगरसेवकांना व ासात या. आ ह  
सु ा या माम ये आहोत. ट केवार  जा त िमळते ितथे व ासात घेऊ नका. २०१२ म ये 
काडा हणून ोजे ट होता. थाय़ी सिमतीत वषय आला. २०१२ला टडर काढायचे होते. 

महापािलका सभेत चचा झाली. काह  सद यांनी वरोध केला असलातर  या ोजे टचे टडर 
रजे ट केल.े हा तुमचा अिधकार असे तु ह  हणता. कती मॅटरम ये असे आहे. द ड कोट ंचे 
टडर असून सु ा मंजूर केले होते. काडा िस ट म पाणी पुरव यासंदभात आहे. तु ह  बदलत 
नाह  व रकॉल करता हे सु ा चुक चे आहे. मला जा त वेळ यायचा नाह . वकासाची कामे 
हायला पाह जेत. आ हाला गरज आहे. आ हाला प लकपुढे जायचे असते. अिधका-यांना १० 
वष झाली क  एक टार वाढणार. असे आमचे नाह . आ ह  जर डे हलपमट दाखवली नाह तर 
आ ह  िनवडून येऊ शकणार नाह . प लकला सु ा डे हलपमट पाह जे. आमचे आम पाट सारखे 
आहे. मा.अ जत पवार यां या पाट त आहोत पण आमचे आम पाट  सारखे आहे. आम यात 
मरगळ आली, आ ह  काह  क  शकणार नाह  असे समजू नका. आ ह  सु ा उपोषणासाठ  
बसू. जो अिधकार  बजेट खच करत नाह  या यावर कारवाई होत नाह . बजेट एफ.ड . 
कर यासाठ  नाह . या वष  काम झाले नाह तर पुढ ल वषा या बजेटम ये घेणार. जे काम 
हायचे ते होणार नाह . अिधका-यांना डे हलपमटचे इंजे शन ा. ट केवार  फ स करा. 
तेव या ट यांम ये काम हायला पाह जे. बाक  गो ींत अिधका-यांवर कारवाई करता. मग 
रेकॉडवर एं  करा काम करता येत नाह . जे.ई. ए झ युट ह यांना पॉवस ा. सारथीवर या 
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वॉड कंवा भागातून कं पले ट यतेात याची िलंक अिधका-यांना जोडली आहे. यांना मा हत 
पडते मग आ हाला का नाह . आ ह  िस ट मम ये नाह  का. आ ह  काय या माणसाला 
जाऊन मारणार का. आ हाला अिधकार आहे. अिधका-यांबरोबर आ हाला सु ा एक िलंक दली 
पाह जे. महापौर साहेब, महापािलकेत कोणतीह  गो  िस े ट नाह , कॉ फडे शयल नाह . 
डपाटमटम ये ह जट ा. ब डंग परिमशनमधले जे.ई. सांगतात मला पेपस देता येत 
नाह त. मा हती अिधकारात ऍ लकेशन ा. कॉप रेटरने मा हती अिधकारात ऍ लकेशन केले 
पा हजे का. कॉप रेटरने कोण याह  वभागाची मा हती मािगतली तर ती याने दली पाह जे.    
 

मा.अिनता तापक र - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आम या वॉडम ये ेनेजचे काम 
करताना अ रशः लोक पैस ेमागतात. दोन दोन दवस लोकां या दारात पाणी साठते. सातश,े 
आठशे पये अशी मागणी करतात. कु याचा  सुळसुळाट झाला आहे. लोकांना झोपू सु दा देत 
नाह . दहा, पंधरा कु े रोज गाडयाखाली जाऊन बसतात. माझे वॉडम ये ेनेजची सम या आहे. 
वॉडात लॉकचे काम अध िश लक आहे. भागांत बजेट िश लक नाह  असे सांगतात. जे काम 
क न झाले आहे या झाले या कामाची उरलेली घाण सु दा उचलली जात नाह . इतक  गंभीर 
सम या आहे. आ ह  िनवडून येऊन दोन वष झाली त हापासून लोक आ हाला वचारतात 
तु ह  काय काम केल?े तीन वष झाले आहेत काह  काम होईल का हे आ ह  सतत सांगत 
आहोत.  
   

मा.वसंत ल ढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सगळयाच नगरसेवकां या याच सम या 
आहेत. सग यां या कामात काटछाट झाली आहे. आयु  साहेब नाह त हणून बोलत आहोत 
असे नाह . बजेटला का ी लावायची. ३० ट के टडर काढले होते. ते कॅ सल केले आहे.  
कासारवाड  मोशीपयत साडेचार कोट ंचे काम काढणार, तोपयत आमचे नगरसेवक पद राहणार 
आहे का. अशी टडर काढायचा धडाका आयु ानंी लावला आहे. फूटपाथ रोडवाईड ंगकर ता दोन 
टडर काढले होते. वक ऑडर झालेली असताना ठेकेदार कामे कर त नाह . महापौर साहेब 
आ हाला आयु ांनी ४ म ह यांपूव  श द दला होता. रेडझोनम ये जिमन लेवलचे काम 
करायला परिमशन िमळाली होती. यांनी सांिगतले होते. र यांचे डांबर करण, पा याची पाईप 
लाईन क न दे यात येईल. परंतू आयु ांनी दलेला श द पाळला नाह . आयु ांनी प  दल,े 
तसे काम करता येणार नाह . आप या महापािलकेतील मा या वॉडातली आरो य खा याची 
कमचार  म हला आहे ितने बेकायदेशीर मजले बांधले हणून  ित या घराचे बांधकाम पाडायला 
सु वात केली. पंचवीस ट के पाडल.े ददवाने ितु या पती या पायाला गँगर न झाल.े यावेळ  
यांनी आयु ांना वनंती केली, पती हॉ पटलम ये अस यामुळे बांधकाम पाडायला मुदत 
ावी. परंतू आयु ानंी अ जबात मुदत दली नाह , अिधका-यांना पाडायला लावल.े या 

टशनम ये या म हलेला अँटॅक आला. व ितला वाय.सी.एम.हॉ पटलम ये अँडिमट केल.े कती 
िनदयी मनु य आहे. अशा प र थतीत सु दा आयु  ऐकत नाह . कोटा या िनणयानुसार 
सांगायचे, करायचे. कायदा करणारे सु ा असे क  शकत नाह त. थोडा समजूतदारपणा पाह जे. 
कायदा वभागाचा अिभ ाय घेतला. कायदा गाढव आहे. तसेच मा या भागात दोन फूट ेनेजचे 
पाणी साचलेले आहे. या ठकाणी ख डा िनमाण झाला आहे. आयु  साहेबांना सांिगतल,े तेवढे 
खुले क न ा. यांना काय उ र ावे, तु ह  कोटात जा. बंड साहेबांनी अशाच करणात 
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वतः पोिलस डपाटमट लावून पाणी काढन दले होतेू . शेतकर  हा कोणा याह  शेतीतून पाणी 

घेऊ शकतो हा कायदा आहे. असे नसेलतर शेती होऊ शकणार नाह . ेनेजचे पाणी चालू 
असताना अडवले होते. बोलायची ह  प त झाली का. जु या नगरसेवकांना अशी उ रे देत 
असालतर नवीन नगरसेवकांना काय उ र िमळत असेल. सग या नगरसेवकांना अडचणी 
आहेत. सग यांना वकास कामे हायला पा हजे आहेत. बजेटला का ी लावायचे काम सु  केले 
आहे. टडर काढायचे, खच करायचा, नंतर ते कॅ सल करायचे. मग टडर काढच नकाू . हे सु ा 
वचारपूवक केले पाह जे. सग याच नगरसेवकां या अडचणी आहेत. सग यांचा आयु ांवर 
आ ेप आहे. मा. शांत िशतोळे यांनी मांडलेले  यो य आहेत. बजेटला का ी लागली आहे.   
 

मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बजेट या मानाने पा हलेतर आम यासु ा 
भागात अनेक कामे लं बत पडलेली आहेत. येकजण हणतो वषय झाला. आता वक 
ऑडर िमळणार आहे. मी सहा म ह यांपासून हेच ऐकतोय. यापिलकडे जाऊन वकऑडर नाह  
परंतू एखादे काम बीओट  त वावर एखा ा बांधकाम यावसाियकाला हाताशी ध न क  
इ छतो. तु हाला मघाशी हट या माणे अशा कामांना काय अडचण येते. बजेट कमी आहे, ते 
िमळत नाह . खच करायला पैसा नाह  सगळे मा य आहे. एखादा ब डर सकल डे हलप करत 
असेलतर याला वभागाकडून साधे प  सु ा जाऊ नय.े पेपर िमळाले आहेत, ॉ ग सबिमट 
केले आहे. अनेक गो ी करत असाल तर अशी कोणती प र थती आहे क , कामच करायचे 
नाह  असे ठर वले आहे का? बीओट वर ायला काय हरकत आहे. यातून झरो बजेट होते. 
जा हरात मा यमातून बीओट वर यांची काम करायची इ छा असली तर सु ा तु ह  काम 
करायचे नाह  असे ठरवले आहे का? जवळजवळ सात वषापुव  संपवेलचे टडर काढले होते. 
भूमीपूजन ५ वषापूव  झाले होते. हे टडर कॅ सल क न नवीन काढले होते. याची वकऑडर 
अजून येते आहे. पाच/सहा वषात वकऑडरच िनघाली नाह . मग पा यासारखी मह वाची गरज 
सु ा तु ह  पुरवायची नाह  का? आ ाच मा.नाना ल ढे यांनी सांिगतले आहे. माझे हणणे आहे, 
काय ा माणे घेतातर सरळ तसे या. याच भागात २० मी. र ता संपादन करताना जागा 
मालकाची ३ १/२ मी. जागा यात गेली आहे. आज प नास लाख भाव चालला आहे. याचे 
साडे तीन/चार कोट ंचे नुकसान झाले आहे. तुम यावर कोणी गु हा दाखल करायचा. कुठेह  
लाईन टाका. नगररचना वभागा या मुख भदाणे मॅडम यांना मी कळवले होते. ऍ शन का 
घेता. असा मनमानी कारभार चालणार असेल तर आ ह  दाद कुठे मागायची? या ठकाणी 
आपले भागात जो र ता आहे, साडे आठ मीटर जागा पडलेली आहे. साडे तीन मीटरचा र ता 
आहे. जवळपास प नास लाख भाव चालला आहे. या ठकाणी डांबर करण करायचा आदेश 
दला होता. खोदायला परवानगी दलेली आहे. पाईप लाईन टाकून झालेली आहे. चार पाच 
म हने झाले या ठकाणी गुडघाभर ख डे आहेत. डांबर करणाचे काम झालेले नाह . पावसाळयात 
कामे करणार का? कशा कारची कामे करताय? हे. तर  कृपया तु ह  केलेल,े महापािलकेने 
केलेल े अित मण ताबडतोब काढन यावेू  अशी आपली सूचना आहे. २० मी.चा र ता टेप 
लावून, मोजून या. या जागा मालका या जागेत अिधका-यांनी पाईपलाईन टाकली आहे, 
या यावर काय कारवाई करणार. तो तुमचा भाग आहे. पण जागा मालकावर अ याय होता 

कामा नये ह  माझी मागणी आहे.  
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मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा. शांत िशतोळे यांनी ो रां या 
मा यमातून सवच वॉडातला खरोखरच ज हाळयाचा  उप थत केला आहे. आ ापयत 
अनेकांनी सांिगतले कतीपट खच झाला. येका या वॉडम ये कती खच झाला? िश लक 
असेल तर बँकेम ये ठेवणार का? नागर कांचे  सोडवत नसालतर नगरसेवक हणून आमचे 
सभागृहात ये याचे काह  कारणच नाह . येक गो ीसाठ  काय ावर बोट ठेवत असला, 
यां या हण या माणे काम करत असालतर नागर कां या त ार  नगरसेवकांपयत यायला 

नाह  पाह जेत. सारथीमधून सग या गो ी उपल ध क न द या आहेत.  माग  लागला 
नाह तर नगरसेवक पदाचा उपयोग काय आहे? अनेक नगरसेवकांची कामे थांबली आहेत. 

येक वॉडातल े बजेट खच झाल े नाह . दोन म ह यानंी आचारसं हता लागेल तर काम े  
कुठली होणार आहेत. पुढ ल बजेटमधून काम करायचे असेल तर आ ा मा या सहकार  
भिगनींनी आयु ांना प  दले होते. आयु  साहेबांनी यांना सांिगतले तु ह  सारथीवर त ार 
दया. नगरसेवकांनी सारथीवर त ार ायची असेल तर नगरसेवकांना इथे कशाला यायचे, 
कशाला सभागृहाचा वेळ यायचा? या करकोळ गो ी आहेत या सारथीवर सांगाय या. 
सारथी ारे आयु  साहेबांनी चांगली सु वधा उपल ध क न दली आहे याब ल यांचे 
अिभनंदन करते. आजच पेपरम ये बातमी आली होती, आता अिधका-यांना वनव या करायला 
नको, नगरसेवकाचें उंबरे झजवायला नको. चांग या कामाला चालना दली आहे. र यांची 
दराव थाू , कचरा गा यांची अव था पहा.  मा या वॉडम ये चांगली सोसायट  आहे. तेथे कचरा 
ठेव यास सु वात केली आहे. कच-या या गाडया अडवून या ठकाणी कचरा टाकतात. येथे 
कचराडेपो झाला आहे. कच-याची व हेवाट कुठे लावायची ते सांगा. पावसाळयात डास, 
म छराचंा ास होत आहे. नगरसेवकांनी सांिगत यावरह  काम होत नाह . लोकां या घरांत 
पाणी जाते आहे. लोकां या आरो याला धोका आहे. तशा घाणीत मुलाबाळांना रहावे लागते. 
लोकांना जेवण जात नाह . अजट काम होत नाह . मग आपला काय उपयोग आहे. ीमंत 
महापािलका हणून या ठकाणी कोणती कामे होतात. महापौर साहेब, नाग रकांचे  सुटल े
पा हजेत एवढ च माझी वनंती आहे.  
 

मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा चचा, वषया या अनुषंगाने 
िनणय झाला आहे, मा. शांत िशतोळे यांनी उप थत केले या ो रां या मा यमातून 
माग वलेली मा हती पाहन सवात जा त िचंताू , सवात जा त प रणाम कशावर झाला आहे तर, 
ािमण भागावर झाला आहे. एवढे मोठे बजेट पास करताना नवीन गावातील नगरसेवक खुष 

होतो. मी आयु ांना हणालो, ितथे १५ वष झाली वकास झाला नाह .  सभागृहाम ये काम 
कर त असताना आयु ांनी आ हाला या ठकाणी चांग या कारचे भर व असे बजेट देऊ असे 
सांिगतले होते. यांनी सु ा दल.े य ात काय झाल.े सव नगरसेवकांनी या ठकाणी 
सांिगतल,े ९ म हने झालेतर  वकऑडर िमळत नाह . फ  १५ ट के काम झालेले आहे. ब-याच 
ठकाणी शेरा मारला गेला, याची गरज नाह , र ता ता यात नाह , हा होणार नाह . हणजे 
बजेटम ये नवीन गावांसाठ  य ात बजेटला जी र कम दली, यातील फ  १५ ट के कामे 
होणार आहेत. आयु ांनी जे व न दाखवल,े व ास दाखवला याचा अथ हणजे राजा उदार 
झाला आ ण भोपळा हाती दला अशी अव था झाली आहे. आयु  साहेब डॅिशंग आहेत, िसंघम 
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आहेत. यांना नागर कांब ल आपुलक  आहे. लोक यां यासाठ  र यावर उतरतील. परंतू जसे 
वगात एखादा व ाथ  खूप हशार असतोु , पण माकस मा  ् ३५ ट के पडतात अशी अव था 
झाली आहे. शहरात सगळे हणतात, आयु  साहेब चांगले आहेत. आम या ािमण भागातली 
जनता याय िमळ यासाठ  आसुसलेली आहे. यां या पदर  िनराशा आली आहे. महापौर साहेब 
आपण नगरसेवकां या ितिनधी आहात, शहरा या थम नागर क आहातं. महापौर साहेब 
आपण चांग या कारे सभागृह चालवता. महापौर साहेब आप याला या ठकाणी कणखर भूिमका 
यायला हवी. आपण रणरािगनी झाले पा हजे. जजामाता झाले पा हजे, सा व ी झाले पा हजे, 

दगा झाले पा हजेु . झाशीची राणी झाले पा हजे. पुढ ल बजेटम ये सु ा २० ट के का ी 
िमळणार आहे. आपले आयु  काय कारण देणार मा हत आहे. एलबीट , अमुकअमुक. चौकशी 
क . महापौर साहेब आपली जबाबदार  अितशय मह वाची आहे. क न घेतले पाह जे. खडसावून 
सांिगतले पाह जे. आ ा या ठकाणी अपे ाभंग पूणपणे झाला आहे. अितशय वाईट अव था 
आहे. अजूनह  काम े सु  नाह त. नवीन गावांना ५ वषात याय िमळेल असे वाटत नाह . 
आमचे बजेट फेल होत चालले आहे. तु हाला ह  जबाबदार  यावी लागणार आहे. नवीन 
गावांसाठ  येणारे बजेट अितशय चांगले िमळेल असे वाटते. मी दसर  सूचना करतोु , रा याचे 
बजेट आम या नगरसेवकांचे बजेट ठ  नय.े येक वेळ  नगरसेवक बोलतात. मा. शांत 
िशतोळे यांनी अितशय वदारक मा हती दली आहे. महेश दादांनी तर ावतार घेतला. यांची 
एवढ  तळमळ कशासाठ  आहे हे सव सभागृहाने समजून याव.े महापौर साहेब, आपली स ा 
आहे. आपले बहमत आहेु . आप याला अवघड वाटत असेल तर तसा ठराव ठेवा, मतदान करा.  

आप या हातात ताकद आहे. येक वेळेस नगरसेवक बोलतात. यांना यां या ांची उ रे 
िमळत नाह त.  सुटत नाह त. यां या सम या पु ह  एकदा पुढ ल महापािलका सभेत 
मांड या जातात. येरे मा या माग या अशी अव था झाली आहे. इथे सव अिधकार  बसतात, 
ए झ युट ह बसतात. इथे ह डओ रेकॉड ग आहे. या- या भागातले नगरसेवक या 
सम या मांडतात, यां या कामाचे नंतर काय झाल,े नंतर झाले का, काय अडचणी आहेत, 
होणार आहे का, याचा खुलासा प ा ारे या नगरसेवकाला िमळणे गरजेचे आहे. एकाह  
नगरसेवकाचा याने  मांडला व खुलासा झाला असे झालेले नाह . आ हाला काम नाह  
हणून आ ह  इथे येतो अशातला भाग नाह . काह तर  आऊटपुट िमळाले पा हजे. आपण 

आदेश ा. येक नगरसेवकाला याने वचारले या ांची लेखी उ रे दली गेली पाह जेत 
अशी सूचना करतो. महापौर साहेब, आप याला २/३ म ह यांत कठोर भूिमका यावी लागणार 
आहे. नाह तर पुढ ल वष  सु ा आम या पदर  िनराशा पडणार आहे. सग यां या भावनांची 
दखल यावी.   
 

मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा. शांत िशतोळे यांचे थम मनापासून 
अिभनंदन करेन. हा व  वषय हणालातर  चालेल. स ा आमची आहे. बहमत पण आहेु . 
पण आ हाला खेद वाटतो, स ाधार  असून सभागृहात बहमत असताना या महापािलकेत ू
बजेट या बाबतीत हा वषय सभागृहापुढे यावा हा खरेतर ददवाु चा वषय आहे. खरेतर या 
पाठ मागचे कारण शोधले गेल ेपाह जे. खरेतर अनिधकृत बांधकाम या मा यमातून थाप य 
वभागाचे जे अिधकार  असतील, यांना आयु ांनी कामाला लावले आहे. स या हे काम जलद 
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गतीने चालू आहे. यांचे मह वाचे काम आहे. एकतर फौजदार , या या पा ठमागे कोटा या 
तारखा  अशी प र मा या पा ठमागे लाव यामुळे खरेतर बजेटची इतक  ब बाब ब चालू झाली 
आहे. मा या अ भागाम ये जवळपास १६९ कोट  टाकले होते. फ  १७ कोट  खच झाले होते. 
अ भागात जवळपास ४१३ कोट  बजेट िश लक आहे. मला  वचारायचा आहे, या 
पा ठमागचे कारण काय? याचे उ र सभागृहाला दलेतर सभागहृाचे समाधान होईल. दोन/तीन 
तास एकाच ावर सभागृह चालू आहे. येकाला हे बोलायचे असते. आ ह  या भागातून 
िनवडून येतो, आमची आशा अपे ा असते. नागर कां या आम याकडून अपे ा असतात, 
नगरसेवकाकडून कुठेतर  चांगले काम हाव.े तो भाग चांगला हावा. सुंदर हावा. आ हाला 
िनवडून देतात ते आव यक सोयी सु वधा नाग रकांना दयावेत. व याचा नाग रक टॅ स 
भरतात. पैसे देत असतात. आपण यांना फुकट सु वधा देत नाह . यां यावर उपकार करत 
नाह . असे  असताना बजेट राखून ठेवताय का, थांबवताय का याची शंका यायला लागली आहे. 
आमची कोणी सुपार  घेतली आहे क  काय? मी परत िनवडून येऊ नये अशी सुपार  कोणी 
घेतली आहे का? ह  पाशवी स ा संपवायची असेलतर काम केले नाह तर लोक आमचा वचार 
करणार, यांना पु हा कशाला िनवडून ायचे, असे या िनिम ाने आ हाला सांगावेसे वाटते. 
मा.धनंजय आ हाट यांनी बोल या माणे ािमण भागात सग या नगरसेवकांना एक  घेऊन 
आयु  साहेब, महापौर साहेब, प नेते, सव नेते असताना िमट ंग झाली होती. यावेळ  गोड 
गोड सांिगतल.े खरोखरच आ हाला वाटल,े माझा वॉड आता अितशय सुंदर होणार आहे. १९९७ 
पासून १५ वष झालीतर  आजह  काह  भागांत ामपंचायतीचे र ते आहेत. ेनेज 
ामपंचायती या काळातले आहेत. कोणीह  प र थती सुधा  शकले नाह त. या ५ वषाम ये 

शहरात कुठेतर  काम क न शहरासारखे दाखवून देऊ. असे असताना हे बजेट न क  का राखून 
ठेवले आहे. आपण आदेश ावा. दोन म हने रा हले आहेत. मा. शातं िशतोळे हणाले 
या माणे आज आयु  साहेब डायसवर पाह जे होते, ते इथे नाह त. आ ा जे कोणी बोलत 

होते, आयु ांना थांबवा, ठेवा, जाऊ ा. हणणा-यांना माझी वनंती आहे क , आ ह  आयु  
साहेबां या चांग या कामा या पा ठशी आहोत, पा ठशी राहणार आहोत. नगरसेवक या ना याने 
वरोध का करत आहेत, आमदार का वरोध करत आहेत. आ ा मा. शांत िशतोळे यांनी 

ो रां या मा यमातून वषय मांडला आहे. माझी प कारांना वनंती आहे क , हे जनतेसमोर 
आणाव.े नगररचना खा याला काम करायचेच नाह . या- यावेळ  भागात वॉडातल े काम े
कर यास सांिगतले त हा बजेट नाह  असचे सांिगतल े जाते. आ ह  पाच-सात नगरसेवक 
मा.शहर अिभयंता यां याकडे गेलो असताना आ ह  यांना जीव तोडून सांिगतल.े वॉड . १ ते 
५ मधील सगळे नगरसेवक यां याकडे गेलो होतो ते हा यांनी आ हाला आ ासन दले होते. 
यानंा खासदारक  ायची का आमदारक  ायची, आ ासने देतात. आ ह  सु ा टडर ोससला 

असले या येक फाईलचा सव केला आहे. आयु ां या बदलीमुळे फाईलवर रमाक लावला 
जात होता, कामाची आव यकता आहे का? काम केले पाह जे का? या मा यमातून फाईल 
पा ठमागे आली. नंतर ३ ते ६ म हने फाईल गेली नाह . आ ह  या पदावर आहोत तोपयत 
आ ह  आम या वॉडात सग या सु वधा क  असे वाटत नाह . मा.धनंजय आ हाट यांनी 
सांिगतले होते, महापौर साहेब खरतर तु ह  अवतार घेतला पा हजे. तु ह  खरेतर अिधकाराचंा 
वापर करा. आ ह  चचा करतो, बोलतो पण धारेवर धरायचे, यांना आदेश दे याचे काम तुमचे 
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आहे. ते तु ह  कराव.े येक नगरसेवकां या भावनेचा वचार करा. १२८ नगरसेवकांचा हा 
खरेतर वषय आहे. या वषया या मा यमातून खरेतर हे बजेट राखून ठेवल ेआहे. याचे प हले 
उ र ाव.े कती दवसातं बजेट खच होईल. फाईल पड ंग आहेत. या मा यमातून सग याच 
वॉडात बजेट िश लक आहे. जवळपास .४१ कोट  िश लक आहेत, ते २/५ दवसांत खच 
करावेत अशी वनंती करतो. मा.महापौर साहेब, आपण आयु ांना आदेश दयावते.  
 

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, इथे मा. शांत िशतोळे यांनी जे  
वचारले ते येका या मनातले आहेत. ते यांनी इथे मांडले आहेत. मागील २ वषापासून 
महापािलकेम ये आपण नगरसेवक झा यानंतर खूप मोठया अपे ा घेऊन या ठकाणी आलो 
आहे. नाग रकां या सु दा अपे ा आहेत. वॉडातली कामे हावीत या ीकोनातून सवाचाच 
य  आहे. परंतू तुलना मक या वचार केला तर मी १२ वष झाली नगरसेवक आहे. 

मागील १० वषात पंपर  िचंचवडम ये खूप मो या माणात काम झाले आहे. शासनाने 
चांग या प दतीने काम केल.े परंतू या दोन वषात महापािलकेत सांिगतलेले कुठलेह  काम होत 
नाह . मा. शांत िशतोळे यांनी वचारले या ांतील नेमके बजेट कती खच झाल?े एवढे खच 
झाल.े एवढ  वकऑडर झाली. आयु  खरेतर इथे पा हजे होते. िन तपणे यांचे सु ा ल ात 
आले असते. आम या भावना काय आहेत? माग या दोन वषात आप या महापािलके या 
अिधका-यांनी काय काम केल?े वशेष हणजे थाप य वभागा या अिधका-यांनी काय काम 
केल?े अनिधकृत बांधकामाचे संदभात अनिधकृत बांधकामावर बैठका, िम टंग, सभा, पोलीस 
कं लेट, अनिधकृत बांधकामावर कारवाई या सगळया दोन वषात थाप य वभागाने काम 
केल.े दोन वषात कोण याह  कारची वकास कामे झालेली नाह त. शासना या, सव पंपर  
िचंचवड या वैभवात भर टाकणारे एकह  काम शासनाकडून झाले नाह . या दोन वषात 
आयु ां या नेतृ वाखाली कारभार चालला आहे. यामुळे ह  प र थती उ वली आहे. या दोन 
वषाम ये महापािलकेत आयु  आले त हापासून आप या अिधका-यांनी महापािलकेचे काम 
झाले नाह  तर  चालेल, पण चुक चे काम करायचे नाह , अडचणीत यायचे नाह . अनेक 
अिधकार  हआरएस घेत आहेत. या सगळयाचा वकास कामावर मो या माणात प रणाम 
झाला आहे. महापौर साहेब रा हले या दोन तीन म ह यात बजेट संप व याचे ीने टडर 
िनघाली आहेत. वकऑडर द या आहेत. कमीत कमी ह  कामेतर  ताबडतोब चालू करावीत. 
टडस लवकरात लवकर प लश करावीत. कमान दोन/तीन म ह यांत रा हलेला बॅकलॉग 
आपण भ न काढावा असे य  करावते. मा.द ा साने यांनी अपे ा य  केली, महापौर 
साहेब, आपण ठोस आ मकपणे या वषयावर बोलले पाह जे. पंपर  िचंचवड महापािलकेतील 
नागर कांना जी वकास कामे अपे त आहेत ती वकास कामे आपण करावीत. नुसते 
आ थापनेवर बजेट खच होऊन चालणार नाह . परंतू शहरातील नाग रक करदाते आहेत. यांची 
वकास कामे कर यासाठ  आ थापनेवर खच हावा पण भांडवली खच वाढवा. पुढ या वषात 
बजेटचे काम चालू झाले आहे. आगामी एक वषात बजेटम ये बॅकलॉगचे काम करायचा य  
करावा. मा. शांत िशतोळे यांनी खूप चांग या प तीने ऑ युमट केले आहे. यांचा वॉडात खूप 
चांगल े काम करायचा य  होता. यां या फाईलला खळ बसली. जकात बंद झा यामुळे, 
एलबीट चे उ प न कमी झा यामुळे य  काम करणे श य नाह . येक भागातली तरतूद 
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कमी केलीतर उवर त काम करायला काह च हरकत नाह . नागर कां या आम याकडून अपे ा 
आहेत. या पूण होतील या ीकोणातून आपण हे करावे अशी वनंती करतो.   
 

मा. ीरंग बारणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, गेली दोन तास चचा चालू आहे.  
उप थत केलेब ल खरे तर सभागृहाचे ये  सद य मा. शांत िशतोळे यांचे अिभनंदन करतो. 
ामु याने सभागृहातील ये  सद य मा.आर.एस.कुमार यां या एका ाकडे, एका गो ीकडे 

ल  वेधू इ छतो. यांनी यां या भाषणात सांिगत या माणे यांची छाप शासनावर पडलेली 
नाह . ते वतः हणाले आमचा प  आप आहे. गेले दोन तास यासंदभात चचा झाली आहे. 
या चचत एक सद य मा.धनंजय आ हाट वरोधी प ात असतील, स ेतील असणारे सद य 

यांनी सु ा चचा केली. शांत िशतोळे यांनी वचारले या ां या अनुषंगाने जवळपास २२ ते 
२३ ट के खच शासनाकडून झाला आहे. माचची बले पा हली, याची चढाओढ पाह लीतर हा 
खच जवळपास ९० ट यांवर जाणार आहे. वषय १के खाली दाखल केला तर  याचा खच ३०० 
कोट ंवर व उपसूचना १०० कोट ंवर जाणार आहे. या सभागृहाने मंजूर  दली असताना कोट ं या 
उ डाणपूला या उपसूचना घेतो. कोटयावधी पयाचें काम काढतो. परंतू सामा य सद यां या 
वॉडातील छोट  छोट  काम,े मुलभूत गरजा, आरो य, पाणी, ाथिमक िश ण याकडे मा  
आयु ांचे दल  झाले आहेू . हे या सभागृहाचे दभा य आहेु . मला वाटत नाह , जे आयु  रजेवर 
जातात ते परत येतील. पु हा सहा म ह यांनी नवीन आयु  िमळवणार. आयु ांनी गेली दोन 
वष जवळपास िमट ंगम ये वेळ घालवला आहे. केवळ सवसामा य माणसा या जीवावर वेळ 
घालवायचा आ ण सरकारकडे बोट दाखवायचे काम आयु ांनी केले आहे. हा दोन तास वेळ 
वाया जात असताना, चचा होत असताना या सभागृहात अनेक जबाबदार अिधकार  उप थत 
आहेत. ब-याच सद यांनी सांिगतलेली काम े होत नाह त. वॉडातली कामे होत नाह त. रोज 
उठून ितथे नागर क येतात. गटरचे काम असेल, आरो यचे काम असेल, सद यांनी सूचवलेली 
कामे असतील ती ऐकून यायची. एखाद  िन वदा या होत असताना विश  रकमेची 
असलीतर  ते काम संपत होते. आता एकंदरच अिधकार  सांगतो, काम करायचे नाह . या 
बजेट या पुढे जाता कामा नय.े मग ते काम अधवट राहते. या माणे सद यांना सात याने 
पाठपुरावा करावा लागतो. आयु  हणतात बजेटम ये तरतूद नाह . परत िन वदा नाह , परत 
फेरिन वदा असेच गेली दोन वष चालू आहे. या सग या या चालू असताना महापािलकेत 
आयु ानंा पूवाभास झालेला नाह . आयु  सांगतात, बातमी लावा नंतर दसु-या दवशी आदेश 
काढा. आयु ांना ामु याने िस द चा मोह अस यामुळे वतःची िस  कर यात वेगळा वेळ 
घालवला आहे. आरो य, पाणीपुरवठा असेल, खचाला का ी लावली असेल तर िन तपणे 
चुक चे काम होत असताना यांनी थांबवले याब ल यांचे सभागृहात अिभनंदन सु दा केले 
आहे. यांना उपमा देखील दली आहे. केवळ उपमा देऊन चालणार नाह . सवसामा य माणूस 
महापािलके या ितजोर त कर पाने पैसे भरतो. यांना सु वधा दे यात आपण कमी पडतो 
आहोत हे सग या चचव न िन प न होते आहे. कोटयावधी पयांचे काम काढतो. बीआरट  
मागाची कामे करतो, ोजे ट करतो. याचे नाग रकांना देणेघेणे नाह . पाणी िमळत नाह . 
आरो या या सम या आहेत. सद यांनी सांिगतल,े कु यांचे उदाहरण दल.े फोन के यानंतर 
दोन दोन दवस कु ी पकडायला येत नाह त. ाथिमक सु वधा पुर व या जात नाह त. 
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को यावधीं या उ डाणांमुळे महापािलकेचा वकास बाहे न जर  दसला तर  आतम ये 
नागर कां या सम या तशाच आहेत. सारथी करा नाह तर महारथी करा, शेवट  नागर क हाच 
क बंद आहेू . याला मा  आपण दल त करतोू . दोन तासां या चचतून हेच िन प न झाले 
आहे. मा.आयु  साहेब ह  चचा िन फळ ठ  नय.े मा. शांत िशतोळे यांनी अितशय चांग या 
कारचे  वचारले आहेत. यातून महापािलका शासनाला पूवाभास झाला आहे. महेश दादा 

इथे बोलत असताना यांनी शासनाला अनेक उपमा द या. याआधी अनेक वेळा सभागृहात 
पोटितडक ने  मांडले आहेत. ह  व तु थती अिधका-यांना दोष देत नाह . अिधकार  नोकर  
वाचवायचे काम करतात. नोकर  करायचे काम करत नाह त. महापािलकेचे अिधकार  
आयु ां या दबावाखाली काम करतात. हणून आप या प ाची स ा या महापािलकेत आहे. 
प ाची स ा असताना देखील, आयु ां या नावाने सगळा कार होत असताना, आयु  साहेब 
गे यात जमा आहेत. यांची बदली झा यात जमा आहे. प ह या म ह यात महापौर साहेब, 
तुम या कायालयात िमट ंग झाली होती. यावेळ  या महापािलकेत हे आयु  फायदेशीर नाह . 
कामे करा सांगणारे नाह . ते महापािलकेचे काम करणार नाह . हे मी सांिगतले होते. जो 
आयु  िमड याला आद या दवशी बातमी देऊन काम करतो. मा.आिशष शमासारखे अिधकार  
या महापािलकेत काम करत होते. ते कधीह  िमड यापुढे जात न हते. यांनी काम कमी केले  
पण िस द  जा त केली. आज जे झाल े यावर बोल यापे ा ा या अनुषंगाने चचा झाली. 
या चचवर आपण काय करणार आहे. मा.महापौर साहेब आपण शासनाला आदेश दयावा 

छोट  छोट  कामे आहेत, छोटया त ार  आहेत, वकास काम,े पा या या अनेक त ार कडे 
अिधका-यांनी ल  दयाव.े अशा कारचे तु ह  आदेश दयावते. एवढेच मी या ठकाणी सांगतो 
आ ण थांबतो.  
 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या सभागृहात गेले दोन तास चचा 
चालू आहे. परंतू या सव चचतून खरेतर वरोधी प नेते यांनी १० दवसांपूव  सव मा हती 
घेतली होती. संपूण वदारक मा हती समोर आली आहे. जवळजवळ दोन तास चचा के यानंतर 
स य बाहेर आलेले आहे. परंतू या सभागृहात अशा कार या चचा व अशा कार या घटना 
अनेकवेळा घडले या आहेत. येकवेळ  सभागृहात सद यांना यां या भावना य  करायचा 
अिधकार अस यामुळे यांनी भावना य  के या आहेत. परंतू आजपयत आ मकपणे चचा 
घड यानंतरह  शासनाने फार मोठा काटेकोर बदल केला असे घडलेले नाह . या गो ीवर खेद 
य  करत बस यापे ा, वचार मांडत बस यापे ा येक वष  बजेट या वेळ  मी सांगत 
असतो, महापौर साहेब एक सम  सिमती करावी. यात सव प ांतील गटनेते असावेत. मला 
वाटत नाह , ३० ट के तर  कामे िनघतील. असा कोणताह  सभागृहातील मो या चचने मोठ  
जबरद त घटना घडेल, फार मोठ  इितहासात न द होईल असे समज याचे कारण नाह . हणून 
ह  चचा यथ, वाया आहे. तु ह ह  याचे सा ीदार अस यामुळे तु ह ह  या चचत होता. हे 
करायचेच असेलतर महापौर साहेब तु ह  तुमचा अिधकार वापरा. सवा या भावना इथे य  
झा या. इथे सवाची भाषणे झाली. खरेतर शासनाला आ हान ायचे असेल तर आजची सभा 
तहकूब करा. शासनाचा िनषेध करा. सग यांचे हेच मत आहे. तर यापासून का पळून जायचे. 
आमचे रोड, ग लीबोळ या. तु ह  कोट  कोट ंचे पूल करता. वकासाची २० ट केच कामे होत 
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असतील तर ह  लाजीरवाणी घटना आहे. सभागृहात वचारांची ती ता आहे, जो उ ेक आला तो 
य  करायचे साधन कंवा मा यम तु ह  आहात. तु ह  सवप ीय कायकता असलात तर  
तु ह  तुमचा ठोसा दाखवा. यांना काह तर  आ हान ा. कारण यां यावर प रणाम होणार 
नाह . सभा संप यानंतर काह  केले नाह तर यांना पिनशमट ा. आयु  कोण हे यां या 
कामातून िस  होत असते. आपण कोण या प तीने कारभार करतो हे तु ह  सांगत असता. 
बाहेर वातावरण वेगळे आहे. माझी ायची खूप इ छा असली तर  जे ोिसड ंगम ये येतील, 
याची न द होईल, तेवढाच आ हाला आनंद असेल या पिलकडे काह  होणार नाह . हणून 
महापौर साहेब, तु ह  काह  तर  भूिमका या. तु ह  ठोस िनणय या. अशी माझी मागणी 
आहे.   

                                                                                                            
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आताच भाऊसाहेब भोईर जे बोलले 
यांचे मताशी मी सहमत आहे. तु ह  कधी तुटक भुिमकेला जात नाह . मी तु हा वनंती 

करेल क , पुढ ल म ह यात आचारसं हता लागणार आहे. आज आप यासमोर जवळजवळ 
सगळे वषय सगळयांनी बोलले आहेत. सभागृहात बोलले या सगळया गो ींशी मी सहमत 
आहे. आताच मा.आ पा बारणे यांनी सांिगतल,ेगे या दोन वषात किमशनर यांनी सारथीचा बोड 
लावला याचे बील साडेतीन लाख आहे. एवढे पैसे लागतात का हा सवसाधारण  आहे. 
साडेतीन लाख इतके पैसे लागू शकत नाह त. पॉ सरिशप आहे का. या यापुढे कोणाचेच नाव 
न हते. कोणाला कमी रेटम ये दले गेले का. याचा अथ पसनल लेवलवर काह  गो ी के या 
गे यात. आ ह  िनवडून आलो यावेळ  आ ह  सांिगतले क  शहरातील वकास झाला पा हजे. 
शहरातील अनेक तरावर ल  आहेत. या ीकोनातून ांचा वचार केला पा हजे. कामे 
कधी होणार जी.बी.म ये होणार क  नाह  असे आहे. कारण आचारसं हता लाग यावर सवा या 
वॉडातील कामे होणार नाह . तुम या मताशी मी सहमत आहे. आज या जी.बी.म ये आपण 
एक  करणार आहेत. असा जर समजूतदारपणा असेल, तु ह  जर समजूतदारपणाने सभागृहात 
सव एक होणार असाल तर चांगली गो  आहे. तर महापौर साहेब वषयाला सु वात करावी. 
 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मी माझी मागणी मागे घेतो.   
 

मा.महापौर – आ ा मा. शांत िशतोळे यांनी  वचारल.े या ांतून येकाची इ छा आहे, 
मी काह तर  सांगाव.े मागील वष  आयु  साहेबांना सांिगतले होते, सग या वॉडात बजेट खच 
हायला पाह जे. वकास कामे चांग या प तीने हायला पाह जेत. मी तसा आदेश मागील 
आठव यात आयु ांना दला होता. टडर िनघाली. आयु  साहेबांनी वक ऑडर कॅ सल के या 
हो या. मा.मंदाताई ठाकरे व मा.सुमन नेटके ताई मा याकडे आ या हो या. यावेळ  आ ह  
आयु ांना सांिगतले होते, तसे क  नका. येक नगरसवेकाला बोलवा. येकाचे  माग  
लावा. बजेट खच करा. असा आदेश दला होता. तु ह  हणताय हणून आयु  साहेबांना व 
शासनाला पु हा आदेश देते क , शासनाने नगरसेवकां या वॉडात जे काह   आहेत, ते 

संपूण माग  लावावेत असा आदेश देते. 
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मा.उ हास शे ट - मा.महापौर साहेब,मला पुढ या िम टंगम ये बोलायला संधी दया. 
आचारसं हते या काळात ो रे घेतली तर  चालतात. आयु  साहेब सु ा नाह त.    
 

मा.महापौर – मा.उ हास शे ट  यांची ो रे पुढ ल िमट ंगम ये घे यात येतील.  
 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आज या ठकाणी बीआरट  कॉ रडॉरम ये 
वचारले या ांसंदभात शासनाने उ र देताना खरेतर सभागृहात आ यानंतर ांची उ रे 
िमळाली आहेत. यामुळे वाचूनच सांगावे लागणार आहे. मा.महापौर साहेब, माझा  . १ 
होता क , बीआरट  कॉ रडॉरम ये वकसन करताना युट एफ फंड याम ये दनांक ३/३/२०१० 
पासून दनांक ३/१/२०१४ पयत महापािलके या अंदाजप कानुसार एकूण कती र कम जमा 
होणे अपे त होते. व य ात एकूण कती र कम जमा झाली? अपे त व जमा र कमचेा 
तपिशल वष व लेखािशष दो ह  असेल तर दया. मुळात आज संबंिधत वभागाकडून शिनवार  
जी.बी.संपली तर  यांचे उ र तयार झाले न हते. आज सभागृहाम ये दपार  ु १.०० वाजेपयत 
नगररचना वभागात उ र तयार न हते. यामुळे यांनी दलेले उ र कती खरे व कती खोटे. 
कंवा आकडा बदलता येत नाह  याची कुठलीह  गॅरंट  नाह . हे जे आकडे आहेत, ते बांधकाम 
परवानगी वभागाचे आहेत. एकूण बांधकाम परवान या दले या आहेत याम ये बांधकाम 
परवानगीचे २०१० म ये एका म ह या या आतम ये फ  पाच बांधकामानंा परवानगी दली 
आहे. २०१० ते २०११ ला ४६ बांधकामाला परवानगी दली आहे. २०११ ते २०१२ ला ६३ 
बांधकामाला परवानगी दली आहे. २०१२ ते २०१३ ला ८५ बांधकामाला परवानगी दली आहे. 
व २०१३ ते २०१४ म ये १४३ बांधकामाला परवानगी दली आहे. मा.महापौर साहेब बीआरट  
कॉ रडॉरम ये लोक बांधकामाला परवानगी घेत नाह त, परवडत नाह  अशी अनेक कारणे देऊन 
आपण या ठकाणी कलम ३७ची या राबवतोय. परंतू या ठकाणी  राजकारणी व 
शासन यांची हातिमळवणी कशी होते ते बघा. यांनीच दलेली आकडेवार  आहे, याम ये 

आ ापयत ३४२ लोकांनी बांधकाम परवान या घेत या असतील मग लोक ितसाद देत नाह त 
असे तु ह  कसे हणू शकता. मग िमयम कमी करायचा वषय सभागृहापुढे कसा आणू 
शकतो. मा.महापौर साहेब ड.पी. व ड.पी.त बीआरट  कॉ रडॉरचे  वष २०१० पासून आजपयत 
१६९.९९ कोट  अपे त होते. जमा कती १४३.४ कोट , अपे त धरले यापे ा 
२६,००,९५,०००/- एवढे कमी िमळाले आहेत. अजून ३ म हन ेबाक  आहेत. ह  तूट भ न िनघू 
शकते. ए ककडे बीआरट  कॉ रडॉरम ये बांधकाम परवानगी देता येत नाह  असे सांगता. 
दसर कडे महापािलकेचे उ प न िमळव याचे काम शासनाकडून ु झाले आहे. वष २०१३-१४ 
म ये बांधकाम परवानगी वभागाकडून अपे त उ प न .१५,००,००,२५६ धरले होते. 
आ ापयत साडे चौदा कोट  जमा झाले आहेत. जवळपास .२८,००,०००/- जमा होणे बाक  
आहेत. अजून ३ म हने बाक  आहेत. यामुळे ते सहजपणे जमा होऊ शकतात. मी प  
सांगते, आपण ३७ची कारवाई करतोय. यात बीआरट  कॉ रडॉरम ये िमयम कमी कर याचा 
वषय आला आहे. कलम ३७ म ये तशी मा हती घेतली असता खोट  मा हती दली असती, 
परंतू सभागृहात वचार यामुळे मो या माणात का होईना खरे बोलावे लागले. बीआरट  
कॉ रडॉरम ये आजपयत ४०.९२ कोट  अपे त होते. आजपयत जमा उ प न ३३.६१ कोट  
पये आहे. जवळपास साडेसात कोट  जमव यासाठ  अजून तीन म हने बाक  आहेत. तसेच 



27 
 
उपसंचालक भदाणे मॅडम यांनी वाढ व ह चा रेट कमी केला नसतातर मागील वेळ  
द.१४/२/२०१२ला मी एक प  दले होते. काह  ठरा वक ब डरकडून ट ड आर कमी घेतला 
होता. झोनचा वाद िनमाण केला होता.  हणून .३,७१,००,०००/- इतक  तूट आली होती. मला 
असे वाटते, यांनी ह चा वाद िनमाण केला नसतातर आज जे उ  ठरले होते ते पूण झाले 
असते. आजह  .३,७१,००,०००/- चे काय केल,े य़व था केली का नाह  हे मला कळवलेले 
नाह . बांधकाम े ात असतानाह  आपला उ े य सा य होतो आहे का. आपण कशी काय 
सदरची कारवाई कोणता िनयम टाकून ता वत केली आहे. महापौर साहेब, या ठकाणी वाढ व 
ह चा वेगळा दर आकारला जातो आहे. हे या चाटम ये दले गेले नाह . हेतूपुर सर दले गेले 
नाह  असेच हणावे लागेल. जवळपास १ तारखेला ावली दली होती. आपण तो ९ तारखेला 
वकारला. या दवसापासून आजपयत यांनी मा हती जमा केली न हती कंवा दली न हती. 

वाढ व ह चा जो वषय आहे, जे दर आहेत ते या ठकाणी जाणूनबुजून दलेले नाह त. खरेतर 
मला यां या काय मतेवर शंका आहे. ड ड ट पी यांना एकतर दर ायचे न हते कंवा मु ाम 
टाळायचे होते. काय रेट करतो ते मा हत नसाव.े हा खरेतर सद याचा अपमान आहे. 
नगरसद याने  वचारले याची अपे त उ रे न देण े हा स मा. सभागृहाचा व या 
सद यांचा अपमान आहे. इतका बडेरपणा व िनलाजरेपणा फ  शासनच क  शकते. कारण 
यांना मा हत आहे क , काह  लोक पा ठराखे आहेत. वेळ िनभावून घेतील. सांभाळून घेतील 
हणून सद याने  वचार यानंतर सु ा उ रे अपूर  देण,े चुक ची देण,े इतका बनधा तपणा 

क  शकतात. या ठकाणी सन २०१०-११ चे आकडे आले होते. द.३/३/२०१० पासून 
द.३१/३/२०११ पयतचे जे आकडे कं यूटरव न िमळाले आहेत, ते का िमळाले आहेत. याचे 
कारण आहे, िनयम होऊन साधारण म हना झाला होता. यात उपसूचना घुसड या हो या. 
या या मागचे रामायण संपूण शहराला मा हत आहे. अव या ३ म ह यांत उपसूचना देऊन 
िमयम कमी करायचा घाट घातला होता. उपसूचना देऊन वषय करायचा जो घाट घातला 

होता तो मी मा.उ च यायालयात जाऊन हाणून पाडला आहे. २०१२ चा कोटाचा िनकाल आला 
यावेळ  आकडे कती जलद गतीने वाढले आहेत. ए ककडे आपण बजेटवर चचा करत असतो. 

एलबीट त आलेली तूट खरेतर या ठकाणी डॉ.माने साहेब बसले आहेत, यांनी सांगायला पाह जे 
होते. सभागृहात कोण या उपसूचना आ या आहेत. एलबीट  कशी कमी येते आहे. उ प न कसे 
कमी झाल.े शू य जाणीव असणा-यांना पा ठशी घालायचे, उ प न कमी झाले हणून ओरड 
करायची आ ण याचा आधार घेऊन शासनाने वॉडातली कामे थांबवायची हणजे डबल 
ढोलक . उपसूचना कशा आ यात ते सांगावे हणजे दध का दध व पानी का पानी होईलू ू . 
ए ककडे हणायचे नवीन िमळकतीचे सव ण चालू आहे. शा तीकर लावतोय. पाणीप ट  
वाढवतोय. आिथक ोत शोधतोय. दसर कडे मा  काह  लोक सभागृहाचा गैरवापर करत ु
आहेत. याचा गैरवापर क न महापािलकेचे उ प न कमी क  पाहत आहेत. बीआरट  
कॉर डॉरम ये बांधकाम परवान या यायला कोणी येत नाह . नाह त? िमयम जा त आहे 
अशा अनेक व गना झा या आहेत. ह  आकडेवार  पा हलीतर सग याचें दात घशात गेले 
आहेत. आज जी अव था आहे व जमा झालेली र कम यात फारसा फरक नाह . या ठकाणी 
काह  आकडे सांगते. बीआरट  कॉर डॉरम ये एकंदर त शमन शु क , इमारतींचे परवाने शु क 
हे दर खालील माणे आहेत. यात बजेट करताना दसर  द ती सांिगतली होतीु ु . महापािलकेचे 
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शमन शु क बांधकाम परवानगी घेऊन बांधकाम करत असताना यावसाियकाने मंजूर 

केले या एफएसआयम ये येत नसेलतर  याचे वेगळे हेड केले पाह जे. तर याची स य थती 
बाहेर येईल. वकास शु क, शमन शु क हे एकाच हेडखाली जमा करतो. यामुळे कुठे कती 
र कम जमा झाली ते कळून येत नाह . द.३/३/२०१० पासून द.२/३/२०१११ या कालावधीत 
.२,०६,३४,०००/- बांधकाम परवानगीचे जमा झाले होते. द. १/४/२०१० ते ३१/३/२०११ 

म ये .११,३५,७७,०००/- पये जमा झाल.े द.१/४/२०११ ते द.३१/३/२०१२ म ये टागट 
होते .१९,७०,००,०००/-, जमा झाले .२०,६१,२६,०००/-ची बांधकाम परवानगी घेतली. 
द.१/४/२०१२ ते द.३१/३/२०१३ म ये उ  होते – .४०,०९,७९,०००/- जमा झाले .३२ 
,६६,४७,०००/-. द.१/४/२०१३ ते ३१/३/२०१४ म ये उ  होते .५९,२७,९०,०००/-, आज 
जमा झाले .४२,७३,६०,०००/- हणजे बांधकाम परवान या वकासक घेत आहेत. या या 
बीआरट  कॉर डॉरम ये ब ड ंग परिमशन दली, एफएसआय दला, टड आर खच  टाकला. हे 
सगळे करत असताना र यांची अव था कधी पाह ली आहे का. र यांची दराव था झाली ू
आहे. याकडे कोणाचेच ल  आहे का. याकडे कोणाचे ल  नाह . फ  आ ण फ  डबल 
एफएसआय िमळतो हणून बीआरट  कॉर डॉरचा वापर करतो, याम ये आपण या िनयमाचा 
वापर करतो. मी तु हाला एवढेच सांगेल. आपण जे हा जे हा मा.उ हास शे ट  यांचे  
घेणार आहोत, यावेळ  नगररचना वभागाने यां याकडे अपूण उ रे दली आहेत. वाढ व ह चे 
रेट आकारले जातात याची मा हती दलेली नाह . या ठकाणी झालेला ॉड, यात 
.३,७१,००,०००/- वसूल केलेले नाह त. ए, बी, सी असे तीन कारचे झोन आपण केले होते. 

ड  झोनचा ताव शासनाकडे कधीच पाठवणार न हतो. तर सु ा ड ड ट पी यांना या करणात 
 पडला होता. १२०० यायचे का ९०० यायचे. १२,००० चौ.मी. यायचे का ९,००० चौ.मी. 

यायचे. अ यंत पणे काम केले आहे. तीन कोट  उ प न कमी आल.े शासनाकडे प  
पाठवले आहे. गेले १ वष झालेतर  हे प  शासन दरबार  पडले आहे. यावर शासनाकडून उ र 
दले नसताना .३,७१,००,०००/- या बलात पडून आहेत. ते भरलेले नाह त. हेतूपूर सर कमी 
क न दलेले रेट आहेत. ह  र कम यां या पगारातून वसूल केली पाह जे. शासन वष वष 
प ाचे उ र देत नसले, यातून िनयम काढनू , पळवाट काढणार असू तर अशा अिधका-यावर 
कारवाई सु ा झाली पाह जे.      
 

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी मा.िसमा सावळे व 
मा.उ हास शे ट  यांनी बीआरट  संदभात जे  वचारले होते. यातून एक चांगला खुलासा 
सभागृहापुढे िन तपणे आला आहे. अपे त उ प न या बीआरट या मा यमातून िमळालेले 
दसते आहे. महापौर साहेब याचाह  खुलासा िमळाला पा हजे. नगररचना कंवा बांधकाम 
परवानगी वभागाकडून जे काह  आिथक उ प न अपे त धरले आहे याचे बायफरकेशन,  
बांधकाम परवानगी वभागाकडून कती बांधकामाची परवानगी घेतली आहे कंवा घेत आहेत, 
टड आर व इतर शु क भरले गेले आहेत, या काह  बांधकाम परवानगी द या गे या आहेत, 
एक एफएसआय ए ा िमळतो आहे याचा बेने फट घेऊन या परवान या द या गे या 
आहेत का, अरजमट एफएसआय घेऊन दली गेली आहे का याचा खुलासा शासनाकडून 
कर यात यावा. सु वातीला बीआरट चा वषय सभागृहात मंजूर केला यावेळ  घाईघाईने वषय 
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मंजूर केला नंतर यात खूप ुट  राह या. दोन सद यांनी हा वषय मांड यानंतर या वषयाचे 
ान सवाना हाव.े पंपर  िचंचवड शहरात नेमके बीआरट  कॉर डॉर कती आहेत, कती 

उ प न अपे त आहे याचा खुलासा शासनाने न क  ावा. पुढ ल काळात यातून न क  
चांगला माग िनघेल हा वषय हावा या गो ीसाठ  काह  य  राहन गेले आहेू . आप या 
सग या सभागृहाला या बीआरट चे ान दयाव.े महापौर साहेब याचा खुलासा सभागृहाला 
सांगावा. पुढ या काळात उपयोग होईल. 
 

मा.महापौर – संबंिधत अिधका-यांनी खुलासा करावा. 
 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बीआरट  कॉर डॉर, ब ड ंग परिमशन 
मधून अपे त उ प न, झालेली डे हलपमट या अनुषंगाने हा  या ठकाणी सभागृहासमोर 
आला आहे. वा त वक पाहता आकडेवार  आली आहे. मा.आिशष शमा आयु  असताना 
बीआरट  कॉ रडॉर ह  क से ट राबवायची ठरले होते. यामागील हेतू खरोखर सा य़ झाला 
नाह . बीआरट  कॉ रडॉरसाठ  लागणार  ॅफ क लेन, ितथे असणार  युट िलट , अिधक 
डे हलपमट हावी हणून यासाठ  हा य  होता. हे करत असताना ए,बी,सी व ड  असे 
झोिनंग केल.े िमयम टाकला गेला यासाठ , पाक गसाठ  अट  आ या याचा ए रया, सेट 
बॅकचा  होता. तो ९ मी. एव यासाठ  ठेवला होता क , जे हा वाहन पाक करतो, तसे न 
करता नंतर या काळात २५ ट के पा कग आर त कराव.े महापािलकेने हे वनामोबदला ाव े
अशी जाचक अट यात आली होती. वा त वक पाहता कोणतीह  सोसायट  कंवा मायसेस 
अशा कारे अनिस युअर होतील. लॅन बसत न हता. कोणताह  ब डर, कोणतीह  सोसायट  
अशा कारे पा कग दे यासाठ  तयार न हते. हणून यात द ती हावीु . सेट बॅक म य,े ं ट 
मा जनम य,े िमयमम ये द ती हावी हणून हा वषय सभागृहासमोर आणलाु . ह  
आकडेवार  पंपर  िचंचवड शहरात अिधक बांधकामे होत असताना मा.अ जत ग हाणे यांनी 
खुलासा केला. नेम या कोण या झोनम ये अिधक परवान या िमळा या अस यातर ह  
डे हलपमट झाली. या फगर दसतात या आप याला दसतात. प ह या वष  ५ बांधकाम 
परवान या द या गे या. नंतर पुढ ल वष  ४६, नंतर ६३, यानंतर २०१३-१४ म ये १४३ 
बांधकाम परवान या द या गे याचे दसून येते. याम य ेकोणकोण या गो ींचा अंतभाव केला 
गेला आहे. िसंगला एफएसआय क झ शनम ये आहे का. याची याला गरज नाह . ट ड आर 
वापरला असलातर  याला नवीन िनयम लागू आहेत का. हे िमयम जाचक आहे हणून 
आपण ३७ चे मॉ ड फकेशन क . अशा कारे आिथक बाबींत कलम ३७ चे मॉ ड फकेशन 
करायचा अिधकार महापािलकेला आहे, महासभेला आहे. या अिधकारांतगत अिधकार राब वला 
आहे हणून अपे त डे हलपमट हायला पाह जे होती ती झालेली नाह . दसर  गोु , हा  
वचारात घेत असताना याअनुषंगाने बीआरट वर खच करतोय. याची युट िलट  पाह ली आहे 
का. आज आपण बीआरट  कशीतर  राब वत असताना ायोिगक त वावर चालू केली पाह जे. 
नेमक  र पॉ स कसा येतो आहे. एक गो  ल ात ठेवली पाह जे, या पंपर  िचंचवड शहरात 
ऑटोमोबाईल इंड जचा मोठा भाग आहे. पुणे ज ात सवात जा त वाहने पु यात र ज टड 
झाली आहेत. यात दचाक ंची सं या अिधक आहेु . पंपर  िचंचवड शहरात दचाक  वाहनां या ु
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र ज ेशनचे माण सवात जा त अस यामुळे या वाहनांची वदळ ल ात घेता जो कॉ रडॉर 
केला आहे तो डेड केटेड केला आहे, तो करत असताना िततक च अिधक वाहने र ज टड होतात. 
िततक च वाहने रोडवर येतात. याचा अंतभाव कलमाम ये होणे गरजेचे आहे. एखा ा रोडवर 
ऑलरेड  क ज शन जा त आहे, वाहने जा त आहेत. तो ट आधी पाह ला पाह जे. नंतर 
बीआरट  राब वली पाह जे. १०० मी. पूव  केला होता. यातून उ प नात लॉस हायला नको 
हणून तो १०० चा कॉर डॉर २०० मी. केला. जेणेक न िमयम कमी झा यानंतर याचे २०० 

मी. करायचे हणजे उ प न वाढेल. याचा बोजा न वाटता आपण याला िमिनमाईज      
क न याची युट िलट  वाढली पाह जे, याचा जंक वाढला पाह जे. अपे त डे हलपमट वाढली 
पाह जे. आपण कमिशयल असो, रेिसडे शयल असो, या बीआरट  त वावर नागर कांना 
सु वधा उपल ध होईल. वतःचे वाहन न घेता बीआरट या कॉर डॉरचा उपयोग करावा हा 
यामागे हेतू व उ े य होता. मी यावेळ  महापौर होतो, यावेळ  कंपनी फॉम करायची असे 

ठरले होते, तो उ े य सा य हावा हणून हा य  केला आहे. हणून मे ो डबल केली. 
जा त लोकांनी परिमशन यावी हा मूळ हेतू या मागचा होता. हे लवकर इ लमे ट हायला 
पाह जे. परिमशन आधीच दलेली आहे. हे करत असताना या सव गो ींचा अंतभाव होणे 
िततकेच गरजेचे आहे. या जाचक अट  हो या, या कमी कर यासाठ  मा.महापािलके या 
मा यमातून मॉड फ केशन केले आहे. एवढा मोठा कॉर डॉर संपूण शहरभर आहे. जो डे हलप 
हावा, जा तीत जा त यु टिलट  हावी हे करत असताना दसरा ु , या टँड ंग किमट ने हे 
केले नाह . एखा ा ब डरन/े माणसाने लॅट यायचा झालेतर ५०/१०० पयांची पधा 
असलीतर  परत चौरस फुटाचा फरक आहे. ९००-१२०० घेताय. १०० मी. या रोडवर ितथे ॅ फक 
जा त आहे, वदळ खूप आहे ितथे कोणी लॅट घेणार नाह . जथे गाडन आहे, शांतता आहे, 
१०० मी. आज जाऊन तो ितथे रेटम ये नऊशे पयांचा फरक असलेतर कोणीह  लॅट घेणार 
नाह . फुटाला १२०० ते १९०० रेट घेतो. यावेळ  दसरा ब डर ु १०० मी. सोडून डे हलपमट 
करत असेलतर ५०० फूटाला कमी रेट िमळालातर  ९ लाखात व त लॅट िमळत असेल तो 
माणूस तो लॅट घेईल. मग या भागाची डे हलपमट कशी होईल. या कॉर डॉरची युट िलट  
शंभर ट के होणार नाह . यामुळे याचा यूज हावा, या या पपजचा वापर हावा. 
नागर कांनी ितथे डबल एफएसआय भरावा. महापािलकेकडे या मागाने पैसा यावा हा यामागे 
उ े य आहे. पण आपण या उ े यापासूनच दर जातो आहोतू . हणून या िनयमात 
मॉड फ केशन कराव.े हा ताव शासनाकडे लवकरात लवकर जावा ह  अपे ा आहे. हणून 
मा.उ हास शे ट  यांनी जे  वचारले ते याच संदभातील आहेत. याची उ रे आली 
नसतीलह . मा.उ हास शे ट  यां या प ाचे उ र दलेतर पुढ ल सभेम ये यावर अिधक चचा 
करता येईल. िमयम कसा घेतला, शमन शु क घेताना कसे घेतल.े मघाशी बोलताना 
सांिगतल,े मी १ तारखेला  दले होते, ते ९ तारखेला घेतले गेल,े उ र ायला कमी वेळ 
िमळाला. हे याचे कदािचत उ र असेल. अिधक पारदशकता यावी. शहराचा वकास हावा हा 
थूल हेतू यामागे आहे. पुढ ल िमट ंगम य ेयावर उ र दले तर  चाल यासारखे आहे.     

 

मा.महापौर - ो राचा तास संपलेला आहे. वषयाला सु वात कर यात यावी.   

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

       वषय मांक - १ 
दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

   संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे व मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
        २) मा. थायी सिमती सभा ठ. . ५४८० द.३१/१२/२०१३ 
 

 “नाद ह प रवार” ह  सं था संगीताचा चार सार कर त असून १९ वा वा षक 
मा टर दनानाथ मंगेशकर संगीत नाटय महो सव दनांक २ ते ५ जानेवार  २०१४ दर यान 
आयो जत कर यास व याकामी र. . २,९५,०००/- अनुदान मंजूर करणेस मा यता देणते येत 
आहे.  
मा.आशा सुयवंशी – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना माडंते – 

नाद  पर वार या सं थेस १९ वा वा षक मा टर दनानाथ मंगेशकर ना य महो सव 
कर यास व याकामी र. .२,९५,०००/- अनुदान र. .३०,००,०००/- लाखा या यितर  मंजुर 
करणेस मा यता देणेत यावी.  
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक - ४४९    वषय मांक - १ 
दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

   संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे व मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
        २) मा. थायी सिमती सभा ठ. . ५४८० द.३१/१२/२०१३. 

“नाद ह प रवार” ह  सं था संगीताचा चार सार कर त असून १९ वा वा षक 
मा टर दनानाथ मंगेशकर संगीत नाटय महो सव दनांक २ ते ५ जानेवार  २०१४ दर यान 
आयो जत कर यास व याकामी र. .२,९५,०००/- अनुदान र. .३०,००,०००/- लाखा या 
यितर  मंजुर करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

 
अनुकूल  - ८१      ितकूल – ०  

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

      वषय मांक - २ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

   संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे व मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
   २) मा. थायी सिमती सभा ठ. . ५४८२ द.३१/१२/२०१३ 

 साने गु जी कथामाला ४७ वे अिधवेशन फुलगांव येथील लोकसेवा ित ान संचिलत 
नेताजी सुभाषचं  बोस सैिनक व ालया या ांगणात होणार असून मनपा तफ सदर 
अिधवेशनास र. .२,९५,०००/- (अ र  र. .दोन लाख पं या णव हजार) अनुदान मंजूर करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.आशा सुयवंशी – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते  – 

साने गु जी कथामाला ४७ वे अिधवेशन फुलगांव येथील लोकसेवा ित ान संचिलत 
नेताजी सुभाषचं  बोस सैिनक व ालया या ांगणात होणार असून मनपा तफ सदर 
अिधवेशनास र. .२,९५,०००/- (अ र  र. . दोन लाख पं या णव हजार) अनुदान 
र. .३०,००,०००/- लाखा या यितर  मंजूर करणेस मा यता देणेत यावी.  
 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 

मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

ठराव मांक - ४५०    वषय मांक - २ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 
   संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे व मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
   २) मा. थायी सिमती सभा ठ. . ५४८२ द.३१/१२/२०१३ 
 

 साने गु जी कथामाला ४७ वे अिधवेशन फुलगांव येथील लोकसेवा ित ान संचिलत 
नेताजी सुभाषचं  बोस सैिनक व ालया या ांगणात होणार असून मनपा तफ सदर 
अिधवेशनास र. .२,९५,०००/- (अ र  र. .दोन लाख पं या णव हजार) अनुदान 
र. .३०,००,०००/- लाखा या यितर  मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
 

अनुकूल  - ८१      ितकूल – ०  

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

ठराव मांक - ४५१    वषय मांक - ३ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

      संदभ:-१) मा.शैलजा िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव  
  २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१८५ द.३/१/२०१४ 

 मनपा या ड भागातील उ ानांची करकोळ द ती वषयक व लहान मोठ  वकासाची ु
कामे करणे या कामासाठ  मनपा या सन २०१३-१४ या भांडवली खचा या अंदाजप काम ये 
पान .४५४, अन.ु .३० वर थाप य उ ाने या लेखािशषकाअंतगत र. .१५,००,०००/- तरतूद 
आहे.  पंपळे गुरव येथील आर ण .३५२ राजमाता जजाऊ उ ानासाठ  बु ज व तटबंद चा 
समावेश असलेले मु य वेश ार बांधणेसाठ  अंदाजप क य र कम पये १,००,००,०००/- 
अपे त आहे. या कामासाठ  आव यक र. .१,००,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  फ ) या 
र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -             

   

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

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

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

ठराव मांक - ४५२    वषय मांक - ४ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

   संदभ:-१) मा.शैलजा िशतोळे, मा.साधना जाधव याचंा ताव  

       २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१८६ द.३/१/२०१४ 
      पंपळे गुरव येथील हॉटेल सृ ी समोर ल जागेत उ ान वकसीत करणे या कामासाठ  
मनपा या सन २०१३-१४ या भांडवली खचा या अंदाजप काम ये पान .४६५, अन.ु .११४ 
वर थाप य उ ाने या लेखािशषका अंतगत र. .४५,००,०००/- तरतूद आहे.  या कामासाठ  
थाप य वभागामाफत र. .१,८०,००,०००/- ची िन वदा काढणेत आली आहे.  तथा प ३ एकर 

जागेवर संपूण उ ानाचे आर ण वकसीत करणेसाठ  अंदाजे र. .५,००,००,०००/- चा खच 
अपे त आहे.  या कामासाठ  आव यक शासक य मा यता र. .५,००,००,०००/- मधून 
र. .१,८०,००,०००/- वजा जाता उव रत र. .३,२०,००,०००/-(अ र  र. .तीन कोट  वीस लाख 
फ ) या रकमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -             

   

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

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

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

ठराव मांक - ४५३    वषय मांक - ५ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

      संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/ड.मु./१/का व/२४७६/२०१३,  

               द.०९/१२/२०१३ 

      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१८८ द.३/१/२०१४ 
 थेरगाव गावठाण र ता वकसीत करणकेामी येणा-या र. .१,८७,५०,०००/- (अ र  
र. .एक   कोट  स याऐंशी लाख प नास हजार फ  ) चे पुवगनणप कास व  या माणे काम 
करणेस मा यता देणेत  येत आहे.  
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -             

   

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

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

 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक - ६ 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

      संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . ना वयो/५/का व/१७७/२०१३,  

                द.२६/१२/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१९० द.३/१/२०१४ 

 
       नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध क याणकार  योजना 
राब व यात येतात याम ये काह  योजना बंद करण,े काह  योजनांम ये सुधारणा करणे व 
न वन योजना सु  करणे ता वत असून अपंग क याणकार  योजनेतील व वध क याणकार  
योजनेम ये सुधा रत बदल करणेकामी तावा सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते २ योजनांना 
मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ह  योजना, हा वषय वाचत असताना 
नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व यात येत 
आहेत. याम ये काह  योजना बंद करणे याचा प ात उ लेख नाह . या योजना बंद करायला 
तु ह  कोणाची परवानगी घेतली. योजना सु  करायला महापािलका सभेपुढे आणता, मग 
योजनेत बदल कर यासाठ , योजना बंद कर यासाठ  महापािलका सभेची परवानगी आव यक 
नाह  का. एकतर इतका र ड असा तो वभाग आहे. काह ह  कोणीह  वषभरच काय तर ३/३ 
वष, ५/५ वष ितथले पेपरच हालत नाह त. २००९ या या योजना आहेत, या आ ापयत 
राब वता आले या नाह त. खरेतर ह  अ यंत शरमेची बाब आहे. आयु  साहेब, आपण खूप 
ऍ ट ह आहात. िश ण वभागात जे काम चालू आहे. येक शाळेला भेट देताय. खूप 
पृहणीय, अ यंत वाखाण यासारखे काम आहे. तसेच यासंदभात आपण वभागात ल  घालाव.े 

२००९ या कोण याह  योजना चालू नाह त. महापौरांनी शंभर पे ा जा त वेळा बोलवले असेल, 
महापौरांनी वचारणा केली असेल, योजना राबवा, लोकांना मा हती क न ा, अ जबात नाह . 
तो वभाग हलतच नाह . फ  या योजना राब व या आहेत, मी या ठकाणी कौतुक करेल, 
मा.आशा शडगे यांनी मा हती मागवली आहे. एक लाख झेरॉ स ित माग व या हो या. यातून 
न क च शासनाचा गलथानपणा उघडक स येणार आहे. अशा कार या कोण या योजना बंद 
करणार आहात याची िल ट पा हजे आहे. आपण कोणतीह  योजना आम या समोर न आणता 
अशी पर पर बंद क  शकत नाह . काय देणार आहोत. शासनाकडून जे काह  येते, यात तुमचे 
काय कौश य आहे. तुमची कोणतीह  बौ क पातळ  यात दसत नाह . फ  शासना या 
योजनांची र ओढताय. क  शासना या, रा य शासना या याह  पे ा जा त योजना आहेत. 
या सु ा अंतभूत क न या राब व या पाह जेत. या अ जबात राबवत नाह त. यात बदल 

होत नाह .  मी एक उपसूचना देणार आहे. अपंग क याणकार  योजनेत, मतीमंद मुल,े गतीमंद 
मुलांना दरमहा अथसहा य देतो. ह  योजना वषभर चालू असावी. आपण एकदा सु  के यानंतर 
वषभर अथसहा य देतो. काह  मुलांचे लाईफ स ट फकेट एक म ह यासाठ  नसतात. यामुळे 
ह  योजना वषभर चालू असावी. मी उपसूचना देते क , गितमंद, मितमंद, अपंगां या 
योजनां या अजाची मुदत ठरा वक न ठेवता वषभर योजनांचे अज वकारणेस मा यता देणेत 
यावी.    
 
मा. ितभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, अपंगांसाठ  या योजना 
शासनाकडून राब व या जातात, यात पशनरांकडून जसा हयातीचा दाखला माग वला जातो, 
या प तीने स ट फकेट पा हजे असेल तर ससून, केईएम, वायसीएम यां याकडून स ट फकेट 

पाह जे असेल तर तसे या. एकदा डाटा तयार होतो यावेळ  या अजदारा या हयातीचा 
दाखला घेतला गेला पाह जे. नागर कांनी तुम याकडे सारखे यायचे. सारखे तु ह  यांना 
सांगायचे, हा पेपर सबिमट केला का, हा पेपर आणा, तो आणा. अपंग मनु य वारंवार येतो 
का. समाजातील उपे त घटकांना उपे त क  नका. या लोकांना उ च िश णासाठ  
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अथसहा य दले पाह जे ते देणार आहोत. याची र कम .१५,०००/- दली जाते. यांना 
िश णासाठ  जेवढा खच येतो तेवढा ा. ह  मुले िशकली पाह जेत. एखा ाची िश णाचा खच 
करायची प र थती नसेलतर एखादा अंध व ाथ  असेल, याला येणा-या ४ वषाचा खच ावा. 
ड ी करायची असेलतर यासाठ  खच ावा. मितमंद मुले विमंग खूप चांगले करतात. 
यांना मगर टे डयमवर विमंग करायला परवानगी िमळत नाह . कशासाठ  आपले विमंग 

टँक आहेत. पालकांना अट घाला क  बरोबर िश क असले पाह जेत. व ा याकडून, 
पालकांकडून अज भ न यावेत क , दघटना घडली तर यास आ ह  जबाबदार नाहू . 
यां याबरोबर पालक व िश क असले पाह जेत. पालक बरोबर अस यािशवाय इथे यायचे 

नाह . इथे यायचे नाह ,िशक वता येणार नाह . मितमंद वमर कती आहेत याचा अ यास 
करा. असे जे कोणी आहेत यांना ितथे ित कट काढावे लागते. तो उपे त घटक असतो, 
मितमंद असू ा कंवा अपंग असू ा, मानिसक ने खचलेले पालक इतर खच इतके 
असतात. ते या मुलांवर खच क  शकत नाह त. यांना बस  देतो तसे इथे सु ा  म ये 
दले पाह जे.  िश ण दले पाह जे. ऍकॅडमीम ये याला जावू दे. उपे त घटकांसाठ  मी 
ठराव दला होता. िश ण मंडळात या गो ीसाठ  एक/एक वग चालू केले पा हजेत. आज 
कामायनी, साईसार या सं था यांना १०० मुलांची मा यता आहे. आम याकडे ८०० ते हजार 
लोक वेट ंग िल टवर आहेत. या मुलांना  पीच थेरपी करावी लागते. ऐकायची थेरपी करावी 
लागते. वेगवेग या वेळा आहेत. यासाठ  मनपाचे युिनटस तयार केले पाह जेत् . यांना िश ण 
दले गेले पाह जे. यां यासाठ  युिनटस तयार केले गेले पाह जेत् . या मुलांना िश णाबरोबरच 
कलेचे िश ण, आप याकडे कला अकादमी आहे. तबला वाजवायचे िश ण दले गेले पाह जे. 
१५,०००/- शै णक खच दला जातो, यात काय होत नाह . ३० लाख अनुदान रकमेतून 
यावर खच केलातर  चालेल. कारण पूण बजेट खच होतच नाह . पंपर  िचंचवडम ये कती 
शाळा आहेत. सग या शाळांची कागदप े इथपयत पोहचेपयत, तारेवर च कसरत होते. उपे त 
घटकांना सांभाळायचे, ऑड ट करायचे, यांची कागदप े सांभाळायची का काय करायचे. न क  
शाळा अ त वात आहे का हे बघा. ऑड ट झाले आहे का ते बघू नका. पैशांचा गैरवापर होत 
नाह  ना यासाठ  दर म ह याला ह जट करा. चांगले काम चालू आहे का नाह . यात कुठे 
पैशांचा गैर यवहार होत नाह  ना. दर म हना ह जट असू ा. रमाक बुक तयार करा. 
ी.वाघमोडे यांची सं था आहे. कशा प तीने मुले िशकतात ते पाहन वाईट वाटतेू . अशा 

शाळांचे ऑड ट सु ा मागू नका. २/३ लाख अनुदान देतात. ५/६ सं था आहेत. काह  सं था 
तर हणतात, महापािलके या नाद  लागायलाच नको. साई नावाची माझी सं था दरवष  
अनुदान घेते. पण कामायनीसारखी सं था हणते, महापािलके या नाद  लागायला नको. कोण 
पाठपुरावा करणार. एकदा स ट फकेट द यानंतर अपंग व काय रटन येते का. पेशन योजना 
आहेत या माणे दरवष  फ  एकदा हयातीचा दाखला या. मी या पालकांना घेऊन वतः 
आयु  साहेबांकडे गेले होते. अजूनह  या पालकांना अनुदान िमळाललेे नाह . इथे अनुदानाची 
अट घातली आहे, मुलाचे वय ५ वष पूण असाव.े एखा ा मुलाला ज मजात यं य असेल, 
याचा खच ज मापासून सु  होईल का ५ वषापासून होईल. याची घरातली प र थती चांगली 

असेलतर याचा खच वया या ५ वषानंतर सु  होईल. वायसीएम या डॉ टरांनी शू य 
वयोगटापासून या मुलांना तपासाव.े यांचे स ट फकेट या. शू य वयोगटापासून ह  योजना 
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राबवावी. संपूण योजना १८ वषापयत क  नका. अखंड योजना करा. या योजनेत कलर 
ॉपलरचा समावेश करावा. सात या म ह यातच कळते, या बाईचे बाळ मितमंद आहे का, ितला 

काह  आजार आहे का नाह . महापौरांसार या एक म हलेने आज या बाई या बाळाची पूण 
वाढ झाली न हती. अशा वेळेला ितला ससूनचा आधार यावा लागला. आज यां यावर एवढा 
मोठा भार असेल, असे बाळ १/२ म ह याचे ड लेअर झाले असेल तर ोिसजर फार मोठ  
होते. कोणतेह  आई-वड ल हे सहन क  शकत नाह त. माझे बाळ अंध आहे कंवा मितमंद 
आहे. खरोखर याचे जळते याला कळते हणून वयाची अट शू य करा. ते मूल जोपयत 
हयात आहे तोपयत या मुलाला या योजनेचा लाभ िमळावा, ह  माझी उपसूचना आहे. 
िश णासाठ  जो खच येतो तो या मुलांना न देता सं थांना दला आहे. फार अवघड 
प र थती आहे. सं थांचे सं थाचालक आप याकडे येतात ते हा आपण यांना फार सहकाय 
करतो, यातला भाग नाह . तु ह  फ  सात याने जाऊन बघा. मा यासारखी म हला सु ा 
वतःची सं था वतः चालवते. शासक य अनुदानां या मागे पळत नाह . मा याकडे १२५ 
व ाथ  आहेत. १८ वषापासून ६० वषापयत मितमंद य  आहेत. चांगले मूल सांभाळणे आई 
वड लांना कठ ण असते. आ ह  समाजासाठ  काम करत असतो. आ ह  समाजक याण 
यां यामागे पळत नाह . सं थेची मा यता घेतो.  अनुदानासाठ  खच िलहन जे खोटे काम ू
करतात यांना अनुदाने िमळतात. सं थांम ये ह जट ठेवा. सं थाचालकांना या प तीने 
ायचे असेल तसे ा. अनाथ मुलांसाठ  वसावा नावाची एक सं था सांगवी इथे चालू झाली 

आहे. या बाई मला येऊन भेट या. ािधकरणातह  अशी मुले आहेत. ह  सं था सु ा यात 
ऍड क न या. सांगायला वाईट वाटते, जे लोक यांची लहान बाळे रे वे टेशन, देवळांत 
सोडून देतात,मुलांवर ल आपला ह क सोडतात. यात सु ा मितमंद मुलगा आहे. अशा बाळांना 
यु.एस.ए. तील पालकांनी ते मितमंद बाळ द क घेतल.े भारतात कोणी द क घेतले नाह . 
अशा आधार सं थांनाह  यात अंतभूत करावे अशी उपसूचना आहे. अंध, अपंग असलेली, आई-
वड लांना नकोशी असलेली अशी मुले या सं थांम ये सांभाळली जातात. काह  लोक अशा 
बाळां या दधाचा खच करतातू . काह  लोक वाढ दवस साजरा करतात. या मुलांना कपडे 
लागतात, औषधे लागतात, डायपर देतात. वै  खड वाले पु यातून इथे येऊन औषधे पुरवतात. 
हा वषय उपसुचनेसह मंजूर करावा. 

योजना .७ ला खालील माणे उपसचुना दे यात येत आहे. सदर योजनेतील कोण याह  
योजनेसाठ  उ प नाची अट लागू राहणार नाह .  
 

१) तावात नमूद १२ वी नंतरचे वै क य / अिभयां क  उ च िश णाम ये एम.बी.ए. 
या पदवीचा समावेश क न अथसहा य उ च िश णा या कुठ याह  शै णक वषात 
दे यात याव.े  

२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील वा त य असले या कमान १५ मितमंद 
य  यांचे वय ५ वषापुढ ल ऐवजी ० वषापुढ ल मितमंद य चा सांभाळ करणा-या 
न दणीकृत वंयसेवी सं थेस  ित मतीमंद य करता वा षक अथसहा य र. . 
१८,०००/- ऐवजी २४,०००/- कर यात याव.े  
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३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील वा त य असले या यांचे वय ५ 
वषापुढ ल ऐवजी ० वषापुढ ल मितमंद य चा सांभाळ करणा-या पालकास आप या 
पा याचे पालन पोषण कर याकर ता  ित मतीमंद य करता वा षक अथसहा य 
र. . १८,०००/- ऐवजी २४,०००/- कर यात याव.े  

४) अंध अपंग,मितमंद,अ थ यंग व मूकबिधर व ा याना यां या कलागुणांना वाव 
दे यासाठ  महापािलके या डा सु वधा व सां कृितक सु वधा मोफत पुर व यात 
या यात.  

५) सदर योजनेसाठ  एकदाच अज घेऊन दरवष  हयातीचा दाखला घे यात यावा. 
६) अथ सहा याची र कम वषातून एकदा एकरकमी दे यात यावी.  
७) आकुड  रे वे टेशन येिथल मितमंदाचा सांभाळ करणार  आधार (िनराधार) व अनाथ 

मुलांची सं था (वयोगट ० ते ६)  या सं थेला वा षक अनुदान र. . तीन लाख दरवष  
कायम व पी दे यात याव.े 

८) या योजनेअंतगत अथसहा य दे याचा अथवा नाकर याचा अिधकार मा. आयु  अथवा 
मा. अित.आयु  यांना रा हल ऐवजी सदर अिधकार मा.म हला बाल क याण सिमतीस 
रा हल  

९) म हला बाल क याण सिमतीला आिथक अिधकार अस यामुळे म हला बाल क याण 
सिमतीचे वषय मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत येऊ नय.े यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, तु ह  र यात बिघतले असेल दो ह  पाय नाह त, एक 
पूण पाय नाह , अशा य  कुब या घेऊन चालतात. यां या बरोबर एक चालक लागतो. मी 
पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - नागर वकास योजना वभागामाफत या क याणकार  योजना 
राब व या जातात, याम ये कणबिधर णांकर ता आधुिनक वणयं ाकर ता अथसहा य 
करणेस तसेच मितमंद य या पालकास अथसहा य कर याची योजना आहे. तशीच योजना 
तंतोतंत अपंग य ंना (४०% पे ा जा त) राब व यात यावे हणजेच ४०% पे ा जा त 
अपंगांना अथवा न दणीकृत वयंसेवी सं थेस, अपंग य या पालकास अथसहा य दे यास 
मा यता देणेत यावी. 
 
मा. वलास नांदगुडे - मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, मा.मंगलाताई कदम यांनी खरोखरच खूप चांग या कारची 
उपसूचना मांडली आहे. कृ पड त लोकांचाह  यात उ लेख करावासा वाटते. समोर डायसवर 
मा.उ हास जगताप बसले आहेत. यांनी कृ पड त लोकांसाठ  अनेक गो ी के या आहेत. या 
लोकांना दर २/३ वषाला कागदप ांची पूतता करावी लागते. यांना अनुदानाचे पैसे दे यात 
येतात ते ये याजा यातच यांचे पैसे खच होतात. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - 
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कु प डत लोकांसाठ  अनुदान देताना वषातून एकदाच हयातीचा दाखला घे याबाबत, इतर 
कोण याह  कागदप ांची मागणी वारंवार क  नये यास मा यता देणेत यावी. 
 
मा.द ा सान े- मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – नागर वकास 
योजना वभागामाफत या क याणकार  योजना राब व या जातात, याम ये कणबिधर 

णांकर ता आधुिनक वणयं ाकर ता अथसहा य करणेस मा यता देणेत यावी. 
  
मा.िनलेश बारणे -  मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सग या उपसूचना वकार या आहेत. 
  
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

 

ठराव मांक - ४५४    वषय मांक - ६ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  
 
   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ना वयो/५/का व/१७७/२०१३,  

        द.२६/१२/२०१३ 

  २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१९० द.३/१/२०१४ 
 
नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध क याणकार  योजना राब व यात 

येतात याम ये काह  योजना बंद करण,े काह  योजनांम ये सुधारणा करणे व न वन योजना 
सु  करणे ता वत असून अपंग क याणकार  योजनेतील व वध क याणकार  योजनेम ये 
सुधा रत बदल करणेकामी तावा सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते २ योजनांना मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच नागर वकास योजना वभागामाफत या क याणकार  योजना 
राब व या जातात, याम ये कणबिधर णांकर ता आधुिनक वणयं ाकर ता अथसहा य 
करणेस तसेच मितमंद य या पालकास अथसहा य कर याची योजना आहे. तशीच योजना 
तंतोतंत अपंग य ंना (४०% पे ा जा त) राब व यात यावी हणजेच ४०% पे ा जा त 
अपंगांना अथवा न दणीकृत वयंसेवी सं थेस, अपंग य या पालकास अथसहा य दे यास 
तसेच गितमंद, मितमंद, अपंगां या योजनां या अजाची मुदत ठरा वक न ठेवता वषभर 
योजनांचे अज वकारणेस तसेच कु प डत लोकांसाठ  अनुदान देताना वषातून एकदाच 
हयातीचा दाखला घे याबाबत, इतर कोण याह  कागदप ांची मागणी वारंवार क  नये यास 
तसेच योजना .७ ला खालील माणे उपसचुना दे यात येत आहे. सदर योजनेतील 
कोण याह  योजनेसाठ  उ प नाची अट लागू राहणार नाह .  
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१) तावात नमूद १२ वी नंतरचे वै क य / अिभयां क  उ च िश णाम ये एम.बी.ए. 
या पदवीचा समावेश क न अथसहा य उ च िश णा या कुठ याह  शै णक वषात 
दे यात याव.े  

२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील वा त य असले या कमान १५ मितमंद 
य  यांचे वय ५ वषापुढ ल ऐवजी ० वषापुढ ल मितमंद य चा सांभाळ करणा-या 
न दणीकृत वंयसेवी सं थेस  ित मतीमंद य करता वा षक अथसहा य र. . 
१८,०००/- ऐवजी २४,०००/- कर यात याव.े  

३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील वा त य असले या यांचे वय ५ 
वषापुढ ल ऐवजी ० वषापुढ ल मितमंद य चा सांभाळ करणा-या पालकास आप या 
पा याचे पालन पोषण कर याकर ता  ित मतीमंद य करता वा षक अथसहा य 
र. . १८,०००/- ऐवजी २४,०००/- कर यात याव.े  

४) अंध अपंग,मितमंद,अ थ यंग व मूकबिधर व ा याना यां या कलागुणांना वाव 
दे यासाठ  महापािलके या डा सु वधा व सां कृितक सु वधा मोफत पुर व यात 
या यात.  

५) सदर योजनेसाठ  एकदाच अज घेऊन दरवष  हयातीचा दाखला घे यात यावा. 
६) अथ सहा याची र कम वषातून एकदा एकरकमी दे यात यावी.  
७) आकुड  रे वे टेशन येिथल मितमंदाचा सांभाळ करणार  आधार (िनराधार) व अनाथ 

मुलांची सं था (वयोगट ० ते ६)  या सं थेला वा षक अनुदान र. . तीन लाख दरवष  
कायम व पी दे यात याव.े 

८) या योजनेअंतगत अथसहा य दे याचा अथवा नाकर याचा अिधकार मा. आयु  अथवा 
मा. अित.आयु  यांना रा हल ऐवजी सदर अिधकार मा.म हला बाल क याण सिमतीस 
रा हल.  

९) म हला बाल क याण सिमतीला आिथक अिधकार अस यामुळे म हला बाल क याण 
सिमतीचे वषय मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत येऊ नय.े यास मा यता देणेत येत 
आहे. 
  

मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे.  
 

अनुकूल - ८१      ितकूल – ०  
 

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

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

ठराव मांक -४५५     वषय मांक - ७ 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

    
   संदभ:- १) मा. शांत िशतोळे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव - 
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   २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१९३ द.३/१/२०१४ 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल कमचार  ी.संभाजी िभमा िशंदे, 
सफाई कामगार, वभाग – पो टमाटम वायसीएम हॉ पटल, पंपर  व या वभागा या कमचा-
यांबाबत मा.उ च यायालय मुंबई यांनी दले या आदेशानुसार ( रट पट शन मांक 
२८८१/२०१२) कामकाज हावे व या माणे सदर व इतर पा  कमचा-यांस पदा माणे नेमणूक 
हावी याकर ता सदर तावास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -             

   

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

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

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

      वषय मांक - ८ 

दनाकं - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 
   संदभ:- १) मा.शैलजा िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१९४ द.३/१/२०१४ 

       . .५३ मधील प म बाहयवळण मागावर ल स.न.ं १५६ पासून वाकडकर व तीकडे 
जाणारा १८.०० मी. ड .पी.र ता वकिसत करणे या कामा या नावाचा महानगरपािलके या मंजूर 
अथसंक पाम ये समावेश नाह .  सदर कामाचे सन २०१३-१४ या मनपा या सुधा रत 
अथसंक पात हजन २००५ या लेखािशषाअंतगत समावेश क न आव यक तरतूद उपल ध 
करणे या कायवाह स अिधन राहन सदर कामाू चे अंदाजप क य र. .३,०५,२२,०००/-(अ र  
र. .तीन कोट  पाच लाख बावीस हजार फ ) शासक य मा यता मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा. वाती कलाटे – मा.महापौर साहेब, वाकड भागातील १८ मी. र यासाठ  .३ कोट  ५ 
लाखाचा ताव ठेवला आहे. हा र ता स यातर  इतका मह वाचा नाह  क  यासाठ  ३ कोट  
र कम दे यात यावी. हा वषय फेटाळ यात यावा अशी वनंती आहे. 
 

मा.उषा वाघेरे – मा.महापौर साहेब, सदर सुचनेला अनुमोदन आहे.   

 
मा.महापौर - वषय मांक ८ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक -४५६     वषय मांक – ८ 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

   संदभ:- १) मा.शैलजा िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 

          २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१९४ द.३/१/२०१४ 
वषय मांक ८ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

 

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

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

      वषय मांक - ९ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 
      संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . ना वयो/०३/का व/१६१/२०१३,  

                द.३०/१२/२०१३ 

       २) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठ. .१७ द.८/१/२०१४ 
 

   नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध क याणकार  योजना 
राब व यात येतात याम ये काह  योजना बंद करण,े काह  योजनांम ये सुधारणा करणे व 
काह  न वन योजना सु  करणे ता वत असून म हला व बालक याण योजनेतील व वध 
क याणकार  योजनांम ये सुधा रत बदल करणेकामी तावासोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते 
१० योजनांना मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

मा.कुलकण  (सहा.आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, या 
वषयात काह  योजना बंद करणार अस याचे हटले असल े तर  नागरव ती वभागाकडून 
व वध योजना चाल व या जातात. यात ३ उप वभाग आहेत, एक म हला बाल क याण 
योजना, दसरे मागासवग य योजना व ितसरे अपंग क याणकार  योजनाु . यात मितमंद 
नागर कांचा समावेश आहे. आढावा बैठक त मा.महापौर व मा.आयु  साहेब यांनी सूचना द या 
हो या. ितनह  कार या योजना चालू आहेत. एकाच कारची योजना राबवतोय. याचा 
आढावा घेणे गरजेचे आहे. काह  योजना आऊटडेट असतील, यांना र पॉ स नसेल तर काह  
योजनांम ये सुधारणा करण,े काह  योजना सुधार त करण.े आपण कोणतीह  योजना बंद 
करणार नाह  आहोत. यासाठ  प ात कोणतीह  योजना बंद करायचा ताव ठेवलेला नाह . 
मा.शिमम पठाण ता नी हणा या माणे कोणतीह  योजना पर पर बंद करणार नाह . जसे 
योजना सु  कर यासाठ  सभागृहापुढे येतो तसेच धोरणा मक फेरबदल करण,े योजना बंद 
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करणे याचा धोरणा मक िनणय सभागृहा या संमतीने घे यात येईल. म हला बाल क याण 
योजनांचे धोरण ठर वणे हा सवसाधारण सभेने हा अिधकार मा.म हला बाल क याण सिमतीला 
दलेला आहे. यात म हला व बालक याण सिमती अट  शत  िन त क न या मा यतेसाठ  
मा.महापािलका सभेसमोर सादर करते. मा. वधी सिमती, मा. थायी सिमतीकडून वषय 
मा यतेसाठ  मा.महापािलका सभेसमोर येतात. मागासवग य क याणकार  योजना, झोपडप ट  
सुधार व समाजक याण सिमती होती, या वभागाकडून चाल व या जाणा-या योजना या 
वषयांना मा यता घे यासाठ  आता मा.शहर सुधारणा सिमती बनवली आहे. या संदभातील 
धोरणा मक वषय असतील तर ते मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत ठेव यात येतात. या माणे 
ितनह  वषय ठेवले आहेत. ६ मांकाचा वषय आहे. ९ मांकाचा वषय म हला व 
बालक याणसाठ  आहे. असाच वषय मा.शहर सुधारणा सिमतीसमोर ठेवला होता. आप या 
समोर हा ताव येणार आहे. आपला ९ मांका या योजनेत सुधारणा कर याचा ताव आहे.  

शेवट या पानावर एच.आय. ह . एडस त मुलांसाठ  नवीन योजना सु  करतोय् .            
सु वाती या योजना आ ा राबवतोय, यात फेरबदल सूचवतोय. या योजनांब ल सं  मा हती 
देतो. ह  योजना शासनामाफत राब वली जाते. समाजक याण वभागाकडून वधवा म हलांना 
दरमहा .५००/- पे शन हणून र कम  दली जाते. यांचे Duplication आप याकडून होऊ 
नये. हणून या आप या वतः या योजना आहेत. आप या िनधीतून या योजना राबवतोय. 
या योजनेत आप याला शासनाकडून कोणताह  िनधी िमळत नाह . महापािलकेमाफत 
शासना या या योजना आहेत, या सवसामा य नागर कांसाठ  आहेत, जसे िशवणयं , 
सायकल वाटप, दा र यरेषेखालील नागर कांसाठ  योजना. अपंग क याणकार  योजना, 
मागासवग य क याणकार  योजना व म हला बालक याण योजना या तीनह  योजना फ  
पंपर  िचंचवड महापािलकेने लागू के या आहेत. यांचा खच महापािलका करते. वधवा 
म हलांना यवसायासाठ  .५,०००/- अथसहा य देत होतो. याक रता या म हलांकडून कोणता 
यवसाय करणार यासाठ  कोणाकडून तर  कोटेशन घेतले जायचे. स मा.सद यांकडून 
यासंदभात ताव आला होता क , अ यंत तुटपुंजी र कम देतो. मग अशा कारे कोटेशन 
मागवून घेऊन यांना ास देऊ नका. हणून योजनेत फेरबदल करायचा ताव तयार केला 
आहे. यात हटले आहे, करकोळ व पाचे घरगुती यवसाय कर यासाठ  कोटेशनची मागणी 
करणे यो य वाटत नाह . कोण याह  एज सीकाडून कंवा यापा-याकडून कोटेशन दे याचे बंधन 
यात ठेवत नाह . स मा.सद यांसमोर द.२३ ऑ टोबर २०१३ रोजी याचे सादर करण केले होते. 
यानुसार दले या सूचने माणे .५,०००/- ऐवजी .६,०००/- अनुदान देणार आहोत. हे 

अनुदान िमळ यासाठ  पती या मृ यूचा दाखला व या पंपर  िचंचवडचा र हवासी अस याचा 
दाखला दलातर यांना कोण याह  कारचे कोटेशन आव यक असणार नाह .      

 

मा.मंगलाताई कदम  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयात द ती क न या ु
क , पवळे, केशर  रंगाचे रेशन काड असावे अशी अट काढन टाकावीू . वधवा योजनेत ह  अट 
कशासाठ  पाह जे. ितचे घरचे उ प न चांगले असेलतर ती तुम याकडे पाच हजार माग यासाठ  
मुळ च येणार नाह . हणून वधवा योजनेत रेशन काड या रंगाची आ ण उ प नाची अट 
वगळून टाकावी.  
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मा.कुलकण  (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, मी 
सद यां या हे िनदशनास आणून देऊ इ छतो क , सग या योजनांना जा तीत जा त १ लाख 
वा षक उ प न असावे ह  अट सवच योजनांम ये आहे. समाजात कमी उ प न गटांतील 
दल त घटक आहेत यांना या योजनेचा लाभ िमळावाू .. सु थतीत आहेत यांना 
महापािलकेची गरज राहणार नाह . हणून स मा.सभागृहाला वनंती आहे क , पदािधका-यांनी 
सूचना के या माणे १ लाख पये पयत उ प न असणा-यांसाठ  तहिसलदाराचा दाखला दे याची 
अट घालावी. पवळे कंवा केशर  रेशन काडाची अट तशीच ठेवणे यो य होईल.  

१२वी नंतर इं जिनअ रंग कंवा उ च िश ण घे यासाठ  मेर टवर ऍडिमशन घेतले जाते. 
इं जिनअर ंग व एमबीबीएस साठ  अथसहा य देत होतो. मेड कलम ये अनेक ाँचेस आहेत 
हणून बीएएमएस, बीएचएमएस, बीड एस याचबरोबर मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी 

सूच व या माणे बीयूएमएस ऍड केले आहे. बीई, बीटेक यांनाह  साडेसात हजार अथसहा य 
देतो आहोत. सभागृहाने मा यता दलीतर ह  र कम .१५,०००/- करणार आहोत. यासाठ  
उ प नाची अट पाह जे.  

उ चिश णासाठ  अथसहा य देताना तो व ाथ  कंवा व ािथनी एक आठव याचे 
कंवा एक म ह याचे कोसससाठ  परदेशात जाणार असेल तर याला .२५,०००/-, ३ 
म ह यांसाठ  जाणार असेल तर .५०,०००/- व ३ म ह यांपे ा जा त काळासाठ  जाणार 
असेल तर . १,००,०००/- पयत देतो आहोत. परदेशातील शॉट टम कोसससाठ  र पॉ स 
िमळत नाह  हणून यात सुधारणा केली आहे. कमान एक वषासाठ  सरसकट एक लाख देणार 
आहोत. परदेशांत उ च िश ण घेणे अितशय खिचक आहे. चांग या उ प न गटांना सु ा ास 
होतो हणून ह च एक योजना आहे इथे उ प न मयादा घेतलेली नाह .  

मुलांना तां क िश णासाठ  अथसहा य देणे – आयट आयमधील िश ण घेणा-या 
व ा याना अथसहा य दले जाते. ए ककडे .२,०००/- अनुदान देत होतो. पदवी पर ेसाठ  
देत होतो. ड लोमा कोसस आले न हते. ड लोमा इं जिनअर ंग यात ऍड केल.े आयट आय, 
ड लोमा व ड ी यांना अनुदान िमळणार आहे. ड लोमासाठ  .७,०००/- व पदवी/पद वका, 
कोणताह  १ वष कंवा ३ वषाचा ड लोमा असेल तर यासाठ  .३,०००/- दले जाते. एक वष 
कंवा दोन वषाचा ड लोमा असो यांना अथसहा य देणार आहोत.  

म हला बचत गटांना अथसहा य – १ वष पूण झाले या बचतगटांना अथसहा य देतो 
आहोत. बचत गटांची दर म हना बैठक घेतली जाते का, दर म ह याची बचत, याचें इितवृ , 
कागदप ,े सामा जक उप म राब वले का याची पाहणी क न, बँक अिधका-यांकडून       
क न याची ेणी ठरवत होतो. अ ेणी बचतगटाला .२०,०००/-, ब ेणी बचतगटाला 
.१८,०००/-, क ेणी बचतगटाला .१५,०००/- अनुदान दले जात होते. यात त ार  येत 

हो या. आमचा गट चांगला असताना अशी अशी ेणी दली नाह , अशा कारचे वाद असू 
नयेत हणून ेडेशनची अट काढायचे ता वत करतोय. सरसकट बचत गटांना अनुदान 
दे याची योजना राबवतोय. आपला वाईट अनुभव असा आहे, १ वषानंतर अनुदान 
िमळा यानंतर बचतगट पुढे कायरत राहत नाह त. ते सतत याशील रहावेत हणून यांना 
अनुदान देताना उ े य सफल हो यासाठ  एक वषाऐवजी ३ वष कालावधी करणार आहोत. परंतू 
ेडेशन माणे देणार होतो याऐवजी सरसकट सगळे बचतगट जे ३ वषापासून यव थतपणे 
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काम करत आहेत, यांना .१८,०००/- अनुदान दे याचे ता वत ठेवले आहे. म हला बाल 
क याण सिमतीने २०,०००/- दे याबाबत केले या सूचने माणे योजना ठेवतोय. दबार ु
सद यांचा वाद िनमाण झाला होता. या बचत गटातील म हला एका योजनेखाली दोन 
वेगवेग या कारे फायदा घेते असे बचत गट अपा  ठरवावेत. ह  अंमलबजावणी जवळपास २ 
वषात थांबवली होती. म हला बचत गट चळवळ वाढ ला लागावी असा महापािलकेचा उ े य 
आहे. हणून सभासद सुधार त योजना केली आहे. एक म हला एकापे ा जा त बचत गटात 
सभासद असेल तर बचतगट अपा  न ठर वता यांना संधी ावी. पयाय ावा. एकतर यांनी 
कोण यातर  एकाच गटाचे सभासद व याव.े दसु-या बचत गटाचा राजीनामा ावा. हे बचत 
गट पून जवीत करावेत असे बंधन घालणार आहोत. एक म हला एकाच बचत गटात राह ल 
असे बंधन घालणार आहोत. 

व ा या या गुणव ा वाढ साठ  खाजगी लासची फ  देणे -  या योजनेत एखादा 
व ाथ  खाजगी लासला जातोय हे कळाले तरच .१,०००/- अनुदान देणार आहोत. ए ककडे 
अपण हणतोय खाजगी शाळा कंवा महापािलके या शाळेतील व ा याने खाजगी लासवर 
अवलंबून राह नयेू . दसर कडे आपली योजना आहेु , खाजगी लासम ये वेश घेतला तरच 
गणव ा वाढ साठ  अनुदान देणार, हे धोरण वसंगत होत अस यामुळे जर एखा ा व ाथ नी 
यांनी दहावीत ६० ट यांपे ा जा त गुण िमळवले असतील, जर या वअ यास करत असतील 
तर यांना शै णक सा ह य खरेद  कर यासाठ  .२,००० दे यात यावेत असा ताव आहे. 
खाजगी लासेस ऐवजी शै णक सा ह य खरेद  कर यासाठ  आिथक सहा य दे यात याव.े  

वयंरोजगारासाठ  संगणक िश ण योजना – यात आय.ट .आय. माफत म हलांना 
कोस देतो. एम.के.सी.एल. बरोबर जो ठराव केला आहे, यानुसार शहरात ५ ठकाणी ५ क  
करायला मा यता दली आहे. एका कोससाठ च म हलांना िश ण दे यात येते. एमएससी 
आयट ऐवजी इतर २ कोसस सु ा ऍड करतोय. ड ट पी व टॅली या दोन कोससला सभागृहाची 
मा यता िमळा यानंतर एमकेसीएलची देखील मा यता घेणार आहोत. यां या मा यतेनंतर 
यां या अट /शत माणे हे दोन कोसस सु  करावेत असा ताव आहे. आयट आय माफत हे 

कोसस राब वले जाणार आहेत. यासाठ  िश ण दे यासाठ  मा यता घेणार आहोत. महारा  
ान महामंडळ यांना अिधकार दलेले आहेत. आपण ताव पाठवतो. यां यामाफत येक 

क ाची वेश मता ठरवून दलेली आहे. या माणे आप याला धोरण राबवावे लागते.  

सा व ीबाई फुले पुर कार योजना – सामा जक काय करणा-या सं थांना पये १०,००० 
रोख व मृितिच ह व मनपाचे स मानप  देत होतो. स मा. पदािधका-यां या सूचने माणे या 
रकमेत वाढ करतोय. .१०,०००/- ऐवजी .२५,०००/- दे याचा ताव आहे. वैय क 
पुर कार योजना – यात समाजात काम करणा-या म हलांना दे यात येतो. पदािधका-यांनी 
सांिगत या माणे तीन े ांतील, समाज कायाबरोबर सां कृितक व कला, उ ोग व यवसाय 
या े ांतील यश वी म हलांना सु ा हा पुर कार दे याचा ताव आहे.  

समाजातील मितमंद, अपंग, मागासवग य, सव उपे त घटकांतील नागर कांना 
महापािलका सहकाय करते. ब-याचशा ता वत योजना आहेत. एचआय ह  कंवा एडस त ्
मुले यांना यां या आई-वड लांकडून हा आजार झाला आहे, यांना विश  कार या 
आहारासाठ , उपचारांसाठ  खच करावा लागतो. यासाठ  योजना राबवावी. याबाबतीत 
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पदािधका-यांशी चचा क न ० ते १८ या वयोगटातील एडस त मुलांसाठ                ्
शा रर क आरो य सुधार यासाठ  मुलांना मदत ावी. दरम हना .१,०००/- सहा य दे याची 
योजना करतोय. अजदार य ला एचआय ह त अस याब ल महापािलके या वायसीएमचे 
स ट फकेट लागेल. कंवा शासनाचे स म वै क य माणप  लागेल.  

अशा १० योजना करायचा ताव मा.म हला बालक याण सिमतीमाफत सभागृहापुढे 
सादर करतोय. आ ा स मा.सद यांनी मु ा काढला होता, वारंवार अज माग वले जातात.          
सूचना मागवली होती. अपंगांबाबतीत योजना असेल, मितमंदांबाबतीत योजना असेल, यासाठ  
अपुरे अज माग वता येत नाह त. यांनी दरवष  हयातीचा दाखला ायचा आहे. वषातून दोन 
वेळा अनुदान देतोय. मितमंद यांना यापूव  चेक दला आहे. या योजनेअंतगत या सं था ह  
सु वधा घेत असतील तर या मुलां या खा यात हे चेक डायरे ट जमा करणार आहोत.            
बरेचसे लाभाथ  मुदत संप यामुळे वंिचत राहतात. अशीह  त ार होती. याबाबत खालील 
कार या योजनांचा कालावधी १ ए लपासून काढन टाकला आहेू . नागर क के हाह  अज क  

शकतील. याबाबत आदेश काढला आहे आ ण स मा.सद यांनासु ा प  दले आहे. या 
योजनांसाठ  महापािलकेकडे अज कर यासाठ  वतमानप ांत जाह रात ये याची, वाट पाह याची 
गरज नाह . ते वषभरात के हाह  अज क  शकतात असे करतोय. फ  लाभ देताना ितमाह  
देणार आहोत. येक वेळ  खचासाठ  थायी सिमतीची मा यता यावी लागेल. यात मी 
योजनांची नावे वाचतो.             
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कुलकण  साहेब भागांत तुमचे 
आदेशप  अजूनह  गेलेले नाह . ितथे ते लोकांना प  सांगतात. पेपरम ये बातमी आली होती 
आ ण तु ह  सांगताय, ते सभागृहातले उ र यात खूप मोठ  तफावत आहे. भागांत अजून 
अज वकारत नाह त.  
 
मा.कुलकण  (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, बारमाह  
अज कर यासाठ  द. १ ए लपासून सु वात करतोय. २६ जानेवार नंतर सहा भाग झाल.े 
महापािलके या सहाह  भागांम ये बारमाह  अजाचे नमुने उपल ध राहतील, वेबसाईटवर सु ा 
उपल ध राहतील  अशी यव था करतोय. के हाह  अज कर याची मुभा द.१ ए ल नंतर १) 
३ वष पूण झाले या बचतगटांसाठ  तीमाह  अज थेट क  शकतील, २) म हला सं थांना 
पाळणाघरे सु  कर यासाठ  के हाह  अज करता येईल, ३) परदेशातील उ च िश णासाठ  
िनवड झालेले य  ४) वधवा कंवा घट फोट त म हलांना अथसहा य, ५) एक कंवा दोन 
मुलींवर कुटंब िनयोजन श या करणाू -या म हलांना अथसहा य ६) मुलगी द क घेणा-या 
कुटंबाला अथसहा यू , ७) अ त व योजना – घरबांधणीसाठ /घरद तीसाठ  अथसहा य ु ८) 
अंध/अपंग य ंना यवसायासाठ  अथसहा य, ९) कु पड त य ंना दर म हना अथसहा य, 
१०) ५ वषापुढ ल मितमंद मुलांचा सांभाळ करणारे नागर क हे के हाह  अज क  शकतील. 
यांना मनपाचे अज मागव याची वाट पहायची गरज नाह .  

  
मा.आशा शडग े – मा.महापौर साहेब, म हला बाल क याण य़ा एकूण कती योजना आहेत 
याची मा हती िमळ याची मला अपे ा आहे.  
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मा.कुलकण  (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, 
आजपयत एकूण चालू असले या योजनांची सं या २२ आहे. नवीन योजना चालू करतोय. 
यांची अंमलबजावणी करतोय. म हलांना चार चाक  वाहनाचे िश ण दे याची योजना सु  

केली आहे. ह  योजना महापािलकेमाफत चालू असणार आहे. बालवाड तील मुलांना सकस, 
पोषक आहार दे याची योजना, म हलांना वसंर णासाठ  कराटेचे िश ण दे याची योजना या 
तीन योजना वाढ व होऊ शकतील. 
 
मा.आशा शडग े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यात वयंरोजगारासाठ  व वध 
यवसाय िश ण या अंतगत म हलांचे कोसस घेतले होते. यांनी आजपयत िश ण घेतले 
आहे, यांनी पुढे काय केले आहे? 
 
मा.कुलकण  (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य, 
कौश यवाढ हावी हणून िश ण चालू आहे. थायी सिमतीने िनणय घेत यानंतर १२ 
कोसस िन त केले आहेत. यांचा िश ण कालावधी, अ यास म, कमान शै णक पा ता 
यास आयु  साहेबांची मा यता घेतली आहे. सं थांशी करारनामा करावा, या माणे कायालयात 
आदेश दे यात येतील. या म ह या या अखेरपयत िश ण सु  होईल. 
 
मा.आशा शडग े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, म हला बाल क याण या या योजना 
आहेत, यांची मा हती अिधकारात मा हती मािगतली होती. मी मा.पठाण ता चे फार आभार 
मानते. यांनी माझे नाव घेऊन सांिगतल,े आमचा पाठपुरावा यो य कसा आहे. यां यासार या 
ये  नगरसे वकेकडून शाबासक ची थाप िमळते. द.२८ फे ुवार  २०१३ रोजी मी खरेतर म हला 

बालक याणम ये र कम भरली आहे. र कम भ न पाऊणे २ म हने उलटन सु ा मािगतले या ू
मा हतीपैक  सगळ  मा हती मला आजपयत का दली जात नाह . .९४,०००/- भर यानंतर 
४७,००० ती कधी येतील, या आजपयत मला का दे यात आ या नाह त. येक वेळ  
आ ह  इथे यायचे, काह तर  सांगायचे. आ ण सांगायचे आ हाला वरोध कर यापे ा वेगळे 
काह  जमत नाह , असे िन त नाह . म हला बालक य़ाण या योजनांम ये जे बदल सुच वले 
आहेत, ते िन तच कौतुका पद आहेत. जथे चोर  दसते आहे, ती उघड करायची जबाबदार  
सु ा आमची आहे. आम यावर इतके घाणेरडे आरोप होतात, शहरात उ करडे िनमाण केले 
आहेत ते शोधायची आमची जबाबदार  आहे. शासन व छ करायचे काम करणारे होते तर 
मला मा हती का दली गेली नाह . मी अ पलात गेले असते तर मला या ती फुकट ा या 
लाग या अस या. अ पलात जाणे हणजे यांना सधंी देण,े वेळ देण. .९४,०००/- भरले तर  
मला आजपयत एकह  कागद दे यात आलेला नाह . अ हवले यांचा बाब पहा. ५/६ वेळा प े 
आलीत. अित र  आयु  याचे सा ीदार आहेत. थायी सिमती या हॉलम ये मी खाली बसले 
होते यावेळ  तु ह  ३ तारखेला देतो हणाले होता. २३ तार ख उलटली. नंतर ७ तारखेला देतो 
हणाल.े ७ तार ख देखील उलटली तर  आजपयत मला मा हती दलेली नाह . याऐवजी मला 
वभागातून प े येतात, तुमची मा हती तयार आहे घेऊन जा. हणजे मी मा हती घेऊन जात 
नाह  असे दाखव याचे य  म हला बालक याण वभागाकडून केले जात आहेत. मी कोणताह  
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आरोप वकारलेला नाह . आशाता ना ४ वेळा फोन केला. या यायला येत नाह त असे 
प कारांसमोर सांगत होते. .९४,०००/- भर यानंतर िनल जपणे सांगतात, तुमची मा हती 
घेऊन जा. तु हाला श य होत न हते तर याच वेळ  सांगायचे होते, आम याकडे तशी 
यव था नाह . ४ म हने ऐवजी ६ म हने सांगायचे होते. मा हती अिधकारात पैसे भ न घेता, 
तर तु ह  या या वेळ  मा हती देणे लागता. साडे सहा लाख पयांची मा हती यावी लागेल 
असे सांगतात. एखा ाने मा हती अिधकारात मा हती मागवायचा य  केला तर आकडा 
दाखवून घाबरवायचे हणजे माह ती घेतलीच नाह  पाह जे. मध या कालावधीत वेगवेग या 
कारे ेशर आणले जाते, धम या द या जातात, दमदाट  दली जाते, मी कोण आहे बरे का 

असे अयो य श द वापरले जातात. हे ऐकून घे य़ासाठ  आ ह  इथे िन त येत नाह . आ ह  
सु ा िनवडून आलेलो आहोत. काह जण आमचे उंबरठे सु ा झजवतात. खरेतर कुलकण  साहेब 
तु ह  सांगताय या अट  मंजूर आहेत. मा य आहे आ ह  वरोधी प ात आहोत. मी कती 
दवसांपासून पाठपुरावा करते आहे. वषय मंजूर झाला होता, यां या अट  ठर या हो या मग 
वरोधी प ाचे कोणी आलेतर वळायचे नाह . पण आ ह  वबळावर िनवडून आलो आहोत हे 
सु ा तु ह  ल ात घेतला पाह जे. सग या नगरसेवकांना प  आहे असे हटले तर  अिधका-
यांना िन तपणे प  नसावा अशी अपे ा आहे. जे हा अट  िन त होतील यावेळ  पसनली 
सांिगतले होते. या कारे योजनांसाठ  १२ वी पासची अट होती नंतर १० वी पासची अट केली 
असतीतर इत या अडचणी वाढ या नस या, वषय वाढला नसता. मी आज मा हती 
अिधकारात जी मा हती मािगतली आहे याचे पैसे साडेसहा लाख इतके होतील हे सांिगतले 
गेले असते तर, िन तपणे आपण पाने मोजली असतील. आप याकडे महापािलकेत असणा-या 
झेरॉ स मशीन कती ती एका वेळेला काढ शकतात याची आप याला क पना असणार आहेू . 
आप याकडे जर ती ायची मता न हती तर एवढे पैसे भरायला सांगायचे न हते. कुलकण  
साहेब आपण एक जाणकार अिधकार  असताना तुम याशी वचारणा क न, तु ह  हणता 
माझा व मा हती अिधकाराचा काह  संबंध नाह  िन तपणे तसे असेलतर सग या गो ी 
सांिगत या हो या. मग एवढ  र कम भरायला लावणे यो य नाह . एव या झेरॉ स काढायची 
मता आप याकडे नाह . आयु  साहेबांनी तु हाला िनदश दले होते क , तु ह  चांग या 
कारची मशीन आणा. सद यांची मा हती ४ तारखेपयत देता येईल अशी मशीन मागवा. तु ह  

कोण या कारची मशीन मागवलीत. द ड म हना उलटन गे यानंतरह  आपण मा हती दे यास ू
त पर नाह त. यावेळ  मी मा हती अिधकारात प  दले यावेळ  स मा.नगरसिचव हे या 
वभागात मा हती अिधकार  होते. यांची सुदैवाने यातून सुटका झाली. इतक  वष सगळा खेळ 
यांनी रचला रचला, आता मोठा गोलमाल झाला आहे. आज यांची यातून सुटका झाली 

आहे. हे सग यांना मा हत आहे, यावेळ  वषय येईल, यावेळ  यांची काय अडचण  होईल. 
या कारे मा हती दाबायचा, त ड बंद करायचा य  केला जातो. अितशय िनषेधाह गो  आहे. 
या शै णक अट  ठेव या आहेत, खरेतर चचला या गो ी या यात. यावेळ  आयु ांनी 

सांिगतल,े जे १२ कोसस आहेत. म हला िश ण असेल, बालवाड  िश क असतील, इं लश 
पक ंग असेल, व वध कोसस असतील, यांना कोणतीह  शै णक अट न ठेव यासाठ  वषय 

मंजूर करतो. मी हे आयु  साहेबां या िनदशनास आणून दले क  कशा कारे            
ाचार केला जातो, कसे पाणी मुरते. हे मी सांिगत यावर आयु  साहेबांनी णाचाह  वलंब 
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न करता सांिगतल,े इथे शै णक अट  अस या पाह जेत. आयट आय, बाल उ ोजक क  बघा, 
यशवंतराव च हाण मु व ापीठ बघा इथे हे कोसस चालतात. आप या नागर कांवर भरपूर 
पैसा खच करायची चांगली भावना असली तर  ितथे शै णक अट असणे गरजेचे आहे. हेच 
सांिगतले होते, यासाठ  ६ म हने कॉ यूटर कोस करायला वेळ का लागला. पंपर  
िचंचवडमधील नागर कांना का वंिचत ठेवले हा मोठा  आहे. आयट आयमधील साधे गवंड  
कामाचा कोस करणा-या य ला सु ा ८वी पासची पा ता लागते. या कामासाठ  डोके लागत 
नाह . तो घेतले क  िसमट मारतो, हातात या साह याने लेन करतो. यासाठ  सु ा अट 
ठेवतात. आ ह  मा  इथे सांगतो, वेगवेग या कोसससाठ  अट लागत नाह . अट ठेवू नका. 
याब ल दमत अस याचे कारण नाहु ,आप याह  शहरातील नागर कांना वेगवेगळे कोसस 
करायला िमळाले पाह जेत. यांचा पैसा यां यावरच खच झाला पाह जे. यां यावर खच होत 
असताना एखाद  सं था येते, २०१० पासून या सं थेने महापािलकेला कारभाराला गळती 
लागायला सु वात केली. बघता बघता मोठे भगदाड क न ठेवले आहे. एकच रेशन काड यावर 
१०/१० लाभा याना यात दाखवले आहे. लाभ घेत असताना ख-या अथाने जे गरजू घटक 
आहेत, यांची पा ता आहे, यां यापयत या योजना गे या पाह जेत. इतर सं थांना, 
ठेकेदारांना मोठे कर यासाठ  महापािलका नाह  याची जाण सग यांम ये येथे असली पाह जे. 
अिधका-यांना मनापासून वनंती आहे, कोणतीह  गो  लपवून ठेवायचे कारण नाह . आपण 
समाज हतासाठ  येथे येतो. मला आजह  मा हती दलेली नाह . सभागृहात िन तपणे तुमचा 
िनषेध करते. इतके वेळा पाठपुरावा केला. म हला बाल क याण या लोकांनी कधी वषय क न 
घेतला आहे. शै णक अट  फायनल कर यासाठ  १५ दवसांचा कालावधी पुरेसा आहे. 
यशवंतराव च हाण मु  व ापीठाशी डल करा. मोठमो या सं थांना वचारणा करा. आपण 
५/६ म हने घालवल.े यात कोण याह  कारचा ाचार होऊ नये हणून तळमळ होती. 
आजह  सांिगतले होते. मला माझी मा हती कधी िमळणार आहे.  

 
मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आप याला चांगले मा हत आहे, 

येक नागर क व नगरसेवक यानंा जोडणारा असा नागरव ती हा वभाग आहे. आ ा २ वष 
झालीतर  आयु  साहेब तुम याकडून काम होत नाह . स मा. सद यांनी सांिगतल.े आम या 
सार या सद यांना वॉडात फरायला लाज वाटते. आ ह  कुब यांचा आधार यावा तसे 
नागरव ती वभागा या व वध योजनांमाफत लोकांसमोर जात असतो. ९० ट के 
नगरसेवकांसमोर हेच िच ह आहे, आ ह  कशाला िनवडून आलो आहोत. नागरव ती 
वभागाचे कामकाज पाह लेतर येक नगरसेवक सांगेल, कती योजना चांग या प तीने के या 
आहेत. एकह  योजना दोन वषात राब वत नसाल तर अिधकार  कशाला काम करतात. 
नागरव ती वभागातून जा तीत जा त म हलांचे काम केले होते. या दोन वषात नावे फायनल 
केली न हती. बचत गटांना अजूनह  अनुदान िमळालेले नाह . कम राबवायचे हटले तर ह  
अट आहे, या शत  आहेत. आ ापयत कती नगरसेवकां या वॉडात िश णाचे कोसस झाले 
आहेत, अनुदान दले गेले आहे. कुलकण  साहेबांनी सग याची फोड  क न सांिगतले आहे. 
मागासवग य क याणकार  योजनेबाबतीत पाठपुरावा केला. मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत या 
योजना राबवाय या याबाबत गावडे साहेबांना वचारले तर ते टोलवाटोलवी करतात. अिधकार  
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काय सांगतात, या योजना राबवतोय. महापौर साहेब आपण सु ा कती वेळा पाठपुरावा केला 
आहे. तु हाला चांगले मा हत आहे. असे असूनह  कारभार सुधारत नसेल तर नागर कांबरोबर 
संबंध ठेव यासाठ  उपयु  असा हा वभाग आहे. बाक  वकास कामे झालेली नसतील तर 
आ ह  नगरसेवकांनी नागर कांसमोर कसे जायचे हा आमचा  आपण सोडवावा.  

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कोणतीह  योजना बंद नाह  असे 
कुलकण  साहेबांनी सांिगतले आहे. सवाना मा हत आहे, िशवण लास, रे डमेड गारमट यांचे 
िश ण बंद आहे. हे िश ण तु ह च बंद करायला लावले होते. आ ा ह  योजना बंद आहे. 

या योजनेमुळे म हलांना खरोखरच काह  कला िशकता येते, यांना िश ण िमळते. ती 
योजनाच बंद आहे. आ ा कुलकण  साहेबांनी जे सांिगतल,े ते खोटे आहे. कोणतीह  योजना बंद 
क  नका. या चालू करा यात अशी उपसूचना मी पु हा देणार आहे. या योजनांसाठ  वधवा 
म हला येऊ ा कंवा कोणीह  असू ा. पवळे व नारंगी या दोन कारची रेशन काड असणारे 
असावेत असे सांिगतले आहे. पांढ-या रेशन काडाला एक लाखापुढ ल उ प नाची अट आहे. 
एखा ा कुटंबात कता पु ष गेलातर या कुटंबाचे उ प न कमी होतेू ू . या ठकाणी १० वेळा जर  
रेशन काड या ऑ फसपाशी गेलोतर  महा-ई सेवा क ांत गेलोतर  हवे ते रेशन काड हरवले तर 
ते बदलून कंवा उ प न कमी क न िमळत नाह . आ ह  ितथे जात असतो. हणून क या 
पु षा या मृ यूचा दाखला दलातर  आपण या म हलेचा अज वकारावा असे सागंावेसे वाटते. 
१ लाख उ प नाची मयादा आहे हणून आ हाला नको आहे. आ ा प ने यांनी सांिगतल,े 
कोणाला हौस नसते. पण आम यासारखे काह  उ साह  ितिनधी असतात. कोट  कोट ं या 
घरांत सु ा मशीन नेऊन देतात. हा भाग वेगळा. मी सँ शन केले हणून नाह . १ मुलगी 
असेल तर .२५,०००/-, २ मुली असतील तर .१०,०००/-. यांना २००७ नंतर मुली झा या 
असतील अशांसाठ  ह  योजना २००९ पासून सु  केली आहे. कोण असे आहे मुलगी १/२ 
वषाची झा यानंतर लगेच फॅिमिल लॅिनंग करेल व तुम याकडे अज करेल. केला असेल तर 
यांना .२५,०००/- पयत अनुदान न क  कराव.े गोरगर बांपयत आरो य सेवा पोहोचत नाह . 

एकतर यांची टड सी नसते. आरो य सेवा यां या घरापयत पोहचत नस यामुळे एवढे लवकर 
फॅिमली लॅिनग करणार नाह त. ह  योजना तशी फसते आहे. २००७ पूव  या म हलांना १ 
कंवा २ मुलींवर फॅिमिल लिॅनंगचे ऑपरेशन केले आहे. अशा म हलाच नाह तर म हला व 
पु ष दोघांसाठ  ह  योजना करावी. दोन दोन बायका असतील, मूल होत नाह  हणून दसर  ु
बायको केली असेल तर यां यासाठ  सु ा ह  योजना राबवावी. मी वनंती करते, १) १२वी 
नंतर पदवी/पद वकेस वेश घेणा-या मुलींना अथसहा य दले जाते. या योजनेसाठ   सीटची 
अट घातली आहे. यांना कॉलेजम ये  िसटमधून वेश िमळाला आहे. ९० ट यांपे ा 
जा त ट के असतील तर  सीटम ये वेश िमळतो. मला वाटत नाह  कोणाला या 
योजनेतून लाभ िमळत असेल. अशा मुलींना देणार असाल तर ह  योजना तु हाला राबवायची 
नाह . फ  कागदोप ी ह  योजना ठेवायची आहे असा याचा अथ िनघतो.  सीटची ह  अट न 
ठेवता व ािथनींना ६० ट यांपे ा अिधक गुण असतील तर यांना या योजनेचा लाभ दे यात 
यावा. योजना .५ म ये – बचत गटांना ३ वष झा यानंतर यांना अथसहा य देणार आहात. 
ीमंत म हलांना बचत गट कर यात रस नसतो. गोरगर ब म हला बचतगट थापन करतात. 

अशा म हलांसाठ  १ वष खूप आहे. धुणीभांड  करणा-या म हलांना बचत करायची सवय लागते. 
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हणून पूव माणे १ वष मुदत झा यानंतर यांना आिथक अनुदान ावे अशी उपसूचना 

मांडते. योजना . ७ साठ  – संगणक िश ण भागातील अ त वात असले या 
महापािलके या इमारती दे यात या यात. मोरवाड  कंवा आकुड  इथे जाणे श य असते. आ ा 
नगरसद या आशा शडगे यांनी सांिगतल.े काह  िश णांसाठ  शै णक अट  असा यात. परंतू 
सव िश णांसाठ  शै णक अट ठेवू नका. येकाने संगणक य या िश त हावे हाच 
शासनाचा उ े य आहे. आपला सु ा हाच उ े य असावा. िशलाई कामासाठ  िश णाची अट 
असावी हे यो य नाह . पूव  वतावरह  म हला उ म तीचे िशवण करतात. योजना .१० साठ  
– एचआय ह  एडस त मुलांचे वय ् १८ पयत ठेवले आहे. ० ते १८ वयोगटातील एडस त ्
मुलांनाच फ  अथसहा य देणार आहोत का. यांची फार दयनीय अव था आहे. हा वषय 
घेतला याब ल शासनाचे मनापासून अिभनंदन करते. १८ वयोगटापयत ह  योजना आहे. 
याऐवजी जसे मितमंदांना अथसहा य देतो आ ा सांिगतले या माणे या योजनेसाठ  १८ 

वयाची मयादा नको. म हलांना एडस झा यानंतर कळते् . मा या भागांत अशा म हला आहेत. 
यांची माणसे िनघून गेली आहेत. वधवा म हला जला िभ ा घेत यािशवाय पयाय नाह  अशा 

म हलांना कोणतीह  अट न घालता अथसहा य िमळाव.े तसेच आिथक मदत देताना कोण या 
सं थेत जाऊन िमळवायची. सावजिनक व त कायदा १९६० अ वये अशी सं था अिधकृत 
असणे आव यक आहे. या सं थेत ह  मुले िनवासी असावीत अशी अट घातली आहे. तु ह  
सं थांना वेगळे अनुदान ा. परंतू अशा यांसाठ  सु ा योजना करावी. शासक य णालयाचे 
स ट फकेट असेल तर अशा एडस बाधीतांना अनुदान ावे अशी उपसूचना करते् . कोणतीह  
योजना बंद केलेली नाह , याब ल पु हा एकदा ध यवाद देते. ाय ह ंग िश णाला सु वात 
करणार आहोत, ते आचारसं हता सु  हो यापूव  लवकर सु  कराव.े            
 
मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण मशीन ायची योजना बंद 
केलीत. खरेतर ह  योजना पु हा सु  करावी. सगळ कडे नवीन समा व  गावांत खरोखरच गरज 
आहे. ह  योजना सग यांसाठ  सु  करावी. २०१२ म ये िनवडणूका झा या. आचारसं हता 
झा यानंतर िशलाई मशीन ायची हणून फॉम भ न घेतला नाह . अशा म हलांना िशलाई 
मशी स दे यास परत सु वात करावी अशी वनंती करतो. म हला मा या घर  येऊन खूप ास 
देतात. म हलांना िशलाई मिशन िमळणे बंद झाले आहे. यांनी यापूव  फॉम भरले होते, यांचे 
फॉमस परत घे यात यावेत् . 
  
मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िशलाई मिशनचा  काढला आहे, 
याब ल अिभनंदन करते. खरोखरच िशलाई मशीन यांसाठ  गरजे या ठरले या आहेत. 

जे हा वॉडात फरतो, ते हा या यांचे मत आ हाला िमळत असते. या यांना स ट फकेट 
दले आहे. साने ता नी सांिगतले तसेच कराव.े आम या वॉडातली कामे होत नाह त. कामे तर  
हावीत. आ हाला ५० ट के आर ण िमळाले आहे याचा काह तर  फायदा आ हाला हावा. 
आमचा टाळू कुठेतर  भरावा.  
    
मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आम या भागात एमएससीआयट चे 
कुठेह  एकह  क  नाह . िचंचवडला क  दले आहे. म हलांचे जा याये यातच .६,०००/- जात 
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असतील तर हा कोस या क  शकत नाह त. मी थायी सिमतीची सभासद असताना सु ा 
या वषयी वारंवार सांिगतले होते. काळेवाड , थेरगाव, रहाटणी या भागासाठ  एकतर  क  सु  
कराव.े च-होली इथे पण क  सु  कराव.े या सं था म हलांना यवसाय िश ण देतात, 
यां यावर महापािलकेचे अ जबात वच व नाह . ह  सं था अ जबात यव थत काम करत 

नाह . या म हला िश ण घेतात, यानंा .४०० ते .५०० ा असे हणतात. म हलांना 
युट पालर या कोसचे अजून सु ा स ट फकेट िमळालेले नाह . म हला नाव देतात. कोससाठ  
उपल ध नसतात. सं था भरपूर सं या दाखवत असतात. मी वारंवार दाखवून दले आहे. परंतू 
ठरा वक म हलाच िश ण घेतात. याच फाईल तयार करतात. यामुळे चांग या कारचे 
िश ण म हलांना िमळत नाह . आप या अिधकार  असला पाह जे, याने ह जट क न 
वतः ल  दले पाह जे. आपण काह च पहात नाह त. हे चुक चे आहे. महापािलकेचा पैसा 

जातोय. याकडे आपले ल  पा हजे आहे.     
 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मी वेग या गो ींकडे सभागृहाचे 
ल  वेधू इ छतो. मा.िनताताई पाडाळे यांचे अिभनंदन करेल क  यांनी हा वषय सभागृहात 
मांडला. अशा योजना मुळात कोणासाठ  चालू राहतात. गे या २/४ वषातील योजनांवर ल 
तपिशल तु हाला सागंतो. वयंरोजगार योजनेसाठ  गेले ४ वषात .४२,२८,८५,६००/- इतका 
खच झाला आहे. सायकल वाटपासाठ  .३,१७,५८,०००/- खच झाला आहे. िशवणयं ासाठ  
.६,२९,०३,०००/- खच झाला आहे. मा.म हला बालक याण योजनेअंतगत या वष  अंदाजप क 
.३२,४४,००,०००/-, गे या वष  .२४,६५,३९,०००/- खच केला आहे. माझा अंदाजप काला 
वरोध नाह . खच कर याला वरोध नाह . परंतू या योजनेअंतगत ठेकेदार पोस याचे, सं था 
पोस याचे काम अिधकार  करतात. माझा याला वरोध आहे. मा.िनता पाडाळे यांनी सांिगतल,े 
िश ण देताना या नावांची िल ट असतात, या बोगस असतात. या सं था बोगस िल ट 

क न महापािलकेकडून पैसे उकळतात, यां यावर कोणाचे तर  कं ोल असले पाह जे. संगणक 
िश णा या नावाखाली अनेक वषापासून महापािलकेची लूट चालू आहे. म हला भिगनी 

सभागृहात िशवण यं े दली पाह जेत हणून आ ह करतात. यांचे नाव िल टम ये आहे, 
यां या घर  िशवणयं े आहेत का ते पहा. काह  म हला भिगनींनी िशवण यं  सु ा वकले 

आहे. आपण सभागृहात भावना य  करतो. दे यामागे आपली भावना चांगली असते. या 
भोवनेची कदर काह  मंडळ ं करत नाह त हणून शासक य योजना राब वत असताना 
महापािलके या अिधका-यांनी या योजना कागदावर या योजना होऊ नयेत यासाठ  य  क न 
योजना राब व या गे या पाह जेत. जो खच होतो तो सवसामा य माणसासाठ  होत नाह . 
कुटंबावर खच होत नाह तरू , लाभा यावर खच होत नाह . तो केवळ ठेकेदार, सं था यां यावर 
खच होतो. यावष  म हलांची गुणव ा वाढ साठ  खाजगी लासची फ  दे यासाठ  कती खच 
केला आहे, फ  .१५,०००/- खच केला आहे. मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत या 
मुली िशकतात. यां या िश णाचा खच ा. लासची फ  दली जाते ती र कम वाढवा. भर व 
खच करा. परदेशात िश णासाठ  दोन/चार लाख खच करा. यांची आिथक प र थती नाह  
यां यावर खच करा. पुढ ल बजेटम ये अिधक तरतूद करा. परंतू केवळ पाह लेतर बजेटम ये 

जो खच होतो आहे तो कोणी य  कंवा सं था बघून होतो आहे. ामु याने या य चंी 
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नावे िल टम ये दली आहेत, यां यावर खच होत नाह . हणून या ुट  आहेत. िशवणयं े 
दली पाह जेत भावने या आहार  जाऊन हणतो. जवळपास ३ वषात .६,२९,००,०००/- ची 
िशवण यं े दली आहेत, यांची चौकशी केली पाह जे. या ठकाणी बसणा-या कोणाचा हा पैसा 
नाह तर करदा यांचा पैसा आहे. यांचादेखील वचार केला गेला पाह जे. वयंरोजगार 
योजनेअंतगत जे वग चाल वले जातात. यांना महापािलका अनुदान देते. यांचीदेखील चौकशी 
केली आहे का. यांना कोण पा ठशी घालते. या सं थांचे खरे चालक वेगळा असतो. यांचा 
मालक वेगळाच असतो. य ात लाभा याना याचा लाभ िमळत नाह . अशांपासून 
महापािलकेची लूट होते ह  लूट कुठेतर  थांबवावी. यासाठ  सग या म हला बालक याण 
योजनेअंतगत योजनेसंदभात तु हाला सूचना के या आहेत.  
    
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज या ठकाणी म हला 
बालक याण या व वध योजना राबवतोय. या वभागाकडून राबव या जाणा-या योजनांम ये 
एका योजनेचे नाव आहे, वयंरोजगार िश ण देण.े एमकेसीएलमाफत योजना राब वतात असे 
सांिगतल.े ५ क े आहेत हेह  आपण सांिगतले आहे. इथे मा.उ हास जगताप सभागृहातच 
आहेत. मागील पंचवाष कम ये जे थािनक वरा य सं थेचे कोसस राब वल.े मा या 
घरापा ठमागे परम क यूटर कडून एमएससीआयट , डट पी, टॅलीचे कोसस मोफत न 
िशक वता ाय हेट क यूटर इ ट यूटम ये पैसे भ न िशकायला जाणा-या व ा या या नाव  
ितथे दाखवल े होते. ददवाने या इ ट युट या ब ड ंगम ये जे राहतात या मुलींचे नाव ू
यात होते. ती मला हणाली आ ट  मला स ट फकेट िमळाले आहे. हे कसे काय झाल.े मला 

महापािलके या कोसचे स ट फकेट िमळाले असे ितने सांिगतल.े. माझे खाडकन डोळे उघडल.े 
मा या घरा या पा ठमागे परम नावाची सं था आहे. ितथे पैसे भ न व ा याना िशकवले जाते 
आहे. या सं थेवर आपण .५० लाखाचे बील अदा केले आहे. हा वषय समोर आ यानंतर 
आजह  ह  सं था आप याकडे काम करते आहे. ड ट पी, टॅली हे कोसस या या ठकाणी 
िशकव याची योजना राब वली आहे, या ठकाणी लाभा याना हे कोसस खरेच िशक वले जातात 
का याचे हे र फकेशन आपण करतो का, नाह  करत. परमचे कुठलेह  वतं  ऑ फस न हते. 
मागील वष  कोणतेह  वतं  ऑफ स न हते. म हला स मीकरण या ग डस नावाखाली 
महापािलकेची लूट चालू आहे. हे कधी थाबंणार आहे. खरेतर जी कोणतीह  सं था असेल तर हा 
कोस केला तर  काय हरकत आहे. वयंरोजगार िमळवून दला पाह जे. िनयम, अट  शत चे 
कसे काय काम क  शकतो. याच मुलीं या करारना यात अट सु ा घातली आहे. वयंरोजगार 
सं थेचे काम असताना कती म हलांना रोजगार िमळवून दला याची शहािनशा आपण कधी 
केली का. नुसते िश ण देतो सांगताय. खरेतर पोकन इं लश कोससाठ  आपण एकह  अट 
ठेवली न हती. मा.आशा शडगेसार या नवीन सद या या वतः िश का आहेत. या 
हणा या क  पोकन इं लश कोससाठ  काह च अट नाह . यां याच मागणी माणे आपण 

७वी पासची अट घातली आहे. मी मराठ  िमड यममधून १२ वी केले व नंतर ड लोमा केला 
तर  आजह  चार ओळ  इं लश फटाफट बोलू शकत नाह . ड लोमाला सगळे वषय 
इं लषम ये होते. जर मला बोलता येत नाह . बोलायला अडचण येते. पूणपणे बोलायला जमत 
नाह . ७ वी पास असले यानंा पोकन इं लश कोस ायचा हणताय, नेमके कोणाचे हत 
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साधताय. लाभा याचे का सं थेचे. माझा िश णाला वरोध नाह . पु हा याम ये सुिश त वग 
सु ा चालवा. एबीसीड  िशकवले कंवा नाह  िशकवाल. एखा ा श दांचे ोनाऊनिसएशन 
जमणार नाह . आम यासार याला, तुम यासार याला जमणार नाह . वारंवार मागणी करतो. 
श दांची जुळवणी जमत नाह . मूळ िश ण दले पाह जे. एबीसीड  मूळ िश ण दले पाह जे. 
एबीसीड  िलहता आली हणजे पोकन इं लश झाले का. अट  शत  मािगत या पाह जेत. 
य़ुट फकेशन व मॅनेजमट हणजे काय. प हलीत शाळेत गेलो नंतर घर  राह ल.े मला सह  
काढता येते हणजे सारे येते का. आयट आय म ये युट पालरचा जो कोस चालतो, यात जे 
कॉ मेट स वापरले जातात यांचे नाव तर  वाचता आले पाह जे. इं लशम ये कचीला िसझर 
हणतात हे तर  कळाले पाह जे. परत कॉ ॅ टरचा फायदा होतो. खा पदाथ सग यांना येतात 
यात िश णाची अट ठेवली नाह  याब ल तुमचे अिभनंदन. ण से वका िश ण – 

याबाबत शै णक अट ठेवली न हती. परत आमचे-तुमचे भांडण, दोन दवस का याकूट, परत 
आ ह  तुम या मागे लागायचे. एखा ाकडे घर  सेवा करायला कोणी नाह . म हलांना िश त 
करणार असाल, अशांची गरज भागत असेल, तर हा कोस चांगला आहे. यासाठ  शै णक 
अहता नसावी का. पण णाची सेवा करणा-याला गो यांतला फरक कळाला नाह तर याचा 
काय उपयोग? जीवन देणारे ठरायचे का जीवन घेणारे ठरायचे याकडे ल  असाव.े य़ातील 
काह  योजना बंद के या. आ ा मागणी झाली, नवीन गावांत िशवण यं े गेलीच पाह जेत. 
मा य आहे. पण आ ापयच जी िशवण यं े वाटतील ती कुठे आहेत? साडेचार कोट  िशवण 
यं ांचे वाटप केले असेलतर २०,००० लाभाथ  असतील मग कती घरे राह लीत, कती लोकांना 
िश ण दल.े यात चायना मेड मिश स घेत या हो या. चायना मेड काय, द ली मेड काय 

एकूण एकच. मा हती अिधकारात तुम याकडे मा हती घेतली होती. तुम या वभागाने टडर 
कॉल केले होते. यात चायना मेड मिश स माग व या, काय करायचे. मशीन कशी चालवायची 
याचे सु ा िश ण ायला पाह जे. जतके अज आलेत, यांना ावे लागणार आहे. आज 
तेव या मिश स उपल ध आहेत का नाह त. तर नाह त. ए ॉयडर  मिशन दली होती.      
चायनामेड का देता. नॉ हेलवाला, राजेशवाला दो ह चा कॉ ॅ टर एकच असताना             
कॉ ॅ टर वेगवेगळा होऊ शकतो, यात तुमचे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. आम या एका 
नगरसेवकाने िन वदा भरली. लायसन ित या नावावर िन वदा भरणार  दसरु . झुरे साहेबांनी 
यांना का सांिगतले नाह , तु ह  िन वदा भ  शकत नाह . तुमचे नगरसेवक पद र  होते. 

कुठेतर  काह तर  िनयम असले पाह जेत. यके ठकाणी माझा लाभ, पदाचा लाभ कसा क न 
घेता येईल एवढेच ल ात ठेवतो. याची वकऑडर आपण दलेली आहे. मागील वेळ  आपण जे 
िशवणयं  घेतो, याचे पडल तुटलेल,े पाटा तुटलेला सुया गंजले या, मशीन गंजलेली, वायर 
तुटलेली, कलर नाह  एकना असं य त ार  हो या. पण फुकट िमळते हणून लोकांनी मिश स 
घेत या हो या. यात यांचा काय दोष? यांनी तुम याकडे कोस केला होता. आजह  या 
मिश स बंद अव थेत आहेत. म हला बालक याण वभागा या वतीने जाह र करा. कती 
म हला तुम याकडे िशवणयं े घेऊन येतील. आपण याकडे दल  करतोू . या ठकाणी सा व बाई 
फुले पुर कार ठेवतो. सामा जक, सां कृितक, कला व उ ोग या े ासाठ  हा पुर कार देतो. 
राजकारणातील यांसाठ  पुर कार का देत नाह . महापौर साहेब, आपण कती वष नगरसेवक 



55 
 
आहात. चांगले काम करता. या- या पदावर असणा-या म हलांना असे पुर कार ा. यांचा 
सु ा समावेश करा. पुर काराने यांची पाठ थोपटा. माझी आप याला उपसूचना असणार आहे,  

यात वैय कम ये राजकारणातील म हलांचा समावेश करावा. िनयम असला तर  
राजकारणातील म हला जी सभागृहात खरोखर चांगले काम करते. २५ वष                         
पु षां या खां ाला खांदा लावून आपली भूिमका बजावतात, यांना सु ा स मािनत कर यात 
याव.े या योजनेत एचआय ह  बािधत णां या मुलांचा सांभाळ करणा-या सं थांना आपण पैसे 
देणार आहोत. याम ये तु ह  लमम ये जाल तर दसरा ितसरा पेशंट एचआय ह  बाधीत ु
म हला असते. इथे डॉ.रॉय यांना वचारा. यां याकडून पैसे घेऊ नका. याकडे ल  ा. यांना 
समाजाने वेगळे टाकलेले असते. यांचे औषधाचे पैसे घेऊ नका. नवरा आधीच गेलेला असतो. 
लहान मुले असतात. नंतर यांचा सांभाळ करायला कोण नसते. यांचा सु ा या योजनेत 
अंतभाव करावा. आज समाजात जाग कता नाह . यांना जाग कता आहे तो अशा पेशंटला 
आणतो याला परत आणणे अश य असते. मा या वॉडातील फुलेनगरमधील एक अगद  
जवळची म हला नमदा भोसले हला ९ वषाची मुलगी व ६ वषाची एक मुलगी आहे. २००२ 
साली ितचा नवरा वारला. ती एचआय ह  बािधत होऊन वारली. यांना समाज मदत करत 
नाह . सहानुभूती दाखवत नाह . असा म हलांचा या योजनेत समावेश क न घे यात यावा. या 
योजना म हला बालक याण या असतील यां या अट  शत  ठरवून म हला स मीकरणावर भर 
दे यात यावा.       
 
मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी वनंती करते, मला नगरसे वका 
होऊन २ वष झाली. पूव  या म हलांनी कोस केले यां या घर  मशीन यव थत बघाय़ला 
िमळत होते. मी वनंती करते, या म हलांना कोसस केला यांना आधी ा. कतीतर  करोडो 
पये खच करतो. वधवा म हलांना .५,०००/- देतो. लहान मुले असतात. अशा म हलांना 

कमीत कमी २१ वषाचे मूल होईपयत तर  मदत करावी. एच.ए. मधील कमचार  मृत झा यावर 
या या प ीला ितथे कामावर घेत नाह त. मा या वॉडात २८/२९ वया या ६/७ वधवा 

म हला आहेत. यांना कंपनी काम देत नाह . यांची मुले लहान आहेत. यांना रहायला घर 
पण देत नाह त. या आप या पंपर  िचंचवडमधील र हवासी आहेत. बाहेर या कोणी नाह त. 
माझी वनंती आहे क , वधवा म हलांचा वचार हावा. मूल २१ वषाचे होईपयत यांना दर 
म ह याला .१,०००/- दे यात यावेत. 
 
मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - व वध 
क याणकार  योजनेम ये वय वष ६५ या पुढे िनराधार ये  िनराधार नागर कांना मािसक 
र. .५००/- आिथक अनुदान देणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.   
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते आहे 
- योजना . १ – वधवा घट फोट त म हलांना अथसहा य देणे या योजनेसाठ  फॉम भ न 
घे यासाठ  ठरा वक मुदत ठेवू नय.े ह  योजना सात याने चालू ठेवावी. 
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 योजना . २ – मुलींना १२वी नंतरचे वै क य व अिभयां क  पदवी िश णासाठ  
आिथक सहा य या योजनेसाठ   सीट ची अट न ठेवता व ाथ नींना याऐवजी ६०% पे ा 
अिधक गुणांची अट ठेवावी. 
 योजना . ५ – म हला बचत गटांना पूव सारखे बचत गटास १ वष पूण झा यावर 
आिथक अनुदान दे यात याव.े  
 योजना . ७ – संगणक िश ण याच भागातील अ त वात असले या म.न.पा. 
या इमारतीत दे यात याव.े  

 योजना .१० – एच.आय. ह . एडस त मुलांबरोबर वृ  व ौढ म हलांनाह  आिथक ्
सहा य िमळाव.े वयाची अट नको. तसेच आिथक मदत देतांना न दणीकृत सं थेमाफत अज 
दे य़ाची अट र  क न शासक य व म.न.पा. या हॉ पटलचे एडस तचे माणप  ा  एडस ्

ताला य शः िनयमा माणे आिथक मदत ावी.   
 म हलांसाठ  मागील सन २०१२-२०१३ पयत चालू असले या सव िश ण योजना 
यापुढेह  चालू ठेवा यात. पढु ल नवीन योजना हणजे ाय हंग िश ण लिनग लायस ससह 
सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा. ितभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  

१) सदर योजनेतील कोण याह  योजनेसाठ  उ प नाची अट लागू राहणार नाह .  
२) घटक योजना . ४ म ये िश णाची अट नसावी स.ेन.२२ साठ  िश णाची वेळ 

सांयकाळची ठेवावी.  
३) घटक योजना . ९ म हला बचत गटाला तीन वषा ऐवजी दड वषानंतर अनुदान ाव.े  
१) घटक योजना . १० /२ इ.१० म ये िशकत असणा-या व ाथ नीस शै णक गुणव ा 

वाढ साठ  शै णक सा ह यासाठ   र. .२००० ऐवजी र. .५०००  कर यात यावी.  
४) HIV/एडसबािधत मुलांचा साभांळ करणा-या पालकांना /सं थाना ित लाभाथ  ितमाह 

आहारासाठ  .१००० ऐवजी र. . २५०० कंवा म ह यां या गो या पुर व यात या यात.  
तसेच याम ये वयाची अट काढन टाक यात यावी व याचा लाभ म हलांनाह  दे यात ू
यावा. 

५) घटक योजना . ११ म ये सा व ीबाई फुले पुर कारासाठ  राजक य े ातील 
म हलांचाह  समावेश करावा. 

६) घटक योजना . १६ तावात नमूद १२ वी नंतरचे वै क य/अिभयां क  उ च 
िश णाम ये एम.बी.ए. या पदवीचा समावेश क न अथसहा य उ च िश णा या 
कुठ याह  शै णक वषात दे यात याव.े  

७) या योजनेअंतगत अथसहा य दे याचा अथवा नाकर याचा अिधकार मा. आयु  अथवा 
मा. अित.आयु  यांना रा हल ऐवजी सदर अिधकार मा.म हला बाल क याण सिमतीस 
रा हल  
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८) म हला बाल क याण सिमतीला आिथक अिधकार अस यामुळे म हला बाल क याण 
सिमतीचे वषय मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत येऊ नय.े  

 
मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक -४५७    वषय मांक - ९ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 
      संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . ना वयो/०३/का व/१६१/२०१३,  

  द.३०/१२/२०१३ 

       २) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठ. .१७ द.८/१/२०१४ 
 
नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध क याणकार  योजना राब व यात 

येतात याम ये काह  योजना बंद करण,े काह  योजनांम ये सुधारणा करणे व काह  न वन 
योजना सु  करणे ता वत असून म हला व बालक याण योजनेतील व वध क याणकार  
योजनांम ये सुधा रत बदल करणेकामी तावासोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते १० योजनांना 
मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच व वध क याणकार  योजनेम ये वय वष ६५ या पुढे िनराधार ये  िनराधार 
नागर कांना मािसक र. .५००/- आिथक अनुदान देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 तसेच योजना . १ – वधवा घट फोट त म हलांना अथसहा य देणे या योजनेसाठ  
फॉम भ न घे यासाठ  ठरा वक मुदत ठेवू नय.े ह  योजना सात याने चालू ठेवावी. 
 योजना . २ – मुलींना १२वी नंतरचे वै क य व अिभयां क  पदवी िश णासाठ  
आिथक सहा य या योजनेसाठ   सीट ची अट न ठेवता व ाथ नींना याऐवजी ६०% पे ा 
अिधक गुणांची अट ठेवावी. 
 योजना . ५ – म हला बचत गटांना पूव सारखे बचत गटास १ वष पूण झा यावर 
आिथक अनुदान दे यात याव.े  
 योजना . ७ – संगणक िश ण याच भागातील अ त वात असले या 
म.न.पा. या इमारतीत दे यात याव.े  
 योजना .१० – एच.आय. ह . एडस त मुलांबरोबर वृ  व ौढ म हलांनाह  आिथक ्
सहा य िमळाव.े वयाची अट नको. तसेच आिथक मदत देतांना न दणीकृत सं थेमाफत अज 
दे य़ाची अट र  क न शासक य व म.न.पा. या हॉ पटलचे एडस तचे माणप  ा  एडस ्

ताला य शः िनयमा माणे आिथक मदत ावी.   
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 म हलांसाठ  मागील सन २०१२-२०१३ पयत चालू असले या सव िश ण योजना 
यापुढेह  चालू ठेवा यात. पुढ ल नवीन योजना हणजे ाय हंग िश ण लिनग लायस ससह 
सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

१) सदर योजनेतील कोण याह  योजनेसाठ  उ प नाची अट लागू राहणार नाह .  
२) घटक योजना . ४ म ये िश णाची अट नसावी स.ेन.२२ साठ  िश णाची वेळ 

सांयकाळची ठेवावी.  
३) घटक योजना . ९ म हला बचत गटाला तीन वषा ऐवजी दड वषानंतर अनुदान 

ाव.े  
१) घटक योजना . १० /२ इ.१० म ये िशकत असणा-या व ाथ नीस शै णक 

गुणव ा वाढ साठ  शै णक सा ह यासाठ   र. .२००० ऐवजी र. .५०००  कर यात 
यावी.  

४) HIV/एडसबािधत मुलांचा साभांळ करणा-या पालकांना /सं थाना ित लाभाथ  
ितमाह आहारासाठ  .१००० ऐवजी र. . २५०० कंवा म ह यां या गो या 

पुर व यात या यात. तसेच याम ये वयाची अट काढन टाक यात यावी व याचा ू
लाभ म हलांनाह  दे यात यावा 

५) घटक योजना . ११ म ये सा व ीबाई फुले पुर कारासाठ  राजक य े ातील 
म हलांचाह  समावेश करावा.. 

६) घटक योजना . १६ तावात नमूद १२ वी नंतरचे वै क य / अिभयां क  उ च 
िश णाम ये एम.बी.ए. या पदवीचा समावेश क न अथसहा य उ च िश णा या 
कुठ याह  शै णक वषात दे यात याव.े  

७) या योजनेअंतगत अथसहा य दे याचा अथवा नाकर याचा अिधकार मा. आयु  
अथवा मा. अित.आयु  यांना रा हल ऐवजी सदर अिधकार मा.म हला बाल क याण 
सिमतीस रा हल  

८) म हला बाल क याण सिमतीला आिथक अिधकार अस यामुळे म हला बाल क याण 
सिमतीचे वषय मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत येऊ नय.े  

 
अनुकूल - ८१     ितकूल – ०  

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

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक - १० 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

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

     द.०४/०९/२०१३ 

२) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 
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 पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवाड , हाळंुग,े मोई,मा ं जी व 
इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपवू  सव 
पदािधकार  यांची बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली. सदर 
बैठक त मनपा ह ी या उ रेकड ल १४ गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ गावे मनपा 
ह त समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत आली आ ण सदर ह वाढ चा ताव 
मा.शहर सुधारणा सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेबाबत चचा झाली तथा प 
स : थतीत मनपा ह ला लागून असलेली गावे मनपा ह त समा व  करणे यो य होईल. 
यानुसार खालील नमुद मनपा ह या उ रेकड ल आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोजे, देहू, 
व ठलनगर आ ण मनपा ह या प मेकड ल गहंजेु , जांब,े मा ं जी, हंजवाड , माण, नेरे, 
सांगवडे ह  मनपा ह ला लागून असलेली एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मांडते. 
 
मा.सोनाली जम – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.महापौर – वषय मांक १० तहकूब करणेत यावा.    

 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव माकं - ४५८    वषय मांक – १० 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

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

      द.०४/०९/२०१३  

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

वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
 

अनुकूल  - ८१     ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

      वषय मांक - ११ 
दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

   संदभ:-१)  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३,  
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             द.०७/१०/२०१३.  

         २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३. 
 

       पंपर  िचंचवड मनपा ह या उ रेकड ल आ ण मनपा ह ला लागून असलेली ७ गावे 
आ ण मनपा ह या प ीमेकड ल ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  
करणेबाबत ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह  समा व  करावयाचे गांव-े 
मनपा ह या उ रे कड ल ७ गाव-ेआळंद ,िचंबळ ,कु ळ ,मोई,िनघोजे,देहू, व ठलनगर. मनपा 
ह या प ीमे कड ल ७ गांव-े हंजवड ,जांब,ेमाण,मा ं जी,नेरे,गहंजेु ,सांगवडे वर ल माणे ताव 
प .नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वय ेमा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत 
मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांनी 
द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद ,चाकण,मोई,कु ळ ,िनघोजे,िचंबळ , 
केळगांव, सालुं ,े महाळंुग,े खराबवाड , नाणेकरवाड , मेदनकरवाड , कडाचीवाड  या गावांचा 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे आ ण सदर 
गांवे मनपा ह त समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत ामपंचायती या 
ठरावाची त जोडली आहे. तुत वषय मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला अस याने या 
वषयासोबत मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  मा.महापािलका 
सभेपुढे सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मांडते. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.महापौर – वषय मांक ११ तहकूब करणेत यावा.    

 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक -  ४५९     वषय मांक – ११ 
दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

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

             द.०७/१०/२०१३.  

         २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३. 
 

वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
 

अनुकूल  - ८१      ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
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----------- 
मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४६०     वषय मांक – १२ 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

   संदभ:-१) मा. ितभा भालेराव, मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 
         २) मा. शासन अिधकार ,अ भाग यांचे प  . अ / वस/११/का व/४१५/   

            २०१३ द.१९/११/२०१३  

         ३) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४९ द.१८/१२/२०१३ 

 
       अ भाग सिमती सभा दनांक ०९/१०/२०१३ ठराव मांक १९६ नुसार  भाग .१६ 
म ये जय-गणेश हजन या सं थेने महापािलकेस ओपन पेसचे मा यमातून दोन एकर 
जमीन ता यात दली असून ती जमीन मनपाचे ता यात आहे.  सदर जागेचा आर ण .१७१ 
आहे व ती एल आकाराची आहे. तुत जागेपैक  एक एकर जागेम ये खेळाचे मैदान वकिसत 
करणेस व एक एकर जागेम ये गाडन वकसीत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल  - ८१      ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

      वषय मांक – १३ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

   संदभ:-१) मा.शांताराम भालेकर, मा.उषा वाघेरे यांचा ताव –  

        २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५० द.१८/१२/२०१३ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे दघी येथील आ. . 
२/१२० ाथ.शाळा म. ा.व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेकामी 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक अस यान े मौजे दघी येथील आ. .२/१२० 
ाथ.शाळा या ठकाणी आर त केलेली आहे यापासून ३०० मी. अंतरावर खाजगी शाळा 

आहे. यामुळे सदर आर णाची आव यकता नस याचे दसून येते. यामुळे सदर आर ण 
म. ा.न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 



62 
 
मा.महेशदादा लांडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय फेरबदलाचा आहे. 
आर ण र  कर यासंदभातील वषय आहे. बरेचसे वषय आ ह  आप याकडे दले होते. आपण 
शासनाकडे पाठवलेले नाह , का पाठवले नाह . हा सु ा आ ह  केलेला वषय आहे. आ ा आयु  
साहेब रजेवर आहेत. तो वषय इतका मह वाचा आहे. यात राहणा-या लोकांना महापािलकेकडून 
नोट स गेलेली आहे. आर णातील जागा आहे. हे लोक इतके घाबरलेले आहेत. तुमचा काह  
नेम नाह . तु ह  काह ह  करता. या वषयात आयु  साहेब ये याची वाट न पाहता नगररचना 
वभागाने व रत कारवाई करावी. या वभागांसंदभात १३ व १४ दो ह  वषय मह वाचे आहेत. 
हे वषय शासनाकडे गेलेतर यांना सांगता येईल, हे वषय शासनाकडे गेले आहेत, कारवाई 
थांबवावी. हे लोक टॅ स सु ा भरतात. आप याकड ल एमएसईबीचे मीटर आहे. नळ कने शन 
आहे. आर ण होते तर यावेळ  का थांबवले नाह . ह  ामपंचायतीतील जुनी घरे आहेत. 
आ ह  शासनाकडे पाठवणार होतो. यावर ल कारवाई थांबवावी. या आर णातील लोक 
नगरपािलकेत आले होते. क भागातील कायकार  अिभयंता होते. आर णातील जागा आहे हे 
कळा यावर एक व र  नागर क च कर येऊन पडले होते. या वषयाकडे गांिभयाने ल  ा. 
शासनाकडे व रत कसे जातील याचे काळजी या. वषय मंजूर झा यानंतर लगेच नोट स ा.  

 
मा.उ हास शे ट   - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - भाग .१८ 
कवळे येिथल वकासनगर भागाम ये पािलके या DP Plan म ये PG-4/110 व PS-4/109 
अशी दोन आर णे टाकलेली आहेत. परंतु पूव पासून सदर आर णावार जुनी घरे व मं दर 
आहे. तर  ह  दो ह  आर णे वगळ यास मा यता देणेत यावी. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे सांगवी येथील आ. . ३१७ ाथ.शाळा 
(स ह . १७,२३,२४,२६) म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेकामी 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक अस याने मौजे सांगवी येथील आ. . ३१७ 
ाथ.शाळा या ठकाणी आर त केलेली आहे, यापासून ३०० मी. अंतरावर खाजगी शाळा 

आहे. यामुळे सदर आर णाची आव यकता नस याचे दसून येते. यामुळे सदर आर ण 
म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेस मा यता देणेत यावी. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे बोपखेल आ. .२/१५८ व आ. . 
२/१६१ दाख वलेले शाळेचे आर ण र  करणेत यावेत, कारण सदर आर णा या जवळच 
छ पती िशवाजी इं लश िमड यम शाळा,जे.जे. इं लश िमड यम शाळा व म.न.पा.ची अशा 
एकुण ३ शाळा आहेत. तेथील लोकव तीचा वचार करता एक शाळा पुरेशी आहे. यामुळे मौजे 
बोपखेल यथेील दो ह  आर णे र  क न सदरची जागा िनवासी वभागात समा व  करणेस 
मा यता देणेत यावी. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील सांगवी गावठाण वभाग 
ममतानगर ते आनंदनगर सदर र ता हो याकामी आर त घरे २०११ या माक गनुसार 
नागर कांना ता यात दली आहेत. सदर थतीतील र ता जो १२ मीटर आहे तो यो य आहे. 
इतर कोण याह  सु वधा कर ताह  यो य आहेत. अजून र ता वाढ व यास नागर कांची घरे 
संपूणतः जात आहेत व नागर क बेघर होतील तर  उवर त ४० फूट  र ता र  कर यास 
मा यता देणेत यावी. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील मौजे सांगवी येिथल स.न. ७ 
पैक  जागेवर असलेले आर ण .३२३ चे आर ण वगळ यात याव.े तेथे नागर क ८० 
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सालापासून वा त यास आहेत. वकास आराखडा तयार हो याआधी पासून ह घरे आहेत. 
तेिथल नागर क िनयिमत कर भरत आले आहेत. वशेषत: महानगरपािलकेत ह (सांगवी) गावे 
समा व  हो याआधीची घरे आहेत यावेळेस ड.पी. र ता न हता तर  सव बािधत घरांचा 
वचार होऊन कृपया येिथल शाळेचे आर ण र  कर यात यावे तसेच या पर सरातील अनेक 
जवळपास भागात ७ ते ८ शाळा आहेत तसेह  शाळे या आर णाची इतक  गरज नाह  यामुळे 
सदरचे आर ण वगळ यास मा यता देणेत यावी. पं.िचं.म.न.पा. वकास आराख यातील मौजे 
िचंचवड येथील स ह न.ं १ अ + १ ब (१+२+३+४)या े ाम ये म.न.पा.चे Municipal 
purpose असे आर ण . २२६ असे आहे. सदर या जागेवर मंद र व शेतक-यांची घरे 
अस याने या ठकाणी सदर आर णाची आव यकता नाह . तर  म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ 
चे कलम ३७ अ वये कारवाई कर यात येवून सदरचे आर ण र  कर यास मा यता देणेत 
यावी. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील आकुड  द वाड  येिथल 
स.न. ३५/३/१ आ. .५४८ शाळेचे आर ण आहे परंतु या आर त जागेपासून ३०० मी. 
अंतरावर खाजगी शाळा आहे. यामुळे सदर आर णाची आव यकता नस याचे दसून येते. 
यामुळे सदर आर ण म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेस मा यता 

देणेत यावी. मौजे पंपळे सौदागर येथील स.नं.७० पैक  जागेतील मंजूर वकास योजनेतील 
आर ण . ३६५ भाजी मंडई व आर ण . ३६६ बेघरांसाठ  घरे या आर णाचे जागेवर 
ड.पी. मंजूर हो यापुव ची  ब-याच माणात घरे आहेत. तर  सदरचे आर णाची जागा िनवासी 
वभागात समा व  करणेकामी म. ा. अिधिनयम व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये कायवाह  करणेस व सदरची जागा िनवासी वभागात समा व  क न तसा ताव 
शासनास पाठ वणेस मा.महापािलका आयु  यांना सवािधकार दान करणेस मा यता देणेत 
यावी. मोशी भाग-६ मधील गट–४५२ मधील ट ट पी/२०२ हे आर ण रजनल लॅनमधील 
पुढे वकास आराख यातील समा व  कर यात आले आहे. जवळ ल वखार मंडळ (महारा  
रा य) असून स या वखार मंडळाचे गोदाम बंद आहे. तसेच १९९५ पासुन आजपयत हे 
आर ण वकिसत कर यात आले असुन सदर आर ण आता उपयोग नाह . पंपर  िचंचवड 
मनपा वकास आराख यातील मौजे आकुड  येथील स ह न.ं १७८,१७९ या े ाम ये आर ण 
.२७३ हे महानगरपािलकेचे ाथिमक शाळेचे आर ण आहे. सदर या जागेवर जुनी घरे 

आहेत. सदर आर णाशेजार  जवळपास अधा ते एक कलोमीटर प रसराम ये १० ते १२ शाळा 
अस यामुळे सदर ल ाथिमक शाळेचे आर ण र  कराव.े सदरचे आर ण म. ा.न.र. 
अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ अ वये र  कर यास मा यता देणेत यावी. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील मौजे रहाटणी येिथल आर ण . ६४४ 
(स.न.७५) हे आर ण र  कर यास मा यता देणेत यावी. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वाढ व ह या भागश:मंजुर वकास योजनेत मौजे वडमुखवाड  येथे स.न. २१६ व २१७ म ये 
आर ण .२/२७ अ वये टाऊन हॉलचे आर ण ता वत करणेत आले आहे. याच माणे 
सदर स.न.मधून आळंद -पुणे ६० मी.र ता व १८ मी. र याने बािधत आहे सदर स.न. म ये 
जिमन मालकांची राहती घरे असून ती ६० मी. र यान ेपूणता बाधीत होत आहेत. यामुळे 
यांना रहायला जागा/घर नाह  हणून यां याच जागेतील आ. .२/२७ टॉऊन हॉलचे 
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आर ण र  क न तो र हवासी वभागात समावेश करणेबाबत म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ 
चे कलम ३७ अ वये कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

 

ठराव मांक - ४६१    वषय मांक - १३ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

संदभ:-१) मा.शांताराम भालेकर, मा.उषा वाघेरे यांचा ताव -  

२) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५० द.१८/१२/२०१३ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे दघी येथील आ. . 
२/१२० ाथ.शाळा म. ा.व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेकामी 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक अस याने मौजे दघी येथील आ. .२/१२० 
ाथ.शाळा या ठकाणी आर त केलेली आहे यापासून ३०० मी. अंतरावर खाजगी शाळा 

आहे. यामुळे सदर आर णाची आव यकता नस याचे दसून येते. यामुळे सदर आर ण 
म. ा.न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेस तसेच भाग .१८ कवळे 
येिथल वकासनगर भागाम ये पािलके या DP Plan म ये PG-4/110 व PS-4/109 अशी 
दोन आर णे टाकलेली आहेत. परंतु पूव पासून सदर आर णावार जुनी घरे व मं दर आहे. तर  
ह  दो ह  आर णे वगळ यास तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास 
योजनेतील मौजे सांगवी येथील आ. . ३१७ ाथ.शाळा (स ह . १७,२३,२४,२६) म. ा.व न.र. 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक अस याने मौजे सांगवी येथील आ. . ३१७ ाथ.शाळा या ठकाणी आर त केलेली 
आहे, यापासून ३०० मी. अंतरावर खाजगी शाळा आहे. यामुळे सदर आर णाची आव यकता 
नस याचे दसून येते. यामुळे सदर आर ण म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये र  करणेस तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे 
बोपखेल आ. .२/१५८ व आ. . २/१६१ दाख वलेले शाळेचे आर ण र  करणेत यावेत, कारण 
सदर आर णा या जवळच छ पती िशवाजी इं लश िमड यम शाळा,जे.जे. इं लश िमड यम 
शाळा व म.न.पा.ची अशा एकुण ३ शाळा आहेत. तेथील लोकव तीचा वचार करता एक शाळा 
पुरेशी आहे. यामळेु मौजे बोपखेल येथील दो ह  आर णे र  क न सदरची जागा िनवासी 
वभागात समा व  करणेस तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील सांगवी गावठाण 
वभाग ममतानगर ते आनंदनगर सदर र ता हो याकामी आर त घरे २०११ या माक गनुसार 
नागर कांना ता यात दली आहेत. सदर थतीतील र ता जो १२ मीटर आहे तो यो य आहे. 
इतर कोण याह  सु वधा कर ताह  यो य आहेत. अजून र ता वाढ व यास नागर कांची घरे 
संपूणतः जात आहेत व नागर क बेघर होतील तर  उवर त ४० फूट  र ता र  कर यास तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील मौजे सांगवी येिथल स.न. ७ पैक  जागेवर 
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असलेले आर ण .३२३ चे आर ण वगळ यात याव.े तेथे नागर क ८० सालापासून 
वा त यास आहेत. वकास आराखडा तयार हो याआधी पासून ह घरे आहेत. तेिथल नागर क 
िनयिमत कर भरत आले आहेत. वशेषत: महानगरपािलकेत ह (सांगवी) गावे समा व  
हो याआधीची घरे आहेत यावेळेस ड.पी. र ता न हता तर  सव बािधत घरांचा वचार होऊन 
कृपया येिथल शाळेचे आर ण र  कर यात यावे तसेच या पर सरातील अनेक जवळपास 
भागात ७ ते ८ शाळा आहेत तसेह  शाळे या आर णाची इतक  गरज नाह  यामुळे सदरचे 
आर ण वगळ यास तसेच प.ंिचं.म.न.पा. वकास आराख यातील मौजे िचंचवड येथील स ह 
नं. १ अ + १ ब (१+२+३+४)या े ाम ये म.न.पा.चे Municipal purpose असे आर ण . 
२२६ असे आहे. सदर या जागेवर मंद र व शेतक-यांची घरे अस याने या ठकाणी सदर 
आर णाची आव यकता नाह . तर  म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कारवाई 
कर यात येवून सदरचे आर ण र  कर यास तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर 
वकास योजनेतील आकुड  द वाड  येिथल स.न. ३५/३/१ आ. .५४८ शाळेचे आर ण आहे 
परंतु या आर त जागेपासून ३०० मी. अंतरावर खाजगी शाळा आहे. यामुळे सदर आर णाची 
आव यकता नस याचे दसून येते. यामुळे सदर आर ण म. ा.न.र. अिधिनयम १९९६६ चे 
कलम ३७ अ वये र  करणसे तसेच मौजे पंपळे सौदागर येथील स.नं.७० पैक  जागेतील 
मंजूर वकास योजनेतील आर ण . ३६५ भाजी मंडई व आर ण . ३६६ बेघरांसाठ  घरे या 
आर णाचे जागेवर ड.पी. मंजूर हो यापुव ची ब-याच माणात घरे आहेत. तर  सदरचे 
आर णाची जागा िनवासी वभागात समा व  करणेकामी म. ा. अिधिनयम व न.र. 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  करणेस व सदरची जागा िनवासी वभागात 
समा व  क न तसा ताव शासनास पाठ वणेस मा.महापािलका आयु  यांना सवािधकार 
दान करणेस तसेच मोशी भाग-६ मधील गट–४५२ मधील ट ट पी/२०२ हे आर ण रजनल 
लॅनमधील पुढे वकास आराख यातील समा व  कर यात आले आहे. जवळ ल वखार मंडळ 
(महारा  रा य) असून स या वखार मंडळाचे गोदाम बंद आहे. तसेच १९९५ पासुन आजपयत 
हे आर ण वकिसत कर यात आले असुन सदर आर ण आता उपयोग नाह . तसेच पंपर  
िचंचवड मनपा वकास आराख यातील मौजे आकुड  येथील स ह न.ं १७८,१७९ या े ाम ये 
आर ण .२७३ हे महानगरपािलकेचे ाथिमक शाळेचे आर ण आहे. सदर या जागेवर जुनी 
घरे आहेत. सदर आर णाशेजार  जवळपास अधा ते एक कलोमीटर प रसराम ये १० ते १२ 
शाळा अस यामुळे सदर ल ाथिमक शाळेचे आर ण र  कराव.े सदरचे आर ण म. ा.न.र. 
अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ अ वये र  कर यास तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेतील मौजे रहाटणी येिथल आर ण . ६४४ 
(स.न.७५) हे आर ण र  कर यास तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या 
भागश:मंजुर वकास योजनेत मौजे वडमुखवाड  येथे स.न. २१६ व २१७ म ये आर ण 
.२/२७ अ वये टाऊन हॉलचे आर ण ता वत करणेत आले आहे. याच माणे सदर 

स.न.मधून आळंद -पुणे ६० मी.र ता व १८ मी. र याने बािधत आहे सदर स.न. म ये जिमन 
मालकांची राहती घरे असून ती ६० मी. र याने पूणता बाधीत होत आहेत. यामुळे यांना 
रहायला जागा/घर नाह  हणून यां याच जागेतील आ. .२/२७ टॉऊन हॉलचे आर ण र  
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क न तो र हवासी वभागात समावेश करणेबाबत म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये कायवाह  करणसे मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.महापौर – उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात यावा. 
 

अनुकूल  - ८१      ितकूल – ०  
 

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

 
 
 

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

      वषय मांक – १४ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

   संदभ:-१) मा.शांताराम भालेकर, मा.उषा वाघेरे यांचा ताव –  

         २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५१ द.१८/१२/२०१३ 

 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे दघी येथील आर ण 
.२/११६ ाथ.शाळा व आर ण .२/११९ खेळाचे मैदान म. ा.न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम 

३७ अ वये बदलणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक अस याने तावीत 
दो ह  आर ण म. ा.न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.   
 

मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.श ु न काटे  - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वकास आराख यातील मौजे नवी सांगवी येिथल स.न.८१ व ८२ चे े  हे 
आर ण मांक ३३८ अ वये शाळा व खेळाचे मैदान या योजनासाठ  आर ीत कर यात आले 
आहे. सदर आर ण अ ापह  वकसीत कर यात आलेली नाह . सदर आर णा या लगत 
स.न.८३ व ८४ चे े  हे आर ण मांक ३३६ ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदान या 
योजनासाठ  आर ीत कर यात आले आहे. तसेच उ  आर ण मांक ३३८ या लगत 

र या या उ रेकडे स.न.७७ व ७८चे े  हे आर ण मांक ३३९ अ वये ाथिमक शाळा व 
खेळाचे मैदान या योजनासाठ  आर ीत कर यात आले आहे आ ण यालगत असले या 
स.न.७९ या े ात जनता िश ण सं थेची शाळा कायरत आहे. तर  एकाच ठकाणी १०० मी. 
या अंतराम ये ४ शाळा अस याने मौजे नवी सांगवी येिथल स.न.८१ व ८२ चे े ावर ल 

आर ण मांक ३३८ हे शाळा व खेळाचे मैदान या योजनासाठ  आर ीत असलेले े  
आर णातून वगळुन आर णाखालील े  हे िनवासी वभागात समा व  करणेकामी महारा  
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ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वयेची कायवाह  कर यासाठ  तसेच 

नागर कांकडून हरकती/सुचना मागवून शासना या मंजूर साठ  अंतीम ताव शासनास सादर 
कर याचे सव अिधकार आयु ांना दान कर यास मा यता देणेत यावी. 
 
मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.राज  जगताप  - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माण ेउपसूचना मांडतो – पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वकास आराख यातील मौजे नवी सांगवी येिथल स.न.७१ व ७२ चे े  हे 
आर ण मांक ३४० अ वये खेळाचे मैदान या योजनासाठ  आर ीत कर यात आले आहे. 
सदर आर ण अ ापह  वकसीत कर यात आलेली नाह . तथा प आर ण मांक ३३५ या 
लगत र या या पूवकडे िन या पूररेषेतील े ात खु या व पाचे आर ण अनु ेय अस याने 
आर ण मांक ३४० हे या ठकाणी थलांतर त क न स.न. ७१ व ७२ चे आर णाखालील 
े  हे िनवासी वभागात समा व  करणेकामी महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ 

चे कलम ३७ अ वयेची कायवाह  कर यास तसेच नागर कांकडून हरकती/सुचना मागवून 
शासना या मंजूर साठ  अंतीम ताव शासनास सादर कर याचे सव अिधकार आयु ांना दान 
कर यास मा यता देणेत यावी. 
 
मा.िनलेश पांढरकर – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनलेा अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना वकार या आहेत. 
 
 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

 

ठराव मांक - ४६२     वषय मांक - १४ 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:- १) मा.शांताराम भालेकर, मा.उषा वाघेरे यांचा ताव -  

       २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५१ द.१८/१२/२०१३ 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे दघी येथील 
आर ण .२/११६ ाथ.शाळा व आर ण .२/११९ खेळाचे मैदान म. ा.न.र.अिधिनयम १९६६ 
चे कलम ३७ अ वये बदलणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक अस याने 

तावीत दो ह  आर ण म. ा.न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख यातील मौजे नवी सांगवी येिथल 
स.न.८१ व ८२ चे े  हे आर ण मांक ३३८ अ वये शाळा व खेळाचे मैदान या 
योजनासाठ  आर ीत कर यात आले आहे. सदर आर ण अ ापह  वकसीत कर यात आलेली 

नाह . सदर आर णा या लगत स.न.८३ व ८४ चे े  हे आर ण मांक ३३६ ाथिमक 
शाळा व खेळाचे मैदान या योजनासाठ  आर ीत कर यात आले आहे. तसेच उ  आर ण 
मांक ३३८ या लगत र या या उ रेकडे स.न.७७ व ७८चे े  हे आर ण मांक ३३९ 
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अ वये ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदान या योजनासाठ  आर ीत कर यात आले आहे आ ण 
यालगत असले या स.न.७९ या े ात जनता िश ण सं थेची शाळा कायरत आहे. तर  

एकाच ठकाणी १०० मी. या अंतराम ये ४ शाळा अस याने मौजे नवी सांगवी येिथल स.न.८१ 
व ८२ चे े ावर ल आर ण मांक ३३८ हे शाळा व खेळाचे मैदान या योजनासाठ  आर ीत 
असलेले े  आर णातून वगळुन आर णाखालील े  हे िनवासी वभागात समा व  
करणेकामी महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वयेची कायवाह  
कर यासाठ  तसेच नागर कांकडून हरकती/सुचना मागवून शासना या मंजूर साठ  अंतीम 

ताव शासनास सादर कर याचे सव अिधकार आयु ांना दान कर यास तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख यातील मौजे नवी सांगवी येिथल स.न.७१ व ७२ 
चे े  हे आर ण मांक ३४० अ वये खेळाचे मैदान या योजनासाठ  आर ीत कर यात 
आले आहे. सदर आर ण अ ापह  वकसीत कर यात आलेली नाह . तथा प आर ण मांक 
३३५ या लगत र या या पूवकडे िन या पूररेषेतील े ात खु या व पाचे आर ण अनु ेय 
अस याने आर ण मांक ३४० हे या ठकाणी थलांतर त क न स.न. ७१ व ७२ चे 
आर णाखालील े  हे िनवासी वभागात समा व  करणेकामी महारा  ादेिशक नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वयेची कायवाह  कर यासाठ  तसेच नागर कांकडून हरकती 
/ सुचना मागवून शासना या मंजूर साठ  अंतीम ताव शासनास सादर कर याचे सव 
अिधकार आयु ांना दान कर यास मा यता देणेत येत आहे.   
 

मा.महापौर – उपसुचनेसह हा वषय मंजूर कर यात यावा. 
 

अनुकूल  - ८१      ितकूल – ०  

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

मा.िनलेश पांढरकर-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

मा. वधी सिमती 
 

ठराव मांक - ४६३     वषय मांक – १५ 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.नगरसिचव 

 

अ)  दनांक १५/११/१३, ६/१२/१३ व ९/१२/१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे   

ब) दनांक ६/१२/१३ व ९/१२/१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे   
 

मा.सं दप िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
  

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

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

 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

ठराव माकं - ४६४    वषय मांक – १६ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.नगरसिचव 

 

अ)  दनांक २३/१०/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

ब) दनांक १३/११/२०१३, २२/११/२०१३, २७/११/२०१३, ११/१२/२०१३ व     

         २६/१२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 

मा.सं दप िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 

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

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

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

ठराव मांक - ४६५    वषय मांक – १७ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.नगरसिचव 

 

अ) दनांक २०/११/१३ व २२/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

   ब) दनांक ४/१२/१३ व १०/१२/१३ चा सभावृ ातं कायम करणते येत आहे. 
 

मा.सं दप िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
  

अनुकूल - ८१     ितकूल – ० 

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

 

मा.िनलशे पांढरकर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

मा. डा सिमती 
 

ठराव मांक -४६६     वषय मांक – १८ 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.नगरसिचव 
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 अ) दनांक २०/११/२०१३, २६/११/२०१३, ४/१२/२०१३ व ६/१२/२०१३ चा  

         सभावृ ातं कायम करणेत येत आहे..  

ब) दनांक ४/१२/१३ व ६/१२/१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 

मा.सं दप िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
  

अनुकूल – ८१      ितकूल – ० 

 

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

 
 

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४६७    वषय मांक – १९ 

दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/बीआरट एस/४३/२०१४,  

    द.१८/०१/२०१४ 
 

नािशक फाटा येथे उभार यात आले या दमजली उ डाणपूलाचे काम पुण वास असून ु
उ डाणपुला या नामकरणासाठ  मा.महापौर कायालय, मा.आयु  कायालय तसेच व वध 
संघटनेची प े ा  झालेली आहेत. सदर प ांपैक  भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
नामकऱणाचे ९ िनवेदन, ी.छ पती िशवाजी महाराज २ िनवेदन, जे.आर.ड .टाटा २ िनवेदन, 
छ पती संभाजी महाराज व उपपुलास संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव ३ िनवेदन, राजमाता 
पु य ोक अ ह यादेवी होळकर २ िनवेदन, मा.बाळासाहेब ठाकरे २ िनवेदन, महा मा योितबा 
फुले २ िनवेदन, ी.तुकाराम महाराज, डॉ.नर  दाभोळकर, हता मा िशवराम हर  राजगुु , 
भारतर  सिचन तडूलकर, मा.आ णासाहेब उफ मातड ध ड बा मगर, शंकर आ णा गावडे, 
महा मा बसे र, कै.अनंतराव गो वंद पवार, छ पती संभाजी राजे, लोकमा य टळक येक  
एक िनवेदन ा  झालेले आहेत.  

मा.उपमु यमं ी अ जतदादा पवार यांनी, पंपर  िचंचवड शहरा या जडण-घडणी म ये 
मोठे योगदान असलेले व औ ोिगक व आधुिनक भारताचे िश पकार भारतर  या सव च 
बहमानाने स मािनत जेु .आर.ड .टाटा यांचे नाव नािशक फाटा येथील दमजली उ डाणपुलास ु
देणेबाबत द.०३।०१।२०१३ रोजी थेरगाव येथील उ डाणपुलाचे उदघाटन समारंभात सुच वलेले 
आहे. यास अनुस न ताव सादर केलेला आहे.  

  नािशक फाटा येथील उ डाणपूलास जे.आर.ड .टाटा असे नामकऱण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  
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मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, जे.आर.ड . टाटा यांचे नाव कासारवाड  उ डाणपुलाला 
देतोय. या माणे शासक य इतमामात आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मानवंदना दलेली 
आहे हे सु ा वसरायला नाह  पाह जे. आ ह  यांना पंत धान पदाचे दावेदर मानतो अशा 
मा.शरद पवार यां याकडून यांचा अवमान होणे हे यो य नाह . ए ककडे आप या सद यांकडून 
यांचे तैलिच  लावायची मागणी होते. आपण सु ा होकार दला होता. चौकशी केली असता 

िनदशनास आले क  आपण तैलिच  तयार करायला सु ा दले नाह . मी पुढ ल माणे सूचना 
मांडते. मा.शरद पवार साहेब पुतळा सिमतीचे अ य  असताना इतका वरोध का? वग य 
बाळासाहेब ठाकरे यांना सु ा शासक य इतमामात मानवंदना दली होती. हणून माझी 
आप याला न  वनंती आहे क , नािशक फाटा ते पंपळे गुरव पुलाला वग य बाळासाहेब 
ठाकरे यांचे नाव दे यात याव.े माझी उपसूचना आहे.   

 

मा.आशा शडग े– मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, मा या सहकार  भिगनी मा.िसमा 
सावळे यांनी आ ा सूचना मांडली. आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यां या कामामुळे, यां या 
असणा-या महारा ातील यागासाठ  आजपयत यांनी िशवसेने या वतीने जे चांगले काम केले 
आहे. यांचा आवाज बुलंद आहे, यासाठ  मी सु ा आदरणीय, स माननीय बाळासाहेब ठाकरे 
यांना ांजली वाहते. मला जय महारा  हणताना कधीह  कमीपणा वाटला नाह . यांना 

ांजली वाहताना कधीह  दखवायचे नाहु . मला कोणाचाह  अवमान करायचा नाह . समाजात 
व वध कारची नावे देतो. यावेळ  वेगवेगळे नामकरणाचे वषय असतात. महापािलकेचे 
मोठमोठे ोजे ट असतात. या ोज टसना नाव दे यासाठ  आज पंपर  िचंचवड शहरात 
टे को नावाची सं था आहे. खरेतर या वषयावर खूप चचा करणे गरजेचे आहे. जे.आर.ड . टाटा 
हे भारताचे भूषण, र  आहेत. अ रशः मी फॉरेनम येसु ा यां या कंप या पा ह या आहेत. 
आज पंपर  िचंचवड शहर हे कामगार नगर  हणून जे हा ओळखली जाते. या शहरात यांचे 
योगदान एवढे मोठे आहे. यां या कंप यांम ये कामगार कामाला लाग यावर कतीतर  कुटंबे ू
मोठ  झालीत. महापािलके या एका ोजे टला यांचे नाव ायचे हणून हा वषय आला आहे. 
मा या सहकार  भिगनी मा.िसमा सावळे यांना सांगते, यांनी सूचना के या माणे आदरणीय 
बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दसु-या चांग या मो या ोजे टला देऊ. इथे कुठेह  वाद न करता 
भारतर  जे.आर.ड .टाटा यांचे नाव नािशक फाटा येथील दमजली उ डाणपुलासु  दे यात यावे 
अशी वनंती करते. वग य बाळासाहेब ठाकरे यांचे महारा ातील योगदान मोठे आहे. मै ी कशी 
असावी तर आदरणीय शरद पवार साहेब व बाळासाहेब ठाकरे यां यासारखी. यांची घिन  मै ी 
होती. या ठरावाला समथन दे यामागे कोणतेह  राजकारण नाह . जे.आर.ड . टाटा यां या 
नावाला संमती ावी व मूळ वषय मंजूर कर यात यावा अशी वनंती करते.  

मा.महापौर - मूळ वषय मंजूर कर यात येत आहे.  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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अनुकूल  - ८१    ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक – २० 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/बीआरट एस/४०/२०१४,  

    द.१८/०१/२०१४. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील नाग रकांना सावजिनक वाहतूक सवेा 
पुर वणेअंतगत बीआरट एस बस सेवा चालू करणेचे िनयोजन हाती घेतले आहे. याम ये दापोड  
ते िनगड  कॉर डॉर, सांगवी ते कवळे कॉर डॉर, नािशक फाटा ते वाकड कॉर डॉर, काळेवाड  
फाटा ते देहू-आळंद  कॉर डॉर व देह आळंद  र ता या बीआऱट एस कॉर डॉरचा समावेश आहेू .  
        सदर र याचा वापर करणा-या नाग रकांचे सुर तते या व बीआरट एस बस सेवा 
वना अडथळा पुर वणेकामी वषयांक त कामाची िन वदा काढणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत शहरातील नाग रकांना सावजिनक वाहतूक सेवा पुर वणेअंतगत 
बीआरट एस बस सेवा चालू करणेचे िनयोजन हाती घेतले आहे. याम ये दापोड  ते िनगड  
कॉर डॉर, सांगवी ते कवळे कॉर डॉर, नािशक फाटा ते वाकड कॉर डॉर, काळेवाड  फाटा ते देहू-
आळंद  र ता या बीआऱट एस कॉर डॉरचा समावेश आहे. 

पंपर  िचंचवड शहर ह  एक औ ोगीक नगर  आहे. या शहरालगत चाकण 
एम.आय.ड .सी., तळेगाव एम.आय.ड .सी., हंजवड  आय.ट .पाक इ. यांचा वकास मोठया 
माणात होत आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड शहाराची लोकसं या झपाटयाने वाढत आहे. 
यामुळे पंपर  िचंचवड शहर म यवत  शहर हणुन वकसीत होत आहे. लोकसं या वाढ मुळे 

शहरातील सव भागात मोठमोठे गृह क प उभार यात आले आहेत व येत आहेत. शहरातुन 
एका भागाकडून दसु-या भागाकडे दळणवळणासाठ  र यांचे नेटवक असणे आव यक आहे. 
यामुळे पंपर  िचंचवड शहरातील वकास आराखडयानुसार र ता व चौकाम ये उ डाणपुल 

बांधणे आव यक आहे.  
काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  र यापयतचा र ताु  जे.एन.एन.यु.आर.एम अंतगत 

बी.आर.ट .एस.कॉर डॉर हणुन वकसीत कर यात येत आहे.िनगड  ते भोसर  (टे को र ता) हा 
जुना मुंबई पुणे र ता व काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  र ता हे दो ह  बीु .आर.ट .एस.कॉर डॉर 
मधील मु य र ते के.एस.बी.चौकात एकमेकांना छेदतात. तसेच या चौकात िचंचवड टेशन 
कडून एम.ड .आर. ३१ हा देखील एक र ता येऊन िमळतो. अशा  त-हेने या चौकात एकुण ५ 
र ते िमळतात. सदरचा चौक हा पंपर  िचंचवड शहरातील औ ोगीक े ातील मह वाचा चौक 
आहे. या चौकातुन टाटा मोटस, मिसड ज बज, मोशी येथील आंतररा ीय दशन क  तसेच 
एम.आय.ड .सी.चा रह वासी जी लॉक चा पर सर, पुणे नाशीक महामाग इ. भागाकड ल 
दळणवळणासाठ  उपयोग होत आहे. तसेच भ व यात ाधीकरण से टर  ४ ते १६ मधील 
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दळणवळण/रहदार  वाढणार आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने २००८ म ये 
शहारातील वाहतुक चे सव ण क न CMP (Comprehensive Mobility Plan) मे सील या 
नामांक त सं थेकडून तयार क न घेतला आहे. सदर अहवालाम ये के.एस.बी. चौक येथील 
वाहतुक ची ित ता पाहता या ठकाणी उ डाणपुल करणेबाबत िशफारस केली आहे. काळेवाड   
फाटा ते देह आळंद  र ता या बीु .आर.ट .एस.कॉर डॉर चा मुळ आराखडा म.ेसी. ह .कांड 
क सलटंट ा.िल. या स लागारांनी तयार केला आहे. 

सदर आराख याम ये के.एस.बी. चौक येथील उ डाणपूलाची िशफारस केलेली 
आहे.JnNURM अंतगत क पा या मा यतेचे वेळ  D.P.R. Cost ची मयादा अस याने यांनी 
सदर बी.आर.ट .एस.कॉर डॉर या र याचे कामातुन पुलाचे काम वगळलेले होते. यानुसार 
के.एस.बी. येथील चौकात उ डाण पुल बांधणेचे अंदाजप क सावजिनक बांधकाम खाते 
यांचेकड ल सन १२-१३ या दरसुची नुसार तयार केले असून सदर कामाची अंदाजप क य 
र. .९८,४२,००,०००/- (अ र  र.  अ या नव कोट  बेचाळ स लाख फ ) इतक  आहे.  

काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  या बीआरट एस कॉर डॉरवर डसबर ु २०१४ म ये 
बीआरट एस बससेवा सु  करणेचे मनपाचे िनयोजन असून िन वदा िस द करणे व य  
पूलाचे काम करणे यासाठ  लागणारा कालावधी याचा वचार करता सदर या वषयास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १ के अंतगत मा यता देणते येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - के.एस.बी. 
चौकात उ डानपुल बांधणे या कामास सदर कामाची अंदाजप क य र. .९८,४२,००,०००/- 
(अ र  र.  अ या नव कोट  बेचाळ स लाख फ ) चे खचाऐवजी भ व यकािलन गरज 
ल ात घेऊन शासक य मा यते या रकमेम ये र. .१७० कोट चे खचास शासक य मा यता 
देणेत यावी. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक – ४६८     वषय मांक – २० 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/बीआरट एस/४०/२०१४,  

    द.१८/०१/२०१४ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील नाग रकांना सावजिनक वाहतूक सेवा 
पुर वणेअंतगत बीआरट एस बस सेवा चालू करणेचे िनयोजन हाती घेतले आहे. याम ये दापोड  
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ते िनगड  कॉर डॉर, सांगवी ते कवळे कॉर डॉर, नािशक फाटा ते वाकड कॉर डॉर, काळेवाड  
फाटा ते देहू-आळंद  कॉर डॉर व देह आळंद  र ता या बीआऱट एस कॉर डॉरचा समावेश आहेू .  
        सदर र याचा वापर करणा-या नाग रकांचे सुर तते या व बीआरट एस बस सेवा 
वना अडथळा पुर वणेकामी वषयांक त कामाची िन वदा काढणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत शहरातील नाग रकांना सावजिनक वाहतूक सेवा पुर वणेअंतगत 
बीआरट एस बस सेवा चालू करणेचे िनयोजन हाती घेतले आहे. याम ये दापोड  ते िनगड  
कॉर डॉर, सांगवी ते कवळे कॉर डॉर, नािशक फाटा ते वाकड कॉर डॉर, काळेवाड  फाटा ते देहू-
आळंद  र ता या बीआऱट एस कॉर डॉरचा समावेश आहे. 

पंपर  िचंचवड शहर ह  एक औ ोगीक नगर  आहे. या शहरालगत चाकण 
एम.आय.ड .सी., तळेगाव एम.आय.ड .सी., हंजवड  आय.ट .पाक इ. यांचा वकास मोठया 
माणात होत आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड शहाराची लोकसं या झपाटयाने वाढत आहे. 
यामुळे पंपर  िचंचवड शहर म यवत  शहर हणुन वकसीत होत आहे. लोकसं या वाढ मुळे 

शहरातील सव भागात मोठमोठे गृह क प उभार यात आले आहेत व येत आहेत. शहरातुन 
एका भागाकडून दसु-या भागाकडे दळणवळणासाठ  र यांचे नेटवक असणे आव यक आहे. 
यामुळे पंपर  िचंचवड शहरातील वकास आराखडयानुसार र ता व चौकाम ये उ डाणपुल 

बांधणे आव यक आहे.  
काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  र यापयतचा र ता जेु .एन.एन.यु.आर.एम अंतगत 

बी.आर.ट .एस.कॉर डॉर हणुन वकसीत कर यात येत आहे.िनगड  ते भोसर  (टे को र ता) हा 
जुना मुंबई पुणे र ता व काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  र ता हे दो ह  बीु .आर.ट .एस.कॉर डॉर 
मधील मु य र ते के.एस.बी.चौकात एकमेकांना छेदतात. तसेच या चौकात िचंचवड टेशन 
कडून एम.ड .आर. ३१ हा देखील एक र ता येऊन िमळतो. अशा  त-हेने या चौकात एकुण ५ 
र ते िमळतात. सदरचा चौक हा पंपर  िचंचवड शहरातील औ ोगीक े ातील मह वाचा चौक 
आहे. या चौकातुन टाटा मोटस, मिसड ज बज, मोशी येथील आंतररा ीय दशन क  तसेच 
एम.आय.ड .सी.चा रह वासी जी लॉक चा पर सर, पुणे नाशीक महामाग इ. भागाकड ल 
दळणवळणासाठ  उपयोग होत आहे. तसेच भ व यात ाधीकरण से टर  ४ ते १६ मधील 
दळणवळण/रहदार  वाढणार आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने २००८ म ये 
शहारातील वाहतुक चे सव ण क न CMP (Comprehensive Mobility Plan) मे सील या 
नामांक त सं थेकडून तयार क न घेतला आहे. सदर अहवालाम ये के.एस.बी. चौक येथील 
वाहतुक ची ित ता पाहता या ठकाणी उ डाणपुल करणेबाबत िशफारस केली आहे. काळेवाड  
फाटा ते देह आळंद  र ता या बीु .आर.ट .एस.कॉर डॉर चा मुळ आराखडा म.ेसी. ह .कांड 
क सलटंट ा.िल. या स लागारांनी तयार केला आहे. 

सदर आराख याम ये के.एस.बी. चौक येथील उ डाणपूलाची िशफारस केलेली 
आहे.JnNURM अंतगत क पा या मा यतेचे वेळ  D.P.R. Cost ची मयादा अस याने यांनी 
सदर बी.आर.ट .एस.कॉर डॉर या र याचे कामातुन पुलाचे काम वगळलेले होते. यानुसार 
के.एस.बी. येथील चौकात उ डाण पुल बांधणेचे अंदाजप क सावजिनक बांधकाम खाते 
यांचेकड ल सन १२-१३ या दरसुची नुसार तयार केले असून सदर कामाची अंदाजप क य 
र. .९८,४२,००,०००/- (अ र  र.  अ या नव कोट  बेचाळ स लाख फ ) इतक  आहे.  
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काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  या बीआरट एस कॉर डॉरवर डसबर ु २०१४ म ये 
बीआरट एस बससेवा सु  करणेचे मनपाचे िनयोजन असून िन वदा िस द करणे व य  
पूलाचे काम करणे यासाठ  लागणारा कालावधी याचा वचार करता सदर या वषयास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १ के अंतगत मा यता घेणे आव यक आहे. 
         के.एस.बी. चौकात उ डानपुल बांधणे या कामास सदर कामाची अंदाजप क य 
र. .९८,४२,००,०००/- (अ र  र.  अ या नव कोट  बेचाळ स लाख फ ) चे खचाऐवजी 
भ व यकािलन गरज ल ात घेऊन शासक य मा यते या रकमेम ये र. .१७० कोट चे खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल - ८१      ितकूल – ० 
 

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

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४६९    वषय मांक – २१ 
दनांक - २०/०१/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/बीआरट एस/४१/२०१४,  

    द.१८/०१/२०१४ 
 

पंपर  िचंचवड शहर ह  एक औ ोिगक नगर  आहे. या शहरालगत चाकण 
एम.आय.ड .सी., तळेगाव एम.आय.ड .सी., हंजवड  आय.ट . पाक इ. यांचा वकास मो या  
माणात होत आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड शहराची लोकसं या झपा याने वाढत आहे. पंपर  

िचंचवड शहर म यवत  शहर हणून वकिसत होत आहे. लोकसं या वाढ मुळे शहरातील सव 
भागात मोठमोठे गृह क प उभार यात आले आहेत व येत आहेत. शहरातून एका भागातून 
दसु-या भागाकडे दळणवळणासाठ  र यांचे नेटवक असणे आव यक आहे. यामुळे पंपर  
िचंचवड शहरातील वकास आराख यानुसार र ता वकिसत करणे आव यक आहे. 
       पंपर  िचंचवड शहरातून मुंबई पुणे ए स ेस वे कडे रावेत/ कवळे भागातून जावे 
लागते. रावेत/ कवळे येथील िनयो जत मुकाई चौक ते भ  श  चौक यांना जोडणारा वकास 
आराख यातील ४५ मी. ं द चा र ता मु य र ता आहे. सदर र या या पंपर  िचंचवड 
भोसर  एम.आय.ड .सी., चाकण एम.आय.ड .सी., हंजवड  आय.ट . पाक, नािशक महामाग, 
ािधकरण स.े . ४ ते १६ व स.े .१८ ते २१, िचखली – कुदळवाड  इ. भागातील 

दळणवळणासाठ  उपयोग होणार आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सन २००८ 
म ये वाहतूक चे सव ण क न CMP (Comprehensive Mobility Plan)  मे. सील या 
नामां कत सं थेकडून तयार क न घेतला आहे. सदर अहवालाम ये वषयां कत र या या 
बी.आर.ट . कॉर डॉर म ये समावेश केलेला आहे. यामुळे रावेत/ कवळे येथील मुकाई 
चौकापासून भ  श  चौकापयतचा वकास आराख यातील ४५ मी. ं द चा र ता वकिसत 
करणे आव यक आहे. यापैक  भ  श  चौक ते मुकाई चौक ४५ मी.र यावर िनसग दशन 
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सोसायट जवळ रे वे लाईनवर उ डाणपूल बांधणे या कामाचे अंदाजप क सावजिनक बांधकाम 
खाते यांचेकड ल सन १२ – १३ या दरसुचीनुसार तयार केले आहे.  

सदर कामाची अंदाजप क य र. .७३,९१,३७,०००/- (अ र  र. . याह र कोट  
ए या नव लाख सदोतीस हजार पये फ ) इतक  आहे. सदरचे काम पूण कऱणेस एकूण ३० 
म ह यांचा कालावधी लागणार आहे.  
       भ  श  चौक ते मुकाई चौक ४५ मी.र यावर िनसग दशन सोसायट जवळ रे वे 
लाईनवर उ डाणपूल बांधणेचेकामाची िन वदा िस द करणे व य  उ डाणपूलाचे काम 
करणे यासाठ  लागणारा कालावधी याचा वचार करता सदर कामाची अंदाजप क य 
र. .७३,९१,३७,०००/- (अ र  र. . याह र कोट  ए या नव लाख सदोतीस हजार पये फ ) 
चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

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

----------- 
मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक – २२ 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/बीआरट एस/२९/२०१४,  

    द.१५/०१/२०१४ 

 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील नाग रकांना सावजिनक वाहतूक सेवा 
पुर वणेअंतगत बीआरट एस बस सेवा चालू करणेचे िनयोजन हाती घेतले आहे. याम ये दापोड  
ते िनगड  कॉर डॉर, सांगवी ते कवळे कॉर डॉर, नािशक फाटा ते वाकड कॉर डॉर, काळेवाड  
फाटा ते देहू-आळंद  कॉर डॉर व देह आळंद  र ता या बीआऱट एस कॉर डॉरचा समावेश आहेू . 
        सदर र याचा वापर करणा-या नाग रकांचे सुर तते या व बीआरट एस बस सेवा 
वना अडथळा पुर वणेकामी खालील नमुद केले या कामां या िन वदा काढणे आव यक आहे.  
१) मुंबई-पुणे महामागावर नािशक फाटा येथे वाहतूक िस नल वरह त सुर त व सुरळ त 
 राह या या ीने उ डाणपूल बांध यात आला असून तो पुण झालेला आहे. परंतु, 
 प ह या मज यावर ल उ डाणपूलाव न बीआरट एस टॉपकडे ये या-जा यासाठ  व 
 मुंबई-पुणे ६१.०० मी. ं द व पुण-ेनािशक ६०.०० मी. ं द र ता पादचा-यांना सुर त 
 ओलांडणेसाठ  FOB बांधणे आव यक आहे व याकामी र. .११.५० कोट  इतका खच 
 अपे त आहे. 
२) मनपा मु य इमारतीसमोर ल ६१.०० मी.र याचे ं द करण मुंबई-पुणे महामाग 
 वकसीत करताना कर यात आलेले नाह . तर , बीआरट एस बस सेवा सु  कर यासाठ       
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      सदर ठकाणचे ं द करण करणे अ याव यक आहे व याकामी िश पाकृती रटेिनंग वॉल 
 बांधण,े बीआरट एस अंतगत सायकल ॅक, पादचार  मागाचे वकसन करण,े मनपा 
 भवनात येणारा र ता वकसीत कऱण,े फायरफायट ंग साठ  न वन पंप म कऱणे इ.     

कामे  करावी लागणार आहे व याकामी अंदाजे र. .४.५० कोट  इतका खच येणार 
आहे. 

३) व ४) नािशक फाटा ते वाकड काळेवाड  फाटा तेदेह आळंद  र यावर सुर तते या ू  
ीन े बीआरट  बस मागा या बाजूने लोखंड  रेिलंग उभारणे आव यक आहे. अशा 

कारचे रेिलंग उभारणेचे काम मुंबई-पुणे व औंध-रावेत र यावर चालू आहे. याच 
धत वर हे काम नािशक फाटा वाकड व काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  र यावर ू
वाहतूक सुर तते या - ीन े बीआरट  मागासाठ  करणे आव यक आहे व याकामी 
र. .१० कोट  इतका खच अपे त आहे. 

५)  औंध-रावेत र यावर डांगे चौक येथे बांध यात आले या उ डाणपूला या जोडर यात 
 असणारे ५.०० मी. ं द चे दभाजक काढन बीआरट  बस साठ  माग सदर जागेतून जात ु ू
 अस याने तो द त क न याचे डांबर करण कऱणे आव यक आहे व याकामी रु . . ५ 
 कोट  इतका खच अपे त आहे. 

६)  ए पायर इ टेट पूलाचे काम चालू आहे व सदर पूलाव न िचंचवड येथील नाग रकांना 
 उतर यासाठ  व चढ यासाठ  उपयोग होणार आहे व याकामी र. . २० कोट इतका खच  

अपे त आहे दापोड  ते िनगड  व सांगवी ते कवळे या बीआरट एस कॉर डॉरवर माच-
ए ल  २०१४ म य ेबीआरट एस बससेवा सु  करणेचे मनपाचे िनयोजन असून िन वदा 
िस द करणे व य  कामे करणे यासाठ  लागणारा कालावधी याचा वचार करता 

सदर या वषयास महारा  महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १ के अंतगत 
खालील माण ेमा यता घेणे आव यक आहे. 

 
अ. 
. 

कामाचे नाव  शासक य 
मा यता 
(र. .) 

१ नािशकफाटा लायओ हर येथे पादचा-यांसाठ  FOB तयार करणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे 

११,५०,००,००० 

२ दापोड ते िनगड  या र य़ाचे मनपा मु य इमारतीसमोर ल र याचे 
ं द करण करण े

४,५०,००,००० 

३ नािशकफाटा ते वाकड या र यावरबीआरट एस साठ  Dedicated Lane 
तयार करणे 

५,००,००,००० 

४ काळेवाड फाटा ते देहू-आळंद  या र यावर बीआरट एस साठ  
Dedicated Lane तयार करणे 

५,००,००,००० 

५ औध रावेत र यावर थेरगाव डांगे चौक उ डाणपूलाखालील 
र यामधील िमड अन काढन र ता द ती कऱणेू ु  

२,००,००,००० 

६ ए पायर इ टेट उ डाणपूलास िचंचवड बाजूकडे उतरणेस व चढणेस २०,००,००,००० 
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लूप/रॅ प बांधण े
 एकूण अंदाजप क य र कम ४८,००,००,००० 

   
तर  दापोड  ते िनगड  व सांगवी ते कवळे या बीआरट एस र यांवर बीआरट  बस 

सेवा सु  करणेसाठ  उपरो  उ लेख केले या अ.नं.१ ते ६ या कामांना एकूण 
र. .४८,००,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता देणते येत आहे.  

 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  दाखल 
शासक य मा यता र. .६५ कोट  ऐवजी भ व यकािलन गरज ल ात घेऊन शासक य 

मा यते या रकमेम ये र. .८० कोट चे खचास शासक य मा यता देणेत यावी. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 

मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  दापोड  येथे मुंबई-
पुणे र यावर F.O.B. (फूट ओ हर ीज) कर यास र. .दहा कोट  शासक य मा यता देणेत 
यावी. 
 
मा.द ा य सान े– मा.महापौर साहेब, सदर सूचनलेा अनुमोदन आहे.  
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत. 
 

मा.महापौर -  हा वषय उपसुचनेसह मंजूर कर यात येत आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ४७०     वषय मांक – २२ 

दनांक - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/बीआरट एस/२९/२०१४,  

    द.१५/०१/२०१४ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील नाग रकांना सावजिनक वाहतूक सेवा 
पुर वणेअंतगत बीआरट एस बस सेवा चालू करणेचे िनयोजन हाती घेतले आहे. याम ये दापोड  
ते िनगड  कॉर डॉर, सांगवी ते कवळे कॉर डॉर, नािशक फाटा ते वाकड कॉर डॉर, काळेवाड  
फाटा ते देहू-आळंद  कॉर डॉर व देह आळंद  र ता या बीआऱट एस कॉर डॉरचा समावेश आहेू . 
     सदर र याचा वापर करणा-या नाग रकांचे सुर तते या व बीआरट एस बस सेवा वना 
अडथळा पुर वणेकामी खालील नमुद केले या कामां या िन वदा काढणे आव यक आहे.  
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१) मुंबई-पुणे महामागावर नािशक फाटा येथे वाहतूक िस नल वरह त सुर त व सुरळ त 
राह या या ीने उ डाणपूल बांध यात आला असून तो पुण झालेला आहे. परंतु, 
प ह या मज यावर ल उ डाणपूलाव न बीआरट एस टॉपकडे ये या-जा यासाठ  व 
मुंबई-पुणे ६१.०० मी. ं द व पुण-ेनािशक ६०.०० मी. ं द र ता पादचा-यांना सुर त 
ओलांडणेसाठ  FOB बांधणे आव यक आहे व याकामी र. .११.५० कोट  इतका खच 
अपे त आहे. 

२) मनपा मु य इमारतीसमोर ल ६१.०० मी.र याचे ं द करण मुंबई-पुणे महामाग 
वकसीत करताना कर यात आलेले नाह . तर , बीआरट एस बस सेवा सु  कर यासाठ  
सदर ठकाणचे ं द करण करणे अ याव यक आहे व याकामी िश पाकृती रटेिनंग वॉल 
बांधण,े बीआरट एस अंतगत सायकल ॅक, पादचार  मागाचे वकसन करण,े मनपा 
भवनात येणारा र ता वकसीत कऱण,े फायरफायट ंग साठ  न वन पंप म कऱणे इ. 
कामे करावी लागणार आहे व याकामी अंदाजे र. .४.५० कोट  इतका खच येणार आहे. 

३) व ४) नािशक फाटा ते वाकड काळेवाड  फाटा तेदेह आळंद  र यावर सुर तते या ू
ीने बीआरट  बस मागा या बाजूने लोखंड  रेिलंग उभारणे आव यक आहे. अशा 

कारचे रेिलंग उभारणेचे काम मुंबई-पुणे व औंध-रावेत र यावर चालू आहे. याच 
धत वर हे काम नािशक फाटा वाकड व काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  र यावर ू
वाहतूक सुर तते या   - ीने बीआरट  मागासाठ  करणे आव यक आहे व याकामी 
र. .१० कोट  इतका खच अपे त आहे. 

५) औंध-रावेत र यावर डांगे चौक येथे बांध यात आले या उ डाणपूला या जोडर यात  
असणारे ५.०० मी. ं द चे दभाजक काढन बीआरट  बस साठ  माग सदर जागेतून जात ु ू
अस याने तो द त क न याचे डांबर करण कऱणे आव यक आहे व याकामी रु . . ५ 
कोट  इतका खच  अपे त आहे. 

६) ए पायर इ टेट पूलाचे काम चालू आहे व सदर पूलाव न िचंचवड येथील नाग रकांना  
   उतर यासाठ  व चढ यासाठ  उपयोग होणार आहे व याकामी र. . २० कोट इतका खच  

अपे त आहे. दापोड  ते िनगड  व सांगवी ते कवळे या बीआरट एस कॉर डॉरवर माच-  
ए ल २०१४ म ये बीआरट एस बससेवा सु  करणेचे मनपाचे िनयोजन असून िन वदा 
िस द करणे व य  कामे करणे यासाठ  लागणारा कालावधी याचा वचार करता 

सदर या वषयास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १ के अंतगत 
खालील माणे मा यता घेणे आव यक आहे. 

 
अ. 
. 

कामाचे नाव  शासक य 
मा यता 
(र. .) 

१ नािशकफाटा लायओ हर येथे पादचा-यांसाठ  FOB तयार करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करण े

११,५०,००,००० 

२ दापोड ते िनगड  या र य़ाचे मनपा मु य इमारतीसमोर ल र याचे ं द करण 
करण े

४,५०,००,००० 

३ नािशकफाटा ते वाकड या र यावरबीआरट एस साठ  Dedicated Lane तयार ५,००,००,००० 
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करण े
४ काळेवाड फाटा ते देहू-आळंद  या र यावर बीआरट एस साठ  Dedicated 

Lane तयार करण े
५,००,००,००० 

५ औध रावेत र यावर थेरगाव डांगे चौक उ डाणपूलाखालील र यामधील 
िमड अन काढन र ता द ती कऱणेू ु  

२,००,००,००० 

६ ए पायर इ टेट उ डाणपूलास िचंचवड बाजूकडे उतरणेस व चढणेस लूप/रॅ प 
बांधण े

२०,००,००,००० 

 एकूण अंदाजप क य र कम ४८००००००० 

तर  दापोड  ते िनगड  व सांगवी ते कवळे या बीआरट एस र यांवर बीआरट  बस 
सेवा सु  करणेसाठ  उपरो  उ लेख केले या अ.नं.१ ते ६ या कामांना एकूण 
र. .४८,००,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता देणते येत आहे. तसेच दाखल शासक य 
मा यता र. .६५ कोट  ऐवजी भ व यकािलन गरज ल ात घेऊन शासक य मा यते या 
रकमेम ये र. .८० कोट चे खचास तसेच दापोड  येथे मुंबई-पुणे र यावर F.O.B. (फूट ओ हर 
ीज) कर यास र. .दहा कोट  शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 

अनुकूल  - ८१     ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - ४७१     वषय मांक – २३ 

दनाकं - २०/०१/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/बीआरट एस/४६/२०१४,  

    द.२०/०१/२०१४ 

औंध-रावेत या १४.५० क.मी. लांबी या बी.आर.ट .एस. मागाचा वकास करणेचे काम 
जे.एन.एन.य.ुआर.एम. क पाअंतगत गतीत आहे. औंध-पुणे येथून या र याने सांगवी फाटा 
माग सांगवी गावठाण, नवी सांगवी, पंपळे गुरव या ठकाणी जाणेकर ता थािनक नागर क 
तसेच कूल बस, पी.एम.पी.एल. बसेस, खाजगी बसेस, व अवजड वाहनांची वाहतूक असते. 
हंजवड  एम.आय.ड .सी. व प म बा वळण माग वाकड येथून सांगवी, पंपळे गुरव या 
ठकाणी जाणार  वाहने औ ंध-रावेत र याचा वापर क न सांगवी फाटा येथून जातात. औंध-
रावेत या बी.आर.ट .एस. मागाची वाहतूक अखंड त व सुर त होणेसाठ  या र यावर ल 
सांगवी फाटा या ठकाणी ेड सेपरेटर व लाय ओ हर बांधणेची आव यकता ल ात घेऊन 
सन २०१३-१४ या मंजूर अथसंक पात र कम पये ५,००,००,०००/- ची तरतुद करणेत 
आलेली आहे. 

 औंध-रावेत र याचे क प यव थापन स लागार म.ेएस.एन.भोबे अँ ड असोिसए स 
यांनी सांगवी फाटा येथे ेड सेपरेटर व लाय ओ हर बांधणेचे ाथिमक व पाचे आराखडे, 
नकाश ेतयार क न ढोबळ अंदाजप क तयार केले आहे.मा.आयु , पं.िचं मनपा, मा.महापौर, 
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मा. थायी सिमती अ य  व सव मा.पदािधकार  प.िचं.मनपा यांना वषयां कत क पाचे 
सादर करण द.२५।०७।२०१३ व द.१०।०१।२०१४ रोजी कर यात आले आहे. सदर सादर करणात 
मा.पदािधकार  यांनी सुच वले या सुचनांचा समावेश क न न याने अंदाजप क तयार कऱ यात 
आले आहे. सदर अंदाजप काम ये मु यत: खालील कामांचे िनयोजन केले आहे.  

अ.
 

कामाचे वणन लांबी 
(मी.) 

ं द  
(मी.) 

उंची 
(मी.) 

खच र. . 
(कोट ) 

१ सांगवी फाटा येथे अंडरपास बांधण े ५६४.०० ८.४० ५.५० १८.०४ 
२ सांगवी फाटा येथे लायओ हर बांधणे ४९२.०० ७.५० ५.५० १६.५९ 
३ सांगवी फाटा येथे सबवे बांधण े ३४५.०० १५.७० ५.५० ५.५० 
४ सांगवी फाटा येथे पादचार  भुयार  माग 

बांधण े
अ) CQA जवळ  
ब) औंध हॉ पटल जवळ 

 
 

२४.०० 
३७.०० 

 
 

६.०० 
६.०० 

 
 

३.०० 
३.०० 

 
 

३.९४ 

५ औंध रोड डे हलोपमट व स 
(डांबर करण) 
अ) CQA जवळ   
ब) औंध हॉ पटल जवळ 

 
 

३७०.०० 
५४०.०० 

 
 

७.५० 
१५.०० 

-  
 
 

१.२५ 

६ वागत/ दशादशक कमान (Gantry) 
सुशोिभकरण इ. 

- - - २.२० 

७ व ुतीकरण    १.५० 
८ औंध हॉ पीटल जवळ र याम ये 

असणारे बांधकाम काढणे व न याने 
बाधंण े

   १.९६ 

९ औंध हॉ पीटल जवळ िसमािभंत काढणे 
व न याने बांधण े

   ०.१८ 

 एकूण    ५१.१६ 
 आक मत िनधी ५%    २.५६ 
     ५३.७२ 
 आ थापना खच २%    १.०७ 
 अंदाजप क य र कम    ५४.७९ 

या कामाचा सा.बा.ंदरसूची सन २०१२-१३ नुसार अंदाजप क य खच र. .५४.७९ कोट  
एवढा येत आहे. 

औंध रावेत या ४५ मी.बीआरट एस मागापासून सांगवी गावाकडे जाणा-या र याची 
ं द  १८ मी. आहे. सदर र यास लागून औंध हॉ पटल या अख या रतील सुमारे ३०० मी. 
लांब व १५.१० मी. ं द असा एकूण ४५३० चौ.मी. जागा मनपास ता यात यावी लागेल 
यासाठ  शासना या धोरणानुसार जागेचा व असणारे बांधकाम यांचा यो य तो मोबदला अदा 
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करावा लागणार आहे. सदर कामास वक ऑडर द यानंतर काम पुण हो यास ३० म ह यांचा 
कालावधी लागणार अस याने सन २०१४-१५, सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या आिथक 
वषात तरतूद कऱ यात येईल. 

सांगवी फाटा येथे ेड सेपरेटर व लाय ओ हर बांधणेचेकामाची िन वदा िस द करणे 
व य  उ डाणपूलाचे काम करणे यासाठ  लागणारा कालावधी याचा वचार करता सदर या 
वषयास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १ के अंतगत मा यता घेणे 
आव यक आहे.    

सदर कामाची अंदाजप क य र. .५४,७९,००,०००/- (अ र  र. .चोप न कोट  
एकोणऐंशी लाख पये फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.महापौर - हा वषय मंजूर कर यात येत आहे.  

 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 

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

मा.महापौर – ह  सभा संप याचे जाह र कर यात येत आहे.   

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/४००/१४ 
दनांक – ०७/०५/२०१४ 

 
        नगरसिचव  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११०१८ 

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

कायवाह साठ  रवाना.  

 
e drive\Nagersachiv1\GB-12-13  new\ January-14 G.B.doc 


